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Amint arra e tankönyv címe utalást tesz, kalauzként szolgál
a szentírások tanulmányozásánál. Számos olyan részt tartalmaz,
mely segíteni fog az olvasottak alaposabb megértésében.

Bevezetés
A fejezetcímek alatt, melyek pergamentekercs képére
vannak rányomtatva, bevezetés található a szentírások

olvasásra kijelölt fejezeteihez, valamint azon fejezetek magya-
rázatai, melyek nincsenek olvasásra kijelölve. Ez a rész a követ-
kezŒ információkat tartalmazza:

• A történelmi hátteret

• Annak magyarázatát, hogy mi módon kapcsolódik az adott
szentírásrész az elŒzŒ és a következŒ fejezetekhez

• Olyan kérdéseket vagy felvetéseket, melyeken elgondolkoz-
hatsz az olvasás elŒtt vagy közben, és amelyek segíteni fognak
neked az adott rész üzenetére összpontosítani.

A szentírások megértése
„A szentírások megértése” rész segítséget ad nehéz
szavak és kifejezések megértéséhez, és hozzáfızéseket

tesz, melyek segítenek a szentírásokban található elképzelések
és fogalmak megértésében. A hozzáfızések között gyakran
vannak az egyház általános felhatalmazottainak megállapításai.

A szentírások tanulmányozása
„A szentírások tanulmányozása” rész olyan kérdéseket
és tevékenységeket tartalmaz, melyek segítenek neked

a szentírásokban található evangéliumi tantételek felfedezésé-
ben, átgondolásában és alkalmazásában. A tankönyvben nincs
hely, ahova írhatsz, ezért saját jegyzetfüzetre vagy papírra lesz
majd szükséged e tevékenységek elvégzéséhez.

A következŒ lépések lesznek segítségedre a szentírások tanulmá-
nyozása során:

• Kezdd imával!

• Olvasd el annak a fejezetnek a bevezetését, melyet tanulmá-
nyozni készülsz, és gondolj át egyéb, „Olvasás elŒtt”-i tanulási
technikákat (lásd 3–4. o.)!

• Olvasd el a kijelölt fejezetet, a megfelelŒ „Szentírások megér-
tése” részhez fordulva segítségért! Használd az „Olvasás alatt”
tanulási technikáit (lásd 4–5. o.)! A jegyzetfüzetedbe írj fel
megjegyzéseket és kérdéseket! Írj azokról az érzésekrŒl és
benyomásokról is, melyek fontosak számodra!

• Végezd el az általad tanulmányozott fejezethez tartozó „A
szentírások tanulmányozása” rész tevékenységeit! IdŒnként
választhatsz, hogy mely tevékenységeket végzed el. Ha többet
akarsz tanulni, akkor végezd el az összes tevékenységet!

Otthon tanuló szemináriumi program
Ha otthon tanuló szemináriumi programban veszel részt, akkor
a 7. oldalon található olvasási táblázat megmutatja, hogy mit
olvass a szeminárium egyes heteiben. Tartsd észben, hogy a sze-
minárium mindennapi vallási oktatási program, és hogy minden-
napos szokássá kell tenned a szentírások imádságos lélekkel
való olvasását, és bár nem jársz el minden nap szemináriumra,
azért minden iskolanapon foglalkoznod kell a szemináriumi
feladataiddal. Ha harminchatnál több vagy kevesebb hét van
a szemináriumi évedben, akkor a tanárod meg fogja mondani
neked, hogy mely fejezeteket olvass el egy adott héten, és mely
feladatokat végezd el. A szentírások olvasása és e tankönyv
használata harminc-negyven percet fog igénybe venni minden
olyan iskolai tanítási napon, amikor nem mész szemináriumi
órára.

Minden héten add oda a tanárodnak jegyzetfüzeted azon olda-
lait, melyek az adott héten elolvasott szentírásokkal kapcsolatos
gondolataidat és a tanulmányi kalauz elvégzett tevékenységeit
tartalmazza! Lehet két jegyzetfüzeted is, melyeket felváltva hasz-
nálsz egyik hétrŒl a másikra. IratgyıjtŒt is használhatsz, melybŒl
kiveheted a lapokat, és csak azokat adod be, melyeket az adott
héten írtál meg. Amikor a tanárod visszaadja a lapokat, tedd
vissza Œket a jegyzetfüzetbe!
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Máté 7
A Hegyi beszéd, 3. rész

Éhes ember gondolhat
ételre, beszélhet ételrŒl,
és még ételek képeit is
nézegetheti, de csak
akkor lesz neki jobb, ha
meg is eszi az ételt. A
Hegyi beszéd ezen utolsó 
fejezetében Jézus tanított

néhány további dolgot, mellyel kihangsúlyozta, hogy tanításá-
nak áldásai nem abban rejlenek, hogy valaki csupán hisz ben-
nük, tanulmányozza Œket vagy beszél azokról, hanem abban,
hogy azok szerint is él.

A szentírások megértése
Máté 7

A szentírások tanulmányozása 
Máté 7. fejezetének tanulmányozásánál végezz el hármat a követ-
kezŒ (A–E) tevékenységek közül!

Ítélkezés

1. Máté 7:1–5 elolvasása után foglald össze a jegyzetfüzetedben
Jézus tanításait azáltal, hogy saját szavaiddal kiegészíted
a következŒ mondatokat:

a. Ahogy te megítélsz másokat, Isten is . . .

b. MielŒtt másokat kritizálnál, . . .

2. Máté 7:1-es versébŒl világosan kitınik, hogy mit ne tegyünk.
A Joseph Smith fordítás azt mondja, hogy ne ítélkezzünk
hamisan, hanem tisztességes ítélettel ítéljük meg a dolgokat.
Magyarázd el, szerinted hogyan tehetjük meg ezt (további
segítségért lásd Máté 7:15–20 és Móróni 7:12–19).

Mit változtat az a dolgokon?

1. Minek kellene megváltoznia imáidban annak ismerete alap-
ján, amit Jézus Máté 7:7–11-ben tanított?

2. Milyen további információk találhatók a 3 Nefi 18:20; Tanok
és szövetségek 50:28–29; és 88:64–65-ös versekben arról,
hogy IstentŒl áldásokat kérünk?

Vallást teszek (23. v.) –
Azt mondom

Álmélkodik (28. v.) –
Elcsodálkozik

Ez a törvény és a próféták
(12. v.) – Ezt tanítják a szent-
írások (fŒleg az Ószövetség)

Szoros (13–14. v.) – Keskeny

„GyümölcseikrŒl ismeritek meg Œket.”

Rajzolj egy képet!

Rajzolj egy olyan képet, mely a Máté 7:13–14-ben található
elképzeléseket jeleníti meg. Nevezd meg a rajzodon található
dolgokat!

Fontos befejezés

A bölcs ember sziklára épít.

1. A fákról, a királyságba való belépésrŒl és a házak építésérŒl
szóló beszédnek egy fŒ elképzelése vagy témája van. Mi az?

2. Máté 7:24–27 története miként segít neked jobban megérteni
azt, hogy mirŒl van szó Hélamán 5:12-es versében?

3. A bölcs és a balga házépítŒk történetében a szelek mindkét
házba „beleütköztek”, ám csak egy maradt állva azt követŒen.
Írj arról, hogy miként segített neked az evangélium szerinti
élet az élet egy „viharában”.

Mit jelent ez nekem?

Írd le életed legalább két olyan területét, melyen a Hegyi beszéd
tanulmányozása miatt akarsz javítani, amint igyekszel Jézus
Krisztust követni.

Máté 8–9
Jézus sok csodát tesz

Miután Jézus megtanította nagyszerı Hegyi beszédét, elment
a nép közé, tanítva Œket és sok csodát is téve közöttük. Máté
8–9. fejezeteiben sok olyan csoda került feljegyzésre, melyet
akkor tett Jézus, amikor a Galileai tenger közelében lévŒ terü-
leten volt.

Miért lehetnek fontosak ezek a csodák? Elder Bruce R.
McConkie, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt, azt
tanította, hogy bár Urunk leginkább „a királyság evangéli-
umát hirdette szolgálata során; . . . minden embernek hirdetve,
mit kell tenniük azért, hogy békességet nyerjenek ebben az
életben és örök életet az eljövendŒ világban,” az ÜdvözítŒ
emellett csodákat is tett, „látható bizonyítékaként mindenki,
hívŒ és nem hívŒ szemében is annak, hogy hatalma nagyobb
a halandó hatalomnál. Úgymond azt bizonyítják, hogy szavai
igazak” (Mortal Messiah, 2:42; lásd még Máté 11:3–5).
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Mindennapos szemináriumi program
Amennyiben mindennapos szemináriumi programban veszel
részt, a tanárod utasításai szerint használod majd ezt a tanulmá-
nyi kalauzt.

Azért készült ez a tanulmányi kalauz, hogy segítsen neked
a szentírások olvasásában, tanulmányozásában és megértésében.
Mivel tanulási idŒd legnagyobb részét a szentírások olvasásával
és átgondolásával töltöd majd, ez a rész azért van, hogy segítsen
neked annak hatékonyabbá tételében.

Elder Howard W. Hunter, aki akkoriban a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja volt, értékes tanácsot adott az egyház tagjai-
nak a szentírások tanulmányozását illetŒen, melyet alant összeg-
zünk. Ötleteit leírhatod egy kartonlapra, melyet kitehetsz egy
olyan helyre, ahol tanulás közben szem elŒtt van.

• Olvasd el figyelmesen a szentírásokat, hogy megértsd azokat!

• Minden nap tanulmányozd Œket!

• Minden napra tızz ki egy rendszeresített idŒpontot a tanu-
lásra!

• Olyan helyen tanulj, ahol összpontosítani tudsz anélkül, hogy
elvonnák a figyelmedet vagy megzavarnának!

• Inkább egy bizonyos idŒn keresztül tanulj, mint egy bizonyos
számú fejezetet vagy oldalt olvass el; a hatvan perc ideális, 
a harminc perc is nagy eredmény, de tizenöt perc is lehet
jelentŒségteljes.

• Legyen terved a tanulásra!
(Lásd Conference Report, 1979. október, 91–93. o.; vagy
Ensign, 1979. November, 64–65. o.)

Jó tanulási technikák felhasználása is javára válik majd 
a szentírás-tanulmányozásnak.

Tanulási technikák
Nefi azt mondta, hogy „éljünk” (2Ne 32:3) a szentírásokkal,
Jézus pedig megparancsolta a nefitáknak, hogy „szorgalmasan
kutassátok ezeket” (3Nefi 23:1). Az ilyen tanulás többet igényel
a szentírások gyors átolvasásánál. A következŒ ötletek és techni-
kák segíteni fognak neked abban, hogy többet tanulj akkor,
amikor tanulmányozol. Három különbözŒ kategóriába soroltuk
ezeket: olvasás elŒtt, olvasás alatt, valamint olvasás után.

Olvasás elŒtt
Ima

A szentírásokat inspiráció által
írták. EbbŒl adódóan, akkor
értjük meg Œket a legjobban,
ha velünk van a Szellem.
Az Ószövetségben megismerünk
egy papot, Ezsdrást, aki „erŒs
szívvel törekedett keresni és
cselekedni az Úr törvényét”
(Ezsdrás 7:10), azaz felkészítette
a szívét. Te is készítsd fel a
szíved a szentírások olvasására
azáltal, hogy mindig imádkozol,
amikor olvasol!

Szerezz háttér-információkat!

A szentírások történelmi hátterének megismerése segíteni fog
neked abban, hogy jobban beleláss a dolgokba, amikor olvasol.
A Tanok és szövetségek részeinek fejlécei rövid magyarázattal
szolgálnak a kinyilatkoztatások történelmi hátterét illetŒen. 
Ez a tankönyv is ad némi háttér-információt a szentírások szá-
mos fejezetéhez. Ha van idŒd, akkor megnézhetsz egyéb olyan,
az egyház által kiadott könyveket és tankönyveket, melyek
háttér-információt adnak az olvasott szentírást illetŒen.

Tegyél fel kérdéseket!

MielŒtt olvasnál, segítségedre lehet olyan kérdések feltevése,
mint: „Ki írta ezeket a verseket?” „Kinek?” „Miért tartalmazzák
a szentírások ezt a tanítást?” „Mit akarok megtudni vagy
megtanulni, amikor ma olvasok?” és „Mit szeretne az Úr, mit
tanuljak meg ezekbŒl a szentírásokból?” A szentírások olvasása
közben keress választ a kérdéseidre! Tartsd észben, hogy egyéb
egyházi tankönyvekben és kiadványokban is kereshetsz választ!
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Olvasd el a fejezetekhez
tartozó fejléceket!

A fejezetekhez tartozó fejlécek
egyszerıen összefoglalják az
adott fejezet fŒ mondanivalóját.
Ha elolvasod a fejlécet, mielŒtt
elkezdenél olvasni egy adott
fejezetet, az nemcsak jó tanulási
technikának bizonyul, de abban
is segíteni fog majd neked, hogy
felkészülj kérdések feltevésére
és válaszok keresésére, amint
olvasol.

Olvasás alatt
Ne félj megállni!

A legtöbb aranyrög nem a föld felszínén található – ki kell
bányászni Œket. Szentírás-tanulmányozásod is sokkal értéke-
sebbé válik akkor, ha lelassítasz vagy megállsz, és elvégzel
néhányat az ahhoz kapcsolódó tevékenységek közül.

Nézz utána azon szavak jelentésének, melyeket nem értesz!

Használj értelmezŒ szótárat! Néha egy olyan szó megnézése,
melyrŒl azt gondolod, hogy ismered, további meglátásokhoz
vezethet. 

„A szentírások megértése”
részek ebben a tankönyv-
ben segíteni fognak neked
sok nehéz szó és kifejezés
megértésében.

Légy tudatában annak,
hogy az Úr néha arra inspi-
rálta a prófétáit, hogy vegye-
nek be írásaikba olyan
magyarázatokat, melyek
segítenek nekünk egyes
szavak vagy kifejezések
jelentésének megértésében.

Például Olvasd el Móziás 3:19-es versét, és tudd meg, mit mon-
dott Benjámin király, mit jelent olyanná válni, mint egy gyermek!

Vonatkoztasd a szentírást!

Ha saját neved rakod be egy versbe, az segít személyesebbé tenni
a szentírások tanításait. Hogyan változtatja meg például a dolgo-
kat az, ha saját neved teszed be az „ember” szó helyére Mózes
1:39-es versében?

Képzeld el!

Képzeld el gondolatban, hogy mi történik! Amikor például
1 Mózes 37. fejezetét olvasod, képzeld el, milyen érzések 

lennének benned akkor, ha egy fiata-
labb fivér lennél egy családban és
bátyáid mind gyılölnének téged, vagy
féltékenyek lennének rád.

IdŒnként azt mondják nekünk a szent-
írások, hogy képzeljünk el valamit.
Olvasd el Alma 5:15–18-as verseit, állj
meg és tedd meg, amit Alma javasol!
Szakíts idŒt annak leírására, hogy
milyen érzéseket keltett benned, ahogy
elképzelted ezeket a verseket!

Keress kötŒszavakat!

A kötŒszavak közé tartoznak az és, de, mivel, tehát és a mégis.
E szavak olvasásánál figyelj fel arra, hogy minek a megértéséhez
segítenek hozzá két vagy több mondanivalót illetŒen! Néha azt
mutatják meg, hogy miben hasonlít vagy különbözik két vagy
több dolog.

Ha például elgondolkozol azon, hogy mire utal a miatt szó
Móziás 26:2–3-as verseiben, fontos dolgot tudhatsz meg a szent-
írások tanulmányozását illetŒen.

A miatt szó ok-okozati össze-
függésre utal az emberek
hitetlensége és aközött, hogy
képesek-e megérteni a szent-
írásokat és a próféták szavait.

Olvasd el a Tanok és szövetségek 45:30–32-es verseit és figyelj
fel arra, hogy az azonban szó miként állítja egymással szembe
a gonoszok és az igazéletıek állapotát az utolsó napokban!

Az azonban szó kihangsúlyo-
zása meggyŒzhet minket
arról, hogy az igazéletıek meg-
menekülnek néhány csapástól
a második eljövetel elŒtt.

Keress sablonokat!

2 Nefi 31:2-es versében azt mondja Nefi, hogy le akart írni
néhány szót Krisztus tanáról. Ezt követŒen a 21-es versben
bizonyságát teszi, hogy éppen most magyarázta el Krisztus tanát.
Tudván, hogy Nefi a 2-es és a 21-es vers között tanította Krisztus
tanát, menjünk vissza és tanulmányozzuk még alaposabban Nefi
szavait, hogy megtudhassuk, mi Krisztus tana!

A sablonkeresés egy másik
példája az, ha úgy keressük
meg egy próféta ok-okozati
összefüggésre vonatkozó
magyarázatát, hogy megnéz-
zük, hol használja a ha és
akkor szavakat. Mózes harma-
dik könyvének 26. fejezetében
Mózes azokról az áldásokról
vagy átkokról prófétál,
melyek Izráel gyermekeit érik
majd. Nézd meg a 3–4, 18,
23–24, 27–28 és 40–42-es
verseket, és figyelj fel arra,

hogy Mózes a ha-sablont használta, amikor arról tanította Izráel
gyermekeit, hogy mi történik akkor, ha betartják, illetve ha nem
tartják be az Úr parancsolatait.

A szó- vagy mondanivaló-ismétlés szintén egy olyan sablon,
melyet kereshetünk. Figyelj fel például arra, hogy hányszor
említi az író Mózes elsŒ könyvének 39. fejezetében, hogy az Úr
Józseffel volt!

30 És abban a nemzedékben
teljesedik be a nemzsidók ideje.
31 És abban a nemzedékben él-

nek majd emberek, akik nem
hunynak el addig, míg egy
nagy, túláradó acsapást meg nem
érnek; mert pusztító betegség
árasztja majd el a földet.

32 Az én tanítványaim azon-
ban aszent helyeken állnak
akkor, és nem hagyják magu-
kat megtéveszteni. De a gono-
szok között lesznek, akik han-
gosan bátkozzák Istent és meg-
halnak.

2 Nem hitték, amit a halottak
feltámadásáról tanítottak, és
Krisztus eljövetelében sem hit-
tek.

3 Hitetlenségük miatt nem
tudták megérteni Isten igéjét, és
szívük megkeményedett.
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Keress felsorolásokat a szentírásokban!

A felsorolások segítenek neked annak világosabb megértésében,
hogy mit tanít az Úr, és mit tanítanak az Œ prófétái. A Tízparan-
csolat is egy felsorolás (lásd 1 Mózes 20). A Máté 5-ben található
„Kik a boldogok” is könnyen tekinthetŒ felsorolásnak. Egyéb
felsorolások meglelése esetleg egy kicsit több erŒfeszítést
igényel. Készíts például egy felsorolást a Tanok és szövetségek
68:25–31-es versei alapján arról, hogy mit mondott az Úr, mit
tanítsanak meg gyermekeiknek a szülŒk!

Tegyél fel kérdéseket!

Folyamatosan tegyél fel kérdéseket, amint azt az „Olvasás elŒtt”
részben is megmondtuk neked. Olvasás közben átfogalmazhatod
az olvasás elŒtt feltett kérdéseket, vagy teljesen új kérdéseket
is kitalálhatsz. A kérdésekre történŒ válaszkeresés az egyik leg-
fontosabb módja annak, ahogyan jobban megértjük a dolgokat
a szentírások tanulmányozása során. Az egyik legfontosabb
kérdés, melyet feltehetünk, az a következŒ: „Miért inspirálhatta
az Úr az írót arra, hogy leírja ezt a szentírásokba?” Keress
nyilvánvaló jeleket, melyeket néha maguk után hagynak az írók,
például: „és így láthatjuk”!

Válaszold meg a szentírásokban feltett kérdéseket!

Az Úr sokszor feltesz, majd megválaszol egy kérdést. A nefita
tanítványoktól megkérdezte: „Milyennek kell hát lennetek?”
Majd válaszolt: „Olyannak, amilyen én vagyok”.

Más esetekben azonban felvetŒdnek, de nem kerülnek megvála-
szolásra a kérdések – általában azért, mert a szerzŒ esetleg úgy
gondolja, hogy nyilvánvaló a válasz. Néha viszont azért nem
adnak választ az írók, mert a feltett kérdés esetleg gondolkozást
igényel, és nem azonnali a válasz. Például olvasd el Márk
4:35–41-es verseit, és válaszolj úgy a versekben feltett négy
kérdésre, mintha ott lennél!

Keress szimbólumokat és szimbolikus jelentéseket!

A próféták gyakran használnak szimbólumokat és képszerı
kifejezéseket, hogy hatékonyabban adják át az üzenetüket.
A példázatok például úgy adnak módot az üzenet egyszerı
átadására, hogy annak sokkal mélyebb értelme van. A példázat-
ban elmondott történet emlékezetesebbé és jelentŒségteljesebbé
teszi a tanított leckét.

A következŒ javaslatok segíthetnek a szentírásokban található
szimbólumok megértésében:

1. Keress magyarázatot a szentírásokban! Léhinek például láto-
mása volt 1 Nefi 8-as fejezetében. Nefinek késŒbb volt
egy olyan látomása, melyben látta azt, amit atyja látott, atyja
látomásában lévŒ szimbólumok magyarázatával együtt 
(lásd 1 Nefi 11–14).

2. Gondolj bele a szimbólum jellemzŒibe, és hogy mit taníthat
neked az adott szimbólum! Alma ezt a technikát alkalmazta,
amikor fiának elmagyarázta, mi a liahóna (lásd Alma
37:38–47).

3. Nézd meg, hogy a szimbólum tanít-e valamit az ÜdvözítŒrŒl!
Az Úr azt mondta Ádámnak, hogy minden dolog róla tanús-
kodik (lásd Mózes 6:63). Mi módon tanúskodnak például
Jézus Krisztus áldozathozataláról annak a történetnek a külön-
bözŒ részletei, amikor Ábrahám feláldozni készült fiát,
Izsákot?

Írj!

Legyen a közeledben papír vagy jegyzetfüzet, hogy leírhass
olyan elképzeléseket, melyekre emlékezni szeretnél, például fel-
sorolásokat, különleges meglátásokat vagy érzéseidet az olvasot-
takkal kapcsolatban. Ha azt akarod, hogy ezekre a gondolatokra
vagy meglátásokra a következŒ olvasás alkalmával is emlékezz,
a szentírásod margójára is írd fel ezeket az elképzeléseket.

Sokan szeretnek megjelölni
fontos szavakat és kifejezéseket
a szentírásaikban. Ennek nincs
helyes vagy helytelen módja.
(Lehet, hogy te egyáltalán nem
is akarod megtenni ezt.) Van-
nak, akik besatíroznak vagy
aláhúznak olyan fontos szava-
kat és kifejezéseket, melyek
különleges jelentéstartamot
adnak a versnek. A szentírások
megjelölésének másik módja
az, ha más szentírásokra vonat-
kozó utalásokat írunk a mar-
góra. Ha számos olyan verssel

teszed meg ezt, mely ugyanarról a témáról beszél, akkor olyan
szentírás-láncot kapsz egy-egy témában, melyre rálelhetsz akkor,
ha rátalálsz a lánc egyik szentírására. A szentírások megjelölése
gyakran segítségedre lehet abban, hogy gyorsabban megtalálj
fontos verseket.

Olvasás után
Gondolkozz el!

Elgondolkozni annyit tesz, mint mélyen belegondolni valamibe,
mérlegelni azt az elménkben, kérdéseket tenni fel és értékelni
azt, amit tudsz, és amit megtanultál. Néha a szentírások ezt úgy
mondják „gondolkodjál” (Józsué 1:8). Számos jó példa van a
szentírásokban arra, amikor annak eredményeképpen kaptunk
fontos kinyilatkoztatásokat, hogy valaki elgondolkozott, különö-
sen a szentírásokon (lásd T&Sz 76:15–20; 138:1–11).

Vonatkoztasd magadra a szentírásokat!

A szentírások magadra vonatkoztatása azt jelenti, hogy a saját
életedhez hasonlítod Œket. Ahhoz, hogy magadra vonatkoztasd
a szentírásokat, ilyen kérdéseket kell feltenned: „Az evangélium
mely tantételeit tanítják a most elolvasott szentírások?” és
„Hogyan vonatkoznak ezek a tantételek az életemre?” A szent-
írások magadra vonatkoztatásának fontos részét képezi az,
hogy hallgass a Szellem késztetéseire, aki az Úr ígérete szerint
„elvezérel . . . minden igazságra” (János 16:13).
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Nefi például úgy vonatkoztatta magára és családjára a szent-
írásokat, hogy az Œ helyzetükre vonatkoztatott néhány olyan tan-
tételt, melyet Ésaiás tanított. Azt tanította a fivéreinek, hogy
Izráel gyermekeihez hasonlóan Œk távolodtak el IstentŒl – nem
Isten távolodott el tŒlük. Azt is tanította nekik, hogy ha megbán-
ják a bıneiket, akkor az Úr irgalmas lesz és megbocsát nekik
(lásd 1 Nefi 19:24; 21:14–16). Nefi azt mondta, hogy Ésaiás szavai-
nak magára és fivéreire történŒ vonatkoztatása által növekedni
fog Jézus Krisztusba, Megváltójukba vetett hitük (lásd 1 Nefi
19:23).

Olvasd újra!

Nem tudunk meg mindent egy szentírásrészrŒl elsŒ olvasásra.
Tulajdonképpen élethosszig tartó tanulást igényel a szentírások
valódi megértése. Gyakran két vagy három olvasatra kezdünk el
sémákat felfedezni, jobban elképzelni, és mélyebben megérteni
a szentírásokat. Amikor újraolvasol valamit, kereshetsz új tanítá-
sokat, vagy tehetsz fel más kérdéseket. Ha saját szavaiddal meg-
próbálsz újrafogalmazni egy történetet vagy csak egy-két verset,
azzal fényt deríthet arra, hogy vajon megértetted-e az olvasotta-
kat, és segíthet abban, hogy jobban megértsd a szentírásokat.

Írj!

Néhányan naplót vezetnek, melyben leírják az olvasottak fŒ
mondanivalóját, az olvasottakkal kapcsolatos érzéseiket, vagy
hogy mit gondolnak, mi módon vonatkoznak életükre az olva-
sottak. Ha otthon tanuló szeminárium keretében használod ezt
a tankönyvet, akkor jegyzetfüzetet kell vezetned ahhoz, hogy
érdemjegyet kaphass. Ez a jegyzetfüzet egy szentírás-naplóhoz
hasonlít majd.

Az is jó, ha megbeszéled
másokkal az olvasottakat.
Ha leírsz néhány megjegy-
zést, hogy emlékezhess rá,
mirŒl akarsz beszélgetni,
és megbeszélitek a tanulta-
kat, az segíteni fog neked az
olvasottak megértésében és
megjegyzésében.

Alkalmazz!

A szentírásokból szerzett tudás igazi értéke abból ered, ha a
tanultak szerint élsz. Az Úrral való közelebbi kapcsolattartás és
az általa adott békesség érzése csak néhány áldás azok közül,
amit az evangélium szerint élŒk kapnak. Ezen kívül, az Úr azt
mondta, hogy akik a tanultak szerint élnek, azok még többet
kapnak majd, akik pedig nem élnek a tanultak szerint, azok a
már megkapott tudást is el fogják veszíteni (lásd Alma 12:9–11).

„Krisztus szavával éljetek, mert Krisztus szava
mindent megmond nektek, hogy mit kell cseleked-
netek” (2 Nefi 32:3).
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Azok a napok, amikor legalább Az e hétre kijelölt, elolvasott fejezetek
tíz percet olvastam

2221201918Jelenések 1736. hétVSZOPCSSZEKH

15141211Jelenések 1035. hétVSZOPCSSZEKH

76532Jelenések 134. hétVSZOPCSSZEKH

Júdás 13 János 12 János 154321 János 1322 Péter 133. hétVSZOPCSSZEKH

54321 Péter 15432Jakab 132. hétVSZOPCSSZEKH

1312117:1–452Zsidók 131. hétVSZOPCSSZEKH

Filemon 132Titus 14322 Timóteus 1654321 Timóteus 130. hétVSZOPCSSZEKH

322 Thessalonikabeliek 1

5421 Thessalonikabeliek 1432Kolossébeliek 1432Philippibeliek 129. hétVSZOPCSSZEKH

65432Efézusbeliek 165432Galátziabeliek 128. hétVSZOPCSSZEKH

13121110987654322 Korinthusbeliek 11 Korinthusbeliek 1527. hétVSZOPCSSZEKH

1413121110987654321 Korinthusbeliek 1526. hétVSZOPCSSZEKH

16151413121110Rómabeliek 925. hétVSZOPCSSZEKH

8765432Rómabeliek 124. hétVSZOPCSSZEKH

28272625242322Csel 2123. hétVSZOPCSSZEKH

20191817161514Csel 1322. hétVSZOPCSSZEKH

121110987Csel 621. hétVSZOPCSSZEKH

5432Csel 120. hétVSZOPCSSZEKH

212019János 1819. hétVSZOPCSSZEKH

17161514János 1318. hétVSZOPCSSZEKH

121110János 917. hétVSZOPCSSZEKH

87János 616. hétVSZOPCSSZEKH

5432János 115. hétVSZOPCSSZEKH

2423Lukács 2214. hétVSZOPCSSZEKH

2120191817Lukács 1613. hétVSZOPCSSZEKH

1514131211Lukács 1012. hétVSZOPCSSZEKH

98Lukács 711. hétVSZOPCSSZEKH

65432Lukács 110. hétVSZOPCSSZEKH

1615141312Márk 119. hétVSZOPCSSZEKH

1098765Márk 48. hétVSZOPCSSZEKH

32Márk 128Máté 277. hétVSZOPCSSZEKH

2625Máté 246. hétVSZOPCSSZEKH

232221201918Máté 175. hétVSZOPCSSZEKH

1615141312Máté 114. hétVSZOPCSSZEKH

109876Máté 5 (folytatása)3. hétVSZOPCSSZEKH

5432Máté 12. hétVSZOPCSSZEKH

„A szentírások tanulmányozása”1. hétVSZOPCSSZEKH

Újszövetség olvasási táblázat
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Üdvözlünk az Újszövetségnél!

8

Az ÜdvözítŒ halandó szolgálatáról szóló
feljegyzés
Az Újszövetség az ÜdvözítŒ életérŒl és haláláról szóló feljegyzés,
az Œ halandó szolgálata idején. Emellett leírja apostolainak
utazásait és tanításait, miután Œ felszállt a mennybe. Azért neve-
zik Újtestamentumnak is, mert a testamentum szó azt jelenti:
„szövetség”. A szövetségek olyan szent ígéretek, melyeket gyer-
mekeinek tesz Isten és fordítva. LehetŒvé teszik gyermekei
számára, hogy e szövetségek iránti engedelmesség által nagy
áldásokat nyerjenek el ebben az életben és örök életet az eljö-
vendŒ világban.

Elder Bruce R. McConkie, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának
tagja volt, elmagyarázta a következŒket: „Evangéliumi értelem-
ben használva a testamentum olyan szövetség, melyet az Isten-
ség köt népével. Így az evangélium teljessége az új és örökkévaló
testamentum vagy szövetség [lásd T&Sz 22:1], és az elŒkészítŒ
evangélium vagy mózesi törvény a mózesi vagy alacsonyabb
rendı testamentum vagy szövetség. Amikor Jézus és apostolai
visszaállították az evangéliumot az idŒk delén, akkor az újtesta-
mentum (szövetség) azzal az ótestamentummal (szövetséggel)
volt összevetve, amely Mózes napjai óta volt érvényben” (Doctri-
nal New Testament Commentary, 3 kötet, [1966–1973], 1:63).

Izráel háza, amikor Jézus megszületett
Az Œsi próféták, Ábrahám, Izsák és Jákób (akinek neve Izráelre
változott) napjaitól kezdve az Úr az Œ leszármazottaikat, Izráel
házát választotta ki arra, hogy az Œ szövetséges népe legyenek.
Mire Jézus Krisztus megszületett, Izráel házának nagy része
szerte a világban szétszóratott, és gonoszsága miatt elveszett a
történelem számára. A megmaradt izraeliták fŒleg zsidók voltak,
és szellemi sötétségbe sodródtak, eltávolodva az igazságtól.
Az ószövetségi idŒszak utolsó prófétája, Malakiás, mintegy négy-
száz évvel Jézus születése elŒtt halt meg.

Jézus születésének idejére a zsidók politikai szempontból is
sötétségben voltak. Nem alkottak független nemzetet, hanem
a Római birodalom által legyŒzött és irányított tartomány részét
képezték.

Az Újszövetség elŒzetes áttekintése –
a tartalomjegyzék
Nézd meg a könyvek neveit és sorrendjét az Ószövetségben és
az Újszövetségben a Biblia elején! Az Újszövetség könyvei az
adott könyv típusa szerint vannak besorolva, nem idŒrendben.
Jelöld meg a tartalomjegyzékedet, hogy emlékezetben tarthasd
az Újszövetség különbözŒ könyveinek típusát.

1. Az evangéliumok. Máté, Márk, Lukács és János könyvét evan-
géliumoknak nevezik, és mindegyik a szerzŒjérŒl kapta nevét.
Az evangélium szó azt jelenti: „jó hír”. Az evangéliumok
ezeknek az íróknak a tanúbizonyságai Jézus Krisztus életérŒl
és küldetésérŒl.

2. Az apostolok cselekedetei. Az apostolok cselekedeteit Lukács
írta, és Œ számol be itt az egyház növekedésérŒl az apostolok
irányítása alatt.

3. Pál levelei. A Rómabeliekhez és a Zsidókhoz írt részek között
található könyvek levelek, melyeket Pál apostol írt. Az egy-
háznak arról a gyülekezetérŒl, arról az egyénrŒl vagy csoport-
ról kapták nevüket, akikhez a levél íródott.

4. Az általános levelek. Jakabtól Júdás könyvéig szintén levelek
találhatók. Ezeket gyakran nevezik általános leveleknek, és
a leveleket megíró egyházi vezetŒkrŒl lettek elnevezve.

5. A jelenések könyve. A jelenések könyvét (melyre néha úgy utal-
nak, hogy az apokalipszis) ugyanaz a János apostol írta, aki az
Œ nevét viselŒ evangéliumot és leveleket is. A Jelenések János
beszámolóját tartalmazza arról a kinyilatkoztatásról, melyet
az Úrtól kapott.

Mit jelenthet számomra az Újszövetség
tanulmányozása?
Az ÜdvözítŒ errŒl tett bizonyságot: „Az pedig az örök élet, hogy
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél,
a Jézus Krisztust” (János 17:3). Van-e jobb helye az ÜdvözítŒ
megismerésének az Újszövetségnél, mely feljegyzi halandó szol-
gálatát?

James E. Faust elnök azt mondta: „Az Újszövetség jobb szövet-
ség, mert sok múlik a szív és az elme szándékán. A lélek eme
megtisztítása részét képezi a személyes bizonyság támasztéká-
nak. Ha nincs tanúbizonyság a szívben és az elmében, akkor ott
nem lehet bizonyság. Tanulmányozzuk, ismerjük meg és éljünk
az ÜdvözítŒ által tanított tantételek szerint, hogy krisztusi
viselkedésünk felfelé vigyen minket, magasabb szellemi eredmé-
nyekre” (Finding Light in a Dark World [1995], 16).

Amikor az egyház fiatal nŒihez beszélt a szentírások olvasását
illetŒen, ezt mondta Gordon B. Hinckley elnök: „Remélem, hogy
sokkal élvezetesebb lesz ez számotokra egyfajta kötelességnél;
hogy inkább szerelmi üggyé válik Isten igéjével. Megígérem
nektek, hogy ha olvastok, megvilágosodik az elmétek és felemel-
kedik a szellemetek. ElŒször egyhangúnak tınhet, de ez csodála-
tos élménnyé változik, isteni dolgok gondolataival és szavaival”
(„The Light Within You” Ensign, 1995. május, 99).

Az Újszövetség tanulmányozása
során keress olyan igazságokat,
melyek további dolgokat taníta-
nak meg neked Jézus Krisztusról
és arról, hogy mi módon alkal-
mazd evangéliumát az életed-
ben. Tanulásod részeként vezess
jegyzetfüzetet a meglátásaidról
és feladataidról. Mindenképpen
írd le azokat a dolgokat, melye-
ket az ÜdvözítŒrŒl tanulsz, és
melyek különösen nagy hatással
vannak rád. Ez segíteni fog
neked abban, hogy meghalld

a Szellem suttogását, és Jézus Krisztus bizonyságával tölti majd
el szíved.
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Szent Máté írása szerint való evangélium

Máté adót szedett a római kormánynak.

Ki volt Máté?
Máté vámszedŒ volt, vagyis adót szedett a római kormánynak
(lásd Máté 9:9). Otthagyta foglalkozását, hogy kövesse az
ÜdvözítŒt, és egyike lett az eredeti tizenkét apostolnak. Léviként
is ismerték (lásd Márk 2:14).

Miért írta Máté ezt a könyvet?
Az Ószövetség próféciái két különálló láncsorba rendezett lánc-
szemekhez hasonlítják Jézus Krisztus életének eseményeit.
Máté bizonyságára tekinthetünk úgy, mint egy olyan láncszemre,
mely a kettŒt összeköti. Máté minden más újszövetségi írónál
többet idézte az Ószövetséget. Máté elsŒ versei úgy mutatják
be Jézus eljövetelét, mint az ószövetségi történet folytatását.
Olvasás közben rá fogsz jönni, hogy Máté folyamatosan kihang-
súlyozta: Jézus beteljesítette az Ószövetség próféciáit, amint azt
a következŒ táblázat is megmutatja.

Máté bizonysága azokról a próféciákról, 
melyeket Jézus Krisztus teljesített be

Prófécia Beteljesedés

SzıztŒl fog megszületni (lásd Ésaiás 7:14). Máté 1:18–23

Betlehemben fog megszületni Máté 2:1–6
(lásd Mikeás 5:2).

�

Jézus Krisztus�
élete

Ószövetségi�
prófécia

Máté�
könyve

Annak bemutatása mellett, hogy mi módon teljesítette be Jézus
az Ószövetség Messiásról szóló próféciáit, Máté arról is tanított,
hogy Jézus Krisztus olyan törvényt adott, mely magasabb volt
a zsidók által az Ószövetségben gyakorolt Mózesi törvénynél
(lásd Máté 5–7; különösen figyelj fel Máté 5:21–22, 27–28, 31–32,
38–42-es verseire). Máté emellett több történetet mondott Márk-
nál, Lukácsnál vagy Jánosnál arról, hogy miként utasították el a
zsidók Jézust azon sok bizonyság ellenére, hogy Ã a Messiásuk.
Úgy tınik, hogy mivel Máté azt hangsúlyozza: Jézus teljesíti be
az ószövetségi törvényt és próféciát, Máténak zsidó hallgatóság
járt az eszében, amikor azt írta, hogy azt akarja: tudják, hogy
Jézus az Œ Messiásuk.

Csak Máté könyvében
Bár Jézusnak sok tanítása és története fordul elŒ egynél többször
az evangéliumokban, a következŒk csak Mátéban találhatók
meg:

• Bizonyos részletek Jézus születésérŒl, például József álmának
története és az a döntése, hogy feleségül veszi Máriát (lásd
Máté 1:18–20), a bölcsek látogatása (lásd Máté 2:1–13), vala-
mint az Egyiptomba menetel, hogy elkerüljék Heródest és a
gyermekek lemészárlását (lásd Máté 2:14–18)

• A teljes Hegyi beszéd (lásd Máté 5–7)

• Tíz példázat, mely nem szerepel a többi evangéliumban

Ábrahám leszármazottja lesz, örököse Dávid Máté 1:1–17
trónjának (lásd Ésaiás 9:6–7; Ábrahám 2:11).

Más nemzetek királyai ajándékokat hoznak Máté 2:1–11
majd neki a születésekor 
(lásd Zsoltárok 72:10).

Isten Fia Egyiptomból jön majd fel Máté 2:13–15
(lásd Hóseás 11:1).

A Messiást názáretinek nevezik majd Máté 23:2
(ismeretlen).

Valaki a Messiás elŒtt jár majd, hogy Máté 3:1–3; 
elŒkészítse az utat (lásd Ésaiás 40:3; 11:10
Malakiás 3:1).

A Messiás idŒt tölt majd Galileában Máté 4:12–23
(lásd Ésaiás 9:1–2).

A Messiás példázatokat használ majd Máté 13:10–15, 
(lásd Zsoltárok 78:2; Ésaiás 6:9–11). 34–35

Nagy csodák történnek majd Máté 11:4–5
(lásd Ésaiás 35:5–6).

A Messiást el fogják utasítani a nép uralkodói Máté 21:42
(lásd Zsoltárok 118:22; Ésaiás 8:14).

A Messiást harminc ezüstpénzért árulják Máté 27:3
majd el (lásd Zakariás 11:12).

A Messiást arcul ütik (lásd Mikeás 5:1), Máté 27:30–31, 
leköpik (lásd Ésaiás 50:6) és kigúnyolják 39–44
(lásd Zsoltárok 22:7–8).

A Messiásnak ecetet adnak majd inni Máté 27:34
(lásd Zsoltárok 69:21).

A Messiást a vétkesek közé sorolják majd Máté 27:38, 
halálakor, és a gazdagokkal temetik el 57–60
(Ésaiás 53:9, 12).
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• Szentek feltámadása és megjelenése az ÜdvözítŒ feltámadása
után (lásd Máté 27:52–53)

• Jézusnak néhány gyakran idézett és fontos mondata, például:
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg-
terheltettetek, és én megnyugosztalak titeket” (Máté 11:28)

Máté 1
Jézus Krisztus megszületik

Máté egy fontos családtörténet-
tel kezdte bizonyságát, hogy
megmutassa: Jézus Ábrahám
leszármazottja volt, valamint
Dávid király leszármazottja.
Azért volt fontos Ábrahám le-
származottjának lenni, mert
Isten megígérte Ábrahámnak,
hogy leszármazottjai áldják
majd meg és hoznak üdvösséget
az egész világnak (lásd 1 Mózes

12:2–3; Ábrahám 2:9–11). Azért volt fontos Dávid király
leszármazottjának lenni, mert a zsidók tudták, hogy a Messiás
Dávid szó szerinti leszármazottja lesz (lásd Ésaiás 11:1–9).

Elder James E. Talmage, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának
tagja volt, azt tanította, hogy ha Dávid óta folyamatosan
királyok uralkodtak volna Júdeában, akkor Mária férje, József
„Júdea megkoronázott királya lett volna; a törvény szerint
pedig Jézus követte volna Œt a trónon” (Jesus the Christ,
3. kiadás [1916], 87).

Krisztus születésének története Lukács 2. fejezetében is megta-
lálható. Máté elsŒ fejezete József történetét és Krisztus
születésének történetét meséli el, míg Lukács elsŒ két fejezete
Mária történetét idézi fel. Máté 1:18–25-ös verseinek
olvasásánál keress olyan tulajdonságokat Józsefben, melyek
Jézus jó gondviselŒjévé és apjává teszik majd Œt!

Egyéb beszámolók a Máté 1-ben olvasottakról
Máté 1:1–17 – Lukács 3:23–38
Máté 1:18–24 – Lukács 2:1–7

A szentírások megértése
Máté 1

Igaz (19. v.) – Tisztességes

Nem ismeré Œt (25. v.) – Nem
volt vele szexuális kapcsolata

ViselŒsnek találtaték (18. v.) –
Gyermeket várt, terhes volt

Szent LélektŒl (18. v.) –
A Szentlélek hatalma által
történt a dolog (de nem
a Szentlélek az Ã atyja)

Máté 1:18–19 – „eljegyeztetvén”
Az eljegyzés formális megegyezést jelentett arról, hogy össze
fognak házasodni. Olyan komoly volt ez a megegyezés, hogy ha
valaki hıtlen lett az eljegyzés ideje alatt, akkor azt házasságtö-
résnek tartották és halállal is büntethették (lásd 5 Mózes
22:23–24). Ezért aggasztotta annyira Józsefet Mária terhessége és
az, hogy mit tegyen ezzel kapcsolatban.

A szentírások tanulmányozása 
Máté 1 tanulmányozása során végezd el az A tevékenységet!

Apa elŒkészítése Jézus számára

1. Mit akart tenni József, amikor megtudta, hogy Mária gyerme-
ket vár? (lásd Máté 1:18–19).

2. Milyen döntést hozott József az angyal álmában történŒ
látogatása után? (lásd Máté 1:20–25).

3. Bár József nem szó szerinti atyja volt Jézusnak, olyan férfinak
kellett lennie, akire rábízhatta Mennyei Atyánk, hogy Jézus
atyja legyen a halandóságban. Figyeld meg, hogyan reagált
József a Máté 1:18–25-ben leírt helyzetekre, és írj le legalább
két olyan, általa megjelenített tulajdonságot, melyet kifejleszt-
hetnél magadban, amint arra készülsz, hogy szülŒ legyél!

Máté 2
A bölcsek keresik és 
megtalálják Jézust

Jézus születése idején a zsidók Róma uralma alatt voltak, és
Róma Heródest nevezte ki királyuknak. Heródes nemzsidó
volt, Iduemabeli, aki zsidó hitre tért. Megpróbált kegyet találni
a zsidók szemében azzal, hogy hatalmas kiadások árán újjáé-
pítette a templomukat. Uralkodása emellett híres volt félté-
kenységérŒl mindazokkal szemben, akik hatalmát fenyegethet-
ték, valamint kegyetlen cselekedeteirŒl – melyek közül egy
Máté második fejezetében van feljegyezve.

A bölcseket egy csillag irányította.
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Máté 2. fejezetében emellett olvasol majd „napkeleti bölcsek”-
rŒl, akik Heródeshez mentek Jeruzsálembe, a zsidók újszülött
királyát keresve. Sok történet és legenda kering ezekrŒl
a keleti emberekrŒl. Nézd meg, mit mondott róluk Máté, mely
magyarázatot ad arra, hogy miért tett róluk külön említést az
ÜdvözitŒ születésérŒl és elsŒ éveirŒl tett bizonyságában.

Egyéb beszámolók a Máté 2-ben olvasottakról
Máté 2:22–23 – Lukács 2:39

A szentírások megértése
Máté 2

Máté 2:2 – „Láttuk az Œ csillagát”
Bár a Mózes negyedik könyvében lévŒ prófécia úgy utal a Messi-
ásra, hogy „csillag származik Jákóbból” (4 Mózes 24:17), az
Ószövetségben (ahogy az most a rendelkezésünkre áll) nincs
kifejezetten arra vonatkozó prófécia egy olyan csillagról, mely
a Messiás születését jelzi. Mormon könyve prófétája, Sámuel
azonban prófétált egy „új csillag”-ról, mely az ÜdvözítŒ születé-
sének jeleként születik majd (lásd Hélamán 14:5).

A gyermek Jézus utazásai a szüleivel

A szentírások tanulmányozása 
Máté 2. fejezetének tanulmányozásánál végezz el két tevékeny-
séget a következŒk közül (A–C)!

Csak a tények

Sok történet és legenda kering a „napkeleti bölcsek”-rŒl. A Máté
2:1–13-ban megadott információk alapján válaszold meg a követ-
kezŒ kérdéseket ezekrŒl a jól ismert férfiakról:

1. Hányan voltak?

2. Honnan tudták, hol keressék Jézust?

3. Miért mentek el oda?

FÖLDKÖZI-TENGER

EGYIPTOM

JÚDEA

Betlehem

Názáret

N

Tömjén, mirha (11. v.) – Illatos
növényi nedvek, melyeket füs-
tölŒben égettek és parfümként
használtak

Tére (22. v.) – Visszament

Írástudók (4. v.) – A zsidó
rendelkezések és törvények
tanítói
Megtudakolá (7, 16. v.) –
Kérdezi

4. Pontosan hol találtak rá Jézusra?

5. Mit tettek, amikor Jézust meglátogatták?

6. Mit tettek, miután Jézust meglátogatták?

Vegyél észre egy ismétlŒdŒ
mondanivalót!

Máté 2. fejezete szerint miért Betlehemben született Jézus, miért
vitték el Egyiptomba, és miért nevelkedett Názáretben? Odaírha-
tod a Tanok és szövetségek 1:38 utalást azon versek egyike vagy
mindegyike mellé, melyek elmondják, hogy miért volt szükség
ezeknek a dolgoknak a megtörténésére.

Mit tudok Jézusról?

1. Készíts a jegyzetfüzetedben egy, az alábbihoz hasonló tábláza-
tot, és töltsd ki azt az alapján, amit Máté 1–10-es verseiben
olvasol!

2. Írd le válaszod a következŒ kérdésekre: Mit tudok Jézusról,
és mihez kezdek ezzel a tudással?

Máté 3
Jézust megkereszteli 

KeresztelŒ János

A Joseph Smith fordítás rövid összegzéssel egészíti ki a történ-
teket Jézus gyermekkorától felnŒttkoráig eltelt idŒrŒl. Máté 3
akkor kezdŒdik, amikor Jézus körülbelül 30 éves. Ebben a feje-
zetben megismerünk egy KeresztelŒ Jánosnak nevezett férfit,
aki tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztusról. János születésének
történetét, mely hat hónappal megelŒzte Jézus születését,
Lukács 2:5–25-ös versei mondják el. Joseph Smith próféta azt
tanította, hogy amikor Heródes minden két éves és két év
alatti gyermeket megöletett az országban (lásd Máté 2:16–18),
János anyja elrejtette Œt a vadonban, János apját pedig
megölték, mert nem volt hajlandó elárulni, hogy hova rejtették
Jánost (lásd még Máté 23:35).

KeresztelŒ Jánosnak birtokában voltak az ároni papság kulcsai
(lásd T&Sz 13) és fontos küldetése volt, melyet születése elŒtt

KIK?

Heródes

A bölcsek

MIT TUDTAK 
JÉZUSRÓL?

MIHEZ KEZDTEK EZZEL
A TUDÁSSAL?

A fŒpapok és
az írástudók
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már évszázadokkal megjövendöltek a próféták (lásd Ésaiás
40:3; Malakiás 3:1; 1 Nefi 10:7–10). Máté 3. fejezetében arról
olvasunk, hogyan használta fel az ároni papság kulcsait
néhány nagyon fontos módon.

Máté 3. fejezetének olvasásánál gondolkozz el azon, mit tudsz
meg a keresztelés fontosságáról annak alapján, amit János
tanított, amit Jézus tett, és amit Mennyei Atyánk mondott!

Egyéb beszámolók a Máté 3-ban olvasottakról
Máté 3:1–12 – Márk 1:2–8; Lukács 3:1–20
Máté 3:13–17 – Márk 1:9–11; Lukács 3:21–22; lásd még János

bizonyságát János 1:29–34-ben.

A szentírások megértése
Máté 3

A szentírások tanulmányozása 
Máté 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A, majd a B
vagy a C tevékenységet!

Az ároni papság használata

1. A Tanok és szövetségek 13. része elmondja nekünk, hogy mit
mondott KeresztelŒ János, amikor 1829-ben visszaállította
a földre az ároni papságot. Három kulcsról beszélt az ároni
papságban: (1) az angyalok szolgálatának kulcsáról, (2) a bın-
bánat evangéliumának kulcsáról és (3) az alámerítéssel
történŒ keresztelés kulcsáról a bınök bocsánatára. E három
kulcs mindegyikéhez keress egy olyan verset (vagy verscso-
portot) Máté 3. fejezetében, mely leírja, miként használja
János az adott kulcsot! (Elolvashatod Moróni 7:29–32-es
verseit, hogy segítséget kapjál az agyalok szolgálata kulcsának
megértésében. Úgy tınik, ez a rész különösen vonatkozik
arra, amit János tett.) Minden kiválasztott vers esetében

Kirostálás

Megtisztítja az Œ szérıjét
(12. v.) – Megtisztítja aratásá-
nak helyét

Visszatartja vala (14. v.) – Azt
mondja neki, hogy ne tegye

Így illik nékünk (15. v.) –
Ez a helyes, ezt kell tennünk

Eleség (4. v.) – Étel

Farizeusok és sadduceusok
(7. v.) – Zsidó vezetŒk két
különbözŒ csoportja

Gyümölcsök (8. v.) – Tettek,
cselekedetek

A fejsze immár a fák gyöke-
rére vettetett (10. v.) – Szimbo-
likus kifejezése annak, hogy
közel az ítélet, vagyis Isten
már azon van, hogy kivágja
azokat a fákat, melyek nem
hoznak gyümölcsöt a földjén

Szóró lapát (12. v.) – Arra
használt eszköz vagy szer-
szám, hogy különválasszák
a búza magját a könnyebb
külsŒ buroktól (ezt „pelyvá-
nak” nevezik), melyet nem
esznek meg.

magyarázd el röviden, hogyan mutatják be János cselekedetei
az adott papsági kulcsot!

2. Írd le, mi módon használhatják ma az ároni papság viselŒi
ugyanezt a három ároni papsági kulcsot!

Jézus keresztelkedése

Válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Mi célból keresztelte meg János
a zsidókat? (lásd Máté 3:11)

2. Mi célból keresztelkedett meg
Jézus? (lásd Máté 3:13–15; 2 Nefi
31:5–9)

3. Mit gondolsz, miért ment Jézus
Jánoshoz, hogy megkeresztelked-
jen?

4. Miért fontos szimbóluma az
alámerítés a keresztelkedésnek,
és milyen utalások találhatók 

Máté 3:13–17-es verseiben, aminek alapján tudhatjuk, hogy Jézus
alámerítéssel keresztelkedett meg?

5. Hogyan mutatta meg Mennyei Atyánk, hogy jóváhagyta
a keresztelést? (lásd Máté 3:16–17)

Legyél misszionárius!

Írd le, hogyan használnád fel Máté 3:13–17-es verseit egy olyan
valaki esetében, aki nem tagja az egyháznak, annak elmagyará-
zására, hogy Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus és a Szentlélek
három különálló lény!

Máté 4
Kísértések és Jézus szolgálatának

a kezdete

Fontos számunkra annak ismerete, hogy nemcsak bın nélküli
volt Jézus, hanem „megkísértetett mindenekben, hozzánk
hasonlóan, kivéve a bınt” (Zsidók 4:15). Érti, milyen a kísér-
tés, mert megtapasztalta azt és ellenállt neki. Máté 4:1–11-es
verseinek olvasásánál figyeld meg az általa mutatott tökéletes
példát arra, hogy mi módon gyŒzzük le a kísértést! Annak
is tudatában kell lennünk, hogy akkor került sor erre a próba-
tételre, amikor evangéliumának nyilvános prédikálására
készült. Sátán azok megkísértésére is törekszik, akik ma hirde-
tik majd az evangéliumot. Meg kell tanulnunk legyŒzni ezeket
a kísértéseket, hogy sikeresen eleget tegyünk arra irányuló
elhívásunknak, hogy Jézus Krisztus nevében tanítsunk és
szolgáljunk.

Máté 4. fejezetének többi része elmondja nekünk, hogy mit
tett és mondott Jézus, amint prédikálni és szolgálni kezdett
népe között. Olvass el minden erre a fejezetre vonatkozó
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Joseph Smith fordítást! Van néhány nagyon fontos változtatás
az elsŒ tizenegy versben.

Egyéb beszámolók a Máté 4-ben olvasottakról
Máté 4:1–11 – Márk 1:12–13; Lukács 4:1–13
Máté 4:12–17 – Márk 1:14–15
Máté 4:18–22 – Márk 1:16–20; Lukács 5:1–11

A szentírások megértése
Máté 4

Máté 4:1 – A puszta
Júdea pusztája vad hely, ahol nehéz élni. Nagyon száraz sivatag-
ról van szó, homokkal, köves talajjal és nagyon kevés növényzet-
tel. Nyáron akár 46 fokra is felmelegszik a levegŒ.

Máté 4:1–11 – Hogyan gyŒzzük le a kísértést
A Tanok és szövetségek 20:22-es verse tovább mélyíti tudásun-
kat annak elmondása által, hogy Jézus egyszerıen „ellenállt”
(nem hallgatott rájuk), amikor kísértések érték. Elder Neal A.
Maxwell, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja azt mondta:
„Ahelyett, hogy elbocsátanánk magunktól a kísértéseket, ahogy
azt Jézus is tette, az visz oly sokakat bajba, hogy hallgatnak
rájuk! Misszióelnököm azt mondogatta, hogy nem mindig
tudjuk visszatartani a rossz gondolatot attól, hogy bekerüljön az
elménkbe, de nem kell neki széket hozni és hellyel kínálni”
(„I Will Arise and Go to My Father,” Ensign, 1993. szeptember, 67).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 4. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Ellenállni a kísértésnek

1. Készíts egy, a következŒhöz hasonló táblázatot, és töltsd ki azt
Máté 4:1–10-es verseiben található információk, valamint saját
ötleteid és tapasztalataid alapján!

ElsŒ kísértés
(2–4. v.)

Hogyan reagált
Jézus?

Ma mivel kísért
minket hasonló
módon a Sátán?

Mi volt 
a kísértés?

Második 
kísértés 
(5–7. v.)

Harmadik 
kísértés 
(8–10. v.)

Zsinagógák (23. v.) – Épületek,
melyekben a zsidó hiten lévŒk
vallási gyıléseket tartottak

Kínok (24. v.) – Problémák,
fájdalmak

A kísértŒ (3. v.) – Sátán,
az ördög

Szent város (5. v.) –
Jeruzsálem

Eredj el (10. v.) – Menj el

2. Figyeld meg, mi a közös abban, ahogy Jézus mindegyik kísér-
tést elzavarta! Jézus tette alapján fejezd be a következŒ megál-
lapítást, mely tanácsot ad a kísértésekkel szembeni ellenállás
területén: A kísértésekkel szembeni ellenállás egyik legfonto-
sabb eszköze, ami az én esetemben is rendelkezésre áll . . .

Kövess engem!

1. Sorold fel azt a
négy férfit Máté
4:18–22-es ver-
seiben, akiket
megkért Jézus,
hogy kövessék
Œt!

2. MirŒl mondtak
le ezek a férfiak
Jézus követésé-
ért, és mit
gondolsz, miért
tettek így?

„Jer, kövess engem”

3. Válaszd ki az egyiket a következŒ két helyzet közül: Valaki
latolgatja, hogy csatlakozzon az egyházhoz, illetve valaki latol-
gatja, hogy elfogadja-e a misszió szolgálatára vonatkozó elhí-
vást. Az általad kiválasztott helyzetben sorold fel, esetleg
mirŒl kell lemondania az illetŒnek, majd írd le, hogy mit mon-
danál neki, miért éri meg az igenlŒ válasz az áldozathozatalt!

Máté 5
A Hegyi beszéd, 1. rész

Mit szólnál hozzá, ha arra kérnének, hogy adj áttekintést
Krisztus tanításairól egy olyan valakinek, aki nagyon keveset
tud róla? Esetleges mondanivalód nagy része származhat
abból a szövegbŒl, mely Hegyi beszédként ismert és Máté
5–7-es fejezeteiben található. Akkor jövünk rá, hogy milyen
fontos is volt ez a beszéd, amikor észrevesszük, hogy Jézus
majdnem ugyanezt a beszédet mondta el a nefitáknak is, ami-
kor feltámadása után meglátogatta Œket (lásd 3 Nefi 12–14).
A Hegyi beszéd tanításai segítenek nekünk megérteni, hogy
mit jelent kereszténynek lenni, és hogy elengedhetetlen ezen
tanítások szerint élni ahhoz, hogy üdvösséget nyerjünk Isten
királyságában (lásd Máté 7:21, 24–27; 3 Nefi 15:1). Elder
Bruce R. McConkie, aki apostol volt, azt írta: „Ez a beszéd . . .
összefoglalja . . . hogy mit kell tenni az embereknek az üdvös-
ség elnyeréséért; és az ebben lévŒ örök fogalmak úgy kerülnek
benne kijelentésre, hogy a hallgatók (vagy olvasók) annyit
értenek meg belŒle, amennyit a személyes szellemi befogadó-
képességük lehetŒvé tesz” (The Mortal Messiah: From
Betlehem to Calvary, 4 kötet, [1979–1981], 2:116).
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Máté ötödik fejezete olyan tanítások sorozatával kezd, melyek
elmondják az embereknek, hogy miként lehetnek boldogok
vagy áldottak. A boldogok szó kilencszer fordul elŒ az 1–12-es
versekben. Amikor ezt a szót használja Jézus, akkor mindig
elmagyarázza, hogy mi módon tehetünk szert arra az igaz
boldogságra, melyet mindenkinek felajánl, aki hozzá jön.
Alaposan fontold meg, hogyan alkalmazhatod Jézus eme
tanításait az életedben!

Máté ötödik fejezete további verseinek nagy részében Jézus
megtanította, miként állítják magasabbra az Œ törvényei
és parancsolatai a tisztességesség normájának mércéjét Mózes
törvényénél. Mózes törvényének nem állt hatalmában Isten
színe elé vinni az embereket, hogy örök életet élvezzenek,
de Jézus megígérte, hogy ez a magasabb törvény segíteni fog
nekik abban, hogy beléphessenek a mennyek királyságába,
és olyan „tökéletessé” teszi majd Œket, akár az Œ Mennyei
Atyjuk (lásd Máté 5:20, 48).

A szentírások megértése
Máté 5

Máté 5:13 – „Ti vagytok a földnek savai (sója)”
A sót nemcsak az étel ízesítésére használták, hanem arra is, hogy
megelŒzzék annak megromlását. EbbŒl adódóan a szövetségkö-
tés szimbólumaként használták, mivel megelŒzi a szellemi

Békélj meg (24. v.) – Oldd
meg a problémát az illetŒvel

Paráznaság (27–28, 32. v.) –
Szexuális viszony olyan valaki-
vel, aki nem a házastársad

Gonosz kívánságnak okáért
(28. v.) – Nem helyénvaló
szexuális gondolatai vannak
valakit illetŒen

Elbocsátja (31–32. v.) – Elválik

Esküdni (34. v.) – Ígéreteket
tenni Isten vagy szent dolgok
nevében

Szelídek (5. v.) – Nem gŒgö-
sek, hajlandóak alávetni
magukat az Úrnak

Irgalmasok (7. v.) – Kedvesek,
megbocsátók

Véka (15. v.) – Kosár

Jóta vagy pontocska (18. v.) –
Apró dolgok (tulajdonképpen
a legkisebb leírt szimbólumok
a héber nyelvben)

Méltó a fŒtörvényszékre
(22. v.) – Zsidó vallási vezetŒk
elé hívják majd, hogy megfelel-
jen nekik

értelemben vett „megromlásunkat” az, ha szövetségeket kötünk
Istennel és be is tartjuk azokat. A Tanok és szövetségek
101:39–40-es verseiben az Úr azt mondta, hogy a föld sóját képe-
zik azok, akik elfogadták az örökkévaló evangéliumot és a szö-
vetséget. A só elveszti az ízét is és a tisztaságát is akkor, ha más
elemekkel, például sárral keveredik. Ezt követŒen már nem
használható ízesítésre vagy tartósításra.

Máté 5:23–24 – vidd „a te ajándékodat az oltárra”
Az oltár szó ebben a versben minden olyan áldozat jelképeként
szerepel, melyet Istenért hozunk. Jézus tanácsa minden olyan
dologra vonatkozik, amit azért teszünk, hogy közelebb kerüljünk
Istenhez: például a tizedfizetés, az egyházi gyılések látogatása,
az elhívásokban történŒ szolgálat és így tovább. A Máté 5:23–24-
ben adott parancsolat annak megértéséhez segít hozzá minket,
hogy amikor azon igyekszünk, hogy jobbá tegyük a kapcsolatun-
kat Istennel, akkor fontos arra is törekedni, hogy jóvátegyük
azokat a dolgokat, melyekkel megsértettünk másokat. Tulajdon-
képpen nem lehetünk igazán egyek Istennel, ha nem szeretünk
másokat, bármennyi „ajándékot” is adunk neki (lásd 1 János
4:20–21; Alma 34:26–29).

Máté 5:29–30 – Arra biztatott Jézus, hogy
büntetésként távolítsuk el testrészeinket?
A Joseph Smith fordítás segít nekünk annak megértésében, hogy
e példázat elmondása annak fontosságát akarta hangsúlyozni,
amit Jézus a bın életünkbŒl történŒ eltávolításával kapcsolatban
tanított, nem testrészeink eltávolítását. Hatalmas önuralmat kell
gyakorolnunk a bın elkerülésére, és minden szentségtelenséget
meg kell tagadni magunktól.

Máté 5:33–37 – Esküvés és fogadalmak
Jézus idejében sok zsidó úgy gondolta, hogy helytelen egy olyan
eskü vagy ígéret megszegése, melyet az Úr nevében tettek,
ám nem számít annyira komolynak vagy helytelennek egy olyan
eskü megszegése, melyet a templom, a város vagy valamely más
dolog nevében tettek. Jézus arra tanított ebben a prédikációban,
hogy semmire és senkire ne fogadkozzunk, hanem inkább tart-
suk be a szavunkat, akár esküdtünk, akár nem. Ha igent vagy
nemet mondunk, az legyen elég!

A szentírások tanulmányozása 
Máté 5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

Kik boldogok: Kézikönyv
a boldogsághoz

Máté 5:3–12-es verseiben Jézus olyan hozzáállás- és viselkedés-
módokat említ, melyek igaz boldogsághoz vezetnek. Sorolj fel
minden olyan hozzáállás- vagy viselkedésmódot, melyet ezek
a versek megemlítenek, és mondd el, hogy szerinted mit jelente-
nek ezek! A felsorolás minden egyes hozzáállás- vagy viselkedés-
módja mellé adj példát arra, hogy – szerinted – miként vezethet
ez nagyobb boldogsághoz téged! Amikor példákat mondasz,
gondolkozz el azokon az áldásokon, melyeket Jézus az egyes
hozzáállás- vagy viselkedésmód birtokosainak ígért!
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Memoriter – Máté 5:14–16

1. 3 Nefi 18:24 szerint miként engedjük, hogy világosságunk
világítson másoknak?

2. Írd le két meghatározott módját annak, hogy miként lehetsz
te vagy egy korodbeli illetŒ „világosság” anélkül, hogy mások
úgy éreznék: jobb vagy náluk!

3. Máté 5:16 szerint miért akarjuk, hogy mások is lássák a jó
cselekedeteinket?

Krisztus magasabb törvénye

Figyeld meg, hogy Máté 5:20-as versében azt mondta Jézus:
követŒinek igazsága (tisztessége) haladja meg az írástudók és
a farizeusok tisztességét. Ez azért volt, mert az írástudók és
a farizeusok arról voltak ismertek, hogy szigorúan engedelmes-
kedtek a törvény azon részeinek, melyeket láttak az emberek.
Nem nagyon érdekelte Œket viszont az, hogy a törvény azon szel-
leme szerint éljenek, mely nem látható. A 21. verstŒl különbözŒ
törvényekrŒl és szokásokról beszél Jézus Mózes törvénye alatt.
Elmagyarázta, hogy mely nagyobb tisztességet vár el királyságá-
nak tagjaitól.

Jegyzetfüzetedben készíts egy az alábbihoz hasonló ábrát, mely
összehasonlítja Mózes „régi” törvényét Krisztus „új” törvényével!
Az „Új törvény vagy norma” oszlopban sorold fel, mit mondott
Jézus, hogyan alkalmazhatjuk az adott parancsolatot!

Máté 6
A Hegyi beszéd, 2. rész

Máté 6. fejezete Jézus Hegyi beszédét folytatja. Ebben a feje-
zetben különösen kihangsúlyozza annak áldásait, ha elsŒ
helyre tesszük életünkben az Urat és azért imádjuk, mert
szeretjük Ãt. A 25–34-es versek tanácsa különösen az
újonnan elhívott apostoloknak szólt, és bár ez a bizonyos
tanács esetleg nem szól mindannyiunknak, minden egyháztag
alkalmazhatja az e versekben tanított tantételeket.

Versek 
Máté 5-ben

21–26

27–32

33–37

38–42

43–47

Régi törvény 
vagy norma

„Hallottátok, hogy
megmondatott 

a régieknek: . . . ”

Új törvény 
vagy norma

„Én pedig azt mondom
nektek: . . . ”

A szentírások megértése
Máté 6

A szentírások tanulmányozása 
Máté 6. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a C és még egy
(A vagy B) tevékenységet!

Fedezd fel a sablont!

Mi a közös Jézus azon tanácsaiban, amiket az alamizsna adásáról
(Máté 6:1–4), az imádkozásról (5–15. v.) és a böjtölésrŒl (16–18)
mondott? Mit tudhatunk meg ebbŒl az ismételt elképzelésbŒl azt
illetŒen, hogy mit tart Jézus igazi tisztességnek?

Az Úr imája

Máté 6:5–15-ös versei Jézus néhány legalapvetŒbb tanításait tar-
talmazzák az imáról. A 9–13-as verseket általában az Úr imájának
nevezik. Gondolkozz el az ima egyes versein, és írd le a jegyzet-
füzetedbe, hogy – szerinted – mit kell megtanulnunk annak az
imának az adott részeibŒl, melyet példaként mondott el Jézus!

Memoriter – Máté 6:24

1. Figyelembe véve azt, amit Máté 6:24-es versében mondott
Jézus, hogyan próbálnak két mestert szolgálni az alábbi
három példában szereplŒ egyének? Mi lehet a kimenetele az
egyes helyzeteknek?

a. Mihály (18 éves), hogy pénzt gyıjtsön a missziójára, olyan
munkát vállalt, mely megköveteli, hogy minden vasárnap
dolgozzon.

b. Panni (16 éves) azt mondja, hogy misszionáriusi munkát
végez azáltal, hogy állandó barátja van (komolyan együtt
jár egy fiúval), aki nem tagja az egyháznak.

c. Simon testvér (35 éves) tizedet és további böjti felajánlást
fizet abból a pénzbŒl, melyet olyan termékeknek az eladá-
sából nyer, melyekkel nem teljesen tisztességes a vevŒivel
szemben.

2. Jézus tanácsa Máté 6:19–23, 33-as verseiben hogyan segíthet
megoldani a 24-es versben említett problémát?

3. Mit ígért Jézus azoknak, akik Ãt választják, hogy a mesterük
legyen? (lásd Máté 6:20, 22, 33).

Pogányok (7. v.) – Olyan
emberek, akik nem hisznek az
igaz és élŒ Istenben

Megemészti (19. v.) –
Tönkreteszi

Mammon (24. v.) – Világi
javak

Elég minden napnak a maga
baja (34. v.) – Végezd el a mai
nap munkáját, és ne fosszanak
meg a ma elérhetŒtŒl a jövŒ
elŒrevetített problémái.

Vigyázzatok (1. v.) –
GyŒzŒdjetek meg róla

Alamizsna (1–4. v.) –
Szegényeknek adott segítség

Zsinagóga (2., 5. v.) – Egyházi
épület, ahol Istent imádják és
tanulnak

Sok beszéd (hiábavaló ismét-
lés, 7. v.) – Ugyanazon dolog
újra és újra történŒ elismétlése
oly módon, hogy az nem jelent
semmit
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Máté 7
A Hegyi beszéd, 3. rész

Éhes ember gondolhat
ételre, beszélhet ételrŒl,
és még ételek képeit is
nézegetheti, de csak
akkor lesz neki jobb, ha
meg is eszi az ételt. A
Hegyi beszéd ezen utolsó 
fejezetében Jézus tanított

néhány további dolgot, mellyel kihangsúlyozta, hogy tanításá-
nak áldásai nem abban rejlenek, hogy valaki csupán hisz ben-
nük, tanulmányozza Œket vagy beszél azokról, hanem abban,
hogy azok szerint is él.

A szentírások megértése
Máté 7

A szentírások tanulmányozása 
Máté 7. fejezetének tanulmányozásánál végezz el hármat a követ-
kezŒ (A–E) tevékenységek közül!

Ítélkezés

1. Máté 7:1–5 elolvasása után foglald össze a jegyzetfüzetedben
Jézus tanításait azáltal, hogy saját szavaiddal kiegészíted
a következŒ mondatokat:

a. Ahogy te megítélsz másokat, Isten is . . .

b. MielŒtt másokat kritizálnál, . . .

2. Máté 7:1-es versébŒl világosan kitınik, hogy mit ne tegyünk.
A Joseph Smith fordítás azt mondja, hogy ne ítélkezzünk
hamisan, hanem tisztességes ítélettel ítéljük meg a dolgokat.
Magyarázd el, szerinted hogyan tehetjük meg ezt (további
segítségért lásd Máté 7:15–20 és Móróni 7:12–19).

Mit változtat az a dolgokon?

1. Minek kellene megváltoznia imáidban annak ismerete alap-
ján, amit Jézus Máté 7:7–11-ben tanított?

2. Milyen további információk találhatók a 3 Nefi 18:20; Tanok
és szövetségek 50:28–29; és 88:64–65-ös versekben arról,
hogy IstentŒl áldásokat kérünk?

Vallást teszek (23. v.) –
Azt mondom

Álmélkodik (28. v.) –
Elcsodálkozik

Ez a törvény és a próféták
(12. v.) – Ezt tanítják a szent-
írások (fŒleg az Ószövetség)

Szoros (13–14. v.) – Keskeny

„GyümölcseikrŒl ismeritek meg Œket.”

Rajzolj egy képet!

Rajzolj egy olyan képet, mely a Máté 7:13–14-ben található
elképzeléseket jeleníti meg. Nevezd meg a rajzodon található
dolgokat!

Fontos befejezés

A bölcs ember sziklára épít.

1. A fákról, a királyságba való belépésrŒl és a házak építésérŒl
szóló beszédnek egy fŒ elképzelése vagy témája van. Mi az?

2. Máté 7:24–27 története miként segít neked jobban megérteni
azt, hogy mirŒl van szó Hélamán 5:12-es versében?

3. A bölcs és a balga házépítŒk történetében a szelek mindkét
házba „beleütköztek”, ám csak egy maradt állva azt követŒen.
Írj arról, hogy miként segített neked az evangélium szerinti
élet az élet egy „viharában”!

Mit jelent ez nekem?

Írd le életed legalább két olyan területét, melyen a Hegyi beszéd
tanulmányozása miatt akarsz javítani, amint igyekszel Jézus
Krisztust követni!

Máté 8–9
Jézus sok csodát tesz

Miután Jézus megtanította nagyszerı Hegyi beszédét, elment
a nép közé, tanítva Œket és sok csodát is téve közöttük. Máté
8–9. fejezeteiben sok olyan csoda került feljegyzésre, melyet
akkor tett Jézus, amikor a Galileai tenger közelében lévŒ terü-
leten volt.

Miért lehetnek fontosak ezek a csodák? Elder Bruce R.
McConkie, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt, azt
tanította, hogy bár Urunk leginkább „a királyság evangéli-
umát hirdette szolgálata során; . . . minden embernek hirdetve,
mit kell tenniük azért, hogy békességet nyerjenek ebben az
életben és örök életet az eljövendŒ világban,” az ÜdvözítŒ
emellett csodákat is tett, „látható bizonyítékaként mindenki,
hívŒ és nem hívŒ szemében is annak, hogy hatalma nagyobb
a halandó hatalomnál. Úgymond azt bizonyítják, hogy szavai
igazak” (Mortal Messiah, 2:42; lásd még Máté 11:3–5).
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Elder McConkie azt is tanította, hogy „a csodák magukban
nem térítik meg az embert az igazsághoz. . . . Viszont a csodák
olyan nagy hatással lehetnek az Œszintén érdeklŒdŒre, hogy
elŒidézhetik a hithez vezetŒ lépések megtételét” (Doctrinal
New Testament Commentary, 2:81).

A csodák olvasása közben Máté 8–9. fejezeteiben, gondolkozz
el azon, hogy mit tanítanak neked Jézusról, és hogy miként
erŒsítheti hitedet minden egyes csoda és bíztathat téged arra,
hogy még jobban bízzál Benne.

Egyéb beszámolók a Máté 8–9-ben olvasottakról
Máté 8:1–4 – Márk 1:40–45; Lukács 5:12–16
Máté 8:5–13 – Lukács 7:1–10
Máté 8:14–15 – Márk 1:29–31; Lukács 4:38–39
Máté 8:18–22 – Lukács 9:57–62
Máté 8:23–27 – Márk 4:35–41; Lukács 8:22–25
Máté 8:28–34 – Márk 5:1–20; Lukács 8:26–39
Máté 9:1–17 – Márk 2:1–22; Lukács 5:17–39
Máté 9:18–26 – Márk 5:21–43; Lukács 8:40–56
Máté 9:35–38 – Lukács 10:2–3

A szentírások megértése
Máté 8

Máté 8:4 – Miért mondta Jézus a meggyógyítottak-
nak azt, hogy senkinek ne szóljanak róla?
Lásd „A Szentírások megértése” Máté 16:20-nál (24. o.).

Máté 8:21–22 – Miért nem engedte Jézus a férfinak,
hogy eltemesse az apját?
Elder Bruce R. McConkie következŒ megállapítása segít nekünk
megérteni azt, hogy miért kérte Jézus a férfitól: inkább Ãt
kövesse, minthogy elmenjen eltemetni az apját. „Amikor a kinyi-
latkoztatás szelleme által hív el Isten embereket, amikor annak
mindent meghaladó bölcsességével teszi ezt, aki minden dolgot
tud, akkor ezek az elhívások minden azzal ütközŒ dolog felett
állnak. Az ily módon elküldött misszionáriusok rendszeresen
maguk mögött hagynak minden személyes és családi kötelezett-

Elveszünk, oda vesze
(25, 32. v.) – Meghal

Megdorgálá (26. v.) – Megpa-
rancsolta, hogy hagyja abba

Meggyötör (29. v.) – Büntet

Bélpoklos, bélpoklosság
(2–3. v.) – A bélpoklosság a
bŒr, a szövetek vagy az idegek
különbözŒ fertŒzéseire utal

ErŒtlenség (17. v.) –
Gyengeségek

séget. Szeretetteink elhunyhatnak, de a misszionáriusok helyü-
kön maradnak, Isten királyságáról prédikálva” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:304).

Fontos észben tartanunk, hogy a körülményektŒl függetlenül
Krisztust kell követnünk.

Máté 9

A szentírások tanulmányozása 
Máté 8–9. fejezetének tanulmányozásánál végezz el hármat
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Nagyszerı példái a hitnek

1. Máté 8:5–13 egy vezér történetét mondja el a római hadsereg-
ben, aki nemzsidó volt és segítséget kért az ÜdvözítŒtŒl.
Mit mondott az ÜdvözítŒ a 10. versben a százados hitérŒl,
összehasonlítva az izraeliták hitével azokban az idŒkben?

2. A Máté 8:5–9-es versekben
olvasottak alapján magya-
rázd el legalább két módját
annak, hogy miként ta-
núsított figyelemreméltó
hitet a százados.

3. Mit tett az asszony Máté
9:20–22-es verseiben és
mit tettek a férfiak Máté
9:27–29-es verseiben, hogy
tanúskodjanak a hitükrŒl?

4. Válaszd ki életed egy olyan
területét vagy az evangéli-
umnak egy olyan tanítását,
melyben több hitet szeret-
nél! A százados, a nŒ vagy
a két férfi példája hogyan
segíthet neked hited növe-
lésében ezen a területen?

„Talán a legnagyobb csoda”

Elder John A. Widtsoe, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja
volt, azt mondta: „Megértettem, hogy az Úr, Jézus Krisztus evan-
géliumának talán legnagyobb csodája az a változás, mely abban

VŒlegény (15. v.) – Házasu-
landó férfi (gyakran szimboli-
zálja Krisztust, míg a nŒ az
Egyház)

Sípolók (23. v.) – ZenélŒ
emberek

Dávidnak fia (27. v.) – Külön-
leges név, mely arról árulko-
dik, hogy úgy hitték: Dávid
király leszármazottja Ã, aki
királyuk lesz, vagyis Messiás,
Krisztus

Könyörületességre indula
(36. v.) – Kedves, szeretŒ érzé-
sek töltötték el; sajnálta Œket

A maga városába (1. v.) –
Kapernaum

Káromlást szól (3. v.) – Tiszte-
letlenül beszél szent dolgokról

Az ember Fia (6. v.) – Jézus
azért nevezte magát az Ember
Fiának, mert Ã Istennek, az
Atyának a Fia, és Mennyei
Atyánk egyik neve a „Szentség
Férfiúja” (lásd Mózes 6:57).
Jézus tehát a „Szentség
Férfiújának a Fia.”

Násznép (15. v.) – EsküvŒi
vendégek
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a férfiban vagy nŒben megy végbe, aki hittel elfogadja az evangé-
lium igaz voltát, és aki ezt követŒen a szerint él az életében. . . .
Új és még nagyszerıbb igazságok érkezésével, amint azokat elfo-
gadva és azok szerint élve fokozatosan megértjük Œket, minden-
napi emberekbŒl olyanokká leszünk, akik új hatalmakkal és
lehetŒségekkel bírnak” (Conference Report, 1952. április, 34).

Máté 9. fejezetében található történetek között szerinted melyik
példázza legjobban azt a fajta csodát, amelyrŒl Elder Widtsoe
beszélt? Miért?

Mikor nézzünk orvos után

1. Máté 9:10–12 szerint kinek van szüksége orvosra?

2. Hogyan segíthetnek neked ezek a versek a szellemi fejlŒdés-
ben?

3. Hogyan segíthetnek neked, amint segíteni próbálsz valakinek
abban, hogy csatlakozzon az egyházhoz vagy legyen újra
aktív?

Munkásokra van szükség

1. Máté 9:36–38 szerint milyen érzések voltak Jézusban?
Miért érzett így?

2. Írj egy képzeletbeli újsághírt, melyben arra kéred az embere-
ket, hogy jelentkezzenek olyan „munkásnak”, melyet Máté
9:36–38-as verseiben említ Jézus. Foglald bele ebbe azokat
a kitételeket, melyeket – szerinted – felállítana Jézus azokkal
szemben, akik Ãt szolgálják.

Máté 10
Utasítások a tizenkét apostolnak

Máté 9. fejezetének végén Jézus kijelentette, hogy segítségre
van szüksége azon nagyszerı munka elvégzéséhez, amiért
idejött.

EbbŒl adódóan tizenkét embert elhívott apostolnak – mely
megnevezés azt jelenti: „akit elküldtek”. EltérŒen azoktól
a tanítványoktól, akiket missziókba küldött, vagy akik más
egyházi elhívásokban szolgáltak, Jézus az Ã különleges
képviselŒinek vagy tanúinak hívta el ezeket az embereket,
és különleges kulcsokat és hatalmakat adott nekik, hogy az

Œ nevében cselekedjenek és beszéljenek. Emellett különleges
megbízatást vagy utasításokat is adott nekik, melyekrŒl
Máté 10. fejezetében olvashatunk. Bár ezt az üzenetet eredeti-
leg a tizenkét apostolnak adta, mindenki tanulhat e fejezet
tantételeibŒl, aki elhívást kapott, hogy az Úr képviselŒjeként
szolgáljon és tanítsa az evangéliumát.

Egyéb beszámolók a Máté 10-ben olvasottakról
Máté 10:1–4 – Márk 3:13–19; Lukács 6:12–16

A szentírások megértése
Máté 10

Máté 10:38 – „Aki föl nem veszi az Œ keresztjét és
úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám”
Bár ez a vers és a közvetlenül ezt megelŒzŒ és követŒ versek
nagyon szigorúnak és sokat követelŒnek tınnek azokkal szem-
ben, akik Jézust követik, nagyon is valóságosak néhány megtért-
nek az egyházban. Gordon B. Hinckley elnök mesélt egy ilyen
megtértrŒl. Tengerésztiszt volt egy nem keresztény nemzetbŒl, és
az Egyesült Államokban részesült szakmai kiképzésben. Míg
az Egyesült Államokban tartózkodott, megismerte az egyházat
és úgy döntött: megkeresztelkedik. MielŒtt visszatért volna
az otthonába, találkozott Hinckley elnökkel, aki így idézte fel
a beszélgetésüket:

„Azt mondtam: »Néped nem keresztény. Mi történik majd,
amikor keresztényként, méghozzá mormon keresztényként
térsz haza?«

Elkomorodott az arca, és így válaszolt: »Családom csalódott lesz.
Lehet, hogy kitagadnak, és úgy tekintenek rám, mint aki meg-
halt. Ami a jövŒmet és a karrieremet illeti, minden lehetŒség
bezárulhat elŒttem.«

Megáll (22. v.) – Nem adja fel

Belzebub (25. v.) – Az ördög

Meghasonlás (35. v.) –
Nézeteltérés

Izráel háza (6. v.) – Izráel
(Jákób) leszármazottjai

Méltó (11, 13. v.) –
Tiszteletreméltó

Könnyebb lesz dolga (15. v.) –
Enyhébb lesz büntetése

erszénybatyubatyu botboterszény
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Azt kérdeztem: »Hajlandó vagy ilyen nagy árat fizetni az evangé-
liumért?«

Sötét szemei, melyeket könnyek nedvesítettek meg, csillogtak
jóképı barna arcán, amint válaszolt: »Az evangélium igaz,
nemde?«

Elszégyellve magam, hogy feltettem a kérdést, így feleltem:
»Igen, igaz.«

Erre azt válaszolta: »Akkor mi más számít?«” („It’s True, Isn’t It?”
Ensign, 1993. július, 2).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 10. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt a követ-
kezŒ (A–C) tevékenységek közül!

A tizenkét apostol

Sorold fel a Máté 10:2–4-es verseiben megemlített tizenkét
apostol nevét! Ezt követŒen minden apostolról írj le legalább egy
olyan dolgot, melyet a szentírásokból tudunk róla!

Kihívások és ígéretek a
misszionáriusoknak

1. Nézd át Máté 10:17–18, 22–25-ös verseit, és sorolj fel legalább
három olyan nehéz körülményt, melyrŒl azt mondta Jézus,
hogy apostolai szembesülni fognak ezekkel, amint elmennek
és hirdetik az evangéliumot!

2. Kérdezz meg valakit, aki volt misszióban, hogy misszionáriusi
szolgálata során megtapasztalt-e néhány olyan körülményt,
melyet felsoroltál! Tegyél egy X jelet azok mellé, melyeket
megtapasztalt az illetŒ! Kérd meg, hogy meséljen az egyik
élményrŒl, és hogy milyen érzései voltak azzal kapcsolatban!
Írj le a jegyzetfüzetedbe valamit arról, amit ebbŒl tanultál!

3. Mit ígért Jézus a Máté 10:19–20, 26–33-as versekben, mely
könnyebbé teheti a fent felsorolt kihívásokban történŒ kitar-
tást?

Hogyan lehetséges ez?

Máté 10:34–39-es verseiben Jézus három különbözŒ kijelentést
tett, mely látszólag ellentmond annak, amit igaznak hiszünk.
Azt mondta, hogy nem békességet küldeni jött, hanem kardot
(lásd a 34. verset), hogy megosztottságot támasszon a családok-
ban (lásd a 35–37-es verset), és hogy csak akkor találhatunk rá
az életünkre, ha elveszítjük azt (lásd a 39. verset).

1. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma békességet hoz
azoknak, akik a szerint élnek (lásd János 14:27). Olvasd el
még: Máté 10:16–18; 24:6–10; Csel 12:1–2; és Tanok és szövet-
ségek 76:28–29, és mesélj olyan alkalmakról, amikor szintén
igaznak bizonyult az, amit Máté 10:34-es versében mondott
Jézus!

2. Tudjuk, hogy az evangélium egyik célja a családok örökre
történŒ összepecsételése. Milyen helyzetben igaz Jézus
Máté 10:35–37-ben tett kijelentése?

3. Hogyan találhat rá valaki az életére azáltal, hogy elveszíti azt?

Máté 11
„Jöjjetek én hozzám”

KeresztelŒ János annak fontos küldetését kapta meg, hogy
készítse elŒ az utat Jézus Krisztus elŒtt. Azáltal tett eleget
ennek a küldetésnek, hogy (1) hirdette Mózes törvényének
igaz szellemét és jelentését; (2) arra tanította az embereket,
hogy térjenek meg a bıneiktŒl, keresztelkedjenek meg, majd
készüljenek fel az igazság és az áldások elnyerésére az eljö-
vendŒ Messiástól; és (3) tanúbizonyságot tett arról, hogy
Jézus Krisztus ez a megígért Messiás, vagyis Krisztus. Az igazi
próféták mindig Krisztus felé vezetnek minket, és arra buzdí-
tanak, hogy jöjjünk Hozzá. Nézd meg, mit tett János, hogy
segítsen a követŒinek Jézus megtalálásában és abban, hogy Ãt
kövessék helyette! 

KeresztelŒ János – több, mint próféta

Máté 11 emellett tartalmazza az ÜdvözítŒ egyik legnagysze-
rıbb meghívását, amit Ã maga mondott, hogy jöjjünk Œhozzá.

Egyéb beszámolók a Máté 11-ben olvasottakról
Máté 11:2–19 – Lukács 7:18–35
Máté 11:20–24 – Lukács 10:12–15
Máté 11:25–27 – Lukács 10:21–22
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A szentírások megértése
Máté 11

Máté 11:7–11 – „Az asszonyoktól szülöttek között
nem támadott nagyobb KeresztelŒ Jánosnál”
Joseph Smith próféta azt mondta:

„Miért van az, hogy Jánost az egyik legnagyobb prófétának
tartjuk? Csodatételei nem rejthették nagyságát.

ElŒször: Azzal az isteni küldetéssel bízták meg, hogy készítse
el az utat az Úr orcája elŒtt. Kire ruháztak rá ily nagy bizalmat
ŒelŒtte? Senki emberre.

Másodszor: Azzal a fontos küldetéssel bízták meg, és ezt számon
is kérték tŒle, hogy keresztelje meg az Ember Fiát. Kinek jutott
ki ezt megelŒzŒen ez a tisztesség? Ki részesült ily nagy megtiszt-
eltetésben vagy dicsŒségben? Ki vezette be Isten Fiát a keresztelŒ
vizébe, és kinek állt kiváltságában látni, amint galamb formá-
jában leszáll a szentlélek, vagyis inkább egy galamb jelzi azt,
tanúságot téve arról, hogy mi történt. . . .

Harmadszor: Akkoriban János volt a földön az egyetlen feljogosí-
tottan cselekvŒ egyén a királyság ügyeit illetŒen, és nála voltak
a felhatalmazás kulcsai. . . . Ez a három ok a legnagyobb olyan
prófétává teszi Œt, aki asszonytól született” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 275–276).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 11. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és B
tevékenységeket!

Könnyebb dolga (22, 24. v.) –
Jobb (enyhébb büntetés)

Az égig felmagasztaltattál
(23. v.) – Kevélység töltött el

Megfáradtatok (23. v.) –
Keményen dolgoztok

Megterheltettetek (23. v.) –
Nehéz terheket hordoztok

Iga (29–30. v.) – Fából készült
keret, melyet arra használnak
marhák vagy emberek, hogy
könnyebb legyen terhek vagy
rakományok elvitele

Iga marha számára

Teher (30. v.) – Amit valaki
visz, kötelezettségek

Énbennem megbotránkozik
(6. v.) – Szégyelli az általam
tett vagy mondott dolgokat

Aki legkisebb a mennyeknek
országában (11. v.) – Akit ti
(vallási vezetŒk) legkevésbé
tartotok fontosnak; Jézus itt
magára utalt

Nagy étkü (19. v.) – Valaki, aki
túl sokat eszik és iszik

Igazoltaték az Œ fiaitól (19. v.)
– Igaznak bizonyították a cse-
lekedetek és a szavak

Szemökre hány (20. v.) –
Kritizál, megfedd

Jaj (21. v.) – Figyelmeztetés

Gyászruhában és hamuban
(21. v.) – A zsidó emberek
teve- vagy kecskeszŒrbŒl szŒtt
durva anyagú ruhát vettek
magukra és hamut tettek 
a fejükre annak jeleként, hogy
éppen gyászolnak vagy bánják
a bıneiket.

Tégy jelentést!

Máté 11:1–19 KeresztelŒ János két olyan tanítványáról szól, akik
eljöttek, hogy megnézzek, mit tesz, és mit tanít Jézus. Jézus azt
mondta nekik, hogy menjenek vissza Jánoshoz, és mondják el
neki, amit láttak és hallottak. Annak alapján, amit ebben a tizen-
kilenc versben olvasol, írj le három olyan dolgot, amit te elmond-
tál volna Jánosnak, miután visszatértek, ha ezzel a két emberrel
lettél volna! Vedd bele ebbe azokat a csodákat is, amiket láttál
volna, és azokat az igazságokat is, amiket hallottál volna, amint
Jézus tanítja Œket!

„Jöjjetek én hozzám”

1. Miután elmondta az Ãt elutasító gonoszokra váró büntetése-
ket (lásd Máté 11:20–24), mit ígért Jézus Máté 11:28–30-as
verseiben azoknak, akik tanulnak TŒle és engedelmeskednek
Neki?

2. Mit gondolsz, milyen fáradozásokról és nehéz terhekrŒl
beszélt Jézus Máté 11:28-as versében?

3. Vannak, akik úgy gondolják, hogy teher számunkra az, amit
Jézus kér tŒlünk. Válassz ki három olyat a következŒ listából,
melyet egyesek nehéz tehernek tarthatnak, és magyarázd el,
szerinted miért könnyı terhek ezek azok számára, akik
Krisztust követik!

• Tizedfizetés

• A háromórás egyházi gyılés látogatása minden héten

• Szemináriumra járás

• Böjtölés

• Misszió szolgálata

• Erkölcsi tisztaság

Máté 12
A farizeusok Jézus ellen vannak

MielŒtt hozzákezdenél Máté 12. fejezetének olvasásához, segít
az, ha megérted: Jézus idejében a zsidó rabbik egy bonyolult
szabályrendszert illesztettek hozzá Mózes törvényéhez, és ezt
a vének (a régiek) hagyományainak (rendelésének) nevezték
(lásd Márk 7:5–9). Ezek a törvények nem az Úrtól származ-
tak, és sok tınt ezek közül nevetségesnek – például az a sza-
bály, hogy a sabbat napján történŒ gyógyítás „munkának”
minŒsül, tehát tiltott dolog. A farizeusok, a legbefolyásosabb
vallási csoport Jézus idejében, nagyon szigorúan betartották
ezeket a hagyományokat, és fontosabbnak tartották Œket a
próféták szavainál. Máté 12 olvasásánál nézd meg, mi történt,
amikor Jézus tanításai e hagyományok ellen szóltak!
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Egyéb beszámolók a Máté 12-ben olvasottakról
Máté 12:1–8 – Márk 2:23–28; Lukács 6:1–5
Máté 12:9–14 – Márk 3:1–6; Lukács 6:6–11
Máté 12:24–32 – Márk 3:22–29
Máté 12:38–42 – Lukács 11:29–32
Máté 12:43–45 – Lukács 11:24–26
Máté 12:46–50 – Márk 3:31–35; Lukács 8:19–21

A szentírások megértése
Máté 12

Máté 12:3–6 – Annak magyarázata, hogy mi helyes is
mi helytelen a sabbat napján
A farizeusok azzal vádolták Jézus tanítványait, hogy a sabbat
napján dolgoznak, amikor szedtek egy pár szŒlŒfürtöt és meget-
ték azt, míg Jézussal sétáltak. Jézus a következŒ két példát hasz-
nálta annak szemléltetésére, hogy tanítványai betartották Mózes
törvényét, bár megsértették azokat a hagyományokat, melyeket
a farizeusok fontosabbnak hittek (lásd a fenti bevezetést Máté
12. fejezetéhez):

• Dávid és emberei ettek
a templomi kenyérbŒl,
mégsem voltak vétke-
sek, mivel az Úr mun-
káját végezték (lásd
1 Sámuel 21:1–6).

Mérges kígyóknak fajzatai
(34. v.) – Gonosz nép

Minden hivalkodó beszéd
(36. v.) – Még a kis vagy
könnyelmıen kimondott
dolgok is, amit valaki mond

Ismertetel igaznak (37. v.) –
Jónak ítélnek téged

Ismertetel hamisnak (37. v.) –
Gonosznak ítélnek téged

Kárhoztattátok az ártatlanokat
(7. v.) – Azt mondtátok, hogy
Jézus megszegte a törvényt,
amikor nem tette ezt

Éppé lŒn (13. v.) – Meggyógyult

Megfenyegeté Œket (16. v.) –
Megparancsolta nekik

Dávidnak ama Fia (23. v.) –
A Messiás

Káromlás (31. v.) – Gonoszul
szólni vagy viccelŒdni szent
dolgokkal

Jézus Istenre figyelt; 
a farizeusok a hagyományaikra figyeltek

A vének
(régiek)

hagyományai
(rendelései)

ISTEN

Jézus Farizeusok

ISTEN

• A templom papjainak sok olyan dolgot kell megtenniük
a templomban a sabbat napján, mely bárhol máshol törvény-
telennek bizonyulna.

Máté 12:18–20 – Ésaiás próféciája
Ennek a próféciának az a jelentése, hogy a Messiás addig nem
reagál ítélettel azokra, akik ellene vannak, amíg be nem fejezte
a munkáját. A 20. vers szimbólumai olyan dolgokat említenek,
melyeket bárki könnyen megtehet (eltör egy már megrepedezett
nádat vagy kiolt egy olyan gyertyát, mely már majdnem leégett),
ám a Messiás még azt sem teszi meg, amit könnyen megtehetne
(megbüntethetné az ellenségeit), amíg el nem végezte a mun-
káját.

Máté 12:31–32 – Mit jelent a „(Szent)Lélek
káromlása”?
Joseph Smith próféta így magyarázta ezt: „Minden bın megbo-
csáttatik, kivéve a Szentlélek ellen elkövetett bınt; mert Jézus
a kárhozat (veszedelem) fiainak kivételével mindenkit meg fog
menteni (üdvözít). Mit kell valakinek megtennie ahhoz, hogy
elkövesse a megbocsáthatatlan bınt? Kapja meg a Szentlelket,
nyíljanak meg elŒtte a mennyek, ismerje meg Istent, majd köves-
sen el bınt ellene. Miután valaki a Szentlélek ellen követ el bınt,
nincs számára bınbánat. Azt kell mondania, hogy nem süt
a nap, pedig látja azt; meg kell tagadnia Jézus Krisztust, pedig
megnyíltak elŒtte a mennyek, és meg kell tagadnia az üdvözülés
tervét, pedig kinyíltak szemei annak igazságára; és ekkor
ellenséggé lesz. Ez történt sok olyannal, aki elpártolt Az Utolsó
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházától” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 358).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 11. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt a követ-
kezŒ (A–C) tevékenységek közül!

A sabbat napja

Máté 12. fejezetének 1–9-es és 10–14-es versei két különbözŒ
olyan alkalmat említenek, amikor a farizeusok azzal vádolják
Jézust és tanítványait, hogy nem szentelik meg a sabbat napját.
Mindegyik beszámolóból írj ki valamit, ami segíthet neked a sab-
bat napjának megszentelésében! A leírtak részeként azt is
magyarázd el, hogy mit teszel majd másként vagy jobban amiatt,
amit itt tanultál!

Attól függ, honnan nézzük

1. Miután Jézus megtette a Máté 12:22-ben feljegyzett csodát,
miben különbözött a farizeusok reakciója a nép többi részé-
nek a reakciójától? (lásd a 23–24-es verseket).

2. Mit gondolsz, miért lehetett ilyen nagy véleménykülönbség
két olyan embercsoport között, akik ugyanazt az eseményt
látták?

3. Hogyan reagált Jézus arra, amit a 24. versben mondtak neki
a farizeusok? (lásd a 25–29-es verseket).
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Kövesd Jézus példáját!

Miután Máté 12. fejezete fŒleg azt jegyzi le, hogy miként bánt
Jézus a vele szemben állókkal, válassz ki egy Jézus által ebben
a fejezetben mondott vagy tett dolgot, melyet szerinted felhasz-
nálhatsz, amikor olyan emberekkel van dolgod, akik az egyház
ellen vannak, és magyarázd el, hogy miként használnád fel ezt!

Máté 13
Példázatok

Máté 13. fejezetében Jézus rövid történetek felhasználásával
tanította a népet, melyeket példázatoknak nevezünk. A példá-
zatokkal történŒ tanítás lehetŒvé tette Jézus számára, hogy
nagyszerı igazságokat fedjen fel azok elŒtt, akik lelkileg
összhangban álltak vele, és ugyanakkor elrejtse ezeket az
igazságokat azok elŒl, akik nem álltak készen ezekre. Még a
szellemileg készen állóknak is el kell gondolkozniuk, és imád-
kozniuk kell ahhoz, hogy teljes mértékben megértsék az Üdvö-
zítŒ példázatait. Ez tulajdonképpen áldást jelent, mert ha
a Szellem által kapunk válaszokat, akkor általában jobban és
tovább emlékezünk rájuk.

Amikor a példázatok megértésére törekedsz, vedd figyelembe
a következŒ, három lépésbŒl álló eljárást:

1. Készíts vázlatot a példázatról! Sorold fel az érintett
tárgyakat vagy személyeket, hogy mi történt és mi volt ezen
cselekedetek eredménye!

2. Keress utalásokat az értelmezésre! Az utalások lehetnek
„mint”-kifejezések, melyeket Jézus mond, utalások a szent-
írásokban, a példázatot kiváltó helyzet vagy kérdés, és hogy
mit tudsz azokról az emberekrŒl, akiknek a példázat szólt.

3. Hasonlíts! Segít, ha leírod a tanultakat, amint elgondolko-
zol a példázat értelmezésén. Tegyél fel kérdéseket a példázat-
ban szereplŒ emberek és tárgyak között fennálló kapcsolatról,
majd nézd meg, hogy tudsz-e válaszolni a kérdéseidre!

Egyéb beszámolók a Máté 13-ban olvasottakról
Máté 13:1–23 – Márk 4:1–20; Lukács 8:4–15
Máté 13:31–32 – Márk 4:30–32
Máté 13:54–58 – Márk 6:1–6

A szentírások megértése
Máté 13

Megkövéredett (15. v.) –
Megkeményedett és érzéket-
lenné vált

Mindjárt (20. v.) – Ãszintén

Útfél (4, 19. v.) – Letaposott
föld, melyen járnak (ösvény
vagy út)

Elkapdosák (4. v.) – Megették

A szentírások tanulmányozása 
Máté 13. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és B
tevékenységet!

A magvetŒ példázata

1. A Máté 13:3–8-ban található példázatot gyakran nevezik
a magvetŒ példázatának, de miért nevezhetjük azt a termŒta-
lajok példázatának is?

2. A Máté 13:3–8, 18–23-as versekben adott információk alapján
rajzolj le négy képet a naplódba arról, hogy mi történt 
a magokkal az egyes termŒtalajfélék esetében! Az egyes
képek mellett magyarázd el, hogy mit rajzoltál, és rajzod mit
szimbolizál!

3. A példázatban említett termŒtalajok egyikének sem kellett az
adott állapotban megmaradnia. Az egyes termŒtalajfélék
esetében írd le, mit kellene tenni ahhoz, hogy egészséges,
gyümölcsözŒ növények nŒjenek bennük. Azt is írd le, hogy
a talajjavításnak ez a folyamata mit jelképezhet a te életedben,
a szellemi fejlŒdésedben!

Értelmezz egy másik példázatot!

Válassz ki egy példázatot a következŒ példázat-csoportokból:

• A konkoly példázata (Máté 13:24–30)

• A mustármag és a kovász példázata (Máté 13:31–33)

• A kincs és a drágagyöngy példázata (Máté 13:44–46)

• Az evangéliumi háló (gyalom) példázata (Máté 13:47–50)

Olvasd el figyelmesen a példázatot vagy példázatokat, használd
fel a fejezet bevezetésében megadott utasításokat a példázatok
értelmezéséhez, majd írd le, hogy szerinted mit tanított az Úr
a királyságáról!

Máté 14
„Ne féljetek”

Sokszor elmondja nekünk az Úr a szentírásokban, hogy ne
féljünk, hanem inkább higgyünk benne és az Ã céljaiban
(Lásd például Ésaiás 41:13; Márk 5:36; T&Sz 6:34–36). Ami-
kor félelmünkben teszünk valamit, gyakran követünk el hibát,
ha azonban hittel cselekszünk, akkor sokkal több elvégzésére
futja az erŒnkbŒl, mint amire egymagunk képesek lennénk.

Gonoszságot (41. v.) – Bınt

Írástudó (52. v.) – Olyan
valaki, aki szorgalmasan
tanulmányozza a szentírásokat

Nyomorgatás (21. v.) – Gondok

Csalárdság (22. v.) – Hamis
ígéretek

Konkoly (25–31. v.) – Egyfajta
gaz
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Nézd meg, miként jelenik meg a hit Máté 14. fejezetének törté-
neteiben, és hogy milyen hatással volt az érintett emberekre
a félelem vagy a hit!

Egyéb beszámolók a Máté 14-ben olvasottakról
Máté 14:1–12 – Márk 6:14–29
Máté 14:13–33 – Márk 6:30–52; Lukács 9:10–17; János 6:1–21
Máté 14:34–36 – Márk 6:53–56

A szentírások megértése
Máté 14

Máté 14:3–4 – „Nem szabad néked Œ vele élned”
Lásd „A szentírások megértése”, Márk 6:17–19-nél (44. o.).

Máté 14:22–33 – Péter vízen jár
Howard W. Hunter elnök elmondta a Máté 14:22–33-ban
található történetet, majd így szólt:

„Határozottan hiszek abban, hogy egyénekként, családokként,
közösségekként és nemzetekként is lehetnénk olyanok, mint
Péter, ha Jézusra szegeznénk a tekintetünket, és mi is járhatnánk
gyŒzedelmesen a hitetlenség háborgó hullámain, és nem félnénk
akkor sem, amikor felkerekednek a kétely szelei. Ha azonban
elfordítjuk tekintetünket attól, akiben hinnünk kell, és ezt
nagyon könnyı megtenni, és sok minden kísérti erre a világot,
ha a körülöttünk lévŒ borzalmas, pusztító elemek hatalmára
és haragjára tekintünk, nem arra, aki segíteni tud és meg tud
menteni minket, akkor mi is elkerülhetetlenül elsüllyedünk
a konfliktusok, a keserıség és az elkeseredettség tengerében.

Amikor érezzük, hogy megfulladással fenyegetnek minket a hul-
lámok, és a mélység már majdnem elnyeli hitünk hányattatott
bárkáját, akkor azért imádkozom, hogy mindig halljuk meg
a viharban és a sötétségben a világ ÜdvözítŒjének e kedves mon-
datát: »Bízzatok; én vagyok, ne féljetek« (Máté 14:27)” (Confe-
rence Report, 1992. október, 24; vagy Ensign, 1992. November,
19. o.).

A maradék darabokat (20. v.) –
Amit nem ettek meg az
emberek

Kényszeríté (22. v.) – Sürgeti

Megszáná Œket (14. v.) –
Szeretetet és törŒdést érzett
irántuk

A szentírások tanulmányozása 
Máté 14. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Vízen járni

Válaszolj a következŒ kérdésekre Máté 14:22–33-as verseit
illetŒen:

1. Mit csinált Jézus, míg a tanítványok a hajón voltak?

2. Hogyan reagáltak elŒször a tanítványok arra, hogy Jézus
a vízen járva közeledik feléjük?

3. Mit árul el PéterrŒl a reakciója?

4. Mit mond Máté, miért süllyedt el Péter?

5. Mit tett Péter, amikor süllyedni kezdett?

6. Hogyan szimbolizálhatja Péter élménye azt, amikor mi
megpróbálunk Krisztushoz jönni?

Máté 15
Mi tiszta és mi tisztátalan?

A vének hagyományai (a régiek rendelése), amirŒl már koráb-
ban is beszéltünk, olyan bonyolult kiegészítŒ rendszere volt
Mózes törvényének, melyet évek során fejlesztettek ki a zsidó
vezetŒk. Bár jók voltak a vezetŒk szándékai, ezek a kiegészíté-
sek végül magánál a törvénynél is fontosabbakká váltak a zsi-
dóknak – de mindenesetre fontosabbá a törvény szelleménél.
A törvény egyik kiegészítése szertartásos mosakodást írt elŒ
az étkezések elŒtt. Nem egyszerıen egészségügyi okokból tör-
ténŒ mosakodás volt ez, hanem azt is meghatározták a zsidó
vezetŒk, hogy miként kell megmosakodni. Amikor azzal
vádolták Jézus tanítványait, hogy megszegik a vének e hagyo-
mányát, Jézus tanítási lehetŒségként használta ki ezt. Amint
olvasol, figyelj oda arra, hogy mit mondott Jézus, milyen igaz
tantételek mellett mentek el a zsidók, amikor a hagyománya-
ikra koncentráltak. Máté 15 olvasása közben keress más cso-
dákat is, melyeket Jézus tett!

Egyéb beszámolók a Máté 15-ben olvasottakról
Máté 15:1–31 – Márk 7:1–37
Máté 15:32–39 – Márk 8:1–10

A szentírások megértése
Máté 15

akarják, hogy mások tisztessé-
gesnek gondolják Œket

Tudományokat (tanokat, 9. v.)
– Szellemi igazságokat

Amivel megsegíthetlek (5. v.) –
Amit neked adhatok

Képmutatók (7. v.) – Olyan
emberek, akiknek nincsenek
tisztességes vágyaik, de azt 
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Máté 15:4–6 – „Ajándék az”
Lásd korbán „A szentírások megértése” Márk 7:9–12-nél (45. o.).

Máté 15:22–28 – Miért utalt Jézus ebként a kananeus
asszonyra?
Az itt „eb”-nek fordított görög szó jobb fordítása lenne a
„kutyus”, ami olyan otthon tartott kutyára vagy állatkára utal,
melyet szeret a gazdája. Szolgálata idején Jézus azért jött, hogy a
háznéphez – az izraelitákhoz – tartozó emberekre összpontosít-
son, ezért a nemzsidó nŒt állatkához hasonlította a házban. Az
Úrba vetett hitet gyakorolva a nŒ Jézus szimbolikus utalására
épített, amikor azt mondta, hogy helyes lenne az, ha a házban
lévŒ állatka enne a ház gyermekeinek adott étel „morzsalékából”.

A szentírások tanulmányozása 
Máté 15. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevé-
kenységet!

Magyarázz el kulcsfontosságú
szavakat és kifejezéseket

Röviden magyarázd el, mi köze az alábbi szavaknak és kifejezé-
seknek a Máté 15 eseményeihez!

1. „A vének rendelései (hagyományai)” (lásd 2–9. v.)

2. FertŒz vagy fertŒztet (lásd 2–20. v.)

3. Ajkával, szívével és szájával (lásd 7–11, 17–20. v.)

4. Ebek (lásd 22–18. v.)

5. Szánakozás (32–39)

6. Kenyér és halak (lásd 32–39. v.)

Máté 16
„Te vagy a Krisztus”

A Máté 16. fejezetében leírt események idejére sokan voltak
már tanúi az ÜdvözítŒ csodálatos hatalmának. Akik azonban
igazán hittek benne, azok kevesen voltak. Miért nem tértek
meg többen? Csodái nem szolgáltak elég bizonyítékként arra,
hogy Ã a Krisztus, a megígért Messiás? Máté 16. fejezetének
olvasásánál nézd meg, hogy mit kértek Jézustól a farizeusok
és a sadduceusok, amit Jézus visszautasított! Azt is figyeld
meg, hogy mit tanított Jézus a tanítványainak, ami igazán
bizonyságot hoz és megtéríti az embereket!

Egyéb beszámolók a Máté 16-ban olvasottakról
Máté 16:1–12 – Márk 8:11–21
Máté 16:13–28 – Márk 8:27–9:1; Lukács 9:18–27

Árnyékszék (17. v.) – Szenny-
vízcsatorna

FertŒztet (11, 18, 20. v.) –
Bınössé vagy tisztátalanná
tesz

A szentírások megértése
Máté 16

Máté 16:18 – Mi az a „kŒszikla”, melyrŒl Jézus
Péternek beszél?

Joseph Smith próféta azt
mondta: „Jézus azt
mondja a tanításaiban:
»Ezen a kŒsziklán épí-
tem fel az én egyháza-
mat, és a pokol kapui
sem vesznek rajta dia-
dalmat.« Milyen kŒszik-
lán? A kinyilatkoztatá-
son” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith,
274).

David O. McKay elnök
azt írta: „Ezalatt [Máté
16:18] Ã azt értette,
hogy miként Simon

neve »Péter« kŒsziklát jelent, úgy lesz a kinyilatkoztatás által
érkezŒ bizonyság az a kŒszikla, melyen Krisztus egyháza fel fog
épülni” (Ancient Apostles [1964], 34).

Jézus azt tanította meg Péternek, amit azt követŒen Péter és az
apostolok tanítottak – hogy az egyház ereje az a bizonyság, hogy
Jézus a Krisztus, mely bizonyság kinyilatkoztatás útján érkezik
el az egyes egyháztagokhoz, a Szentlélek hatalma által.

Máté 16:19 – „Az ország (királyság) kulcsai”
Péternek meg lettek ígérve a papsági kulcsok, melyek az Úr
halála és feltámadása után lehetŒvé tették számára és a többi
apostol számára az egyház irányítását a földön, beleértve ebbe
annak jogát, hogy jogszerıen végezzen minden olyan szertartást,
melyre szükség van a felmagasztosuláshoz. Különösen figyelj fel
arra, hogy Péternek megígérték: a földön elvégzett szertartások a
mennyben is érvényesek lesznek majd. Így, többek között, végül
arra is felhatalmazást kapott, hogy örökre összepecsételhessen
férjet és feleséget, valamint gyermekeket. Máté 17. fejezetében
olvasunk arról, hogy miként kapta meg ezeket a kulcsokat.

Máté 16:20 – Miért nem akarta Jézus, hogy bárkinek
is elmondják a tanítványai, hogy Ã a Krisztus?
Jézus három éves szolgálata vége felé már nyíltabban tanította,
hogy Ã a Krisztus – a zsidók Messiása. Ez felháborította a zsidó
vezetŒket, és közvetlenül elvezetett a keresztre feszítéséhez.
Tanítványainak megkérése, hogy ekkor még ne tanítsák nyilvá-
nosan ezt a tant, idŒt adott neki arra, hogy tanítsa az evangéli-
umi üzenetet és ne háborítsa fel a zsidókat akkor, amikor még
nem jött el annak ideje, hogy bíráskodjanak felette és keresztre
feszítsék.

Feddeni (22. v.) – Megmon-
dani, hogy hagyja abba;
helyreigazítani

Tagadja meg magát (24. v.) –
Felejtkezzen el magáról és az
érdekeirŒl

Kovász (6, 11. v.) – ÉlesztŒ,
ami megkeleszti a kenyeret

Nem vesznek rajta diadalmat
(18. v.) – Nem gyŒzik le

Megkötsz (19. v.) – Összekötsz
(vagy összepecsételsz)
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A szentírások tanulmányozása 
Máté 16. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Memoriter – Máté 16:15–19

1. Jézus feltett egy kérdést Máté 16:15-ben. Péter válasza után
mit tanított neki Jézus errŒl a válaszról?

2. A szerint, amit Jézus Péternek mondott, menyire fontos az,
hogy az egyház tagjai ily módon nyerjék el bizonyságukat?
(lásd még A szentírások megértése részt fent).

3. A Péter birtokában lévŒ bizonyság helyett mire vágytak a fari-
zeusok és a sadduceusok? Mit mondott Jézus arról, amit kér-
tek? (lásd Máté 16:1–4).

4. Miért volt az a bizonyság, amit Péter kapott, erŒteljesebb és
megtérésre vivŒbb a farizeusok és a sadduceusok által kért
„bizonyságnál”?

Jézus követése

Máté 16:24–28-as verseiben elolvassuk, mit tanított Jézus a tanít-
ványainak, mit jelent követni Ãt. A következŒ helyzetek
mindegyikében mondd meg, mely kifejezéseket vagy verseket
használnád, amikor reagálnod kell az adott helyzetre.

1. Ösztöndíjat ajánlanak neked egy egyetemre, hogy játsszál egy
adott csapatban. Az egyetlen kitétel: egyezz bele abba, hogy
nem szolgálsz missziót, mert az edzŒ úgy érzi, ez hátráltatná
elŒremeneteledet mint sportoló.

2. A böjtöléstŒl fáj a fejed, és nem érzed, hogy használna neked.
Senki nincs otthon, aki azt mondaná, hogy ne egyél, így elin-
dulsz a konyha felé.

3. Olyan állást ajánlanak neked, mely sokat fizet, de minden
vasárnap távol tart az egyháztól és megköveteli tŒled, hogy
sok idŒt tölts el a családodtól távol. Az ezt felajánló ember azt
ígéri neked, hogy csak 10–12 évig fog ez eltartani, mondván:
„Ha ennek szenteled magad, akkor a végén nagy vagyont
szerzel magadnak, melyet felhasználva aztán boldogan azt
csinálhatsz, amit csak akarsz a családoddal és az egyházad-
nak.”

4. Az iskolában az egyik osztálytársad megszerezte egy nagyon
fontos közelgŒ vizsga egy példányát (válaszokkal együtt).
Osztálytársaid egy csoportja találkozót beszél meg, hogy ta-
nulmányozzák. Téged is meghívtak.

Máté 17
A Színeváltozás hegye

Máté 16. fejezete elmondja nekünk, hogy Jézus megígérte
Péternek a mennyek királyságának kulcsait. Máté 17. fejezete
arról az alkalomról szól, amikor Péter, Jakab és János meg-

kapta ezeket. E kulcsok közé tartozik az a felhatalmazás, hogy
oly módon szolgáljanak az üdvözülés szertartásaival, mely
elfogadható Isten szemében, valamint az a felhatalmazás,
hogy Jézus Krisztus egyházát igazgassák a földön. Egy ehhez,
a Máté könyvében történtekhez hasonló esemény játszódott
le azon a napon, amikor Joseph Smith próféta a Kirtland
Templomban 1836-ban megkapta a királyság kulcsait ehhez
a sáfársághoz (lásd T&Sz 110). Azóta felszentelés által kapja
meg a kulcsokat az egyház minden elnöke. 

Egyéb beszámolók a Máté 17-ben olvasottakról
Máté 17:1–23 – Márk 9:2–32; Lukács 9:28–45

A szentírások megértése
Máté 17

Máté 17:1 – Miért csak Pétert, Jakabot és Jánost
hívta, hogy legyen részük ebben az élményben?
Joseph Fielding Smith elnök ezt magyarázta el: „Péter, Jakab és
János az egyház ElsŒ Elnökségeként mıködtek az Œ idejükben”
(Doctrines of Salvation, össz. Bruce R. McConkie, 3 kötet.
[1954–1956], 3:152). EbbŒl adódóan, azért mentek fel a Színe-
változás hegyére, hogy megkapják az elhívásukhoz tartozó
munka elvégzéséhez szükséges kulcsokat.

Máté 17:10 – Mit tudtak meg a tanítványok IllésrŒl?
Amikor Péter, Jakab és János elmentek Jézussal a hegyhez és
látták Mózest, valamint Illést, ez arra a próféciára emlékeztette
Œket, hogy Illés el fog jönni a Messiás elŒtt (lásd Máté 17:10).
Össze voltak zavarodva, mert az imént a hegyen tapasztaltak
azt bizonyították, hogy Jézus a Messiás, ám Ã azt megelŒzŒen

a feltételezések szerint fékez-
hetetlen rázkódás és a test
feletti teljes uralom hiánya járt
együtt

Kegyetlenül szenved (15. v.) –
Nagyon beteg

Megdorgálá (18. v.) – Követeli,
hogy hagyjon abba valamit;
helyreigazítja

Elváltozék (2. v.) – Egy olyan
állapot, melyben az illetŒ teste
ideiglenesen átváltozik, és
ezáltal képes mennyei lények
színe elŒtt és dicsŒségében
lenni anélkül, hogy meghalna

Holdkóros (15. v.) – Olyan
kórban vagy betegségben
szenvedŒ egyén, amellyel
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jött el, hogy Illés megjelent volna a hegyen, nem utána. Jézus
válasza, amint azt a Joseph Smith fordítás feljegyzi, elmagya-
rázza, hogy az Illés név egy megszólítás, mely egynél több
emberre utal. KeresztelŒ János is egy Illés volt, aki „már eljött”,
elŒfutárként, hogy „elŒkészítse az utat” az ÜdvözítŒ elsŒ eljöve-
teléhez. Egy másik Illés pedig az utolsó napokban jön majd el,
hogy „minden dolgot visszaállítson” (lásd JSF, Máté 17:10–14).
Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „Joseph Smith is Illés
volt, mivel azért küldték, hogy készítse elŒ az utat Urunk
második eljöveteléhez” (Answers to Gospel Questions, össz. Ifj.
Joseph Fielding Smith, 5 kötet [1957–1966], 4:194).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 17. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A, valamint
a B vagy C tevékenységet!

Mit tudtak meg?

Mit tudott meg Péter, Jakab és János Jézusról a hegyen?
(lásd Máté 17:1–9; Péter késŒbb tanúbizonyságot tett errŒl az
eseményrŒl 2 Péter 1:16–19-ben).

Mi idézi elŒ a változást?

Máté 17:14–21 elmondja, miként gyógyított meg Jézus egy fiatal-
embert a betegségébŒl. A tanítványok megkérdezték, miért nem
voltak képesek meggyógyítani az embert azzal a papsággal, amit
Jézustól kaptak.

1. Sorolj fel három olyan dolgot, amirŒl azt mondta Jézus, hogy
segíthetett volna a tanítványoknak az ember meggyógyításá-
ban! Magyarázd el, hogy miként és miért van szükség ezekre!

2. Írj egy olyan alkalomról, amikor e három tantétel valamelyi-
kének a gyakorlása segített neked egy nehéz, vagy akár lehe-
tetlennek tınŒ dolog megtételében! Ha még nem volt ilyen
élményed, akkor beszélj valakivel, akinek szerinted lehetett
már ilyen élménye! Kérdezd meg róla az illetŒt, majd röviden
írd le, amit tanultál ebbŒl!

Mi az üzenet?

Írj le legalább két olyan tanulságot, amit abból tanulhatunk, amit
Jézus Máté 17:24–27-es verseiben mondott és tett, és mondd el,
hogy miért fontosak számodra ezek a tanulságok!

Máté 18
„Botránkozások” és megbocsátás

A világ általában azokat jutalmazza és tiszteli, akik kemények,
agresszívak és nem hagyják, hogy erŒszakoskodjanak velük.
A hibák bevallására gyakran tekint úgy a világ, mint a gyen-
geség jelére. Hogyan hasonlítható össze ez az életmód azzal,
amit Máté 18. fejezetében tanított Jézus a követŒinek?

Egyéb beszámolók a Máté 18-ban olvasottakról
Máté 18:1–5 – Márk 9:33–37; Lukács 9:46–48
Máté 18:6–9 – Márk 9:42–48; Lukács 17:1–2
Máté 18:10–14 – Lukács 15:3–7

A szentírások megértése
Máté 18

Máté 18:6 – „Aki pedig megbotránkoztat egyet
e kicsinyek közül”
Máté 18:3–6-os verseiben Jézus megparancsolta nekünk: ahhoz,
hogy beléphessünk a királyságába, nemcsak olyanokká kell
válnunk, mint a kisgyermekek, de arról is meg kell gyŒzŒdnünk,
hogy gondoskodunk a kisgyermekekrŒl. Nemcsak azok tartoz-
hatnak ide, akik éveik számát tekintve fiatalok, hanem azok is,
akik az evangéliumban fiatalok – akik nemrégen kisgyermekek-
hez tették magukat hasonlóvá azáltal, hogy beléptek a király-
ságba.

A kisgyermekeket bántalmazókhoz szólva ezt mondta Gordon B.
Hinckley elnök: „Minden birtokomban lévŒ képességgel arra
ösztönözlek benneteket, hogy hagyjátok abba, fussatok el tŒle,
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Meg ne utáljatok (10. v.) –
Le ne nézzetek

Pogány (17. v.) – Olyan valaki,
aki nem hisz Istenben

Számot vet az Œ szolgáival
(23. v.) – Begyıjti azokat
a pénzeket, amivel a szolgái
tartoznak

Tízezer tálentom (24. v.) –
Fantasztikusan nagy összegı
pénz, munkanapok millióival
egyenlŒ; olyan összeg, melyet
lehetetlen visszafizetni

Hóhérok (34. v.) – A börtönt
mıködtetŒk, ahol szenvednek
az emberek és rosszul bánnak
velük

MalomkŒ

MalomkŒ (6. v.) – Nehéz kŒ,
melyet gabona Œrlésére
használtak; olyan nagy volt,
hogy egy szamárnak kellett
forgatnia

Botránkozások (7. v.) – Olyan
tevékenységek, melyek a gyen-
géket vagy a könnyelmıeket
bınbe vagy tévedésbe viszik
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szerezzetek segítséget, könyörögjetek az Úrhoz, hogy bocsásson
meg, és kárpótoljátok azokat, akiket bántottatok. IstenbŒl nem
lehet csúfot ızni kicsinyeinek bántalmazása terén” (Conference
Report, 1994. október, 74; vagy Ensign, 1994. November, 54).

Máté 18:8–9 – Kezek, lábak és szemek eltávolítása
Lásd „A szentírások megértése” Máté 5:29–31-nál (14. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 18. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Kisgyermekek

1. Máté 18:3–4-es versei szerint mely két mód köt össze minket,
a kisgyermekeket és a mennyek királyságát?

2. Olvasd el Móziás 3:19-es versét, és sorold fel, miként váljunk
olyanokká, mint a kisgyermekek! A szentírásaidban Máté
18:3–4-es versei mellé odaírhatod: Móziás 3:19.

3. Abból, amit Máté 18:5–14-ben mondott Jézus, írj le három
olyan kijelentést – saját szavaiddal – mely arra biztat, hogy
megfelelŒ módon bánjunk a gyermekekkel!

Problémák megoldása másokkal
szemben

Jézus tanításai Máté 18:15–35-ös versében segíthetnek nekünk
néhány olyan mód megértésében, ahogyan reagálhatunk akkor,
amikor megsértenek minket.

1. Máté 18:15–17-es versei szerint mi az elsŒ három megteendŒ
lépés, ha valaki megsért minket?

2. A 21–35-ös versek megtanítják nekünk, mit kell tennünk
akkor, ha valaki megsért minket. A 23–34-es versek példáza-
tának olvasásakor vedd figyelembe a „tízezer tálentom” és
a „hóhérok” melletti magyarázatot „A szentírások megértése”
részben fent! Írd le, hogy ki vagy mi jelképezi a példázatban
a következŒket: te, az ÜdvözítŒ, a kiengesztelésbŒl származó
elŒnyeid, valaki, aki megsértett, a megbocsátatlan bınökért
való szenvedés.

3. Írd le, hogy mit mondott Jézus, mit tanuljunk ebbŒl a példá-
zatból arról a szolgáról, aki nem volt könyörületes!

4. Milyen további tantételt adott meg az Úr a megbocsátás
tantételérŒl a Tanok és szövetségek 64:8–10-es versében?

Máté 19
Mit tegyek, 

hogy örök életet nyerjek?

A zsidók Jézus idejében az aposztázia állapotában voltak.
Csoportosan eltávolodtak vallásuk igazi, oly módon történŒ

gyakorlásától, amint azt Isten Mózesnek kinyilatkoztatta. Sok
olyan egyén volt, aki még mindig tisztességesen élt, ameny-
nyire csak tudott – ilyen volt Mária, József és KeresztelŒ
János. Akik hatalommal járó, vezetŒ pozíciókban voltak
a zsidó hitben – ilyenek voltak az írástudók, a farizeusok és
a sadduceusok – különösképpen látható módon eltávolodtak
az igazságtól. Az igazi tisztességnél jobban érdekelte Œket az,
hogy megtartsák vezetŒi pozícióikat. Jézus üzenete bizonyára
elevenükbe vágott, mivel elítélte a kevélységüket és a képmu-
tatásukat.

Máté 19. fejezetének és a következŒ néhány fejezetnek az
olvasásánál figyelj fel rá, miként támadták és próbálták
zavarba hozni Jézust továbbra is a zsidó vezetŒk, míg Jézus
egyre csak kihívást intézett hozzájuk, meghatározva azt, hogy
mi az igazi tisztesség!

Egyéb beszámolók a Máté 19-ben olvasottakról
Máté 19:1–9 – Márk 10:1–12
Máté 19:13–30 – Márk 10:13–31; Lukács 18:15–30

A szentírások megértése
Máté 19

„Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik felségéhez,
és lesznek ketten egy testté.”

Az újjá születéskor (28. v.) –
A feltámadáskor

Ragaszkodik (5. v.) – Vele
marad, szoros kapcsolatban
van vele

Heréltek (12. v.) – NŒtlen
férfiak, akik fizikailag képtele-
nek a gyermeknemzésre.
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Máté 19:3–12 – Jézus tanácsa a házasságot és
a válást illetŒen
A farizeusok által Jézusnak feltett kérdés olyan kérdés volt,
melyrŒl vitatkoztak a a zsidó hit különbözŒ csoportjai. Az Úr
Mózes törvényében megengedte a válást (lásd 5 Mózes 24:1–2),
melyet egyesek úgy értelmeztek, hogy a férfi majdnem minden
okból kifolyólag elválhat a feleségétŒl. A tisztátalan szívıek arra
használták fel a törvénynek ezt az értelmezését, hogy sokszor
elválva és újra házasodva elégítsék ki sóvárgó vágyaikat. Jézus
elítélte ezt a bizonyos gyakorlatot, és házasságtörésnek nevezte
ezt (lásd Máté 5:31–32; 19:9).

Elder Bruce R. McConkie azt mondta: „A válás nem része az
evangéliumi tervnek. . . . A legtökéletesebb körülmények köze-
pette nem lenne megengedett a válás, csak akkor, ha szexuális
vétekrŒl van szó. Napjainkban . . . az elvált egyéneknek megen-
gedi az egyház, hogy az erkölcstelenség foltja nélkül kössenek
újra házasságot, de ezt vonná maga után az a magasabb rendszer
[melyet Jézus tanított]” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:547).

Mivel Jézus oly erŒsen a válás ellen beszélt, néhány tanítvány
nyilvánvalóan elgondolkozott rajta, hogy talán jobb lenne meg
sem házasodni. Válaszként Jézus megemlítette, hogy egyeseknek
nem lesz lehetŒsége erre, de megjegyezte, hogy ez olyan kivétel,
melyet Isten valahogy majd számításba vesz (lásd Máté
19:10–12). Az Úr napjainkban kinyilatkoztatta, hogy „Isten
rendelte el a házasságot” (T&Sz 49:15; lásd még „A család –
Kiáltvány a világhoz”, Liahona, 1998. október, 24. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 19. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Válás

Máté 19:3–9-es verseiben
elolvashatjuk, mit válaszolt
Jézus, amikor a farizeusok
megkérdezték tŒle, hogy
helyes-e, ha egy férfi vala-
mely okból elválik a feleségé-
tŒl. A kérdés ma is fontosnak
látszik, mivel egyre növekszik
a válások száma.

Jézus válasza, valamint
„A szentírások megértése”,
fenti részben található

magyarázat alapján írj egy rövid megállapítást, mely elmagya-
rázza az Úr azon nézeteit a válást illetŒen, melyekrŒl szeretnéd,
ha elolvasná és elgondolkozna róla valaki, aki válást fontolgat!

A gazdag ifjú

1. Miért döntött úgy a Máté 19:16–22 történetben szereplŒ ifjú,
hogy nem követi Jézust?

2. Milyen áldásokat ígért Jézus azoknak, akik meghozzák annak
áldozatát, hogy követik Ãt? (lásd 23–30. v.).

3. Annak alapján, amit az ifjú távozása után mondott Jézus és
a tanítványai (lásd 23–30. v.), írj egy levelet, mintha ennek
az ifjúnak írnál, és segíts neki megérteni, hogy miért gondolja
át újra a döntését.

Máté 20
Jézus ismét meghatározza 

a nagyságot

Szereted fontosnak érezni magad? Mi segít abban, hogy fon-
tosnak érezd magad? Elismerés? VezetŒ pozíció? Pénz? Siker?
A farizeusok Jézus idejében nagyon fontosnak képzelték
magukat. Annak okai, hogy miért képzelték ezt, hasonlítanak
annak módjaihoz, ahogyan ma is meghatározzák az emberek
a nagyságot, és ahhoz, hogy ki és mi a fontos. Máté 20. fejeze-
tének olvasásánál viszont vedd észre, hogy mit tett és mon-
dott Jézus, ami segít nekünk megérteni, hogy mi a fontos és
mibŒl áll a nagyság az Ã királyságában. Az is segíthet, ha
tudatában vagy annak, hogy a Máté 20-ban történtek és mon-
dottak az utolsó hónapban – talán az utolsó két hétben –
játszódtak Jézus keresztre feszítése elŒtt.

Egyéb beszámolók a Máté 20-ban olvasottakról
Máté 20:17–34 – Márk 10:32–52; Lukács 18:31–43

A szentírások megértése
Máté 20

A szentírások tanulmányozása 
Máté 20. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Ostorozásnál használt korbács

Megboszankodék (24. v.) –
ErŒsen nehezteltek

Váltságul (28. v.) – Fizetségül
(azokért, akik foglyok, és ki
kell szabadítani Œket)

Hivalkodva (3, 6. v.) – Semmit
nem csinálva, nem dolgozva

Beestveledék (8. v.) – Este lett,
lement a nap

Vinczellér (8. v.) – Sáfár, akire
rá van bízva valaki másnak
a tulajdona

Megostorozzák (19. v.) –
Olyan korbáccsal verik, mely-
nek végein csipkézett csont-
vagy kŒdarabok vannak

Zebedeus fiai (20. v.) – Jakab
és János, az apostolok
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A munkások példázata

Máté 20:1–16-os verseinek példázata látszólag arra a beszélge-
tésre válaszol, melyet Jézus Péterrel folytatott Máté 19. fejezeté-
nek végén. Péter megkérdezte, hogy mi lesz majd a jutalma azért
az áldozathozatalért, amit érzése szerint a királyságban történŒ
szolgálatért hozott. Figyeld meg, hogy a példázat hasonlóan vég-
zŒdik, mint Máté 19. fejezete!

1. Rajzolj a jegyzetfüzetedbe egy alábbihoz hasonló táblázatot!
Töltsd ki a Máté 20:1–16-ban található információkkal!

2. Mit tanulunk ebbŒl a példázatból az Úr királyságában való
szolgálatról?

3. Milyen vigasztaló üzenet lehet ebben a példázatban az egyház
megtértjei számára?

Hogyan lehetünk naggyá?

Máté 20:20–28-as verseiben elolvassuk, mit mondott Jézus, miu-
tán Jakab és János édesanyja megkérdezte tŒle, hogy lehet-e
majd fontos helye fiainak Isten királyságában.

Mit mondott 
az ember,

mennyit fizet
majd nekik

A munkások
felfogadásának

órája

Ledolgozott 
órák

Mennyit 
fizettek nekik

valójában

1. Válaszd ki a szerinted legfontosabb szót vagy kifejezést az
ÜdvözítŒ válaszából, és magyarázd el, hogy miért választottad
az adott szavakat vagy kifejezéseket!

2. Máté 20:17–19, 28–34-es verseibŒl sorold fel, hogyan mutatta
meg az ÜdvözítŒ azt a fajta nagyságot, amirŒl beszélt!

Máté 21–22
Egy utolsó tanú Jeruzsálemben

Jézus tudta, hogy földi küldetése
végéhez közeleg (lásd Máté
20:17–19). MielŒtt azonban meg-
halt, további tanúbizonyságokat
adott a zsidó vezetŒknek arról,
hogy valóban Œ volt az a Messiás,
akit a szent próféták már a kezde-
tektŒl fogva megígértek. Máté
21–22-es fejezeteinek olvasásánál
figyeld meg, milyen sok külön-
bözŒ tanúbizonyságot adott Jézus

a zsidó vezetŒknek. Ezek közé tartoztak: a prófécia beteljese-
dése, saját tanításai és bizonysága, valamint sok mások
bizonysága – beleértve ebbe azokat is, akik „hozsannát”
kiáltottak királyuknak, amikor megérkezett Jeruzsálembe.

Máté 21. fejezetében kezdŒdik el az ÜdvözítŒ halandó
életének utolsó hete.

Egyéb beszámolók a Máté 21–22-ben olvasottakról
Máté 21:1–11 – Márk 11:1–11; Lukács 19:29–44; János 12:12–19
Máté 21:12–17 – Márk 11:15–19; Lukács 19:45–48
Máté 21:18–22 – Márk 11:12–14, 20–24
Máté 21:23–27 – Márk 11:27–33; Lukács 20:1–8
Máté 21:33–46 – Márk 12:1–12; Lukács 20:9–19
Máté 22:15–46 – Márk 12:13–37; Lukács 20:20–44

A szentírások megértése
Máté 21

Máté 21:1–11 – Mi a jelentŒsége annak, hogy Jézus
szamárháton lovagolt be Jeruzsálembe?
Zakariás próféta azt tanította, hogy onnan ismerhetik majd meg
a zsidók a Messiásukat, hogy szamár vemhén lovagol be Jeruzsá-
lembe (lásd Zakariás 9:9; Máté 21:4–5). Az izraelita királyi mél-

Gyepıvel körülvevé (33. v.) –
Bekeríti

Hozsánna (9, 15. v.) – Ments
meg most! (Ez volt a dicsŒítŒ
kiáltás, amit azok az emberek
mondtak, akik tudták, hogy
Jézus a Messiás és meg tudja
menteni Œket).
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tóságok hagyományosan szamár vemhén lovagoltak (lásd Bírák
5:10; 10:4; 12:14; 2Sámuel 16:1–2; 1Királyok 1:33). Így, amikor
Jézus szamár vemhén érkezett meg Jeruzsálembe, úgy jött, mint
Izráel királya, a Messiás, beteljesítve a próféciát.

Máté 21:12–13 – Miért adtak, vettek és váltottak pénzt
az emberek a Templomban?

Máté 21. fejezetének eseményei a húsvét hetében történtek.
E hét során sok nemzetbŒl jöttek el zsidók a templomhoz, hogy
hódoljanak, és áldozatokat ajánljanak fel. Ezen alkalommal meg
lehetett venni az áldoznivaló állatokat, és az utazók életének
megkönnyítésére külföldi pénzt is beváltottak. Az ÜdvözítŒ két
okból ellenezte ezt az üzletelést: Az Úr házában történt, és
„latrok barlangjaként” mıködött.

Máté 21:19–20 – A megátkozott fügefa
Lásd „A szentírások megértése” Márk 11:12–14, 20–21-nél (48. o.).

Máté 22

Máté 22:11–14 – A „menyegzŒi ruha” nélküli ember
A szokások megértése Jézus idejében segít nekünk megérteni
azt, hogy miért bántak úgy a menyegzŒi ruha nélküli emberrel,
ahogy bántak. „Közismert tény volt, hogy mindenkinek megfele-
lŒen fel kell öltöznie ahhoz, hogy megjelenjen a király elŒtt.
A vendég öltözete tiszteletet tükrözött a vendéglátó felé. Azt is
mindenki tudta, hogy az ilyen alkalmakon a fehér köntös a meg-
felelŒ ruházat. Nyilvánvaló, hogy a föld útjairól meghívott embe-
reknek sem idejük sem pénzük nem volt a megfelelŒ mennyeg-
zŒi ruha beszerzésére, így a király saját ruhatárából látta el Œket,
amint az szokás volt. Így mindenkit meghívtak, hogy öltözzön
királyi ruhákba. A kivetett férfi úgy döntött, hogy inkább a saját
ruhájára bízza magát, mintsem a király által adottra” (Joseph F.
McConkie, „Triumphal Entry and a Day of Debate,” Studies in
Scripture: Volume 5, The Gospels, szerk. Kent P. Jackson és Robert

Szabad-é (17. v.) – Helyes-e

Magzata (25. v.) – Gyermekei

Szóval ejtsék Œt tŒrbe (15. v.) –
Rávegyék, hogy rosszul
szóljon

L. Millet [1986], 381). A példázat nem megfelelŒen felöltözött
embere azokat a zsidó vezetŒket szimbolizálta, akik úgy érezték,
hogy anélkül is beléphetnek Isten királyságába, hogy magukra
öltenék a tisztesség köntösét, amit Isten megkövetel (lásd
Jelenések 19:7–8).

Máté 22:23–32 – Házasságkötés a feltámadásnál
Lásd „A szentírások megértése” Lukács 20:27–38-nál (70. o.).

Máté 22:36–38 – „Az elsŒ és nagy parancsolat”
Ezra Taft Benson elnök annak fontossá-
gáról beszélt, hogy az Urat tegyük elsŒ
helyre az életünkben. Azt tanácsolta:
„Amikor Istent helyezzük elŒre, minden
más annak megfelelŒ helyére kerül vagy
kiesik az életünkbŒl. Az Úr iránti szere-
tetünk irányítja majd azt, hogy mi tart
igényt az érzelmeinkre, mi követeli
az idŒnket, milyen érdeklŒdés után
megyünk és milyen lesz a dolgok fon-
tossági sorrendje” (Conference Report,
1988. április, 3; vagy Ensign, 1988.
május, 4).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 21–22. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Hasonlíts!

Máté 21–22 legtöbb története és példázata a jeruzsálembeli zsidó
vezetŒknek szólt, akik megpróbálták Jézust rossz színben, magu-
kat pedig jó színben feltıntetni azon emberek elŒtt, akik a hús-
vétra összegyıltek. Jézus reagálása pontosan ennek ellenkezŒjét
váltotta ki. Az ÚjszövetségbŒl és „A szentírások megértése” fenti
részbŒl tanultak alapján miben hasonlítottak a zsidó vezetŒk:

1. a fügefához Máté 21:17–20-ban?

2. a második fiúhoz Máté 21:28–32-ben?

3. a munkásokhoz Máté 21:33–41-ben?

4. az esküvŒi vendégekhez és a mennyegzŒi ruha nélküli ember-
hez Máté 22:1–14-ben?

Sok tanúbizonyság és sok bizonyíték

Képzeld el, hogy hiszel Krisztusban, amikor Máté 21–22 esemé-
nyei megtörténnek! Van egy farizeus barátod. Írj neki egy levelet,
Máté 21–22 tanúbizonyságainak és bizonyítékainak felhasználá-
sával, hogy segíts neki megérteni: Jézus valóban a megígért
Messiás, a Krisztus. Leveledbe foglalj bele legalább három olyan
különbözŒ eseményt, ami ezekben a fejezetekben történt!
A következŒ részek lehetnek különösen segítségedre: Máté
21:1–11, 12–16, 23–27 és 22:15–33, 41–46.

Adófizetés

A farizeusok többek között úgy próbálták Jézust rossz színben
feltüntetni, hogy megkérdezték tŒle, vajon fizessenek-e a zsidók
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adót a rómaiaknak. Ez Máté 22:15–22-es verseiben van felje-
gyezve. Ha Jézus azt mondja, hogy helyes az adófizetés, akkor
a farizeusok megvádolhatják Œt azzal, hogy Rómát támogatja. Ha
Jézus azt mondja, hogy a zsidók ne fizessenek adót Rómának,
akkor a farizeusok feljelenthetik Jézust a római hatóságoknál,
mint aki lázad a kormány ellen.

1. Hogyan válaszolt Jézus a kérdésre?

2. A pénzen Cézár képmása volt. Min van Isten képmása (lásd
1 Mózes 1:26–27) és mit adjunk mi oda Istennek?

TIBÉRIUS DÉNÁRJA (adópénze)

A két nagy parancsolat

1. Máté 22:35–40 szerint mit mondott Jézus, mi a két nagy
parancsolat?

2. Sorolj fel öt evangéliumi tanítást, és mondd meg, hogyan kap-
csolódnak ezek a két nagy parancsolat egyikéhez vagy mind-
kettŒjükhöz, vagy sorolj fel öt mások parancsolatot, melyet
automatikusan betartanánk akkor, ha engedelmeskednénk
ennek a két „nagy”-nak, és magyarázd el, miért!

3. Írj egy átgondolt választ a következŒ kérdések egyikére:

• Hogyan mutathatod ki minden nap azt, hogy teljes szíved-
bŒl, teljes lelkedbŒl és teljes elmédbŒl szereted Istent?

• Szerinted miért kell az elsŒ nagy parancsolatnak a második
elŒtt állnia? Szerinted miért nem lenne helyes az, ha a
második lenne elŒbb?

• Mit jelent úgy szeretni a felebarátodat, mint tenmagadat?

Máté 23
Jézus elítéli a képmutatókat

A képmutató szó egy olyan görög szóból ered, mely azt
jelenti: „színjátszó”. A képmutató olyan valaki, aki azért tet-
teti magát valamilyennek, hogy elismerést vagy jutalmat
kapjon. A képmutatás a kevélység terméke. Isten alázatos
követŒi azért törekednek arra, hogy az Ã törvényei szerint
éljenek, mert szeretik Istent és szeretik az embereket – nem
azért, hogy elismerjék, vagy tiszteletben tartsák Œket ezért.
Amikor kiderül, hogy Isten alázatos követŒje helytelenül
cselekszik, akkor Œ azonnal azon igyekszik, hogy helyesen
tegyen. A képmutató viszont bıneinek takarására törekszik,
valamint arra, hogy kimagyarázza azokat.

Máté könyvének tanulmányozása során olvastál már a zsidó
vezetŒk képmutatásáról Jézus idejében, valamint arról,
hogyan tanította Jézus azokat, akik hittek benne, arra, hogy
képmutatás nélkül éljenek az evangélium szerint. Máté 23.
fejezete Jézus végsŒ bizonyságát tartalmazza, valamint azok
elítélését, akik visszautasították a tanításait és az igaz evangé-
liumról, valamint az örök boldogság tervérŒl tett tanúbizony-
ságokat.

Amint olvasol, gondolkozz el azon, hogyan reagálnál erre
a beszédre, ha farizeus lennél és személyesen hallanád.
Milyen érzéseket keltene benned, ha azokban az idŒkben
élnél, és megpróbálnád eldönteni, hogy továbbra is a farizeu-
sokat kövesd-e vagy Jézust?

Egyéb beszámolók a Máté 23-ban olvasottakról
Máté 23 – Márk 12:38–40; Lukács 20:45–47

A szentírások megértése
Máté 23

Máté 23:5 – Mik azok a „homlokszíjak”, és mit jelent
az, hogy „megnagyobbítják az Œ köntöseik peremét”?

A homlokszíjak kis
dobozok, melyekben
a szentírásokból
kiírt versek vannak,
és amelyeket egyes
zsidók a karukon
vagy a homlokukon
viseltek. Ennek
a hagyománynak az
a tanács az alapja,
melyet Mózes pró-
féta kapott 5 Mózes
6:6–8-as verseiben.
A ruházatuk „per-
emére” tett utalás
egy olyan hagyo-
mány volt, hogy

bojtokat raktak a ruha peremére vagy csücskeire, mintegy emlé-
keztetŒül Isten törvényeire (lásd 4 Mózes 15:38–40). Akik úgy
akarták feltüntetni magukat, mint akik különlegesen tisztessége-
sek, „megnagyobbították” ruházatuk azon részét, melyen
a bojtok voltak, hogy azokat jól észre lehessen venni, vagy
nagyon feltınŒ homlokszíjat viseltek.

Homlokszíj

Bojtok

Megkerülitek (15. v.) –
Átutazzátok

Menta, kapor, kömény (23. v.)
– Fıszerek

Töltsétek be ti is a ti atyáitok-
nak mértékét (32. v.) – Fejez-
zétek be az Œseitek által elkez-
dett munkát

Pusztán (38. v.) – Üresen

Elhordozhatatlan terhek (4. v.)
– Nehezen végrehajtható
feladatok

Felmagasztalja (12. v.) –
Mások fölé emeli

Felemésztitek az özvegyek
házát (14. v.) – Elveszitek az
özvegyek otthonait

SzínbŒl (14. v.) – KülsŒleg
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Máté 23:24 – „Akik megszıritek a szúnyogot, 
a tevét pedig elnyelitek”

A szúnyog és a teve is tiltott étel
volt Mózes törvénye értelmében.
Néhány farizeus azzal próbálta

megelŒzni a szúnyog véletlen
lenyelését, hogy minden

folyadékot megszırt, mie-
lŒtt megitta volna azokat.
Jézus a teve lenyelésének
túlzását használta fel
annak kifejezésére, hogy

a farizeusok nagyon odafi-
gyeltek néhány kis dologra,

míg a nagyobb és fontosabb
dolgokat figyelmen kívül
hagyták (mint az irgalom, a hit
és a törvény szelleme).

A szentírások tanulmányozása 
Máté 23. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Hasonlíts!

Oszd ketté a jegyzetfüzeted lapját! A Máté 23:1–12-ben olvasot-
tak alapján az egyik oldalon sorold fel, hogy mit gondoltak
a farizeusok, mi teszi Œket naggyá! A másik oldalon sorold fel,
mit mondott Jézus, mi tesz valakit naggyá!

A „jaj” gázlókövei

A jaj egy olyan szó, mely keserıségre és szenvedésre utal. Jézus
nyolc alkalommal mondja Máté 23:13–16, 23–32-es verseiben,
hogy jaj lesz az írástudóknak, a farizeusoknak és a képmutatók-
nak. Minden alkalommal leírja, hogy miért lesz jaj nekik.

1. Rajzolj le a jegyzetfüzetedbe két „ösvényt”, az illusztrációhoz
hasonlóan. Az egyik ösvény bánathoz és elítéltséghez vezet
(lásd a 33. verset), a másik pedig boldogsághoz és dicsŒség-
hez. ElŒször a „jaj” ösvényét töltsd ki, saját szavaiddal leírva
azt a nyolc dolgot, amit Jézus szerint megtettek az írástudók,
a farizeusok és a képmutatók! (Az elsŒ már be is van írva az
ábrára.) Ezt követŒen töltsd ki „A boldogsághoz vezetŒ
ösvényt”, beleírva azt, hogy mit kell tennie ehelyett annak,
aki Krisztust követi!

2. Bár Jézus megfeddte a farizeusokat, sok lehetŒséget adott
nekik arra, hogy meghallgassák Ãt, és sok tanúbizonyságról
gondoskodott azt illetŒen, hogy higgyenek az evangéliumá-
ban. Olvasd el Máté 23:37-es versét és magyarázd el, hogy mit
remélt Jézus, mit tehet meg ezekért a zsidó vezetŒkért!

Máté 24
A második eljövetel

Miután tanúbizonyságot tett az Œt elutasító zsidó vezetŒk
ellen, Jézus azt mondta, hogy addig nem látják Œt viszont,
míg dicsŒségében el nem jön, amint az meg van jövendölve
(lásd Máté 23:39; Joseph Smith–Máté 1:1; lásd még
Zsoltárok 118:26, melyet Jézus részben idézett). Jézus és
tanítványai az Olajfák hegyére mentek, ahonnan ráláttak
Jeruzsálem városára – és különösképpen a templomra.
Itt Jézus beszélt a várost és a templomot érŒ nagy pusztítások-
ról. Az elmondottak miatt tanítványai megkérdezték tŒle,
hogy mikor pusztul majd el a templom, mik lesznek második
eljövetelének a jelei és mikor lesz a világ vége (lásd Máté
24:3; Joseph Smith–Máté 1:4), nyilvánvalóan azon gondol-
kodva, hogy összefügg-e ez a három esemény. Máté 24. fejeze-
tének hátralevŒ része Jézusnak a kérdéseikre adott válaszait
tartalmazza.

Máté 24. fejezetének Joseph Smith fordítása az Igazgyöngy-
ben található, és Joseph Smith–Máté a címe. Mivel rendelke-
zésünkre állnak a próféta ihletett hozzáfızései és javításai,

14. vers

15. vers

16. vers

23–24.
vers

25–26. 
vers

27–28. 
vers

29–32. 
vers

14. vers

Máté 23:13 – 
Éljünk az evangélium 
szerint és segítsünk 

másoknak az igazság 
megismerésében, 

valamint abban, hogy 
a szerint éljenek!

Máté 23:13 – 
Hamis tant tanítottak 

és visszatartották 
magukat, valamint 
másokat attól, hogy 
a mennybe lépjenek.

15. vers

16. vers

23–24.
vers

25–26.
vers

27–28.
vers 29–32.

vers

A „jaj” �
gázlókövei

A boldogsághoz �
vezetŒ ösvény

Boldogság és �
örök élet

Szomorúság és �
elítéltség

kép © 1998 PhotoDisc, Inc.
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„A szentírások megértése” és „A szentírások tanulmányozása”
alábbi részeit a Joseph Smith–Máté fejezetére alapoztuk, nem
Máté 24. fejezetére.

Egyéb beszámolók a Máté 24-ben olvasottakról
Máté 24 (Joseph Smith–Máté 1) – Márk 13; Lukács 21:5–36

A szentírások megértése
Joseph Smith–Máté 1

Ãrizd meg az igét, és nem leszel megtévesztve!

ságokra és feladatokra
választott ki az Úr.

Dög (27. v.) – Holttest

Nemzedék (34. v.) – IdŒszak

Nemzetség (36. v.) –
Embercsoportok

Pusztán (2. v.) – Üresen,
elpusztítottan

Szomorúság (18, 21, 33, 36. v.)
– Fájdalmas csapások

Éri (19. v.) – Történik

A választottak kedvéért
(20, 23, 29. v.) – Azok javára,
akiket különleges kivált-

Máté 24:15 – „Az a pusztító utálatosság, amelyrŒl
Dániel próféta szólott”

Jézus Krisztus megjövendölte Jeruzsálem pusztulását

Máté 24:15 az ószövetségbeli Dániel próféta próféciáira utal,
melyekben megjövendölte a Jeruzsálemben végzett pusztításhoz
vezetŒ gonoszságot. Úgy tınik, rámutatott, hogy a pusztítás
„utálatos” módon történik majd, arra utalva, hogy nemcsak
pusztulás lesz, mely már magában is elég rossz dolog, hanem
nagyon undorító pusztítás, melyet talán a megvetettek visznek
véghez. Legalább két különálló beteljesedése van ennek 
a „pusztító utálatosságnak”. Az egyik mintegy Kr.u. 70-ben
történt, amikor a rómaiak elpusztították Jeruzsálemet és 
a templomot, a másik pedig az utolsó napokban következik
majd be, Jézus Krisztus második eljövetele elŒtt.

A szentírások tanulmányozása 
Máté 24. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Jelek és ígéretek

Joseph Smith–Máté 1:4 olyan kérdéseket tartalmaz, melyeket
Jézus tanítványai kérdeztek TŒle. Az 5–20-as versek tartalmaz-
zák Jézus válaszát az elsŒ olyan kérdésükre, amit a templom
pusztulását illetŒen tettek fel, és a 21–55-ös versek tartalmazzák
válaszát a másik kérdésre, második eljövetelét valamint a gono-
szok pusztulását illetŒen.

1. Készíts a jegyzetfüzetedben egy, az alábbihoz hasonló tábláza-
tot! Töltsd ki a Joseph Smith–Máté-ban található informáci-
ókkal! Minden felsorolt dolog után írd oda annak a versnek
a számát, ahol megtaláltad azt!

Esemény

A Templom 
elpusztítása 

Jeruzsálemben 
(5–20. v.)

Jézus Krisztus
második 
eljövetele 
(21–55. v.)

Jelek

Ígéretek az
igazéletıeknek
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2. Vannak olyan emberek, akiket aggaszt, tán még félelemmel is
eltölt Jézus Krisztus második eljövetele. A Joseph
Smith–Máté-ban olvasottak alapján mit mondanál, hogy
reményt adj valakinek, akiben ilyen érzések vannak?
Utalj bizonyos versekre, amikor írsz!

Máté 25
Készen állsz?

Máté 25. fejezete tovább meséli, mit mondott Jézus a második
eljövetelérŒl. Itt három példázatot mond. Ezek a példázatok
segíthetnek nekünk annak megértésében, mit kell tennünk,
hogy készen álljunk a vele való találkozásra, és hogy örömet
adó, dicsŒséges élmény legyen ez a találkozás.

A szentírások megértése
Máté 25

Máté 25:1–13 – MennyegzŒi szokások a tíz szız
példázatában
Jézus idejében szokás volt, hogy a vŒlegény és barátai elmennek
a menyasszony otthonához, hogy barátaival vagy kíséretével
együtt elkísérjék Œt a vŒlegény otthonába. Nagy ünnep volt ez,
melyben sok ember részt vett. Általában éjszaka történt, és fák-
lyákat illetve lámpásokat használtak, míg táncoltak, énekeltek és
együtt örvendtek a fiatal párral.

Máté 25:1–13 – További segítség a Joseph Smith
fordításból
Joseph Smith megváltoztatta a 12. versben található „nem ismer-
lek titeket” kifejezést „nem ismertek engem”-re (JST, Máté
25:11). Az ítélkezésnek ezen idejérŒl írnak Móziás 26:25–27-es
versei.

Mije volt, átadá nékik (14. v.)
– Megkérte Œket, hogy vigyáz-
zanak a javaira

Tálentom (15–28. v.) –
Egy bizonyos pénzösszeg

Az Œ erejéhez képest (15. v.) –
Amennyire vigyázni tud

Számot vete velök (19. v.) –
Megkérte Œket, hogy jelentsék:
mit csináltak

Rest (26. v.) – Lusta

Pénzváltók (27. v.) – Bankárok

Haszontalan (30. v.) – Keveset
vagy semmit nem érŒ

Elkészíték az Œ lámpásaikat
(7. v.) – Levágták a leégett
kanócot és olajat öntöttek
a lámpásaikba, hogy meg-
felelŒen lehessen majd Œket
használni

Lámpás

A szentírások tanulmányozása 
Máté 25. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a C tevékeny-
séget, majd az egyiket a másik három közül (A, B vagy D)!

A tíz szız példázata

Elder Harold B. Lee, aki akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagja volt, azt mondta, hogy a szüzek „azokat jelképezik,
akik Krisztusban hívŒknek mondják magukat” (Conference
Report, 1951. október, 26).

1. A tíz szız példázatának elolvasása után Máté 25:1–13-as ver-
seiben, olvasd el a Tanok és szövetségek 45:56–57-es verseit,
és magyarázd el, hogy mit jelképez az olaj a példázatban.

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „Életünkben cseppen-
ként gyıjtjük össze a felkészültség olaját, amint igaz módon
élünk. Az úrvacsorai gyılések látogatása olajat rak a lámpá-
sunkba, cseppenként az évek során. A böjtölés, a családi ima,
a házitanítás, testi vágyaink megfékezése, az evangélium hir-
detése, a szentírások tanulmányozása – minden elkötelezett,
engedelmes cselekedet cseppet jelent a készletünkben” (Faith
Precedes the Miracle [1972], 256).

2. Tudván, amit már tudsz az olaj szimbolikus jelentésérŒl és
arról, hogy mi módon szerezzük be, magyarázd el, hogy miért
nem oszthatta meg olaját az az öt szız, akinek volt, azokkal,
akiknek nem volt.

A tálentomok példázata

Bár a tálentom egy bizonyos pénzösszeg volt Jézus idejében,
minden olyan dolgot jelképezhet, amit az Úrtól kaptunk.

1. Máté 25:14–30 olvasása közben sorold fel a példázatban sze-
replŒ három ember mindegyikének a jutalmát, és magyarázd
el, hogy miért kapták ezt a jutalmat!

2. Melyik szót használnád annak elmagyarázására, hogy miért
nem tette ugyanazt a harmadik ember a tálentumával, amit
a másik kettŒ? Keress egy olyan szentírást, mely biztatást
adna valakinek, aki hasonló mai probléma miatt veszítheti el
az áldásait! Írd le ezt a szentírást a jegyzetfüzetedbe és
magyarázd el, hogy szerinted miért segítene!



35

Memoriter – Máté 25:40

1. A juhok és a kecskék példázatát Máté 25:31–46-os versei
jegyzik fel. A legfontosabb mondanivalót talán a 40. vers
fogalmazza meg. A többi versbŒl tanultak, valamint az alap-
ján, amit már tudsz az evangéliumról, magyarázd el, hogy
mire utalhatnak a következŒ dolgok a 40. versben! Válaszod
legyen a lehetŒ legteljesebb!

• „A király”

• „Nékik” (akikhez a király beszél)

• A „megcselekedtétek” tárgya (amit tettek)

• „Az én legkisebb atyámfiai”

2. Sorolj fel hat olyan dolgot, melyet Jézus elmondása szerint
megtettek a juhok, és ez lehetŒvé tette számukra jutalmuk
elnyerését a jobb kezénél! A fizikai segítségnyújtás hat módjá-
nak mindegyikénél mondd meg, miként jelképezhetnek ezek
valamilyen szellemi/lelki szükségletet, és hogy mit tehetnél
e szükséglet kielégítése érdekében!

Tedd össze!

Annak alapján, amit Máté 25 példázataiban olvastál, mely három
fŒ mondanivalóról beszélnél, ha azt a megbízást kapnád, hogy
Jézus Krisztus második eljövetelére való felkészülésrŒl mondj
beszédet egy úrvacsorai gyılésen? Minden mondanivalóhoz add
meg a szentírás-utalást!

Máté 26
„Az én idŒm közel van”

Máté 26. fejezetének kezdetén már majdnem vége van Jézus
földi küldetésének. Jézus három éven keresztül járt a zsidók
között, tanítva az evangéliumát, szóban is és cselekedetben is
bizonyságot téve küldetésérŒl, valamint felállítva egyházát
a földön. Az eddig megtetteknek azonban nem lett volna
semmi értelme, ha nem fejezte volna be azt, amire felkészült,
amint azt Máté 26–28-as fejezetei feljegyzik.

Az izraeliták egy különleges szertartással és étkezéssel, melyet
húsvétnak neveztek, illetve a kovásztalan kenyér ünnepének
(lásd 2 Mózes 12–13), több mint ezer éven át megemlékeztek
arról, hogyan mentette meg életüket az Úr és szabadította ki
Œket az egyiptomi szolgaságból. A húsvéti étkezés fŒ alkotórésze
egy fiatal, tökéletes, hím bárány volt. Az elsŒ húsvét alkalmá-
val, akik házuk ajtófélfája fölé fröcskölték a bárány vérét, amint
arra parancsot kaptak, megmenekültek a pusztulás angyalától,
mely Egyiptom egész földjén megölte az elsŒszülötteket.

Ez a bárány Jézus Krisztust jelképezi és az Ã tettét, amivel
megment minket a bın és a halál szolgaságából. Ennek tuda-
tában gondold át, milyen lehetett Jézusnak és tanítványainak
közösen megenni a húsvéti ételt, amint azt Máté 26. fejezete
leírja! Nem sokkal ezután Jézus maga lett az a Bárány, melyet
minden húsvéti bárány szimbolizált. Figyeld meg, mit tett
Jézus, amivel a húsvétot felváltotta egy másik ceremóniával
és szertartással, mely nem elŒre, hanem visszatekint az Úr
engesztelŒ áldozatára! Valószínıleg felfigyelsz majd, és érezni
fogsz sok más dolgot is az ÜdvözítŒt illetŒen, amint figyelme-
sen elolvasod Máté bizonyságát azokról az eseményekrŒl,
melyek Isten Bárányának a keresztre feszítéséhez vezettek.

Egyéb beszámolók a Máté 26-ban olvasottakról
Máté 26:1–5 – Márk 14:1–2; Lukács 22:1–2
Máté 26:6–13 – Márk 14:3–9; János 12:1–8
Máté 26:14–30 – Márk 14:10–26; Lukács 22:3–23
Máté 26:31–35 – Márk 14:27–31; Lukács 22:31–34
Máté 26:36–46 – Márk 14:32–42; Lukács 22:39–46
Máté 26:47–75 – Márk 14:43–72; Lukács 22:47–71; János 18:1–27

A szentírások megértése
Máté 26

Máté 26:23 – „Aki velem együtt mártja kezét a tálba”
Lásd „A szentírások megértése” János 13:25-nél (86. o.).

Máté 26:36–46 – Mi az a Gecsemáné?
A Gecsemáné egy olajfaliget az Olajfák hegyének lábánál (lásd
Lukács 22:39). A név maga szó szerint azt jelenti: „olaj-sajtoló” –
az a hely, ahol olajat sajtolnak a nyers olajbogyókból, melyek
keserıek. Nagyszerı szimbolizmust rejt az a tény, hogy Jézus ezt
a helyet választotta ki, hogy viselje az emberiség bıneit, és itt
vérzett minden pórusából (lásd T&Sz 19:18) ezen szenvedés hatá-
sára, ami által lehetŒvé vált a bınbocsánat és végül az örök élet.

Fustély (47, 55. v.) – Furkósbot

Veszniök (52. v.) – Pusztul-
niuk, meghalniuk

Sereg (53. v.) – Nagy csoport
(egy római sereg mintegy hat-
száz emberbŒl állt)

Káromlás (65. v.) – Szent
dolgok kicsúfolása

Álnokság (4. v.) – Csendes,
tisztességtelen mód

Alabástrom (7. v.) – Világos
színı kŒ, melyet csodálatos-
nak és értékesnek tartottak

Drága kenet (7. v.) – Értékes
illatosított olaj

Bosszankodának (8. v.) –
Haragudtak és utálkoztak
(elítélŒ harag)
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Máté 26:59–60 – Hamis tanúk
A törvény két vagy három tanút írt elŒ ahhoz, hogy valakit
halálra lehessen ítélni (lásd 5 Mózes 17:6). A fŒpapok által össze-
gyıjtött hamis tanúk azonban nem tudták összeegyeztetni a
hazugságaikat (lásd Márk 14:55–59). Ironikus az, hogy a zsidók,
akik keresztre akarták feszíteni Jézust, erejük megfeszítésével
próbálták követni a tanúkra vonatkozó törvényüket, de nyilván-
valóan nem törŒdtek azzal a törvénnyel, hogy ne tegyenek hamis
tanúbizonyságot (lásd 2 Mózes 20:16).

Máté 26:69–75 – Péter megtagadja Jézust
Lásd „A szentírások megértése” Lukács 22:31–34, 54–62-nél
(71. o.)

A szentírások tanulmányozása 
Máté 26. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt a követ-
kezŒ tevékenységek (A–C) közül!

Az utolsó vacsora és az úrvacsora

Amint azt már e fejezet bevezetésében említettük, Jézus és tanít-
ványai közösen fogyasztották el a húsvéti ételt (lásd Máté
26:17–20), mely egy olyan ceremónia vagy szertartás volt,
amire a halandóság elŒtti Krisztus parancsot adott nekik, hogy
vegyenek részt ebben, amikor Mózes törvényét megadta.
Ezen étkezés közepén a halandó Krisztus bevezetett egy új
emlékeztetŒ és Istent imádó szertartást, melyet az úrvacsorának
nevezünk (lásd a 26–29-es verseket).

Képzeld azt, hogy megkértek: mesélj az elemis gyermekeknek
az úrvacsoráról az egyházközségedben vagy gyülekezetedben!
Készíts egy olyan ábrát vagy rajzolj olyan képeket, mely segít
elmagyarázni az úrvacsorát, ahogyan azt Jézus Máté 26:26–29-es
verseiben bevezette!

A zene fontossága

1. Máté 26:30 szerint mit tett Jézus és tanítványai, mielŒtt János
elvitte volna Œket a Gecsemáné kertbe?

2. Mi lehetett az értéke ennek a cselekedetnek?

3. Nevezz meg egy olyan egyházi éneket, mely segít neked olyan
érzések elŒhozatalában, amilyen érzéseket Jézusban és tanít-
ványaiban is kelthetett az adott ének! Magyarázd el, hogy mit
nyújt ez az egyházi ének, ami segít neked!

„Az én akaratom” „a te akaratod”-dal
szemben

1. Máté 26:36–46-os
verseiben Máté lega-
lább egy részét felje-
gyezte annak, amit
Jézus három alkalom-
mal imádkozott a
Gecsemáné kertjé-
ben. Miben hasonlí-
tanak vagy különböz-
nek ezek az imák?

2. Mit tettek Jézus tanít-
ványai, míg Jézus
imádkozott? Miként
szimbolizálhatják a
Máté 26:41-ben nekik
mondott dolgok az
Œ küszködését, amint
azon gondolkozott
és arról imádkozott,
hogy mit kell tennie?

3. Olvasd el Móziás 15:7; 3 Nefi 11:11; és Tanok és szövetségek
19:19-et! Jegyzetfüzetedben írd ki ezekbŒl a versekbŒl azokat
a részeket, melyek körülírják, mi motiválta Jézust, hogy kiigya
a szenvedés „keserı poharát”, melyet átélt a Gecsemáné kert-
ben!

4. Röviden írj egy olyan tanulságról Jézus példájával kapcsolat-
ban a Gecsemáné kertben, melyet szerinted alkalmazhatunk
a saját életünkben! Ennek megtétele során mesélj egy olyan
helyzetrŒl, melyben egy korodbeli személynek szüksége lehet
arra, hogy alkalmazza azt, amit Jézus példájával megmutatott!

Máté 27
Jézus Krisztus keresztre feszítése

Máté 26. fejezete feljegyzi, hogyan ítélték el a zsidó vezetŒk
Jézust káromlásért, mivel azt mondta, hogy Ã Isten Fia.
Mózes törvénye értelmében a káromlás büntetése halál volt.
A zsidók azonban római igazgatás alatt éltek, és senkit nem
végezhettek ki a rómaiak engedélye nélkül. Ezen kívül,
a káromlás nem volt halállal büntetendŒ a római törvények
értelmében. Máté 27. fejezete feljegyzi, hogyan változtatták
meg a zsidók vádjukat, amikor Pilátus elé vitték Jézust. Azzal
vádolták Jézust, hogy a zsidók királyának mondja magát, mely
árulásnak minŒsült a római kormány ellen, és halállal volt
büntethetŒ.

Bár Jézus feltámadása a legfontosabb tanúbizonysága annak,
hogy Ã a Krisztus, Elder Gordon B. Hinckley, aki akkoriban
a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt, erre emlékeztetett
minket: „Ennek az egyháznak egyetlen tagja se felejtse el
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soha, hogy milyen rettenetes
árat fizetett Megváltónk, aki
életét adta, hogy minden ember
élhessen – Gecsemáné gyötrŒ-
dését, tárgyalásának keserı
csúfságát, a húsába vágó
gonosz töviskoszorút, a csŒcse-
lék vért követelŒ kiáltását Pil-
átus elŒtt, nehéz útjának
magányos keresztjét a Kálvária
felé, a megfélemlítŒ fájdalmat,

amikor a hatalmas szögek a kezébe és a lábába vésŒdtek, tes-
tének lázas kínját, amint ott függött azon a tragikus napon. . . .

. . . Soha ne felejtkezzünk el errŒl, mert itt adta magát oda
helyettes áldozatként mindannyiunkért a mi ÜdvözítŒnk és
Megváltónk, Isten Fia (Conference Report, 1975. április, 137;
vagy Ensign, 1975. május, 93).

Máté 27. fejezetének olvasásánál megjelölheted azokat a része-
ket, melyekre mindig emlékezni szeretnél.

Egyéb beszámolók a Máté 27-ben olvasottakról
Máté 27:1 – Lukács 23:1; János 18:28
Máté 27:11–14 – Lukács 23:2–5; János 18:29–38
Máté 27:15–26 – Márk 15:6–15; Lukács 23:13–25;

János 18:39–40
Máté 27:27–31 – Márk 15:16–20; János 19:1–16
Máté 27:32–61 – Márk 15:21–47; Lukács 23:26–56;

János 19:17–42

A szentírások megértése
Máté 27

Máté 27:11 – Mit mondott Jézus Pilátusnak?
Amikor Pilátus azt kérdezte Jézustól: „Te vagy-é a zsidók kirá-
lya?”, Jézus azt válaszolta: „Te mondod.” Ennek egy jobb
fordítása lehetne az: „Úgy van, ahogy mondod.” Más szóval,

Szidalmaz (39. v.) – Csúfosan
rosszat mond valakirŒl és sér-
tegeti

Hajtogatván (39. v.) – Rázván

Szolgálván néki (55. v.) –
Kielégítvén a szükségleteit

„Sír”

Sír (60, 64, 66. v.) – Sírbolt
vagy barlang a halottak
eltemetésére

Tanácsot tartának, tanácsot
ülvén (1, 7. v.) – Összegyıltek,
hogy döntsenek

Fazekas mezeje (7, 10. v.) –
Hely, ahol a fazekasok agyagot
ásnak

Semmit sem használ (24. v.) –
Nem képes megváltoztatni az
emberek döntését

Megostoroz (26. v.) – Korbács-
csal ver; azokban az idŒkben
a korbács végein általában vol-
tak csont-, üveg- vagy fémda-
rabok, melyek felszaggatták
a testet

Méreggel megelegyített ecet
(34. v.) – Kábítószer-szerı
keverék, mely segített volna
a fájdalom tompításában

Jézus azt mondta, hogy valóban király Ã. További információ-
kért e beszélgetést illetŒen Jézus és Pilátus között, lásd János
18:33–38-as verseit.

A szentírások tanulmányozása 
Máté 27. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt 
a következŒ tevékenységek (A–D) közül!

Szabad akarat, bın és lelkiismeret-
furdalás

Szükség volt arra, hogy Jézus meghaljon, de ez nem jelenti azt,
hogy Júdásnak el kellett árulnia az ÜdvözítŒt. George Q. Cannon,
aki akkoriban tanácsos volt az ElsŒ Elnökségben, azt mondta:
„Nem volt elŒre elrendelve az, hogy Júdás ördög legyen. Maga
választotta ezt a szerepet, szabad akaratáért cserébe” (Brian H.
Stuy, össz. Collected Discourses, 5 kötet [1987–1992], 1:236).

1. Nézd át Máté 26:14–16, 20–25, 45–56-os verseit, és írj azokról
az alkalmakról, amikor szerinted lehetŒsége volt Júdásnak
arra a választásra, hogy nem árulja el az ÜdvözítŒt, Œ azonban
úgy döntött, hogy továbbra is az ördögöt szolgálja, aki kísér-
tette Œt.

2. Olvasd el Alma 30:60-as versét, és mondd el, hogyan kapcso-
lódik ez Máté 27:3–5-ös verseihez!

3. Miként válhat javunkra az, ha megértjük Júdás történetét?

A názáreti Jézust halálra ítélték

Tegyük fel, hogy újságíró-riporter vagy, és lehetŒséged van Máté
27:11–66 eseményeinek a követésére. Írj egy híradást ezekrŒl az
eseményekrŒl! Mindenképpen foglald bele azokat a részleteket,
melyekrŒl tudni akarnak majd az olvasóid, például:

• Mit mondott egymásnak Jézus és Pilátus?

• Mit gondolt Pilátus Jézusról?

• Ki volt Barabbás, és mi köze volt Jézus peréhez?

• Mi történt a keresztre feszítés elŒtt és alatt?

• Mi történt azt követŒen, hogy Jézus meghalt?

A prófécia beteljesedése

Máté könyvének egyik témája az, hogy Jézus beteljesítette az
ószövetségi próféciát. Határozd meg és magyarázd el azokat
a verseket Máté 27-es fejezetében, melyek betöltik a következŒ
szentírásokat:

1. Zsoltárok 22:1

2. Zsoltárok 22:6–8

3. Zsoltárok 22:18

4. Zsoltárok 69:21

5. Zsoltárok 109:25

6. Ésaiás 50:6

7. Ésaiás 53:4–9

8. Ámós 8:9
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Miért tette meg ezt Jézus?

Nehéz elképzelni, hogy valaki átmegy mindazon, amin Jézus
ment át Máté 26–27-es fejezeteiben.

1. Olvasd el 1 Nefi 19:9-es versét! Magyarázd el, mit mondott
Nefi, miért volt képes Jézus elviselni mindazt, amit elviselt!

2. Írd le, milyen érzések vannak benned, tudván, hogy Jézus
mindezen dolgokat elszenvedte és elviselte érted! Egyházi
énekekbŒl is kiírhatsz legalább hét olyan részt, mely kifejezi
érzéseidet az ÜdvözítŒrŒl és arról, amit Máté 26–27-es fejeze-
teiben elviselt.

Máté 28
Feltámadott!

Ezra Taft Benson elnök azt
mondta: „Azok a történelem
legnagyobb eseményei, melyek
a leghosszabb idŒn át vannak
hatással a legtöbb emberre.
Ezzel a mércével mérve nem is
lehet egyéneknek vagy nemze-
teknek fontosabb esemény
a Mester feltámadásánál. A
földön valaha is élt és meghalt
minden lélek végsŒ feltáma-

dását a szentírások bizonyítják” (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 15; lásd még 1Korithusbeliek 15:22–23).

Bár az is igaz, hogy Krisztus szenvedése és halála nélkül
nem üdvözülhetnénk, az engesztelŒ áldozat nem lenne teljes 
a feltámadás eseménye nélkül. Ezen felül, a feltámadás
valósága bizonyítja azt, hogy Jézus a Krisztus, a mi
ÜdvözítŒnk és Megváltónk. Ez igaz lévén, mennyire fontos
Máté 28. fejezetének üzenete?

Egyéb beszámolók a Máté 28-ban olvasottakról
Máté 28:1–8 – Márk 16:1–8; Lukács 24:1–12; János 20:1–10
Máté 28:16–20 – Márk 16:14–18

A szentírások megértése
Máté 28

Máté 28:17 – „Némelyek pedig kételkedének”
Olyan valakivel kapcsolatos példáért, aki kételkedett, lásd János
20:19–20-as verseit.

A szentírások tanulmányozása 
Máté 28. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevé-
kenységet!

Tanúk

1. Sorold fel Jézus feltámadásának összes tanúját Máté 28. feje-
zetébŒl! Minden egyes tanú esetében írd le azon vers vagy
versek számát, melyek elmondják a történetet, és mondd
meg, honnan tudták, hogy valós a feltámadás!

2. Miben hasonlít az, amit az angyalok mondtak a nŒknek Máté
28:7-es versében, valamint az, amit Jézus mondott a tanít-
ványoknak a 10. versben, és amit a 18–20-as versekben mon-
dott nekik?

3. Honnan tudod, hogy Jézus feltámadt? (lásd T&Sz 46:13–14;
76:22–23). Szerinted mit vár el tŒled az Úr, mihez kezdj ezzel
a tudással? (lásd 2 Nefi 2:8).

Elhiteték (14. v.) – Rábeszélik,
meggyŒzik

Megtartsák (20. v.) – Engedel-
meskedjenek, megtegyék

Szombat (1. v.) – A zsidó sab-
bat, a hét hetedik napja (a sab-
bat a feltámadás emlékezetére
került át vasárnapra).
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Szent Márk írása szerint való evangélium
Ki volt Márk?
A Csel 12:12-bŒl megtudjuk, hogy Márk teljes neve János Márk
volt. Bár Márk nem volt apostol, Pál misszionárius társaként
szolgált (lásd Csel 12:25). Péter apostollal is szolgált, valószínı-
leg Rómában (lásd 1 Péter 5:13). Márk fŒleg PétertŒl tudta meg
azokat az információkat, melyeket leírt az evangéliumában.

Kinek írt Márk?
Mátéval ellentétben, Márk nagyon keveset utal ószövetségi
elképzelésekre és szentírásokra. Jobban odafigyel arra, hogy
elmagyarázza a zsidó nyelvet és szokásokat (lásd Márk 5:41;
7:2–4, 34). Ezen okok miatt, valamint azért, mert Márk missziós
útjai során sok nemzsidóval került kapcsolatba, úgy tınik:
evangéliuma fŒleg a nemzsidóknak íródott.

A gyors tempójú evangélium
Anélkül, hogy valamit is mondana Jézus szüleirŒl vagy születésé-
rŒl, „Szt. Márk Tanúbizonysága” Jézus keresztelésével kezdŒdik,
amikor körülbelül 30 éves volt. Szintén ebben az elsŒ fejezetben
olvasunk még KeresztelŒ János szolgálatáról, Sátán Jézus-kísér-
tésérŒl, néhány apostol elhívásáról, három meghatározott csodá-
ról, valamint más nagy csodákról.

Ez a gyors tempó folytatódik végig a négy közül e legrövidebb
evangéliumban. Az azonnal és hasonló szavak sokszor szere-
pelnek Márk tizenhat fejezetében, mintegy felgyorsítva azok
tempóját és cselekményét. Márk evangéliuma a tett és a hatalom
emberének tünteti fel Jézust, és több csodáról számol be, mint
bármelyik másik a négy evangélium közül. Jézus isteni és hatal-
mas volta mellett viszont ez az evangélium Jézus emberi oldalát
is megmutatja. Márk az összes többi evangélium-írónál több
alkalommal említi meg, hogy Jézus idŒt szakított arra, hogy
egyedül legyen és pihenjen (lásd Márk 4:38; 6:31; 7:24; 8:13).

Csak Márk evangéliumában
Márk evangéliuma verseinek mintegy kilencven százaléka feltı-
nik még egy vagy több evangéliumban. Van azonban néhány
olyan dolog, amely csak Márk evangéliumában található meg.
Ezek között vannak a következŒk:

• A vetés és az aratás példázata (lásd Márk 4:26–29)

• Utalás arra, hogy Jézus ács volt (lásd Márk 6:3)

• Egy férfi két szakaszban történŒ meggyógyítása 
(lásd Márk 8:22–26)

• A fiatal tanítvány, aki elszaladt a katonák elŒl, amikor Jézust
elfogták (lásd Márk 14:50–52; a fiatalember talán maga Márk
volt)

Jegyzetfüzetedben fenntarthatsz egy külön részt arra a célra,
hogy feljegyezz új megérzéseket, melyek az ÜdvözítŒvel kapcso-
latban érnek téged, amint Márk bizonyságát olvasod Róla.

Márk 1
Jézus szolgálatának kezdete

Míg Máté sok olyan szót feljegyzett, melyet Jézus mondott,
Márk az ÜdvözítŒ életének eseményeit hangsúlyozta ki. Úgy
tınik, Márk annyira szeretett volna már Jézus szolgálatáról
írni, hogy nagyon kevés történelmi hátteret ad meg, és azzal
kezdi az elsŒ fejezetet, hogy mit kezdett el Jézus tenni a nép
között. MielŒtt túl gyorsan a második fejezetre térnél, tölts
idŒt azzal, hogy elgondolkozol: mit tudunk meg Jézusról az 
1-es fejezet történeteibŒl.

Egyéb beszámolók a Márk 1-ben olvasottakról
Márk 1:1–11 – Máté 3; Lukács 3:1–22; János 1:19–34
Márk 1:12–15 – Máté 4:1–17; Lukács 4:1–15
Márk 1:16–20 – Máté 4:18–22; Lukács 5:1–11
Márk 1:21–28 – Lukács 4:31–37
Márk 1:29–34 – Máté 8:14–17; Lukács 4:38–41
Márk 1:35–39 – Máté 4:23–25; Lukács 4:42–44
Márk 1:40–45 – Máté 8:1–4; Lukács 5:12–16

A szentírások megértése
Márk 1

Megdorgálá (25. v.) – Követeli,
hogy hagyjon abba valamit;
helyreigazítja

Zsinagóga (21, 23, 29, 39. v.) –
Hely, ahol a zsidók Istent
imádják

Elálmélkodának (22. v.) –
Csodálkoznak, meglepŒdnek
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Márk 1:1 – „Jézus Krisztus . . . evangyéliomának
kezdete”
Bár igaz, hogy Jézus Krisztus földi szolgálata során alapította
meg az egyházát, nem ez volt az elsŒ alkalom, amikor az evangé-
liumot megismerték az emberek a földön. Az evangélium tulaj-
donképpen már az elsŒ család, Ádám és Éva idejétŒl kezdve
hirdettetett ezen a földön (lásd Mózes 5:5–12), sŒt, még mielŒtt
a világ elkezdŒdött volna (lásd 1 Péter 1:18–20).

Márk 1:2–11 – KeresztelŒ János
További információkért Jánosról lásd a bevezetést Máté 3-hoz
(11–12. o.).

Márk 1:44 – Miért kérte meg Jézus azokat, akiket
meggyógyított, hogy senkinek ne mondják el, amit
tett?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 16:20-nál (24. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
tevékenységeket (A és B)!

ElŒkészítve az utat

Márk olyan események leírásával kezdte bizonyságát, melyek
elŒkészítették Jézus Krisztus szolgálatának az útját. A következŒ
verscsoportok esetében röviden mondd el, hogy milyen ese-
ményt írt le Márk, és szerinted hogyan segítettek ezek elŒkészí-
teni annak útját, ami Jézus halandó szolgálatában következik
majd: Márk 1:2–8, 9–11, 12–13, 16–20.

Mit tanulhatunk a csodákból?

Márk 1. fejezetében három különbözŒ, Jézus által véghezvitt cso-
dáról olvashatunk, és utalásokról arra, hogy emellett „sokakat”
meggyógyított (34. v.). Márk 1:38-as versében Jézus azt mondta,
hogy a nép között végzett szolgálatának fŒ célja az evangélium
hirdetése volt. Ezzel a háttérrel gondolkozz el azon, hogy mit
tudunk meg Jézusról és az Ã evangéliumáról az egyes csodákból,
melyeket véghezvitt! Márk 1:40–44-es verseiben leírt csoda
tanulmányozásánál válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Mit tanulhatsz a leprástól (bélpoklostól) abból, ahogy az
ÜdvözítŒhöz jött és áldásokat kapott TŒle?

2. Mit tudhatsz meg az ÜdvözítŒrŒl abból, ahogy a leprásra
reagált?

3. Leprásnak lenni „tisztátalannak” számított Mózes törvénye
szerint. Ha valaki bınös, az szellemileg tisztátalan. Olvasd el
ismét Márk 1:40–44-es verseit, a bélpoklos szót bınösre változ-
tatva! Mit taníthat ez nekünk, mi a helyzet akkor, amikor
bınt követünk el?

Puszta hely (35. v.) –
Olyan hely, ahol egyedül lehet
(vadon)

Bélpoklos (40. v.) –
BŒrbetegségben szenvedŒ

Némulj meg (25. v.) –
Maradj csendben

Megszaggatá (26. v.) –
Megrázza

Márk 2
„Megbocsáttattak néked 

a te bıneid”

Amint az Márk 1:38-as versében említésre került, Jézus
inkább azért jött, hogy az evangéliumot hirdesse, mintsem
azért, hogy csodákat tegyen. Csodái külsŒ, fizikai szimbólu-
mai voltak annak, hogy mit tehet értünk szellemileg. Márk 2.
fejezetében egy olyan alkalomról olvashatunk, amikor Jézus
megtanította ezt a tantételt.

Egyéb beszámolók a Márk 2-ben olvasottakról
Márk 2:1–22 – Máté 9:2–17; Lukács 5:17–39
Márk 2:23–27 – Máté 12:1–8; Lukács 6:1–5

A szentírások megértése
Márk 2

Márk 2:23–28 – Szabályok a sabbat napjára
Lásd a bevezetést Máté 12-nél ebben a tankönyvben (20. o.).

Okoskodván, okoskodnak
(6, 8. v.) – Gondolkodván

Káromlások (7. v.) – Szent
dolgok csúfolása, avagy hamis
állítása isteni hatalomnak

Meghallák (1. v.) – Szétfutott
a hír

Gutaütött (3–5, 9–10. v.) –
Testi fogyatékos
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A szentírások tanulmányozása 
Márk 2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevékeny-
séget!

Az igazi üzenet megértése

Máté 2:1–12 tanulmányozásánál válaszolj a következŒ kérdé-
sekre:

1. Miért tınhet furcsának az, amit Jézus elŒször mondott 
a gutaütöttnek?

2. Hogyan válaszolnál Jézus kérdésére Máté 2:9-ben? Szerinted
mire gondolt, amikor feltette ezt a kérdést? (lásd a 10. verset).

3. Nem minden betegség származik a bınbŒl, a bın azonban
pusztítóbb. Sajnos nehezebb észrevenni a bınt és a megbo-
csátást, mint a test betegségeinek hatásait és tüneteit. Szerin-
ted mit próbált Jézus megtanítani azoknak, akik figyelték
Œket, azáltal, hogy meg is bocsátotta az embernek a bıneit és
meg is gyógyította Œt a gutaütésébŒl?

Márk 3
Jézusra sokan felfigyelnek

Nem tudjuk, hányan tértek meg és lettek az egyház tagjai
Jézus életében. Úgy tınik, hogy elég alacsony volt ez a szám,
de Márk feljegyzi, hogy sok embert érdekelt Jézus – különö-
sen akkor, amikor látták a csodáit vagy hallottak azokról.
Márk 3. fejezete feljegyezi az egyre növekvŒ érdeklŒdést Jézus
iránt, és megmutatja, hogyan kezdtek szembeszállni vele
a hatalmi és vezetŒ pozícióban lévŒ emberek, amint egyre
ismertebbé vált, és hogyan kezdtek módot keresni arra, hogy
kegyvesztetté tegyék Œt a nép szemében.

Egyéb beszámolók a Márk 3-ban olvasottakról
Márk 3:1–6 – Máté 12:9–14; Lukács 6:6–11
Márk 3:7–12 – Máté 12:15–16
Márk 3:13–19 – Máté 10:2–4; Lukács 6:12–16

Márk 3:20–30 – Máté 12:22–37
Márk 3:31–35 – Máté 12:46–50; Lukács 8:19–21

A szentírások megértése
Márk 3

Márk 3:8 – Idumea, Tirus és Sidon
Lásd az ide tartozó térképet

A szentírások tanulmányozása 
Márk 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Indítékaink fontossága

Márk 3:1–6-os verseinek története fontos észrevételt tesz lehe-
tŒvé számunkra a farizeusok elméjét illetŒen. E versek tanul-
mányozása során válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Mit vártak a farizeusok, amikor Jézust figyelték? (lásd még
a bevezetést Máté 12. fejezetéhez ebben a tanulmányi kalauz-
ban, 20. o.).

2. Kit ér a gyógyító erŒ?

3. Mit árul el ez a történés arról, hogy mi fontos Jézus számára
és mi fontos a farizeusok számára?

4. Milyen dolgokat tesznek például az emberek napjainkban
a sabbat napján, melyek az emberek hagyományait követik,
nem Isten sugalmazásait?

Krisztus családja

Márk 3:31–35-ös verseiben Jézus nem azt mondja, hogy anyja
és családja nem fontos. Ismét arra hívta fel a figyelmet,
hogy melyek voltak földre jövetelének legfontosabb okai.

1. Márk 3:31–35 szerint mi tesz méltóvá valakit arra, hogy
Krisztus családjának tagja legyen?

IDUMEA

Nagy-tenger
(Földközi-tenger)

Tirus

Sidon

Jeruzsálem

ErŒsen fenyegeti (12. v.) –
Határozottan, szigorúan
megmondja

Belzebúb (22. v.) – Sátán

Aki a Szent Lélek ellen szól
káromlást (29. v.) – Aki tuda-
tosan megtagadja Krisztust.

Megszáradt kezı (1. v.) –
Bénult vagy sorvadt

Heródes pártiak (6. v.) –
Azok a zsidók, akik Tómát,
pontosabban Heródest, a helyi
kormányzót támogatták
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2. Mormon könyve még világosabbá teszi ezt a tant. Saját sza-
vaiddal magyarázd el, mit mondanak Móziás 5:5–9-es versei
arról, hogy miként válunk részévé Krisztus családjának!

Márk 4
Jézus példázatokkal tanít

A példázat szó egy olyan görög szóból származik, mely azt
jelenti: „mellérendelni”, vagyis egy bizonyos dolgot egy másik
mellé helyezni, hogy összehasonlítsuk Œket. Jézus olyan dol-
gokról mondott a népnek példázatokat, vagyis történeteket,
melyeket jól ismertek, hogy ily módon szellemi igazsághoz
lehessen hasonlítani ezeket. Máté 13. fejezetének bevezetése
(22. o.) elmagyarázza, miért használt Jézus példázatokat,
és ötleteket ad azok jelentésének értelmezéséhez.

Egyéb beszámolók a Márk 4-ben olvasottakról
Márk 4:1–25 – Máté 13:1–23; Lukács 8:4–18
Márk 4:30–34 – Máté 13:31–35
Márk 4:35–41 – Máté 8:18–27; Lukács 8:22–25

A szentírások megértése
Márk 4

A szentírások tanulmányozása 
Márk 4. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet is!

Sajtótájékoztató

1. Képzeld el, hogy azt a feladatot kaptad: beszélj az egyházról
egy csoport újságírónak. Mondd meg, mikor melyik példáza-
tot használhatnád Márk 4. fejezetébŒl a következŒ kérdések
megválaszolásánál:

• Mi a jövŒje Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházának?

• Miért küld ki az egyház olyan sok misszionáriust?

• Mivel magyarázod az egyház figyelemreméltó növekedését,
annak figyelembevételével, hogy a legtöbb világvalláshoz
képest viszonylag új, és igen kicsi volt kezdetben az Egye-
sült Államok határvidékén?

Amilyen mértékkel mértek
(24. v.) – Ahogyan méritek,
vagyis megítélitek a nektek
adott dolgokat

Mérnek (24. v.) – Adnak

Megdorgálá (39. v.) – Megpa-
rancsolta, hogy szınjön meg

Út mellé (4. v.) – Kemény
földre, melyen jártak
(ösvényre vagy útra)

Csalárdság (19. v.) –
Félrevezetés, hazugság

Kívánság (19. v.) – Testi vagy
gonosz vágyak

Véka (21. v.) – Nagy kosár

2. Mondd meg, meglátásod szerint melyik példázat vonatkozik
Gordon B. Hinckley elnök következŒ kijelentésére: „Az egy-
ház csodálatos és bámulatos módon növekszik. . . . Csodálatos
módon terjed a föld színén” (Steve Fidel, „Members Living
Abroad Outnumber LDS in U.S.,” Deseret News, 1996. február
26–27, A2).

Válaszok fontos kérdésekre

Négy kérdést olvasunk Márk 4:35–41-es verseiben. Az elsŒ és
a negyedik kérdést a tanítványok tették fel; a másodikat és 
a harmadikat Jézus kérdezte. Egyik kérdésre sem adatott válasz,
de ha figyelmesen elolvassuk a történetet és megvizsgáljuk, hogy
mit tudunk Jézusról és a tanítványairól, akkor gondolhatunk
lehetséges válaszokra.

1. Írd le az elsŒ kérdést, és azt a választ, amit szerinted Jézus
adna!

2. Írd le a második és a harmadik kérdéseket, és válaszold meg
Œket úgy, mintha a tanítványok között lennél!

3. Írd le saját válaszodat a negyedik kérdésre!

4. Milyen üzenetet közvetíthet ma valakinek ez az élmény?

Márk 5
Több csoda

Jézus csodákat mıvelt, hogy megáldja az emberek életét, és
hogy fontos tantételeket tanítson. A csodák megmutatták
Jézus isteni hatalmát és azt, hogy értette a földet irányító
magasabb törvényeket. A csodatételhez szükség van az érin-
tettek hitére. A Márk 5. fejezetében lévŒ csodák beszámolóit



43

olvasva nézd meg, hogyan mutatták ki hitüket az érintett
emberek! Gondolkozz el azon, milyen fontos tantételeket
tanított Jézus az egyes csodákkal, valamint azzal, ahogyan
azokat végrehajtotta!

E fejezet tanulmányozásánál fellapozhatod a Máté 8–9-hez
tartozó információkat (16–17. o.).

Egyéb beszámolók a Márk 5-ben olvasottakról
Márk 5:1–20 – Máté 8:28–34; Lukács 8:26–39
Márk 5:22–43 – Máté 9:18–26; Lukács 8:41–56

A szentírások megértése
Márk 5

Márk 5:8–13 – Tisztátalan szellemek mennek be
a disznókba
Ez a drámai történet segít nekünk megérteni, mennyire vágytak
a Sátánt követŒ szellemek arra, hogy bármilyen testük legyen.
Nem tudatják velünk, miért engedte meg Jézus ezeknek
a gonosz szellemeknek, hogy a disznók testébe menjenek, vagy
hogy azok miért ızték bele Œket azonnal a Galileai tengerbe.
A disznó tisztátalan állatnak minŒsült Mózes törvénye értelmé-
ben. EbbŒl adódóan, ha a zsidók disznókat neveltek, azzal
megszegték a parancsolatokat. Bizonyára erŒteljes lecke lehetett
ez azoknak, akik látták vagy akik hallották, amint a tisztátalan
szellemek kiparancsoltatnak egy emberbŒl és belépnek tisztáta-
lannak minŒsülŒ testekbe. Mindazok szellemi pusztulását szim-
bolizálja ez, akik az ördögöt szolgálják.

Márk 5:23 – „Jer, vesd reá kezed, hogy . . . éljen”
ErrŒl a versrŒl beszélve azt mondta Howard W. Hunter, aki akko-
riban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt: „Nemcsak egy
gyötrŒdŒ atya hívŒ szavai ezek, hanem arra is emlékeztetnek
minket, hogy amire Jézus reáhelyezi a kezét, az él. Ha Jézus
reáhelyezi a kezét egy házasságra, az él. Ha megengedjük, hogy
reáhelyezze kezét a családra, az él” (Conference Report, 1979.
október, 93; vagy Ensign 1979. November, 65).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Keress szimbolikus jelentést!

Bár a Márk 5:1–20-ban leírt eset valóban megtörtént, a csoda
szimbólumrendszerébŒl is tanulhatunk. Ha válaszolsz a követ-
kezŒ kérdésekre, az segíthet neked ma e történet alkalmazásá-
ban, saját magad és mások vonatkozásában.

1. Milyen szimbolikus jelentés állhat a mögött, hogy a férfi,
akiben tisztátalan szellemek voltak, „a sírboltok” között élt?

2. Milyen problémák vannak napjainkban, melyeket nehezen
„szelídítenek” meg az emberek, és amelyek meglátásunk

Békók (4. v.) – Kötelek vagy
láncok

Légió (9, 15. v.) – Nagy csapat

Tisztátalan lélek (szellem,
2. v.) – A gonosz, vagyis az
ördög szelleme

szerint még azt követŒen is fennállnak, hogy erŒfeszítések
történtek a probléma kezelésére, ahogyan a férfit is „megkö-
tözték . . . békókkal és láncokkal” (4. v.)?

3. Mit tanulhatunk abból, amit Jézus ezért az emberért tett,
hogy mit tehet meg a mi nehéz problémáinkat illetŒen?

Mit tettek?

1. Márk 5:22–43-as versei két olyan emberrŒl szólnak, akik az
ÜdvözítŒhöz fordultak segítségért és áldásokért. Figyelmesen
olvasd el ezeket a verseket, és sorold fel, mit tett ez a két
ember, ami példát mutathat nekünk, hogy mit tegyünk, ami-
kor áldásokat kérünk az ÜdvözítŒtŒl!

2. Mit tanultál Jézusról ebbŒl a két történetbŒl?

Márk 6
Ki ez a Jézus nevı férfi?

Jézus csodái figyelemreméltóak voltak, de a legtöbb ember
nem értette, hogy valójában ki volt Jézus. Márk 6. fejezetében
arról olvasunk, kinek gondolta Ãt annak a városkának a népe,
ahol felnŒtt; Heródes, az uralkodó; valamint saját tanítványai,
akik még mindig félreértették Ãt. Ennek a fejezetnek az olva-
sása során gondolkozz el bizonyságodról Jézus Krisztust
illetŒen, és képzeld el, hogyan próbáltad volna hozzásegíteni
a népet Jézus megértéséhez, ha ott lettél volna, ahol Márk 6.
fejezetének eseményei megtörténtek!
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Egyéb beszámolók a Márk 6-ban olvasottakról
Márk 6:1–6 – Máté 13:54–58
Márk 6:7–13 – Máté 10; Lukács 9:1–6
Márk 6:14–15 – Máté 14:1–2; Lukács 9:7–9
Márk 6:17–29 – Máté 14:3–12; Lukács 3:19–20
Márk 6:30–56 – Máté 14:13–36; Lukács 9:10–17; János 6:1–21

A szentírások megértése
Márk 6

Márk 6:17–19 – „Nem szabad néked a testvéred
feleségével élned”
Heródiás, Heródes felesége a történet idején Heródes féltestvéré-
nek, Filipnek volt a felesége. Elvált tŒle, hogy hozzámenjen
Heródeshez, Heródes pedig elvált az elsŒ feleségétŒl és Heródi-
ást vette feleségül. Mózes törvénye tiltotta azt, hogy valaki fel-
eségül vegye fivérének a feleségét, míg él a fivér (lásd 4 Mózes
5:31–32). Az is helytelen volt, hogy azért váljon el valaki a házas-
társától, mert más iránt érdeklŒdik (lásd Máté 5:31–32). Úgy
tınik, Heródiás cselekedetei azt jelzik, hogy bıntudata volt, és
ahelyett, hogy megbánta volna a bınét, úgy döntött, hogy
megszabadul attól a személytŒl, aki a bınére emlékezteti Œt –
KeresztelŒ Jánostól.

A szentírások tanulmányozása 
Márk 6. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

Kényszeríté (45. v.) –
Megparancsolta

Az éj negyedik szakában
(48. v.) – Közvetlenül napfel-
kelte elŒtt

Honnét vannak ennél ezek?
(2. v.) – Honnan tudja Œ eze-
ket a dolgokat?

TırhetŒbb lesz a dolga (11. v.)
– Enyhébb lesz a büntetése

Jézus visszatér a városkába, ahol
nevelkedett

1. Márk 6:1–6 szerint hogyan fogadták Jézust, amikor visszatért
„az Œ hazájába”, mely Názáretet jelenti, azt a városkát, ahol az
otthona volt?

2. Milyen áldásokat nem kaptak meg ezek az emberek a hozzá-
állásuk miatt (lásd 5. v.)?

3. Hogyan vonatkozhat ez a történet arra, ahogyan mi ma a helyi
és az általános egyházi vezetŒkkel bánunk?

Reagálás a lelkiismeret-furdalásra

1. Márk 6:14–28-as verseiben mit tett Heródes, mely azt mutat-
hatta, hogy valami miatt furdalja a lelkiismerete?

2. Hogyan reagált Heródiás a lelkiismeret-furdalására?

3. Mit kellene tennünk akkor, amikor lelkiismeret-furdalást
érzünk a bıneink miatt?

4. Hasonlítsd össze, mi történik akkor, amikor takargatni akar-
juk a vétkünket vagy a bıneinket (lásd T&Sz 121:37), és mi
történik akkor, amikor megalázkodunk és megbánjuk Œket
(lásd Enosz 1:4–8; Móziás 4:2–3)!

Az ÜdvözítŒ megismerése

Sorolj fel két olyan dolgot, melyet Jézus jellemérŒl, természetérŒl
vagy hatalmáról tudtál meg Márk 6:1–44-es verseibŒl.

Márk 7
Mi teszi tisztátalanná az embert?

A hagyományok fontos egységesítŒ hatással lehetnek a csa-
ládokra és más csoportokra. Amikor azonban a hagyományok
fontosabbakká válnak az evangélium tantételeinél, illetve ami-
kor azok helyére lépnek vagy nincsenek összhangban velük,
akkor ezek a hagyományok az Úr boldogságra vonatkozó
terve ellen dolgoznak. Az újszövetségi idŒkben voltak olyan
hagyományai a zsidóknak, melyek fontosabbak voltak vallá-
sukban Isten azon törvényeinél, melyeken alapultak. Márk 7.
fejezetének legnagyobb része arról szól, mit mondott és tett
Jézus a vének némely ilyen hagyományát illetŒen. Márk 7.
fejezetének elolvasása elŒtt újraolvashatod Máté 12. és 15.
fejezetéhez tartozó bevezetéseket (20, 23. o.) ebben a tanul-
mányi kalauzban.

Egyéb beszámolók a Márk 7-ben olvasottakról
Márk 7 – Máté 15:1–31
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A szentírások megértése
Márk 7

Márk 7:9–12 – „Korbán az”
A korbán egy olyan kifejezés volt, mely azt jelentette: „Istennek
adott”. Mózes törvénye megkövetelte, hogy a gyermekek gondos-
kodjanak idŒs szüleikrŒl, ám a vének hagyománya szerint ha
volt olyan pénzed vagy más javad, melyet Istennek vagy a temp-
lomnak (korbán) kívántál adni, akkor azt nem használhattad fel
szüleid ellátására. A tisztességtelen szándékú emberek arra
használták a korbán e hagyományát, hogy úgy tınjenek fel
mások elŒtt, mint akik mindenek felett szeretik Istent – még
a családjuknál is jobban. Igazság szerint azonban megtartották
a javaikat, ahelyett, hogy idŒs szüleik ellátására használták volna
azokat.

Márk 7:26–29 – Miért utalt Jézus ebként a görög
nŒre?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 15:22–28-nál (23. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 7. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevékeny-
séget!

Hasonlíts!

1. A Márk 1:1–23-ban olvasottak felhasználásával magyarázd el,
mi a különbség aközött, hogy mit tartottak tisztátalannak
a farizeusok és mit tartott tisztátalannak Jézus!

2. Olvasd el 3 Nefi 27:19–20-as verseit, és magyarázd el, miért
fontos megérteni, hogy mit mondott Jézus a tiszta és a tisz-
tátalan állapotról, és mit kell tennünk akkor, ha tisztátalanok
vagyunk!

Márk 8
„Hogy nem értitek hát?”

ElŒfordult már veled, hogy félreértetted valakinek a mondan-
dóját, majd ostobának érezted magad, amikor elmagyarázták
neked, mert oly nagyon nyilvánvaló volt? Úgy tınik, Márk 8.

Telhetetlenség (22. v.) –
Mohó vágyakozás többre

Szemérmetlenség (22. v.) –
Szabadon engedett vágyak

Jó (27. v.) – Helyes, helyénvaló

Nehezen szóló (32. v.) – Nem
tudott tisztán beszélni

Hiába (7. v.) – Céltalanul,
érték nélkül

MegfertŒztet (15, 18, 23. o.) –
Szellemileg/lelkileg tisztáta-
lanná tesz valakit

Az árnyékszékbe kerül (19. v.)
– Amit eszünk, az áthalad a
testen és kikerül abból

fejezetében ehhez hasonlót éltek át Jézus tanítványai. A tanít-
ványok talán nem mindig értették meg Jézust, de hittek Benne.
Ez fontos mondanivaló ebben a fejezetben. A farizeusokkal
szemben, akik jelt követeltek, mely bebizonyítaná nekik azt,
amit nem értettek, a tanítványoknak volt hite és fogékonyak
voltak a Szent Szellem befolyására. Gondolkozz el azon, mit
tanulhatsz Márk 8. fejezetébŒl, ami erŒsíti megértésedet és
bizonyságodat Jézus Krisztusról!

Egyéb beszámolók a Márk 8-ban olvasottakról
Márk 8:1–10 – Máté 15:32–39
Márk 8:11–21 – Máté 16:1–12
Márk 8:27–38 – Máté 16:13–27; Lukács 9:18–26

A szentírások megértése
Márk 8

Márk 8:15 – Mi az a kovász?
A kovász (élesztŒ) egy gombafajta. Amikor egy kis kovászt
elegyítenek a kenyértésztába, az gyors hatással van az egész
tésztára, buborékokat és a kenyér megkelését okozva. Az élesz-
tŒvel készített kenyér (megkelt kenyér) könnyebb, mint a kelet-
len kenyér, de gyorsabban romlik. Emiatt a kovász a szentírá-
sokban néha a romlandóság szimbóluma. Erre gondolt Jézus,
amikor azt mondta: „Ãrizkedjetek a farizeusok kovászától és
a Heródes kovászától!” Máskor a kovász utalhat arra, hogyan
befolyásolhatják az elmondottak valami más nagy részét jó vagy
rossz irányba.

Márk 8:29–30 – Miért nem akarta Jézus, hogy a
tanítványai valakinek is elmondják: Ã a Krisztus?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 16:20-nál (24. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 8. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevékeny-
séget!

Hasonló és különbözŒ

1. Sorold fel, miben hasonlítanak vagy különböznek a Márk
8:22–26-os verseiben említett csodák más csodáktól, melyek-
rŒl az Újszövetségben olvastál (hasonlítsd például
Máté:20:30–34)!

2. Milyen szellemi/lelki üzenet lehet a Márk 8:22–26-ban feljegy-
zett csoda tanulsága?

Észrevevén (17. v.) – Belátván,
megértvén

Dorgál, megfedd (23–33. v.) –
Nem ért egyet az elhangzot-
takkal

Gondolsz (33. v.) – Élvezed,
örömöd telik benne

Szánakozom (2. v.) – SzeretŒ,
törŒdŒ érzés van bennem

Nemzetség (12, 38. v.) –
Körülbelül egyidŒs emberek
csoportja, generáció

Inti (15. v.) – Megparancsolja
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Márk 9
„Légy segítségül az én 

hitetlenségemnek”

Máté 16. fejezetébŒl megtudtuk, hogy amikor Jézus és tanítvá-
nyai Czézárea Filippinél voltak, Ã megígérte nekik, pontosab-
ban Péternek „a mennyek országának (királyságának) a kul-
csait” (Máté 16:19). Máté 17. fejezetében elolvashatjuk ennek
az ígéretnek a beteljesülését a Színeváltozás hegyén. Márk
9:1–13-as versei is beszámolnak errŒl az élményrŒl. Ezt a
szent élményt követŒen Péternek, Jakabnak és Jánosnak még
sok dolgot meg kellett tanulnia a MestertŒl. Márk 9. fejezeté-
nek olvasásánál nézd meg, hogyan tanította Œket és hogyan
segített, hogy az Œ hitük, valamint mások hite és megértése
növekedjen! Bár a „légy segítségül az én hitetlenségemnek”
kérés egy olyan apától hangzik el, aki segítséget kért a fiának,
minden olyan ember kérése lehet ez, aki hisz az ÜdvözítŒben,
de felismeri, hogy több hitre és tudásra van szüksége.

Egyéb beszámolók a Márk 9-ben olvasottakról
Márk 9:2–32 – Máté 17:1–23; Lukács 9:28–45
Márk 9:33–50 – Máté 18:1–9; Lukács 9:46–50

A szentírások megértése
Márk 9

RuhafestŒ (3. v.) – Olyan
valaki, akinek az a foglalko-
zása, hogy tisztává és fehérré
tegye a ruhákat

Elváltozék (2. v.) – Olyan
állapot, melyben az illetŒ teste
ideiglenesen átváltozik, hogy
elviselhesse mennyei lények
jelenlétét és dicsŒségét

Márk 9:43–48 – Kezünk vagy lábunk levágása, illetve
szemünk kiszúrása
Lásd „A szentírások megértése” Máté 5:29–30-nál (14. o.).

Márk 9:49–50 – Só és tız
Mózes törvénye szerint az áldoznivalókat megsózták, az Úr és
népe közötti tartós szövetség szimbólumaként. Ez tette „jóvá” az
áldozatot az Úrnak. Krisztus követŒi élŒ áldozatként ajánlják
fel magukat Neki (lásd Omni 1:26), mely áldozat eredményezi
a Szentlélek tisztító hatalmát (vagy a tız általi keresztséget).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 9. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Hited növelése

1. Mi volt a probléma Márk 9:14–29 történetében?

2. Mit mondott Jézus a problémáról? (lásd 19, 23, 29. v.)

3. Szerinted mit értett az apa az alatt, amit a 24. versben
mondott Jézusnak?

4. Hogyan segít neked ez a történet hited növelésében, 
vagy tanítja meg neked azt, hogy miként növeld a hitedet?

Márk 10
Igazi nagyság

Sok zsidó összekeverte az ószövetségi próféciákat a Messiás
elsŒ eljövetelével és a második eljövetelével kapcsolatban. Egy
olyan Messiást vártak, aki nagy hatalommal és dicsŒséggel
jön el, gyŒzedelmes királyként, aki elpusztítja az ellenségeiket.
Krisztus bizony azért jött el, hogy elpusztítsa a legfontosabb
ellenségeiket – a bınt és a halált, – de saját szenvedése és

Hajlék (5. v.) – Ideiglenes
építmények, melyeket odaadás
és imádat kifejezésére
(istentiszteletre) használtak

Írástudók (11, 14, 16. v.) –
Férfiak, akik Mózes törvényé-
nek a jelentését tanították

Néma lélek van benne (17. v.) –
Nem tud beszélni

Elfonnyad (18. v.) – Gyengévé
válik a teste

A lélek szaggatá (20. v.) –
Rázkódni kezdett

Szent sátor építése
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halála által gyŒzte le ezeket az ellenségeket, és ezt a legtöbb
embernek nehéz volt megérteni. Ezt elŒre megmondta Ésaiás
53. Nézd meg, hogyan próbálta Jézus megtanítani ezeket
a tantételeket Márk 10. fejezetében!

Egyéb beszámolók a Márk 10-ben olvasottakról
Márk 10:1–31 – Máté 19; Lukács 18:15–30
Márk 10:32–52 – Máté 20:17–34; Lukács 18:31–43

A szentírások megértése
Márk 10

Márk 10:2–12 – Jézus tanításai a házasságról és
a válásról
Lásd „A szentírások megértése” Máté 19:3–12-nél (27. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 10. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Naggyá válni a királyságban

Márk 10:17–22-es verseinek történetében egy gazdag ifjú tudni
szerette volna, mit tegyen azért, hogy örök életet nyerjen,
a 35–37-es versekben pedig arról olvasunk, hogy Jakab és János
tiszteletteljes helyet akarnak az ÜdvözítŒ mellett az örökkévaló-
ságban.

1. Hasonlítsd össze ezeknek az embereknek a történetét, akik
nagyságra vágytak a királyságban, úgy, hogy lerajzolod 
a jegyzetfüzetedbe a következŒ táblázatot, és kitöltöd azt
a Márk 10-ben található információkkal!

2. Mit tanított Jézus Márk 10:33–37-es verseiben arról, hogy mit
jelent nagynak lenni?

3. Márk 10:28–30 szerint hogyan hasonlítható a világi nagyság
ahhoz, amit azoknak kínál Jézus Krisztus, akik méltónak
bizonyulnak az örök életre?

4. Mit tanítanak nekünk Márk 10:32–34-es versei az ÜdvözítŒ
nagyságáról?

5. Mit tehetsz te az életedben azért, hogy naggyá válj Isten
szemében?

Ki?

Jakab és János
(Márk 10:35–45)

Gazdag ifjú
(Márk 10:17–22)

Mi volt az, 
amit nem értettek

Mit tanított 
nekik Jézus

Megostorozzák (34. v.) –
Megkorbácsolják

Váltságul (45. v.) – Fizetségül,
hogy kiszabadítson valakit
a szolgaságból

Ragaszkodik (7. v.) – Szorosan
mellette marad

Házasságtörés (11. v.) – Szexu-
ális kapcsolat folytatása olyan
valakivel, aki nem házastársad

Kigyógyult a vakságából

1. Sorold fel, hogy mit tett az ember Márk 10:46–52-ben, hogy
kigyógyuljon a vakságából.

2. Mit tanít nekünk ez a történet az ÜdvözítŒrŒl és arról, hogy
mit tehet meg értünk?

Márk 11–12
Mit tett és tanított Jézus 

utolsó hetében

Márk 11. fejezete három évvel Jézus keresztelŒje után kezdŒ-
dik. Egy héten belül keresztre fogják feszíteni. Márk 11–16
eseményei a húsvét hetében történtek – amikor a zsidók
mindenhonnan összegyıltek, hogy áldozatot ajánljanak fel
a templomnál. Tökéletes lehetŒség volt ez Jézusnak arra,
hogy végsŒ bizonyságát tegye egy nagy csoport embernek,
amint arra készült, hogy Isten Bárányaként felajánlja magát,
megváltásként az egész emberiségért.

Egyéb beszámolók a Márk 11–12-ben olvasottakról
Márk 11 – Máté 21:1–27; Lukács 19:29–48; 20:1–8; János

12:14–19
Márk 12:1–12 – Máté 21:33–46; Lukács 20:9–19
Márk 12:13–44 – Máté 22:15–46; Lukács 20:20–47; 21:1–4
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Topográfiai térkép

A szentírások megértése
Márk 11

Az idŒ már késŒ vala (11. v.) – Este lett

Márk 11:1–10 – Mi a jelentŒsége annak, hogy Jézus
szamár vemhén ment be a városba?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 21:1–11-nél (29. o.).

Márk 11:15–18 – Miért voltak pénzváltók, valamint
kereskedŒ és vásárló emberek a templomban?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 21:12–13-nál (29. o.).

Márk 11:12–14, 20–21 – A megátkozott fügefa
Jézus nem magyarázta meg,
miért átkozta meg a fügefát, ám
egy kevés információ a füge-
fákról, valamint a szentírások-
ban leírtak körülményeirŒl segít
nekünk megérteni Jézus tetté-
nek szimbolizmusát. A Márk 11.
fejezetében említett fügefafajta
korai fügét terem, még mielŒtt
kitöltenék a levelek. A fŒ füge-
termés késŒbb jön. Ha a fa nem 
terem korai fügét, egész évben

nem fog gyümölcsöt hozni. A leveles fán (amint azt Márk és
Máté is jellemezte) gyümölcsnek is kellene lennie, a fa azonban
terméketlen volt. Elmondhatjuk, hogy a fa megjelenése olyan
volt, mint amin van gyümölcs, ám valójában egy sem volt rajta.
Ez a zsidó vezetŒkhöz hasonlítható Jézus napjaiban.
Igazéletınek tıntek, ám képmutató, üres tisztesség volt az övék.
EbbŒl adódóan, Jézus megátkozta ezt a képmutató fát, mely
Isten szövetséges népe vezetŒinek az állapotát jelképezte.

Márk beszámolója azt mondja, azért nem volt gyümölcs a fán,
mert nem volt itt az ideje; Joseph Smith fordítása viszont eltávo-
lítja ezt a szövegrészt, és jelzi, hogy mivel kihajtottak a levelek,
gyümölcsnek kellett volna lenni a fán.

Fügeág fügékkel
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Márk 11:30–32; 12:12 – A fŒpapok, az írástudók és
a vének „félnek vala a néptŒl”

Jézus szüntelenül
elítélte ezeket
a zsidó vezetŒket
a képmutatásukért
(lásd például: Márk
12:38–40). Márk
11–12-es fejezetei azt
sejtetik, hogy kép-
mutatásuk a kevély-
ség terméke volt.
Amint azt Ezra Taft
Benson elnök meg-
tanította, „A kevé-
lyek inkább az
emberek ítéletétŒl
félnek, mintsem
Isten ítéletétŒl (T&Sz
3:6–7: 30:1–2; 60:2).
A »Mit gondolnak
majd rólam az
emberek?« többet
nyom a latban, mint

az, hogy »Mit gondol majd rólam Isten?«” (Conference Report,
1989. április, 4; vagy Ensign, 1989. május, 5).

Márk 12

Márk 12:18–27 – Házasság a feltámadáskor
Lásd „A szentírások megértése” Lukács 20:27–38-nál (70. o.).

Márk 12:28–34 – „Nincs más ezeknél nagyobb
parancsolat”
Lásd „A szentírások megértése” Máté 22:36–38-nál (30. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 11–12. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Hogyan válaszoltak volna?

Képzeld el, hogy lehetŒséged van beszélni a Márk 11:1–11-ben
szereplŒ emberekkel! Írd le, szerinted hogyan válaszoltak volna a
következŒ listán felsorolt kérdésekre, ha felteszik nekik azokat!

1. A két tanítványhoz: Miért adott Jézus pontos utasításokat arra
vonatkozóan, hogy miként szerezzétek be a szamarat? Mit
gondoltatok arról, ahogyan megkaptátok?

Képmutatás (15. v.) –
Tisztesség tettetése, amikor
valaki nem az

Mag (20–22. v.) – Gyermek

Fölemésztik (40. v.) – Meg-
fosztják Œt attól, ami az övé

Két fillér (42. v.) – Nagyon
kevés pénz

Gyepı (1. v.) – Kerítés

Sajtó (1. v.) – Tároló, melyben
a szŒlŒlé volt

Megfogják Œt (13. v.) –
Megtévesszék Œt

Nem gondolsz senkivel (14. v.)
– Mindenkivel egyformán
bánsz
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2. A szamár tulajdonosához:
Miért hagytad, hogy Jézus
két tanítványa elvigye a sza-
maradat?

3. Az egyik olyan emberhez, aki
az útra terítette ruháját és
hozsannát kiáltott: Szerinted
ki Jézus? Miért tiszteled Œt?

Értelmezd a szimbolizmust!

Figyelmesen gondold át a fügefa történetét Márk 11:12–14,
20–23-as verseiben, valamint a Márk 11. fejezetéhez tartozó
„A szentírások megértése” rész magyarázatát! Milyen embert
jelképezhet napjainkban a Jézus által megátkozott fügefa?
Magyarázd el, hogyan cselekedne vagy beszélne az ilyen ember!

Mit ne tegyünk

Válaszd ki azoknak a zsidó vezetŒknek három cselekedetét vagy
hozzáállását, akik szembeszálltak Jézussal vagy kérdŒre vonták
Ãt Márk 11:27–12:40 történeteiben! Magyarázd el, hogyan
tarthatnak vissza ezek a cselekedetek vagy hozzáállások valakit
a szellemi növekedésben!

Mi az üzenet?

Márk 11–12 nagy része arról szól, hogyan szálltak szembe Jézus-
sal a zsidó vezetŒk. Márk 12:41–44-es verseiben egy olyan
asszonyról olvashatunk, aki egyáltalán nem hasonlított rájuk.

1. Hogyan példázza az
özvegy azt, amit Márk
12:29–34-ben tanított
Jézus?

2. Írd le saját szavaiddal
Márk 12:44 üzenetét, és
magyarázd el, szerinted
mit tanított Jézus Krisztus
a népnek!

3. Írj egy olyan dologról az
életedben, amit megváltoz-
tathatnál, jó irányban,
hogy még jobban kövesd
az özvegy példáját az áldo-
zathozatal és az engedel-
messég tekintetében!
(Nem szükséges, hogy
köze legyen a pénzhez.)

Márk 13
A második eljövetel jelei

Kevesebb mint egy héttel a keresztre feszítése elŒtt az Üdvö-
zítŒ beszélt a második eljövetelérŒl. Voltak olyan zsidók, akik

azért utasították el Jézust halandó szolgálata idején, mert sze-
rintük nem tett eleget az ószövetség próféciáinak a Messiás
eljövetelét illetŒen – különösen azoknak nem, melyek arról
szólnak, hogy dicsŒséggel és ítélkezve jön el. A Krisztusról
szóló ószövetségi próféciák azonban szólnak elsŒ eljövetelé-
nek és második eljövetelének a jeleirŒl is. Bizonyára megnyug-
tatta tanítványait az a tudat, hogy bár már sok próféciát betöl-
tött, ismét eljön majd és beteljesít minden olyan dolgot, amit
a Messiást illetŒen mondtak a próféták. Mivel a Jézus
Krisztus által Márk 13-ban elmondottak nagy része az utolsó
napokra vonatkozik, ezeknek a szentírásoknak különösen
érdekelnie kell minket, akik az utolsó napokban élünk.

Márk 13 Joseph Smith fordítása ugyanaz, mint Máté 24
Joseph Smith fordítása, mely Joseph Smith – Máté.

Egyéb beszámolók a Márk 13-ban olvasottakról
Márk 13 – Máté 24; Lukács 21:5–36; Joseph Smith – Máté 1

A szentírások megértése
Márk 13

Márk 13:14 – „A pusztító utálatosság”
Lásd „A szentírások megértése” Máté 24:15-nél (33. o.).

A szentírások tanulmányozása 
Márk 13. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevé-
kenységet!

Vigyázzatok!

Jézus hat alkalommal mondta azt a követŒinek, hogy „vigyáz-
zatok” vagy „meglássátok” a Márk 13. fejezetében feljegyzett ta-
nításban (lásd 5, 9, 23, 33, 35, 37. v.). Sorolj fel legalább három
olyan dolgot ebbŒl a fejezetbŒl, melyre vigyázniuk kell a hívŒk-
nek, ha felkészülten akarják várni az Urat!

Elhitessék (22. v.) –
Félrevezessék

Nyomorúság (24. v.) –
Próbatételek és bajok

Meglássátok, vigyázzatok
(5, 9, 23, 33) – Legyetek
éberek, figyeljetek

Gondolkodjatok (11. v.) –
Döntsétek el elŒre

Kiválasztott, választottai
(20, 27. v.) – A szövetség népe
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Márk 14
Jézus halandó életének utolsó órái

A zsidó fŒpapok, írástudók és vének nem tudták Jézust
zavarba hozni vagy rávenni arra, hogy hibát kövessen el
a húsvétra Jeruzsálemben összegyılt emberek elŒtt. Valójában
magukat a zsidó vezetŒket szégyenítette meg Jézus. Az
erkölcstelen vezetŒk egy része úgy érezte, csak akkor tudják
megakadályozni, hogy még nagyobb veszedelmet jelentsen
Jézus a pozíciójuk és a hatalmuk tekintetében, ha megöletik Œt.
Jézus tudta, hogy mit szeretnének, és felkészült rá, hogy életét
adja. A történelem néhány legfontosabb eseményét jegyzik
fel Márk 14–16-os fejezetei. Ne siess, amikor elolvasod Márk
e három utolsó fejezetének szent eseményeit és elgondolkozol
azokról! 

Egyéb beszámolók a Márk 14-ben olvasottakról
Márk 14:1–2 – Máté 26:1–5; Lukács 22:1–2
Márk 14:3–9 – Máté 26:6–13; János 12:1–8
Márk 14:10–16 – Máté 26:14–19; Lukács 22:3–13
Márk 14:17–31 – Máté 26:20–35; Lukács 22:14–39; János 13
Márk 14:32–42 – Máté 26:36–46; Lukács 22:40–46
Márk 14:43–72 – Máté 26:47–75; Lukács 26:47–62; János 18:1–27

A szentírások megértése
Márk 14

Háromszáz pénz (5. v.) –
Egy átlagos munkás éves bére

Abba (36. v.) – Egy olyan szó,
mely azt jelenti: „atya”

Beszéded is hasonló (70. v.) –
Olyan akcentussal beszélsz,
mint aki onnan való

Kovásztalan kenyér (1, 12. v.)
– ÉlesztŒ nélkül készült
kenyér, mely része a húsvéti
étkezésnek

Alabástrom (3. v.) – Értékes és
drága anyag

Nárdus olaj (3. v.) – Értékes
krém, melynek jó volt az illata

Márk 14:3–9 – Egy nŒ olajjal keni meg Jézust
János 12:3-as
verse elmondja
nekünk, hogy ez
a nŒ Mária volt,
Márta és Lázárus
nŒvére, akit Jézus
feltámasztott
a halálból (lásd
János 11). Ez
a cselekedet,
hogy nagyon
drága krémmel
kente meg Jézust,
mély tiszteletrŒl
árulkodott iránta,
és az imádat cse-
lekedete volt.
Emellett szokás
volt, hogy meg-
kenjék a testet,
mielŒtt eltemették volna. Jézus annak lehetŒségeként fogta fel
ezt a történést, hogy ismételten elmondja tanítványainak: arra
készül, hogy életét adja – amely olyan igazság volt, amirŒl úgy
tınt, hogy nem értik vagy nem akarják elhinni a tanítványok.

Márk 14:20 – „aki velem együtt márt a tálba”
Lásd „A szentírások megértése” János 13:25-nél (86. o.).

Márk 14:32–42 – Gecsemáné
Lásd „A szentírások megértése” Máté 26:36–46-nál (35. o.).

Márk 14:33 – Miért „kezde rettegni és gyötrŒdni”
Jézus?
A kiengesztelés gyötrŒdése Gecsemánéban vette kezdetét.
Joseph Fielding Smith elnök magyarázta el ezt: „Nincs közöttünk
olyan, . . . aki ne tett volna valami rosszat, majd bánta és kívánta
volna azt, hogy bár ne tette volna. A lelkiismeretünk utolér min-
ket, és ilyenkor nagyon, nagyon el vagyunk keseredve. . . . Ám itt
[Gecsemánéban] Isten Fia viseli vétkeim és vétkeitek, valamint
minden olyan lélek vétkeinek terhét, akihez eljut Jézus Krisztus
evangéliuma. . . . Hordozta ezt a terhet – a mi terhünket. Én is
hozzátettem valamit, és ti is. Mindenki így tett. Magára vállalta,
hogy megfizeti az árat, hogy megmenekülhessek – hogy megme-
nekülhessetek – a büntetéstŒl, azzal a feltétellel, hogy elfog-
adjuk az evangéliumát, majd igaznak és hithınek bizonyulunk
abban” (Fall–Atonement–Resurrection–Sacrament [Beszéd a Salt
Lake Vallási Insztitúton, 1961. január], 8).

Márk 14:54–59 – Hamis tanúk
Lásd „A szentírások megértése” Máté 26:59–60-nál (35. o.).

Márk 14:66–72 – Péter megtagadja Jézust
Lásd „A szentírások megértése” Lukács 22:31–34, 54–62-nél
(71. o.).
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A szentírások tanulmányozása 
Márk 14. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Mennyire értékeled az ÜdvözítŒt?

Márk 14:3–11-es verseiben két olyan emberrŒl olvashatunk,
aki megmutatta, mennyire értékeli az ÜdvözítŒt.

1. Hogyan mutatták meg a nŒ cselekedetei, hogy többre
értékelte az ÜdvözítŒt a saját pénzénél?

2. Hogyan mutatják meg Júdás cselekedetei, hogy többre
értékelte a pénzt az ÜdvözítŒnél?

3. Hogyan mutathatod meg, hogy jobban szereted az ÜdvözítŒt
annál, mint amennyire a világi dolgaidat szereted?

„Csodálattal bámulom”

A „Csodálattal bámulom” egyházi énekben arról énekelünk,
mennyire lenyıgöz bennünket Jézus szeretete, melyet a kien-
gesztelésén keresztül ajánl fel nekünk (lásd Egyházi énekek, 38).
Márk 14. fejezetébŒl válaszd ki Jézus két olyan cselekedetét,
mely lenyıgözött téged, és segített neked abban, hogy még
inkább értékeld Ãt! Írj errŒl a két dologról, elmondva, hogy
miért nyıgöznek le téged, és miért mélyítik el az ÜdvözítŒ iránti
szeretetedet, tiszteletedet és méltányolásodat!

Márk 15
Jézust keresztre feszítik

A kiengesztelés Gecsemánéban vette kezdetét, befejezését
pedig Márk 15. fejezete írja le, Golgotha keresztjén. Elder
James E. Talmage, aki tagja volt a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak, azt írta, hogy „a keresztre feszítés általi halál volt
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a kivégzésforma között a leginkább elnyúló és a legfájdalma-
sabb. Az áldozat egyre erŒsödŒ gyötrelmet élt át, általában sok
órán, néha napokon keresztül. . . . A halál szívesen látott
megkönnyebbülése az intenzív és lankadatlan fájdalom általi
kimerültség eredményeként érkezett” (Jesus the Christ, 655).
A Tanok és szövetségek 19:16–19-es verseiben Jézus arról
a fájdalomról beszél, amit Gecsemánéban érzett, és amely fáj-
dalom úgy tınik, nagyobb és intenzívebb volt annál, amit
a kereszten szenvedett el. Amint az egyik egyházi énekünk
elmondja: „Fel sem foghatjuk kínjait a kereszthalálnak,
Tudjuk, hogy értünk szenvedett, miértünk tette ezt” („Kívül
a város nagy falán”, Egyházi énekek, 41. o.). Ennek a feje-
zetnek az olvasásakor gondolj arra, hogy „[teérted] szenve-
dett, [teérted] tette ezt”.

Egyéb beszámolók a Márk 15-ben olvasottakról
Márk 15:1–19 – Máté 27:2, 11–30; Lukács 23:1–25; János

18:28–19:16
Márk 15:20–41 – Máté 27:31–56; Lukács 23:26–49; János

19:16–37
Márk 15:42–47 – Máté 27:57–61; Lukács 23:50–56; János

19:38–42

A szentírások megértése
Márk 15

Márk 15:34 – „Én Istenem, én Istenem! Miért hagyál
el engemet?”
Ezeket a szavakat a Zsoltárok 22:1-es versének Messiásról szóló
próféciájában is megtaláljuk. Úgy látszik, szükséges volt, hogy
az Atya visszahúzódjon a Fiútól, hogy teljes és tökéletes kien-
gesztelést végezhessen el. Jézus valóban minden dolog alá eresz-
kedett (lásd T&Sz 88:6).

Kárhoztatásának oka (26. v.) –
Amit arról írtak, hogy milyen
bın elkövetésével vádolták

Szidalmazzák (29. v.) –
Csúfolták

Szidalmazzák (32. v.) –
Sértegették

Pilátus (1–15. v.) – A római
helytartó Jeruzsálemben

Ünnepenként (6. v.) –
Húsvétkor

Mirhás bor (23. v.) – Keverék,
mely elzsibbaszthatja a fájdal-
mat
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A szentírások tanulmányozása 
Márk 15. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevé-
kenységet!

Ã tudja és érti

Alma 7:11–13-as verseiben azt olvassuk, hogy az ÜdvözítŒ azért
szenvedett úgy, ahogyan szenvedett, hogy tudja: miként segítse
népét mindenféle próbatételben és szenvedésben. Márk 15. fejeze-
tének történései alapján sorolj fel legalább három olyan nehéz
tapasztalatot, melyen átmennek ma az emberek, és amelyek hason-
líthatnak azokhoz a tapasztalatokhoz, melyeket Jézus elszenvedett!
Minden egyes általad felsorolt tapasztalathoz írd hozzá azt a szent-
írás-utalást, mely megmutatja, hogy Jézus is átélte azt!

Márk 16
„Nincsen itt”

Márk 15:40–41-es versei megemlítik a nŒk egy különleges
csoportját, akik Jézus odaadó követŒi voltak. Bizonyára
nagyon nehéz volt nekik végignézni, amint ily nagyon szen-
ved valaki, akit megtanultak tisztelni és szeretni, különösen
annak fényében, hogy nem tudjuk, mennyire értették meg a
feltámadást. Bár Jézus beszélt követŒinek a feltámadásról, úgy
tınik, nem értették meg azt (lásd Márk 9:31–32). Odaadásuk
miatt ezek a nŒk ottmaradtak a keresztnél, míg meg nem halt
Jézus, majd követték, hogy megnézzék, hova temetik (lásd
Márk 15:47). A sabbat napján nem tehettek semmit Jézus tes-
tével vagy sírjával, a sabbat napját követŒen viszont már
a legelsŒ percben odamentek. Márk 16. fejezetének olvasása
közben próbáld meg elképzelni, hogy milyen gondolatok és
érzések lehettek bennük!

Egyéb beszámolók a Márk 16-ban olvasottakról
Márk 16:1–8 – Máté 28:1–8; Lukács 24:1–12; János 20:1–10
Márk 16:9–11 – Máté 28:9–10; János 20:11–18
Márk 16:12–13 – Lukács 24:13–35
Márk 16:14–18 – Máté 28:16–20; Lukács 24:44–49
Márk 16:19–20 – Lukács 24:50–53

A szentírások megértése
Márk 16

A szentírások tanulmányozása 
Márk 16. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Te mit mondtál volna?

Képzeld el, hogy azt láttad és tetted, amit ezek a hithı nŒk láttak
és tettek, amint azt Márk 15:40–41, 47; 16:1–11-es versei leírják!
Írd le, mit mondanál egy olyan barátnak, aki kétkedik Jézus
Krisztus feltámadásában! Magyarázd el ennek a barátnak,
milyen érzések voltak benned, és miért tetted azt, amit tettél ez
alatt a három nap alatt!

Mondj példákat!

1. Olvasd el Márk 16:14–18-as verseit! Amikor Jézus megjelent
a tanítványainak, mit mondott nekik, mit tegyenek? Mit ígért
nekik?

2. Írd le legalább egy példáját a Jézus által megígért jelek betelje-
sedésének! Ha egyrŒl sem tudsz, akkor beszélj a szüleiddel, a
helyi egyházi vezetŒiddel vagy egy visszatért misszionáriussal!

Elkárhozik (16. v.) –
Megállíttatik a fejlŒdésben

Szemükre hányá (14. v.) –
Megfeddte
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Szent Lukács írása szerint való evangélium
Ki volt Lukács?
Lukács görög orvos volt, olyan orvos, aki megírta ezt az evangéli-
umot, valamint az Apostolok Cselekedeteinek könyvét. Valószí-
nıleg nem volt szemtanúja az ÜdvözítŒ földi szolgálatának,
hanem Pál apostoltól és más misszionáriusoktól hallott Jézusról.
Sok missziós útra ment Pállal (lásd Csel 16:10; 2 Timóteus 4:11)
és tanúja volt az egyház növekedésének a nemzsidók között.

Miért lett megírva ez a könyv?
Lukács azért írta meg
ezt a bizonyságot, hogy
barátja, Theofilius,
aki valószínıleg szintén
görög megtért volt,
tudhassa az igazat Jézus
Krisztusról. Nyilván
számos egyéb beszá-
moló volt arról, hogy
mit mondott és tett
Jézus, melyek közül
némelyik igaz volt,
némelyik nem. Úgy lát-
szik, hogy Lukács a
nemzsidó olvasókra
gondolt, mivel sok zsidó
szónak elmondja 
a jelentését, és számos
olyan történetet mond
el, melyekben nemzsi-
dókkal van kapcsolat-
ban Jézus.

Miben különbözik ez a könyv Máté és Márk
könyvétŒl?
Máté evangéliuma azért íratott, hogy megmutassa a zsidóknak:
Jézus betöltötte a megígért Messiásról szóló ószövetségi próféciá-
kat (lásd a Máté könyvéhez kapcsolódó bevezetést a 9. oldalon).
Márk Isten hatalommal bíró Fiaként mutatta be Jézust, aki sok
csodát tett, melyek közül a legnagyobb a kiengesztelés volt
(lásd a Márk könyvéhez kapcsolódó bevezetést a 39. oldalon).
Nemzsidóként Lukács különleges rálátással bírt Jézus Krisztus
evangéliumára. Lukács tanúbizonysága a leghosszabb a négy
evangélium közül. Sok olyan információt tartalmaz, melyet nem
említenek meg a többi evangélium-írók. Tudta, hogy az evangé-
lium minden embernek szól, nemcsak a zsidóknak, és kihang-
súlyozta, hogy Jézus Mennyei Atyánk minden gyermekéért szen-
vedett és meghalt.

Csak Lukács könyvében
Itt következik néhány olyan tanítás, mely csak Lukács könyvé-
ben található:

• Gábriel látogatásai Zakariásnál és Máriánál (lásd Lukács
1:5–20, 26–38)

• Jézus Krisztus születésének részletei Betlehemben
(lásd Lukács 2:1–20)

• Simeon és Anna tanúbizonysága (lásd Lukács 2:21–38)

• A tizenkét éves Jézus a templomban (lásd Lukács 2:40–52)

• A Lukács 10–19-es fejezeteiben található példázatok

• A hetvenek elhívása (lásd Lukács 10:1–16)

• Krisztus minden pórusából szenvedett Gecsemánéban
(lásd Lukács 22:44)

• Jézus azt mondta a tolvajnak a kereszten, hogy ott lesz Vele
a paradicsomban (lásd Lukács 23:39–43)

Lukács 1
Két csoda-születés megjövendölése

Lukács 1-ben két olyan nŒ, akiknek rendes körülmények kö-
zött nem lett volna gyermeke, megtudta, hogy isteni csoda
által mindketten fiút szülnek majd. E nŒk egyikét túlságosan
öregnek tartották ahhoz, hogy gyermeke legyen, a másik pedig
egy fiatal nŒ volt, egy szız, aki még nem ment férjhez. Ennek
a fejezetnek az olvasásakor figyeld meg, hogy ki volt ez a két
nŒ, hogy kik lesznek majd a gyermekeik, és hogy miért esik
külön említés ezekrŒl a születésekrŒl!

A szentírások megértése
Lukács 1

Körülmetéljék (59. v.) –
Az ábrahámi szövetség jegye
férfi izraelitákon az ószövet-
ségi sáfárságok idején.

Az üdvösségnek szarva (69. v.)
– A templom oltárát annak
minden sarkán bika szarva
díszítette, mely Isten üdvözítŒ
hatalmát szimbolizálta

Naptámadat (78. v.) –
Napfelkelte

Rend (5, 8. v.) – Valakinek
a leszármazottjai a családban

MeddŒ (7. v.) – Nem lehetsé-
ges, hogy gyermekei legyenek

Fogad a méhében, fogan
(24, 36. v.) – Terhes lesz

Gyalázat (25. v.) – Szégyen
(Erzsébet és más házas nŒk
úgy érezték: lenézik Œket azért,
mert nekik nincsenek gyerme-
keik)

Méhednek gyümölcse (42. v.)
– Gyermeked
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Lukács 1:3 – Ki volt Theofilius?
Theofilius az a barát volt, akinek Lukács ezt az evangéliumot
írta. Valószínıleg nemzsidó volt, vagy tagja az egyháznak, vagy
olyan valaki, aki ismerkedett azzal, és Lukács azt akarta, hogy
rendelkezésére álljon az igazság (lásd Lukács 1:3–4).

Lukács 1:17 – „Illés lelkével és erejével”
Illés egy ószövetségi próféta volt. Joseph Smith próféta magya-
rázta el ezt: „Illés szelleme annyit tesz, mint elŒkészíteni az utat
egy IstentŒl érkezŒ nagyobb kinyilatkoztatás elŒtt, ami az a pap-
ság. . . . melybe Áron fel lett szentelve” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 335). KeresztelŒ János minden tekintetben eleget
tett ennek a szerepnek. Viselte az ároni papságot, és elŒkészí-
tette az utat azon nagyobb tanítások és szertartások elŒtt, melye-
ket késŒbb Jézus Krisztus hozott el.

Lukács 1:19 – Ki volt Gábriel?
Joseph Smith próféta jelezte, hogy Gábriel az ószövetségi Noé
próféta.

Lukács 1:31 – „Nevezd az Œ nevét Jézusnak”
Jézus a zsidó Joshua vagy Jershua név görög formája. Azt jelenti:
„Isten segít” vagy „ÜdvözítŒ”.

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Két csoda-születés

1. Készítsd el a jegyzetfüzetedben a következŒ táblázatot, és
töltsd ki azt a Lukács 1-ben található információk alapján!

KÉT CSODA-SZÜLETÉS

A történethez tartozó 
szentírás-utalás Lukács 1:1–25 Lukács 1:26–38

Hogy hívták a szülŒket?

Honnan tudták, 
hogy gyermekük lesz?

Hogyan reagáltak 
a hallott hírre?

Miért számított csodának
a születés?

Hogyan nevezték el
a gyermeket?

Honnan vették ezt a nevet?

Mi lesz majd ennek
a gyermeknek a különleges
küldetése idŒsebb korában?

Lukács 2
Az ÜdvözítŒ megszületik

Lukács az egyetlen olyan
evangélium-író, aki Jézus
Krisztus születésének sok
részletét elmondja nekünk.
Ide tartozik a császár által
kivetett adó, Mária és József
útja Betlehembe, a születés
a jászolban, a pásztorok és az
angyalok, Simeon és Anna,
valamint az, hogy Jézus a
templomban tanít. Szerinted
miért akarta Lukács, hogy
nemzsidó barátja, Theofilus
tudjon ezekrŒl a dolgokról?

Egyéb beszámolók a Lukács 2-ben olvasottakról
Lukács 2:1–39 – Máté 1:18–25

A szentírások megértése
Lukács 2

Lukács 2:21 – „Mikor betölt a nyolc nap”
Az Úr Ábrahámmal és utódaival kötött szövetségének jeleként
Izráel házában minden fiúgyermeket körül kellett metélni,
amikor nyolc naposak lettek (lásd 1 Mózes 17:12).

Lukács 2:22 – „Tisztulásának napjai”
Az újszülött fiú anyja negyven napig tisztátalannak számított
(vagyis nem vehetett részt Mózes törvényének a szertartásaiban).
Negyven nap elteltével elmehetett a templomhoz és áldozatot
ajánlhatott fel a megtisztulásáért.

Lukács 2:46–47 – Jézus a templomban tanít
A Joseph Smith fordítás elmondja nekünk, hogy a tanítók
tettek fel kérdéseket, nem Jézus. Ezek a tanítók meglepŒdtek
„az Œ értelmén és az Œ feleletein” (Lukács 2:47).

SzızességétŒl fogva (36. v.) –
Miután férjhez ment

Váltság (38. v.) – Szabadítás,
megmentés a bın következ-
ményeitŒl

Visszamarada (43. v.) –
Ottmaradt, míg véget nem ért
az ünnep

Betelének az Œ szülésének
napjai (6. v.) – Megszülte
a gyermekét

Jászol (7, 12. v.) – Állatok
etetésére használt hely

Izráel vigasztalása (25. v.) –
Izráel megvigasztalását vagy
megszabadítását, a Messiást
értve ez alatt
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Lukács 2:52 – Jézus fejlŒdése fiatalkorában
Lukács 2:52 versérŒl beszélve ezt tanította Ezra Taft Benson
elnök: „Ez a tizennégy szó leírja az ember által valaha is ismert
legsikeresebb teljes fitness programot. . . . Itt van minden ifjúsági
fitness program ideálja: segítsünk minden fiatalnak gyarapodni
„bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek
elŒtt való kedvességben”. Ebben minden benne van – fizikai
állóképesség, értelmi alkalmasság, társadalmi alkalmasság,
érzelmi alkalmasság és szellemi alkalmasság (The Teachings of
Ezra Taft Benson, 555–556).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a C,
vagy csak a B tevékenységet!

A karácsonyi történet

Lukács 2. fejezete a Biblia egyik legcsodálatosabb és legismer-
tebb története. Lukács 2:1–16-os verseinek figyelmes elolvasása
után tedd meg a következŒ dolgokat:

1. Készíts egy legalább hat kérdésbŒl álló rejtvényt, mely szerin-
ted lefedi Jézus születésének legfontosabb részleteit! Az egyes
kérdések után zárójelben add meg a helyes választ és azt
a verset, ahol az megtalálható!

2. Sorolj fel öt olyan kifejezést Lukács 2:1–16-os verseibŒl,
mely szerinted jó címe lehetne egy Jézusról szóló beszédnek
karácsonykor!

A gyermek Krisztus tanúi

Olvasd el Lukács 2. fejezetét, és sorolj fel minden olyan személyt
ebben a versben, aki látta Jézust! A listán szereplŒ mindegyik
név mellé írd oda, hogyan szereztek tudomást Jézusról!

A személyes gyarapodás sablonja

Lukács 2:40, 49–52-es verseinek elolvasása után sorold fel,
milyen tekintetben növekedett és fejlŒdött Jézus! Hogyan
„gyarapodhatnál” és fejlŒdhetnél ezeken a területeken?

Lukács 3
János megkereszteli Isten Fiát

KeresztelŒ János és Jézus unokatestvérek voltak (lásd Lukács
1:36), és János csak hat hónappal volt idŒsebb Jézusnál.
Azért küldetett, hogy elŒkészítse Jézus Krisztus küldetésének
az útját. Lukács 3. fejezetének tanulmányozásánál nézd meg,
mit tanított János a népnek, és ez miként segített nekik abban,
hogy készen álljanak az ÜdvözítŒ meghallgatására.

Egyéb beszámolók a Lukács 3-ban olvasottakról
Lukács 3:1–22 – Máté 3; Márk 1:2–11
Lukács 3:23–38 – Máté 1:1–17

A szentírások megértése
Lukács 3

Lukács 3:8–9 – „Ábrahám a mi atyánk”
Az Úr nagyszerı ígéreteket tett Ábrahámnak hithısége miatt
(lásd 1 Mózes 13:14–17; Ábrahám 2:8–11). Sok zsidó hitt abban,
hogy csupán azért üdvözülnek majd, mert Ábrahám leszárma-
zottjai. KeresztelŒ János megmondta nekik, hogy ha nem bánják
meg a bıneiket, akkor haszontalan fákként ki lesznek vágva.
Ez a tanítás kihangsúlyozta, hogy cselekedeteink által leszünk
megítélve, és hogy csakis az igazéletıek kapnak örök életet.

Lukács 3:19–20 – Milyen hibát követett el Heródes?
Lukács 3:19–20 utal Heródesre, a helytartóra. Ã annak a nagy
Heródesnek a fia volt, akirŒl Máté 2. fejezetében olvastál.
Heródes otthagyta elsŒ feleségét, hogy unokahúgát, Heródiást
vegye feleségül, aki testvérének, Filepnek volt a házastársa.
Az ilyen házasság Mózes törvénye ellen való volt (lásd 3 Mózes
20:21). Amikor KeresztelŒ János bınbánatra szólította Œt,
Heródes börtönbe vetette Jánost.

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

A fejsze is rávettetett a fák
gyökerére (9. v.) – Lásd
„A szentírások megértése”
Máté 3:10-nél (12. o.)

Követeljetek (13. v.) –
Vegyetek el, gyıjtsetek be

Intvén (18. v.) – Beszédével
biztatja és erŒsíti

Helytartó (1. v.) – Uralkodó
vagy kormányzó

BekövetkezendŒ harag (7. v.) –
Isten eljövendŒ ítéletei

Megtéréshez méltó gyümöl-
csök (8. v.) – Olyan cselekede-
tek, melyek igaz bınbánatról
tanúskodnak



56

János elŒkészíti az utat

1. Nézd át Lukács 3:7–14-es verseit, és sorold fel a bınbánat/
megtérés azon gyümölcseit, melyekrŒl azt parancsolta János
az embereknek, hogy „teremj[ék]” (8. v.) azokat!

2. Írj arról, hogyan segíthet nekünk e gyümölcsök mindegyike
abban, hogy felkészüljünk az ÜdvözítŒvel való találkozásra!

Mit tegyünk?

Miután KeresztelŒ János megtanította a népnek, hogy minden
olyan fa, mely nem terem jó gyümölcsöt, „kivágatik és a tızre
vettetik” (Lukács 3:9), az emberek azt kérdezték tŒle: „Mit csele-
kedjünk tehát?” (10. v.). János ezt követŒen mondott nekik
néhány példát arra, hogy mit jelent jó gyümölcsöt teremni.

1. Sorold fel, mit javasolt János a következŒknek:

a. Étellel és ruhával rendelkezŒ emberek

b. VámszedŒk

c. Katonák

2. Annak alapján, amit János tanított, írd le, szerinted ma mit
javasolna a következŒknek:

a. Tizenévesek az iskolában

b. Szüleikkel élŒ gyermekek

c. SzülŒk

Válassz egy szimbólumot!

1. Magyarázd el, mit szimbolizálhatnak KeresztelŒ János üzene-
tében vagy küldetésében a következŒ szavak, melyek Lukács
3:7–18-as verseiben találhatók: viperák, kövek, gyümölcs, gyökér,
saru, gabona.

2. Válaszd ki a fenti szimbólumok közül azt, amihez legkevésbé
kapcsolódnának az általad ismert emberek! Válassz egy másik
szimbólumot, melyet jobban megértenének a körülötted
élŒ emberek! Írd le, miként használnád azt egy olyan tantétel
megtanítására, amit János is tanított!

Lukács 4
Jézus legyŒzi Sátánt és elkezdi

a szolgálatát

Szolgálatának kezdetén Jézus negyven napon át böjtölt és
imádkozott. Ennek elteltével a Sátán odajött, hogy megkísértse
Ãt. Miért? Minek az elnyerésében reménykedett az ördög?
Mennyei Atyánk azt szeretné, ha minden gyermeke élvezné
a halhatatlanságot és az örök életet (lásd Mózes 1:39).
A Sátán „minden embert olyan szerencsétlenné akar tenni,
mint amilyen Œ maga” (2 Nefi 2:27; lásd még a 18. verset).
Mennyei Atyánknak a mi megmentésünket célzó tervéhez
elengedhetetlen egy olyan ÜdvözítŒ, aki megfizeti az árat a
bıneinkért. A Sátán sikertelenül próbálkozott megkísértésével,
hogy bınt kövessen el.

A Sátán emellett szembeszegül Isten szolgáival. Megpróbál-
kozott például Mózes megkísértésével (lásd Mózes 1:12–22),
és megtámadta Joseph Smith-et (lásd Joseph Smith története
1:15–17). ErrŒl az élményérŒl azt írta Joseph próféta:
„Az ellenség minden bizonnyal tudta már kora ifjúságomban,
hogy az én rendeltetésem az volt, hogy megrázzam és fenye-
gessem birodalmát; mert különben miért szövetkeztek volna
ellenem a sötétség erŒi?” (Joseph Smith története 1:20).

Egyéb beszámolók a Lukács 4-ben olvasottakról
Lukács 4:1–13 – Máté 4:1–11; Márk 1:12–13
Lukács 4:31–37 – Márk 1:21–28
Lukács 4:38–43 – Máté 8:14–17; Márk 1:29–38

A szentírások megértése
Lukács 4

Lukács 4:16–30 – Miért próbálta megölni Jézust
annak a városkának a népe, ahol nevelkedett?
A zsidók a názáreti zsinagógában megértették, hogy amikor
Jézus azt mondta: betöltötte Ésaiás próféciáját, azzal azt mondta,
hogy Ã a Messiás. Ezek az emberek viszont ismerték Jézust,
amint felnevelkedett. Hamis elképzeléseik arról, hogy milyen
lesz majd a Messiás, megnehezítették számukra azt, hogy elhigy-
gyék: az a személy, akit ismernek, a Messiás. Emellett, ha valaki
hamisan azt állította, hogy Œ a Messiás, az káromlás volt –
melyet Mózes törvényének értelmében halállal büntettek.

Bélpoklos (27. v.) – Borzalmas
bŒrkórtól szenvedŒ ember

Megdorgálá a hideglelést
(39. v.) – Megparancsolta
a láznak, hogy távozzon

Orom (9. v.) – Magas pont

Felkent (18. v.) – Kiválasztott

Bizonyságot tŒnek felŒle (22. v.)
– Hallották, amit mondott

Az ég be volt zárva (25. v.) –
Le lettek pecsételve/zárva az
egek, és így nem esett esŒ
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Názáret népe azt gondolta, káromlást követett el Jézus, ezért úgy
gondolták, helyes megölni Ãt.

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 4. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy
a B tevékenységet!

Mit kínálnak nekünk valójában
a kísértések?

Máté 4:1–10-es verseiben azt tanulmányoztad, hogyan kísértette
a Sátán Jézust, és felfedezted, hogyan kísért ma minket hasonló-
képpen. ErrŒl az eseményrŒl szólva azt mondta Elder David O.
McKay, aki akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja
volt: „Majdnem minden titeket és engem érŒ kísértés ezen for-
mák egyikében érkezik. Osztályozzátok ezeket, és észreveszitek,
hogy majdnem minden olyan kísértés, ami tisztátalanná tesz
titeket és engem – ha mégoly kevéssé is – úgy érkezik, mint (1)
éhségre játszó kísértés; (2) engedés azok kevélységének, divatjának
és hiúságának, akik elszakadtak Isten dolgaitól; vagy (3) vágy, illetve
a világ javaira vagy az emberek közötti hatalomra irányuló
vágyakozás” (Conference Report, 1911. október, 59).

1. Mit jelent szerinted az, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem az Istennek minden ígéjével” (Lukács 4:4)? Ennünk
kell ahhoz, hogy éljünk, de hasonlítsd össze annak életét,
aki enged az éhség kísértésének, valamint annak életét, aki
úgy él, ahogy azt Jézus itt javasolta!

2. Mit kínált fel a Sátán Jézusnak azért, hogy Œt imádja? (lásd
Lukács 4:5–8). Hasonlítsd össze ezt azzal, amit Isten ígért
(lásd T&Sz 76:50, 54–59; 84:37–38)!

3. A Sátán azzal kísértette Jézust, hogy az által bizonyítsa be, ki
Ã, hogy veszélynek teszi ki magát és megnézi, vajon csodála-
tos módon meg lesz-e mentve. Ha Jézus megtette volna ezt,
miként kísértette volna Istent? (lásd Lukács 4:12). A Sátán
tudta, hogy Jézus Isten Fia volt. Szerinted miért kísértette
Jézust egy olyan dolog bebizonyítására, amit Œ, a Sátán, már
tudott?

4. Tegyük fel, hogy van egy olyan barátod vagy családtagod, aki
kísértéssel küszködik! A Jézus kísértéseibŒl tanultak felhasz-
nálásával írj egy bekezdést, melyben elmagyarázod, miért
nem adnak soha olyan jutalmat a Sátán kísértései, mint ami-
lyet Mennyei Atyánk ígér az engedelmeseknek!

Vázold fel Jézus küldetését!

1. Jézus Ésaiás 61:1–2-bŒl idézett, melyben Ésaiás megjöven-
dölte, mit tesz majd meg a Messiás szolgálatának részeként.
Lukács 4:18–19-es verseibŒl sorolj fel hat olyan dolgot, melyet
megjövendölt Ésaiás, hogy meg fog tenni Jézus!

2. Mondj legalább két példát arra, Jézus hogyan tölti be továbbra
is a küldetését ma az egyének életében!

Lukács 5
„Jer, kövess engem”

Az ÜdvözítŒ küldetésének egyik fontos része volt Isten király-
ságának megalapítása a földön. Jézus Krisztus elhívott olyan
embereket, akikre rábízhatta az egyház vezetését, miután
Œ már feltámadt és felment a mennybe. Ezek az emberek
a tizenkét apostol. Jézus sok idŒt töltött apostolainak oktatá-
sával és azzal, hogy felkészítse Œket fontos szerepükre.
Lukács 5. fejezete elmondja, hogyan történt meg ezen emberek
némelyikének az elhívása Jézus követésére.

Egyéb beszámolók a Lukács 5-ben olvasottakról
Lukács 5:1–11 – Máté 4:18–22; Márk 1:16–20
Lukács 5:12–16 – Máté 8:2–4; Márk 1:40–45
Lukács 5:17–39 – Máté 9:2–17; Márk 2:1–22

A szentírások megértése
Lukács 5

Lukács 5:36–39 – Miért ne foltozzunk régi ruhát új
anyagokkal vagy öntsünk új bort régi palackokba?
A ruhák összemennek a mosás és a viselés során. Ha régi ruhá-
kat olyan új anyaggal foltozunk, ami még nem ment össze, akkor
a ruhát eltépi az új anyag, amikor összemegy.

Az újszövetségi idŒkben állatbŒrbŒl készült palackokban tárolták
a bort. Ezeket a bŒrzsákokat gyakran nevezték borbŒröknek.
IdŒvel ezek a bŒrök kiszáradtak törékenyek lettek, minek során
könnyen megrepedtek és szétváltak. Az új bor egy olyan erjedési
folyamaton ment át, mely természetes módon tágította a folyadék

Lévi (27. v.) – Máté egy másik
neve

VŒlegény (34. v.) –
Házasulandó férfi; Jézus
Krisztus megnevezése is

Genezáret tava (1. v.) –
A Galileai-tenger

Gutaütött vala (18. v.) – Rész-
legesen béna, testi fogyatékos

Káromlás (21. v.) – Rosszat
mondani szent dolgokról
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ırmértékét. Ha régi palackba
raktak új bort, akkor az erje-
dés folytán a régi borbŒr meg-
feszült és szétszakadt.

Elder Bruce R. McConkie, aki
a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagja volt, következŒ kér-
dései segítenek e két példá-
zat megmagyarázásában:
„Micsoda? Új keresztelés egy

régi egyházban, új kinyilatkoztatás egy haldokló királyságban,
új tan egy elpártolt szervezetben? Helyezhetett volna Krisztus új
szertarásokat, azok szellemével és hatalmával együtt, a mózesi
eljárások halott formalitásába és rituáléiba? (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:186).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A vagy B) tevékenységeket!

Adj tanácsot!

Képzeld el, hogy ott voltál Péter hajóján Lukács 5:1–11-es versei-
nek történetében! Azóta már eltelt egy pár év, és felkeres egy
barátod, aki le van hangolva, mert az illetŒ, akinek már egy éve
segíteni próbál, még mindig nem jött el egyetlen egyházi gyı-
lésre sem. Írd le, hogyan biztatnád a barátodat Lukács 5:1–11 tör-
ténetének felidézésével, elmagyarázva, hogy mit tanultál abból,
és alkalmazva azt az Œ helyzetében!

Ha ott lennél

Képzeld el, hogy tanúja voltál a Lukács 5:18–26-ban leírt törté-
netben szereplŒ ember meggyógyításának! Írd le, mit írnál egy
barátodnak ezekrŒl az eseményekrŒl! Azt is írd le, hogy mit tud-
tál meg Jézusról és az Ã szolgálatáról, és hogy milyen változást
eredményezett életedben ez az élmény!

Lukács 6
Jézus felszenteli és tanítja 

a tizenkét apostolt

Jézus már ezt megelŒzŒen elhívott embereket, hogy kövessék
Ãt. Lukács 6. fejezete feljegyzi a tizenkét apostol hivatalos
elhívását. Arról is olvashatunk, hogy mit tanított nekik,
amikor elmentek, hogy az Ã nevében prédikáljanak. Nekik
adott tanácsa hasonlít a Hegyi beszédben olvasottakhoz,
Máté 5–7-es fejezeteiben. Vannak, akik a Mezei prédikációnak
nevezik Lukács 6:20–49-es verseit.

Egyéb beszámolók a Lukács 6-ban olvasottakról
Lukács 6:1–11 – Máté 12:1–21; Márk 2:23–3:12
Lukács 6:12–16 – Máté 10:2–4; Márk 3:13–19
Lukács 6:17–49 – Máté 5:1–7:29

A szentírások megértése
Lukács 6

Lukács 6:12–16 – Az apostolok elhívása
Elder David B. Haight, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, azt
mondta: „Minden apostolt az egyház elnökének irányítása alatt
szentelnek fel, akinek birtokában vannak Isten királysága egészé-
nek a kulcsai. Minden egyes új apostolnak megadja az ahhoz
szükséges papsági felhatalmazást, hogy minden tisztséget betölt-
hessen az egyházban. Kijelentjük, hogy az Isten nevében történŒ
szolgálat felhatalmazása mıködik ma Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházában. Továbbá tanúbizonyságot
teszünk arról, hogy ez a hatalom vagy megbízás azok kezei alatt
ruháztatott rá az egyház elsŒ tisztségviselŒire, akik korábbi
sáfárságokban már birtokolták ezt a hatalmat. Joseph Smith
PétertŒl, Jakabtól és Jánostól kapta meg az apostoli mivolt kul-
csait, azoktól, akik az újszövetségi idŒkben birtokában voltak az
apostoli mivolt felhatalmazásának. Ez a felhatalmazás Joseph
Smith prófétától továbbhaladt egészen [a jelenlegi prófétáig]”
(Conference Report, 1994. október 17–18; vagy Liahona, 1995.
január; lásd még Hittételek 1:5).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 6. fejezetének tanulmányozásánál végezz el hármat
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

A tizenkét apostol kiválasztása

Gondold át, mit olvastál Lukács 5:1–6:16-os verseiben, majd
válaszolj a következŒkre a tizenkét apostol elhívását illetŒen:

1. Hogyan tett próbára Jézus némelyeket azok közül, akiket
apostoloknak hívott el?

Elder Harold B. Lee, aki akkoriban a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja volt, beszélt az ilyen hıség-tesztekrŒl:
„MeggyŒzŒdésem, hogy minden olyan embernek, akinek
magas elhívása lesz ebben az egyházban, át kell haladnia eze-
ken a próbatételeken, melyeket nem emberi kéz hozott létre,
mert Atyánk ezeken keresztül számolja Œket azon vezetŒk
egységes csoportjához, akik készen állnak az ÉlŒ Isten prófé-
táinak a követésére és arra, hogy hıséges és igaz tanúi, vala-
mint példaadói legyenek az általuk tanított igazságoknak”
(Conference Report, 1950. április, 101).

2. Mit kellett ezeknek az embereknek tudniuk Jézusról az elhí-
vásuk elŒtt?

3. Mi lehet annak jelentŒsége, hogy a Lukács 6:12-ben leírt ese-
mény a 13–16-os versekben leírt események elŒtt játszódott le?

Éppé lŒn (10. v.) –
Meggyógyult

Romlott (43. v.) – Fa, mely
nem terem gyümölcsöt

Szent kenyerek (4. v.) –
A szent sátorban kitett kenyér,
mely Jézus Krisztust jelképezte
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Ki a tizenkét apostol?

Sorold fel a jegyzetfüzetedben azoknak a férfiaknak a neveit,
akik jelenleg a Tizenkét Apostol Kvórumában szolgálnak!

Sorold fel a fŒ mondanivalókat!

Lukács 6:17–26-os verseiben Jézus az áldásokról és az átkokról
(„jaj”-ok) tanítja a tanítványait. Készíts a jegyzetfüzetedben egy,
az alábbihoz hasonló táblázatot, és sorold fel az áldásokat, vala-
mint a „jaj”-okat! Csak kulcsszavakat használj a listádon! Ami-
kor ezt befejezted, válassz ki egy dolgot a listádról, és magyarázd
el, hogyan vonatkozik az a mi napjainkra!

Azt aratod, amit vetsz

Lukács 6:43–49-es versei két példa felhasználásával tanítják meg
azt a tantételt, hogy csak azt arathatjuk, amit elvetettünk (lásd
Galátziabeliek 6:7). Más szavakkal, nem arathatunk kukoricát,
ha borsót ültettünk. Rajzold le az ÜdvözítŒ egyik példázatát
Lukács 6:43–47 vagy 48–49-es verseibŒl! Magyarázd el, hogy
miért hatásos ez a példa!

Annak alapján, amit Lukács 6:27–42-es verseiben olvastál, sorolj
fel három olyan, az ÜdvözítŒ által tanított tantételt, mely arról
szól, hogy mit vetünk (gyakorlunk az életünk során) és milyen
gyümölcsök (áldások) ígéretét kapjuk ezekért!

Lukács 7–8
Hiten múló dolgok

Lehet hitük Jézus Krisztusban azoknak, akik nem tagjai az
egyháznak? Imádkozhatnak és kaphatnak áldásokat, még
csodákat is, IstentŒl? Lukács 7–8. fejezetének olvasásánál
nézd meg, hogy ki kapott és ki nem kapott áldást, és gondol-
kozz el azon, mit tanít ez nekünk arról, ahogyan IstentŒl
áldásokat kapunk!

Egyéb beszámolók a Lukács 7–8-ban olvasottakról
Lukács 7:1–10 – Máté 8:1–13
Lukács 7:18–35 – Máté 11:2–19
Lukács 8:4–18 – Máté 13:1–23; Márk 4:1–25
Lukács 8:19–21 – Máté 12:46–50; Márk 3:31–35
Lukács 8:22–56 – Máté 8:18–34; 9:18–26; Márk 4:35–5:43

ÁLDÁSOK „JAJ”-OK

(felsorolás) (felsorolás)

A szentírások megértése
Lukács 7

Lukács 7:18–23 – Kétkedett János Jézus Krisztus
isteni voltában?
Elder Bruce R. McConkie leszögezte:

„Egyáltalán nem állja meg a helyét az a következtetés, hogy
KeresztelŒ János bizonytalan volt, vagy kétségek voltak az elmé-
jében azt illetŒen, hogy ki is valójában a Mester és mi a külde-
tése. A valóságban a bebörtönzött [János], Urunk elŒfutára arra
használta fel ezt, hogy meggyŒzze tanítványait: hagyják ott Œt és
kövessék Jézust.

János tudta, ki Jézus; KeresztelŒ János nem ingadozott, mint
nádszál a szélben. . . . Az, hogy Jézushoz küldte tanítványait,
tulajdonképpen egy végsŒ, nagy bizonyságtétel volt János részé-
rŒl azt illetŒen, hogy Jézus Isten Báránya – mert KeresztelŒ János
tudta, hogy tanítványai, személyesen látván a Mestert és hallván
a tanításait, mindenképpen követni fogják a nagyobb világossá-
got” (New Testament Commentary, 1:261–262).

Lukács 7:31–35 – Milyenek voltak az emberek Jézus
nemzedékében?
Elder Bruce R. McConkie így fogalmazta át az ÜdvözítŒ üzenetét:
„Milyen illusztráció mellett dönthetnék, hogy megmutassam,
milyen kicsinyesek, szeszélyesek és kétszínıek vagytok ti, hitet-
len zsidók? Olyanok vagytok, mint az ingatag gyermekek, akik
játszadoznak; amikor ál-mennyegzŒt tartotok, akkor játszótár-
saitok nem hajlandók táncolni; amikor temetŒi menetre vált
a játék, játszótársaitok nem hajlandók gyászolni. Hasonlóképpen
játszadoztok a vallással. Mogorva, szeszélyes gyermekekként
elutasítjátok Jánost, mert a nazirok szigorúságával jött, engem

HitelezŒ (41. v.) – Akinek
valaki pénzzel tartozik

Adós (41. v.) – Aki pénzzel
tartozik a hitelezŒnek

Pénz (41. v.) – Ezüstpénz,
mely egy közönséges munkás
napi bére volt

Százados (2. v.) – VezetŒ
a római hadseregben

Aki kisebb az Isten országá-
ban (5. v.) – Akit legkevésbé
tartotok fontosnak; Jézus
magáról beszélt

Alabástrom szelence drága
kenet (37. v.) – Alabástrom
kŒbŒl készült tégely, mely
drága, édes illatú krémmel volt
tele.
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pedig azért utasítotok el, mert olyan barátságos emberi viselke-
dést tanúsítok, mely kellemes társasági kapcsolatokat tesz lehe-
tŒvé” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:263).

Lukács 8

Lukács 8:2 – Ki volt Mária Magdaléna?
Elder James E. Talmage,
aki a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja volt,
azt írta: „Mária Magda-
léna lett Krisztus egyik
legközelebbi barátja a nŒk
között. Eltántoríthatatlan
volt odaadása Gyógyítója
felé, akiért Krisztusként
rajongott; halandó gyötrŒ-
désének idején ott állt
a kereszt közelében, míg
a többi nŒ messze várt;
elsŒk között volt a sírbolt-
nál a feltámadás reggelén,
és Œ volt az elsŒ olyan
halandó, aki feltámadott
Lényt látott, és felismerte
Ãt – Urát, akit a szellemi
rajongás minden buzgal-
mával szeretett” (Jesus the
Christ, 264–265).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 7–8. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a B tevé-
kenységet, valamint kettŒt a többi (A, C vagy D) tevékenység
közül!

Írd le a jellemvonásait!

Olvasd el Lukács 7:1–10-es verseit, és sorold fel, szerinted mi volt
a százados öt legjellemzŒbb tulajdonsága vagy jellemvonása!
Mind az öt mellé írj le egy mondatot abból a szentírásból, mely
megmutatja, hogy birtokában volt ez a tulajdonság vagy jellem-
vonás!

Kövesd az ÜdvözítŒ példáját!

Olvasd el a naini özvegy történetét Lukács 7:11–17-es verseiben!

1. Jelöld meg a 13. verset, és gondolkozz el azon, mit jelent
megkönyörülni valakin (jó szívvel lenni valaki iránt).

2. Gondolj egy olyan valakire az egyházközségedben vagy gyüle-
kezetedben, akinek áldást jelentene az, ha jó szívvel lennél
iránta (lehet ez egy özvegyasszony vagy özvegyember)!

3. Döntsd el, milyen szolgálatot végezhetnél ennek az illetŒnek
ezen a héten, és tedd is meg ezt!

4. Írd le a jegyzetfüzetedbe az általad elvégzett szolgálat részle-
teit, és hogy milyen érzéseid voltak ezzel kapcsolatban!

Vérének folyása (44. v.) –
Begyógyulatlan seb, vagy seb,
mely vérzik

Szorongatá (42. v.) –
Köré gyılt

Összegezz!

Miután figyelmesen elolvastad a Lukács 7:36–50-ben található
történetet:

1. Írj egy két bekezdésbŒl álló történetet, mely összefoglalja eze-
ket a verseket! Úgy írd le, hogy felolvashasd azt egy elemis
osztálynak, és az segítsen nekik a történet jobb megértésében!

2. Fogalmazz meg egy olyan mondatot, mely kifejezi ennek
a szentírásrésznek a fŒ mondanivalóját! Használd fel ezt
a mondatot történeted címeként!

Gondolkozz el egy mai helyzeten!

Párosítsd össze a következŒ dolgokat (a–d) a felsorolt négy hely-
zettel (1–4)! A helyes válaszok megállapításához figyelmesen el
kell olvasnod Lukács 8:5–15-ös verseit! Írd le a jegyzetfüzetedbe
a számokat és az azokhoz tartozó betıket!

Dolgok:

a. Magok, melyeket megettek a madarak

b. Magok köves talajon

c. Magok, melyeket elfojtott a gaz

d. Magok jó talajon

Helyzetek:

1. Sára akkor találkozott a misszionáriusokkal, amikor kilukadt
a biciklijének a gumija. Segítettek neki megjavítani, és mesél-
tek a missziójukról. Sárát lefoglalták az egyetemi tanulmá-
nyai, de meghallgatta az üzenetüket, csatlakozott az egyház-
hoz és aktív tag lett. Szobatársai elkezdték csúfolni, a barátja
pedig szakított vele. Egyedül érezte magát, és abbahagyta
az egyházi gyılések látogatását, hogy ismét a barátaival lehes-
sen.

2. Tamás kicsúfolta a misszionáriusokat, amikor kopogtattak az
ajtaján, ám azok nem vitatkoztak vele. Mivel ebben különböz-
tek másoktól, Tamás kíváncsi lett. Meghallgatta a tanításaikat
és összebarátkozott velük. Kedvelte Œket, így hát csatlakozott
az egyházhoz. Addig járt el az egyházi gyılésekre, amíg el
nem cserélték a misszionáriusokat – ezt követŒen már nem
érdekelte a dolog, és nem járt el.

3. Anna az egyházban nŒtt fel. Egészen addig mindig aktív volt,
míg Bencével nem találkozott. Szerette Bencét, és nem törŒ-
dött vele, hogy másik egyháznak a tagja. Bencét nem érdekel-
ték a visszaállított evangélium tanításai, és úgy érezte, hogy
Anna egy kicsit Œrült dolgokban hisz. Megmondta neki, hogy
csak akkor maradhatnak együtt, ha abbahagyja az egyházi
gyılésekre járást. Anna szomorú volt, de úgy tett, ahogy azt
Bence mondta, mert szerette Œt.

4. Rudi családja akkor csatlakozott az egyházhoz, amikor Œ
tizenkét éves volt. Lelkes volt, hogy diakónussá lehet, és apja
felszentelte Œt. A családja minden tŒle telhetŒt megtett annak
érdekében, hogy megtartsák a családi esteket, és soha nem
mulasztották el a családi imát. Együtt jártak az egyházi gyılé-
sekre, és gyakran beszélgettek az evangélium tanításairól.
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Lukács 9
A tizenkét apostolt elküldik, 

hogy prédikáljanak

Jézus felszentelt tizenkét apostolt, hogy segítsenek neki a
munkájában, és vigyék tovább azt, miután Ã már felment
a mennybe. Ennek a nagy feladatnak az elvégzéséhez az apos-
toloknak hatalomra, felhatalmazásra, gyakorlatra és tudásra
volt szükségük, de amint arra Thomas S. Monson elnök, az
ElsŒ Elnökség tagja emlékeztetett minket: „Akit az Úr elhív,
azt képessé is teszi” (Conference Report, 1987. április, 54;
vagy Ensign, 1987. május, 44). Lukács 9. fejezetének olvasá-
sánál figyeld meg, hogyan segítette Jézus a tizenkettŒt, hogy
alkalmassá váljanak a szükséges tanulásra és tapasztalatszer-
zésre! Biztosak lehetünk abban, hogy az Úr mindenkit segít,
aki elhívást kap. Azt akarja, hogy sikerrel járjunk. 

Egyéb beszámolók a Lukács 9-ben olvasottakról
Lukács 9:1–6 – Máté 10; Márk 6:7–13
Lukács 9:7–9 – Máté 14:1–2; Márk 6:14–16
Lukács 9:10–17 – Máté 14:13–21; Márk 9:10–17; János 6:1–14
Lukács 9:18–50 – Máté 16:13–18:8; Márk 8:27–9:50
Lukács 9:57–62 – Máté 8:19–22

A szentírások megértése
Lukács 9

Lukács 9:5 – „Még a port is verjétek le a lábaitokról”
Amikor az Úr szolgái leverik a port a lábaikról, az annak bizony-
sága, hogy akikhez elküldte Œket az Úr, azok elutasították a társa-
ságukat és az üzenetüket. Annak jele ez, hogy nem felelŒsek
többé az Œket, elutasítókat utolérŒ ítéletekért. Elder Joseph Fiel-
ding Smith, aki akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja
volt, azt mondta, hogy „ilyen felelŒs cselekedetet csak akkor
tegyünk, ha az Úr Szelleme jelzi, hogy ennek meg kell lennie”
(Church History and Modern Revelation, 4 kötet, [1946–1949], 1:115).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 9. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Jézus követése

A Lukács 9:23–27, 57–62-ben olvasottak alapján írj egy vagy két
bekezdést arról, hogy mit jelent igazán követni Jézust, és hogy
milyen okai lehetnek annak, hogy valaki ezt meg is teszi.

Eledel (12. v.) – Étel

Szaggatja Œt (39. v.) –
Rázkódásokat idéz elŒ nála

Fejedelem (7. v.) – Uralkodó
vagy kormányzó egy adott
területen

Lukács 10
A hetveneket elküldik, 

hogy prédikáljanak

Amint egyre nagyobb igényeket támasztott a munka, Jézus
elhívta és felszentelte a hetveneket, hogy menjenek el,
ahogyan azt a tizenkettek is megtették. Lukács 10. fejezetében
néhány olyan dologról olvashatunk, amiket tanítottak nekik,
és amiket tapasztaltak. A hetvenek elhívásának módja, 
hogy a Tizenketteket segítve „az egyházat minden nép között
felépítsék” (T&Sz 107:34), ma is tovább él. Lukács 10. feje-
zete emellett tartalmazza Jézus egyik legismertebb példázatát.

Egyéb beszámolók a Lukács 10-ben olvasottakról
Lukács 10:1–24 – Máté 10:20–27

A szentírások megértése
Lukács 10

Lukács 10:30–33 – Egy pap, egy levita és egy
szamaritánus
A papok és a leviták vallási vezetŒk voltak, akiknek segítséget
kellett volna nyújtani mindazoknak, akik erre rászorultak. Jézus
külön kihangsúlyozta, hogy egy szamaritánus volt az, aki segítsé-
get nyújtott ebben a példázatban. A szamaritánusokat utálták
a többiek (lásd János 4:9). A zsidók fizikailag (lásd 2 Királyok
17:24–34) és szellemileg is (lásd János 4:20–22) alattuk állóként
tekintettek a szamaritánusokra. A szamaritánusok és a zsidók
általában nyíltan ellenségesek voltak egymással, ám ezen a példá-
zaton keresztül azt tanította az ÜdvözítŒ, hogy a szeretetet nem
szabadna korlátoznia a nemzetiségi vagy faji hovatartozásnak.

Lukács 10:38–42 – Mária és Márta odaadása
Elder James E. Talmage azt írta:
„Jézus nem feddte meg Mártát azért,
mert szeretett volna jól gondoskodni;
és azt sem erŒsítette meg, hogy Mária
esetleg elmulasztott volna valamit.
Azt kell feltételeznünk, hogy Mária
segítŒkészen tevékenykedett a Mes-
ter megérkezése elŒtt; azonban most,
hogy már ott volt, úgy döntött, hogy
Vele marad. Ha vétkes lett volna
kötelességének elhanyagolásában,
akkor Jézus nem dicsérte volna meg
azért, amit tett. Jézus nemcsak jól fel-

szolgált ételekre és fizikai kényelemre vágyott, hanem a nŒvérek
társaságára is, mindezek felett pedig minden befogadó figyel-

Foglalatos volt a szüntelen
való szolgálatban (40. v.) –
Elvonta a figyelmét a sok
tennivaló

Megvet (16. v.) – Elutasít,
visszautasít

Értelmesek (21. v.) – Tanultak

Kifosztván (30. v.) – Ellopván
tŒle a ruháját



62

mükre annak tekintetében, amit el akart mondani nekik. Ã töb-
bet tudott adni nekik, mint amit valaha is kaphatott volna tŒlük.
Jézus szerette ezt a két nŒvért, és azok fivérét is. Mindkét nŒ
odaadónak mutatkozott Jézus irányában, és mindketten a maguk
módján fejezték ki ezt. Márta gyakorlatiasabb volt, aki a fizikai
szolgálattal törŒdött; vendégszeretŒ és önmegtagadó természet
volt. Mária viszont, elmélkedŒ és szellemi dolgok felé forduló,
azáltal fejezte ki odaadását, hogy ott volt Vele és értékelte Ãt”
(Jesus the Christ, 433).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 10. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

A hetvenek küldetése

1. Olvasd el Lukács 10:1–24-es verseit és sorold fel, miben
hasonlított a hetvenek küldetése a tizenkét apostol külde-
téséhez, melyet Lukács 9:1–6, 10 jegyez fel! (Emellett ezt
a tizenkettek Máté 10. fejezetében feljegyzett küldetésével
is összehasonlíthatod.)

2. Olvasd el a Tanok és szövetségek 107:23, 25, 33–35, 38-as ver-
seit, és írj a Hetvenek tagjaira, valamint a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagjaira háruló felelŒsségek közötti mai hasonló-
ságokról és különbségekrŒl!

Legyél riporter!

Olvasd el a jó szamaritánus példázatát Lukács 10:30–37-ben,
és sorold fel a történet három fŒ szereplŒjét! Képzeld el, hogy
újságíró vagy, és riportot kell készítened az eseményrŒl!

1. A három fŒszereplŒ neve mellé írd oda, milyen kérdéseket
kérdeznél tŒle az újságcikkedhez, és hogy szerinted milyen
választ adna!

2. Írj egy befejezŒ bekezdést az újságcikkhez, hogy megtanítsd
e példázat fŒ mondanivalóit, és hogy biztasd iskolád tagjait:
legyenek olyanok, mint a jó szamaritánus!

Olvass a sorok között!

Figyelmesen olvasd el Lukács 10:38–42-es verseit (lásd még
„A szentírások megértése” részt ezekhez a versekhez kapcsoló-
dóan)! Írj le a jegyzetfüzetedbe egy bekezdést arról, hogy mit
tanított az ÜdvözítŒ ebben a történetben.

Lukács 11
Legyél tele világossággal!

Mit jelent számodra az Œszinte szó? Hogyan lehet összeha-
sonlítani az Œszinteséget a képmutatással? Az ÜdvözítŒ
tanításai erŒteljesek lehetnek az életünkben, amennyiben
alkalmazzuk azokat. Ha például hittel és igaz szándékkal
imádkozunk, az Úr válaszolni fog az imáinkra. Ha viszont

csak azért ajánljuk fel imáinkat, hogy másokat lenyıgözzünk,
akkor nem sok hatása lesz azoknak.

Lukács 11. fejezetének olvasásánál gondolkozz el azon,
hogyan áldhatják meg azokat az ÜdvözítŒ tanításai, akik
Œszintén alkalmazzák Œket az életükben! Mit tanított Jézus
a képmutatásról? Szerinted miért fontos nemcsak tettetni azt,
hogy igazéletıek vagyunk?

Egyéb beszámolók a Lukács 11-ben olvasottakról
Lukács 11:1–4 – Máté 6:9–13

A szentírások megértése
Lukács 11

Lukács 11:5–13 – Az éjfélkor felkeresett barát
példázata
Az Úr azt tanította, hogy ha az ember, minden önzésével együtt,
ad a felebarátjának, aki a kifogás és idŒleges visszautasítás elle-
nére folyamatosan arra kéri Œt, akkor Isten is bizonyára megadja
azt, amit kitartóan, hittel és tisztes szándékkal kérnek tŒle.

Lukács 11:29–32 – Mi „Jónás prófétának ama jele”?
Elder Bruce R. McConkie
azt írta: „Jónás temetése és
elŒjövetele a »nagy hal«-ból
(Jónás 1:15–17) Krisztus
halálát, eltemetését és feltá-
madását szimbolizálja”
(Mormon Doctrine, 2. kiadás,
[1966], 711–712).

Lukács 11:52 – Mit értett Jézus „a tudománynak
kulcsa” alatt?
Lukács 11:53 versének Joseph Smith fordítása elmagyarázza,
hogy a tudománynak (tudásnak) kulcsa a szentírásokra utal.
Elder Bruce R. McConkie így magyarázta el ezt:

„Az ördög háborút folytat a szentírások ellen. Gyılöli Œket, kifor-
gatja a jelentésüket, és amikor csak tudja, elpusztítja azokat.
A kísértéseinek engedŒket arra csábítja, hogy hagyjanak ki
belŒle, változtassanak és rontsanak azon, módosítsanak és
helyesbítsenek rajta, eltávolítva ezzel azt a kulcsot, mely segít az
embereknek abban, hogy bölccsé tehessenek »az idvességre«
(2 Timóteus 3:15–17).

Ennek megfelelŒen, Jézus itt csapásokkal halmozza el azokat,
akik megfertŒzték és elpusztították a szentírásokat, melyek irá-
nyították volna a zsidókat és felvilágosították volna Œket”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:624–625).

édesanyád, aki megszült
és szoptatott téged

Menta, ruta (42. v.) –
Kétféle kerti gyógynövény

Bántasz (45. v.) – Sértesz,
megfeddsz

Tolakodás (8. v.) – Merész
kitartás

Belzebúb (15. v.) – Sátán

Boldog méh, amely téged
hordozott, és az emlŒk, melye-
ket szoptál (27. v.) – Áldott az 
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A szentírások tanulmányozása 
Lukács 11. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységeket!

Magyarázd el a példázatot!

Miután megtanította a tanítványoknak, hogy mi módon imád-
kozzanak (lásd Lukács 11:1–4), Jézus két rövid példázatot mon-
dott el, hogy segítsen nekik megérteni, miként mıködik az ima.
Olvasd el a példázatokat (5–13. versek), majd saját szavaiddal
magyarázd el, mit tanítanak nekünk ezek az imáinkról!

Jaj, jaj, jaj

A „jaj” egy bánatból vagy haragból fakadó felkiáltás, mely itt elítéli
a gonoszokat. Készíts a jegyzetfüzetedben egy, az alábbihoz
hasonló táblázatot, keresd ki a felsorolt öt kifejezést Lukács
11:37–53-as verseibŒl, majd magyarázd el, miért ítélte el Jézus eze-
ket a cselekedeteket, szerinted mit akart Jézus, min változtassanak
az emberek, és mit tesznek ma az emberek, ami hasonlít ezekhez:

Lukács 12
„Keressétek az Isten országát”

Az ÜdvözítŒ követéséhez magunk mögött kell hagyni a világ
gonoszságát. A sok szórakozás és kísértés miatt ez lehet nehéz
is. Jézus azonban nagy áldásokat ígér azoknak, akik követik
Ãt. Lukács 12. fejezetének olvasásánál figyeld meg, mit köve-
tel meg Jézus a tanítványaitól és milyen ígéreteket ad nekik!

Kifejezések
Lukács 11-bŒl

Miért ítélte
el Jézus

a cselekedetet?

Szerinted mit akart
Jézus, min

változtassanak az
emberek?

Mit tesznek ma az
emberek, ami

hasonlít ehhez?

„A pohárnak . . .
külsŒ részét

megtisztítjátok”
(39. v.)

„Megadjátok a
dézsmát (tizedet)

a mentától,
rutától” (42. v.)

„Szeretitek
az elŒlülést”

(43. v.)

„Elhordozhatatlan
terhekkel

terhelitek meg
az embereket”

(46. v.)

„Építitek a
próféták sírjait”

(47. v.)

A szentírások megértése
Lukács 12

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 12. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Válassz kedvencet!

Lukács 12. fejezetének olvasásánál válassz ki három olyan
verset, amelyek nagy hatással vannak rád, majd válaszolj vagy
tedd meg a következŒket:

1. Miért választottad ki (egyenként mondd meg) ezeket 
a verseket?

2. Szerinted mit próbálnak megtanítani ezek a versek?

3. Memorizáld az egyik verset, és mondd el azt a családod egy
tagjának, egy tanárodnak vagy barátodnak!

Mi rejlik a szám mögött?

Olvasd el Lukács 12:15-ös versét, és nézd meg, hogy mitŒl óvott
Jézus! Olvasd el a 16–21-es verseket és válaszolj a következŒ
kérdésekre:

1. Hány alkalommal fordul elŒ az én szó, illetve az E/1 (egyes
szám elsŒ személy) birtokos ragozás, amikor arról van szó,
milyen érzések voltak a gazdag emberben azon dolgokat
illetŒen, amikkel az Úr megáldotta Œt?

2. Mit árul el ez a hozzáállásáról?

3. Hogyan segített az ÜdvözítŒ példázata annak megtanításá-
ban, hogy „eltávoztassátok a tehetetlenséget” (óvakodjatok
a tehetetlenségtŒl)?

4. Mit tudsz meg ebbŒl a példázatból a világi kincsekrŒl?

Takar (17–18. v.) –
Helyez vagy tárol

Termet (25. v.) – Magasság

Egy arasz (könyök) (25. v.) –
Körülbelül 0.5 méter

Fáradoznak (27. v.) –
Dolgoznak

Kovász (1. v.) – ÉlesztŒ

Vallást tesz (8. v.) – Elismer

Hatalmasságok (11. v.) –
Uralkodók, vezetŒk

Telhetetlenség (15. v.) –
Mohóság
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Fejezd be a mondatot!

Olvasd el Lukács 12:35–48-as verseit! Az ott talált információk
alapján fejezd be a következŒ mondatokat:

1. Figyeljetek és készüljetek fel . . .

2. Ha tudnánk mikor, akkor . . .

3. Amikor a mester visszatér, a szolgák . . .

4. A mester akkor tér majd vissza, amikor . . .

5. A mester meg fogja büntetni azokat a szolgákat, akik . . .

6. Sokat várnak el attól, . . .

Lukács 13
Térjetek meg vagy vesszetek el!

Képzelj el egy csodaszép fát, melynek ágai tele vannak a ked-
venc gyümölcsöddel! A gyümölcs telt, érett és felséges illatú.
Most képzelj el egy olyan fát, melynek nagy ágai és buja, zöld
levelei vannak! Azonban annak ellenére, hogy most van itt az
évadja, és közelrŒl is megnézed, egyetlen szem gyümölcsöt
sem találsz a fán. Jézus egy ehhez hasonló történetet használt
fel arra, hogy az igazéletıségrŒl és a megtérésrŒl (bınbánat-
ról) tanítson.

Lukács 13. fejezetének olvasásánál más tanításokat is keress
a megtérésrŒl és arról, hogy ezek hogyan vonatkoznak 
a te életedre!

A szentírások megértése
Lukács 13

Lukács 13:1–5 – „Ha meg nem tértek, mindnyájan,
hasonlóképen elvesztek”
Ezekkel a versekkel kapcsolatban azt írta Elder Bruce R.
McConkie:

„Vajon azért küld Isten baleseteket, erŒszakos halált és más csa-
pásokat [az egyénekre], hogy megbüntesse Œket a bıneik miatt?
Úgy látszik, voltak olyanok Jézus hallgatósága között, akik így
gondolták. Ennek megfelelŒen azt látjuk, hogy a Mester határo-
zottan kijelenti: akik ilyen szerencsételenségeknek vannak
kitéve, azok nem nagyobb bınösök társaiknál, akiknek az életét
ezek elkerülték.

Bár általános tantételként igaz, hogy Isten katasztrófákat, csa-
pásokat, kórokat és szenvedést küld a lázadókra, és megŒrzi,
valamint megvédi azokat, akik szeretik és szolgálják Œt. . . . 

Három mérce liszt (21. v.) –
Nagy mennyiségı liszt

Pusztán hagyatik (35. v.) –
Üres lesz

Vinczellér (7. v.) –
Gondnok/vigyázó (aki metsz,
táplál és arat)

Azt azonban teljesen jogtalanul mondanánk, hogy bizonyos sze-
mélyeket, akiket háborúban öltek meg, akik balesetben haltak
meg, akiket kórok sújtottak, vagy akiket megfosztottak a vagyo-
nuktól a természeti csapások, azok olyanokként lettek kivá-
lasztva társaik közül, mint akik különlegesen megérdemlik az
ilyen feltételezett megtorlást. Nem az ember elŒjoga arra a követ-
keztetésre jutni egy-egy baleset vagy szenvedés esetében, hogy
az igazságos megtorlásként történt az adott emberrel, tisztesség-
telen viselkedése miatt.

. . . Tulajdonképpen szentjeinek legtisztességesebbjeire is bocsát
ilyen dolgokat az Úr, hogy próbára tegye és megpróbálja Œket. . . .

Az igazi tanulság, amit Jézus összegzésébŒl szırhetünk le:
»Ha nem tértek meg, mindnyájan hasonlóképen elvesztek« –
arra utal, hogy nem volt különbség tisztesség tekintetében
a megöltek és az élŒk között, és ha az élŒk nem térnek meg,
akkor Œk is el fognak veszni, a halottakkal együtt” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:475–476).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 13. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

Értelmezz egy példázatot!

Olvasd el Lukács 13:6–9 példázatát, és készíts egy rajzot arról,
amit Jézus elmondott! Minden figura mellé írj egy olyan szót
vagy mondatot, ami szerinted megfelelŒ értelmezése az adott
dolognak! (Az ember például Istenre utal, a fügefa pedig azokat
a zsidókat jelképezi, akik között Jézus élt.)

Vonatkoztasd a szentírásokat!

Lukács 13:10–17-es verseiben egy olyan nŒrŒl van szó, akit a sab-
bat napján gyógyítottak meg a zsinagógában. Válaszold meg
a következŒ kérdéseket, melyek segítenek magadra vonatkoz-
tatni ezt a történetet, és megtanulni azt, hogy mi módon áldhat
meg téged az ÜdvözítŒ az Ã csodálatos hatalmával:

1. Mi idézheti elŒ
azt, hogy valaki
szellemileg
„meg [legyen]
görbedve”
(meggörnyedjen,
mintha terhet
cipelne)?

2. Olvasd el Lukács
13:12–13-as ver-
seit! Mikor szólít-
hat minket Jézus,
hogy megszaba-
duljunk a problé-
mánktól és fele-
gyenesedjünk?

3. A 16. vers szerint
mit akar Jézus,
különösen mitŒl
szabaduljunk
meg?
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Írj egy példázatot!

Jézus két olyan példázatot mond el Lukács 13:18–21-es versei-
ben, melyek az egyház növekedésérŒl és fejlŒdésérŒl tanítanak.
Olvasd el ezt a két példázatot, majd írj magadtól egy olyan
példázatot (általános példákat vagy dolgokat használva az
életedbŒl), mely az egyház növekedését illusztrálja! (További
információkért lásd „A szentírások megértése” Márk 8:15-nél,
a 45. oldalon.)

Lukács 14
A tanítványi mivolt ára

Marion G. Romney elnök, aki második tanácsos volt az ElsŒ
Elnökségben, azt mondta: „Krisztus felhívása, hogy legyünk
a tanítványaivá, egyetemes. Mindenkit hív. Elhívása és
ígérete a következŒ: »JŒjjetek én hozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak
titeket« (Máté 11:28). . . . Jézus nem rakott árcédulát erre 
a felhívásra. Nefi úgy idézi Ãt, mint aki azt mondja: »Jöjjetek
énhozzám a világ minden tájáról és vegyetek tejet és mézet,
ingyen, pénz nélkül« (2 Nefi 26:25). Ez viszont nem azt
jelenti, hogy mivel nincs rajta az ár, nem kerül semmibe. Ige-
nis árat kell fizetni azért, hogy Krisztus tanítványává váljunk,
méghozzá nagyon is valóságos árat. Az ár viszont cselekede-
tekben van megállapítva, nem pénzben” (Conference Report,
1978. szeptember–október, 53–54; vagy Ensign, 1978.
November, 38).

Lukács 14. fejezetének olvasásánál keress néhány olyan árat,
mely ahhoz társul, hogy Jézus Krisztus tanítványává legyen
valaki!

A szentírások megértése
Lukács 14

Lukács 14:26–27 – Miért gyılöljük a családunkat?
Elder Bruce R. McConkie így magyarázta ezt: „Jézus a gyılölet
szó alatt nem intenzív idegenkedést vagy undorodást értett, mert
az ilyen ellenkezik az evangélium egész szellemével és jellegével.
Az embereknek szeretniük kell még az ellenségeiket is, nem is
szólván a saját testükrŒl és vérükrŒl. (Máté 5:43–48). Jézus ezen
utasításainak értelme és jelentése inkább az, hogy az igazi tanít-
ványok Isten iránti elkötelezettsége fontosabbnak számít sok
családi vagy személyes kötelezettségnél [lásd még Máté 10:37;
19:27, 29; T&Sz 103:28]” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:503).

Vízkóros (2. v.) – Duzzadás, vagyis vízfelgyülemlés, mely
betegségrŒl árulkodik

Lukács 14:28–33 – „Mert ha közületek valaki tornyot
akar építeni, nemde elŒször leülvén felszámítja
a költséget?”
Akik csatlakoznak az egyházhoz, azok legyenek felkészülve az
evangéliumban megkövetelt áldozatok meghozására. A megtér-
tek még a keresztelŒt és azt megelŒzŒen gondolják át ezeket
a követelményeket, mielŒtt elköteleznék magukat amellett, hogy
teljes mértékben követni fogják Jézus tanításait. Egy új elhívás
kihívásaival szembesülve ezt mondta hajdanán John Taylor
elnök: „Amikor elŒször szembetaláltam magam a mormoniz-
mussal, nyitott szemmel tettem azt. Felmértem a költségeket.
Úgy tekintettem arra, mint egy élethossziglan tartó munkára,
és úgy gondoltam, hogy nemcsak egy idŒre lettem besorolva,
hanem az örökkévalóságra is, és most nem akartam visszaret-
tenni, bár éreztem a hozzá nem értésemet” (B. H. Roberts,
The Life of John Taylor [1963], 48).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 14. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Mi a tantétel?

A szentírások olvasásánál gyakran nyújt segítséget az, ha meg-
állsz és megkérdezed magadtól: „Milyen kérdést vagy problémát
válaszolnak, illetve oldanak meg ezeknek a verseknek a tanítá-
sai?” Lukács 14:7–14-es verseinek olvasásánál írj le legalább egy
olyan fontos kérdést, melyet megválaszolnak az itt tanítottak,
majd saját szavaiddal írd le a választ erre a kérdésre!

Sorold fel a kifogásokat!

Lukács 14:15–24 példázata sok olyan emberrŒl szól, akit
meghívnak egy nagy vacsorára.

1. Rajzold le a jegyzetfüzetedbe a következŒ táblázatot! Sorold
fel a példázatban meghívottak kifogásait, majd sorolj fel
olyan mai kifogásokat, melyek hasonlítanak a példázatban
lévŒkhöz!

2. Összegezd a példázat fŒ tantételét!

Vedd figyelembe az árat!

Lukács 14:25–34 Krisztus néhány elvárásáról beszél a
tanítványai irányában.

1. Olvasd el ezeket a verseket és sorold fel az elvárásokat,
amiket találsz!

A példázatban lévŒ 
kifogás

Mai 
kifogás

Lukács 14:18

Lukács 14:19

Lukács 14:20
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2. Szerinted miért akarja az Úr, hogy oly sokat feláldozzunk
azért, hogy kövessük Ãt?

3. Mondj néhány olyan meghatározott dolgot, melyet megte-
hetsz e tanítások követése érdekében!

4. Hited szerint milyen áldásokat kapnak majd azok, akik
Krisztus tanítványai?

Lukács 15
Példázatok ideje

A példázat egy olyan
rövid történet, mely
örök igazságot tanít.
Jézus példázatai hét-
köznapi dolgokról
szóltak, de fontos val-
lási igazságokat ta-
nítottak. A példázatok
a Szellem hatalma
által segítenek az embe-
reknek az igazság meg-
értésében, nem az ész
hatalma által. Lukács
15–16 sok példázata
a lelkek értékérŒl tanít,
valamint arról a fel-
elŒsségünkrŒl, hogy
segítsünk és áldjunk
meg másokat.

A szentírások megértése
Lukács 15

Lukács 15:3–32 – A juhok, a pénz és a tékozló fiú,
ahol mindegyik más okból veszett el
David O. McKay elnök ahhoz hasonlította az ebben a három
példázatban elveszett dolgokat, ahogyan ma is elvesznek Isten
egyes gyermekei:

Az elveszett juh: „Hogyan veszett el ez a juh? Nem volt lázongó.
Ha figyelemmel kíséritek a hasonlatot, a juh teljesen szabály-
szerı módon igyekezett táplálékot szerezni, hogy éljen, ám bal-
gaságból vagy akár tudatlanul a mezŒ csábításának engedett,
a jobb fı kilátásának, míg elmaradt a nyájtól és elveszett.”

Az elveszett pénz: „Ebben az esetben nem az elveszett dolog volt
a felelŒs. Akire rá volt bízva az a pénz, az tette azt figyelmetlen-
ségbŒl vagy hanyagságból rossz helyre, vagy ejtette el azt.”

Az elveszett, vagy tékozló fiú: „Itt akaratlagos dologról van szó,
választásról, tudatos választásról. Itt bizonyos szempontból

Nyakába esék (20. v.) –
Megölelte Œt

Dobzódva (13. v.) –
Féktelenül

a hatalom elleni lázadásról van szó” (Conference Report, 1945.
április, 120–121, 123).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 15. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az egyik
(A vagy B) tevékenységet!

Töltsd ki a táblázatot!

Másold le a következŒ táblázatot a jegyzetfüzetedbe! Töltsd ki
azt a Lukács 15. fejezetében található információk alapján!

Írj egy levelet!

Lukács 15. fejezetének elolvasása után írj a jegyzetfüzetedbe egy
levelet a következŒ típusok közül! (Miután visszakaptad a megírt
feladatot, elküldheted annak, akinek írtad a levelet.) A levél
részeként írd le annak a szentírásnak az utolsó öt versét, mely
szerinted segíteni fog annak, aki ezt a levelet megkapja!

1. Levél egy általad ismert misszionáriusnak. Bíztasd Œt, és
fejezd ki háládat az általa végzett misszionáriusi szolgálatért,
melyben segít megtalálni Mennyei Atyánk azon gyermekeit,
akik elvesztek!

2. Levél egy olyan személynek, akirŒl tudod, hogy misszióba
készül. Mondd el neki, mit tanultál Lukács 15. fejezetébŒl, és
hogy az miként segíthet neki felkészülni a misszionáriusi
szolgálatra!

3. Levél saját magadnak, melyet lezársz és addig nem bontasz
fel, míg misszionáriusi korba nem érsz. Jegyezd fel a Lukács
15. fejezetének tanulmányozásánál érzett érzéseket, valamint
céljaidat a misszionáriusi munka tekintetében!

Példázat
Versek, 

ahol
megtalálható

FŒ
mondanivaló

Mai példa
a példázat
kapcsán

Hogyan
kaptak

segítséget
a példázat
szereplŒi?

Hogyan
segíthetnél 

te ma egy ily
módon

elveszett
egyénnek?

Elveszett 
juh

Olyan
emberek,
akik elkó-
borolnak

az egyház-
tól és

elvesznek.

A pásztor
otthagyta
a kilenc-

venkilencet
és megmen-

tette az 
elveszett

juhot.

Lukács
15:8–10

Figyelmetlen
vagy durva
megjegyzés

megbánt
valakit, és

ez a személy
nem jön
többet az
egyházi

gyılésekre.

Tékozló 
fiú

Emberek,
akik

lázadnak és
otthagyják

az egyházat.
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Lukács 16
Felkészülni az Istennel 

való találkozásra

Lukács 15 példázatai azt hangsúlyozzák ki, milyen nagyon sze-
reti az Úr a bınöst, és mennyire örül akkor, amikor egy „elve-
szett” úgy dönt, hogy megtér (megbánja bıneit). Lukács 16 pél-
dázatai és tanításai azzal egészítik ki ezeket a mondanivalókat,
hogy miért fontos még az ítélet elŒtt az Úrhoz fordulni.

A szentírások megértése
Lukács 16

Lukács 16:1–15 – Miért használta az Úr példaként
a hamis sáfárt ebben a példázatban?
Jézus nem azt mondta, hogy legyünk hamisak (kétszínıek), mint
ez a sáfár, hanem arra tanított, hogy még az olyan ember is
tudja, hogyan tervezzen az eljövendŒre, akinek a pénz körül
forog az élete. Mennyivel inkább kellene nekünk, akik értjük
Isten jövŒre vonatkozó tervét, tervezni a jövŒre – az eljövendŒ
életre. Az irigy farizeusok úgy tettek, mintha Isten követŒi lenné-
nek, de jobban figyeltek arra, hogy mit kínál a világ.

Lukács 16:14–23 – „A farizeusok . . . csúfolák Ãt”
Joseph Smith próféta több inspirált változtatást tett ebben a szö-
vegben, mely a JSF Lukács 16:16–23-ban található. E változta-
tások folytán jobban megértjük (1) a farizeusok szembeszökŒ
gonoszságát, (2) annak közvetlen módját, ahogyan az ÜdvözítŒ
rendreutasította Œket, és (3) azt, hogy pontosan milyen bınöket
követtek el a farizeusok, melyek aztán a Lukács 16:18–31-ben
hozzájuk intézett tanításokhoz és példázathoz vezettek.

Szakadék

S Z E L L E M V I L Á
G

Áb
rah

ám kebele (Paradicsom)

Pokol (Szellembörtön)

S Z E L L E M V I L Á
G

Áb
rah

ám kebele (Paradicsom)

Pokol (Szellembörtön)

Áthidalt szakadék

Jézus Krisztus áthidalta a szakadékot
a paradicsom és a szellembörtön között

Dúsan vigadozván (19. v.) –
Luxusban élve

Ábrahám . . . kebelében (22. v.)
– A szellemvilágban, ponto-
sabban a paradicsomban

Pokol (23. v.) – Szellembörtön

Sáfár (1–3. v.) – Szolga

Sáfárság (2–4. v.) – FelelŒsség,
feladatok

Mammon (9, 11, 13. v.) –
Világi gazdagság és kincsek

Útálatos (15. v.) – Gonoszság

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 16. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Írd át saját szavaiddal a példázatot!

Válaszd ki a hamis sáfár (lásd Lukács 16:1–14) vagy a gazdag
ember és Lázárus (lásd Lukács 16:19–31) példázatát, majd tedd
meg a következŒket:

1. Olvasd el a példázat elsŒ versét!

2. Írd át ezt a verset saját szavaiddal!

3. Tedd meg ezt a példázat minden versével!

Lukács 17
Mikor fog eljönni Isten királysága?

Jézus tanította tanítványait a második eljövetelrŒl. Nem
mondta meg nekik eljövetelének pontos dátumát. Ehelyett
arról beszélt nekik, hogy készüljenek fel ama napra, mely sok
embert meglepetésként ér majd. Lukács 17 tanításai, melyek
között ott van a hit, az engedelmesség, a szolgálat, a hála és
a gonosz dolgok kerülése, fontosak azok számára, akik igye-
keznek készen állni Krisztus eljövetelére. Ennek a fejezetnek
az olvasásakor gondolkozz el azon, miként készíthet fel és
védhet meg téged e tanítások mindegyike az utolsó napokban!

A szentírások megértése
Lukács 17

Lukács 17:11–19 – A tíz leprás közül csak egy mutatta
ki háláját Jézus iránt
Spencer W. Kimball elnök azt írta: „A hálátlanság egy olyan
aggasztó bın, mely felserkenti az Úr haragját. (Lásd T&Sz 59:21.)
. . . Amikor az ÜdvözítŒ meggyógyította a tíz leprást, és csak az
egyik köszönte meg neki, akkor mindannyiunknak szóló tanul-
ságként rámutatott a kilenc hálátlanra, és azt mondta: Œk »nem
. . . tisztulának-é meg?« (Lukács 17:17). A felnŒttek és a fiatalok is
gyakran vétkeznek, engedetlenek és hálátlanok Mennyei Atyjuk
iránt, aki mindent megad nekik. Sokan elmulasztják hálájuk
kifejezését szolgálat, családi imák, tizedük fizetése, valamint
számos más olyan dolog által, melyet Isten jogosan elvárhat”
(The Miracle of Forgiveness, 58–59).

Felövezvén magadat (8. v.) –
Felkészülvén (az illetŒ hosszú
köntösének összefogására utal
a deréknál, hogy készen álljon
nekilátni a munkának)

Botránkozások (1. v.) – Olyan
cselekedetek, melyek botlásra
vagy bın elkövetésére készte-
tik az embereket
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A szentírások tanulmányozása 
Lukács 17. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a B tevé-
kenységet, valamint egyet a másik két (A vagy C) tevékenység
közül!

Hasonítsd össze egy hasonló
szentírással!

Olvasd el Lukács 17:5–10-es és Móziás 2:18–22-es verseit!

1. Milyen hasonlóságokat látsz ezekben a versekben?

2. Mi a „haszontalan szolga” kifejezés által tanított fŒ üzenet?

Figyeld meg jobban!

Olvasd el újra a tíz leprás meggyógyításának történetét Lukács
17:11–19-es verseiben!

1. Milyen áldásokat kapott mind a tíz leprás? (lásd a 14. verset).

2. Milyen további áldást kapott az a leprás, aki kifejezte háláját?
(lásd a 19. verset).

3. Szerinted mi a figyelemreméltó abban a különbségben, ami a
megtisztulás (meggyógyítás) és a megtartatás (teljessé tevés)
között van?

4. A köszönetet mondó leprás szamaritánus volt. Annak alapján,
amit a szamaritánusokról tudsz, szerinted miért fontos része
ez a történetnek?

A második eljövetel

Olvasd el Lukács 17:22–33-as verseit, és gondolkozz el azon,
hogy milyen lesz a világ a második eljövetelkor és mit csinálnak
majd az emberek! Írd le, hogy szerinted mi ezeknek a verseknek
a legfontosabb tanácsa, és mondd meg, hogy szerinted miért van
szüksége ma az embereknek erre a tanácsra!

Lukács 18
Kincs a mennyekben

Be akarsz lépni a celesztiális királyságba? Miért? Hited sze-
rint milyen áldások várnak rád ott? Hited szerint milyen
emberré kell válnod ahhoz, hogy beléphess oda?

Jézus azt tanította: „Aki nem úgy fogadja az Isten országát,
mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba” (Lukács
18:17). Lukács 18 minden példázatának története arra az
ígéretre összpontosít, hogy a hithıek, akik követik Jézus
tanításait, be fognak lépni a mennybe. Ennek a fejezetnek
az olvasásakor nézd meg, Jézus egyes tanításai hogyan
segíthetnek neked abban, hogy gyermekivé válj, és kiérdemeld
az Ã nagyobb kincseinek elnyerését!

Egyéb beszámolók a Lukács 18-ban olvasottakról
Lukács 18:15–30 – Máté 19:13–29; Márk 10:13–30
Lukács 18:31–34 – Máté 20:17–19; Márk 10:31–34
Lukács 18:35–43 – Máté 20:29–34; Márk 10:46–52

A szentírások megértése
Lukács 18

Lukács 18:1–8 – Miért mondta el az Úr a hamis bíró
példázatát?
Elder James E. Talmage azt írta: „Jézus nem arra utalt, hogy Isten
is úgy cselekedne, ahogyan ez a gonosz bíró végül is engedett
a könyörgésnek; hanem arra mutatott rá, hogy ha még egy ilyen
ember is, mint amilyen ez a bíró, aki »Istent nem félt és embert
nem becsült«, végül is meghallgatja és eleget tesz az özvegy
könyörgésének, akkor senki ne kételkedjen abban, hogy Isten,
az Igazságos és Irgalmas, meghallgatja [imáinkat] és válaszol
azokra” (Jesus the Christ, 436; lásd még T&Sz 101:81–92).

Ragadozók, hamisak (11. v.) –
Rablók, gonosz dolgokat
cselekvŒk

Állj bosszút, megszabadítom,
bosszút áll (3, 5, 7–8. v.) –
Igazságot szolgáltat
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A szentírások tanulmányozása 
Lukács 18. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Használd a saját szavaidat!

Olvasd el a hamis bíró példázatát Lukács 18:1–8-ban, és írd
le saját szavaiddal, hogy szerinted mi itt a fŒ mondanivaló
(lásd még „A szentírások megértése” Lukács 18:1–8-nál).

Hasonlíts!

Lukács 18:1-ben azt tanította Jézus, hogy mindig imádkozzunk.
Ezen túl, Lukács 18:9–14 példázata arra tanít minket, hogy egy
bizonyos hozzáállással imádkozzunk. Hasonlítsd össze a fari-
zeust és az adószedŒt a példázatban úgy, hogy lemásolod és
kitöltöd az alábbi táblázatot a jegyzetfüzetedben:

Lukács 19
Jézus Jeruzsálembe jön

Képzeld el, hogy tudomásodra jut: Jézus el fog jönni a váro-
sodba, iskoládba vagy otthonodba. Milyen érzések lennének
benned? Mit tennél, hogy szíves fogadtatásban részesítsd Œt?
Min változtatnál annak érdekében, hogy készen állj a fogadá-
sára? Képzeld el, mit mondana Jézus arról, amit ott megfigyel!
Mit kérne tŒled, mit csinálj másként? Minek örülne? Mi szo-
morítaná el Œt?

Lukács 19. fejezetének olvasásánál, mely arról szól, hogy Jézus
átmegy Jerikón és belép Jeruzsálembe, gondolkozz el azon, meny-
nyire másként reagáltak az emberek a jövetelére. Azon is gon-
dolkozz el, hogy mutatták meg Jézus cselekedetei, hogy milyen
érzések voltak benne az emberek iránt ezekben a városokban.

Egyéb beszámolók a Lukács 19-ben olvasottakról
Lukács 19:29–48 – Máté 21:1–16; Márk 11:1–18

Farizeus AdószedŒ

Mit gondoltak róla
az emberek?

Mit gondolt magáról?

Miért imádkozott?

Mit mondott Jézus
ezekrŒl a férfiakról?

Olvasd el Alma 
31:13–20-as és 33:3–11-es
verseit! Szerinted melyik
illik legjobban az egyes
emberek imáihoz?

A szentírások megértése
Lukács 19

Lukács 19:12–27 – Ennek a példázatnak egy
értelmezése
Elder Bruce R. McConkie ezt a magyarázatot adta:

„Krisztus a nemesember; a messzi tartomány a mennyország;
a neki adandó ország az, hogy minden hatalmat megkapjon »a
mennyben és a földön« (Máté 28:18); megígért visszatérése pedig
a dicsŒséges második eljövetel, amikor a szó szerinti, látható
királyság fel lesz állítva a földön. A tíz szolga az egyháznak olyan
tagjai, akik fizikai, értelmi és szellemi képességeket (gírákat)
kaptak, hogy az Œ szolgálatában használják fel azokat. Akiket
»alattvalók«-nak neveznek, azok a többi embert jelentik a világ-
ban, akik alattvalói neki, mivel Œ az egész föld Istene, de ezek
az emberek nem fogadták el az evangéliumát, és nem jöttek
szolgaként a nyájába. A szolgáknak megparancsolják, hogy
addig munkálkodjanak kertjében az Úr megbízásából, míg
vissza nem tér. . . .

Amikor a nemesember visszatér, hogy megítélje a világot, a cse-
lekedeteik szerint jutalmazza majd meg a szolgáit. Nem min-
denki kapja majd ugyanazt a státuszt az elkészített palotákban;
fokozatai vannak a dicsŒségnek. Lesznek, akik tíz város felett
uralkodnak, mások öt felett, megint másokat pedig, akik restek
voltak, teljesen megfosztanak az örökségüktŒl.

A nem használt tehetségek elvesznek; a helyesen használt tehet-
ségek addig fejlŒdhetnek, míg el nem érik a tökéletességet.
»Minden szorgalmas szolga nagy jutalmat kap majd; aki pedig
rest, attól még az a világosság, képesség és tehetség is elvétetik,
amivel rendelkezett«” (Doctrinal New Testament Commentary,
1:572–573).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 19. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy
a B tevékenységet!

Naplóírás

Lukács 19. fejezetének olvasása-
kor észre fogod venni, hogy sok
ember kapcsolatba került Jézus-
sal, amíg Œ Jeruzsálem felé uta-
zott és gyŒzedelmesen bement
a városba. (Ne felejtsd el, hogy
Jézus gyŒzedelmes bevonulása
életének utolsó hetében tör-
tént). Képzeld el, hogy a követ-
kezŒ emberek bŒrébe bújsz!
A szentírásokban leírtak segít-
ségével képzeld el, hogy milyen
lehetett számukra ez az élmény
Jézus kapcsán, és gondolkozz

el azon, hogy mi volt a meglátásuk az ÜdvözítŒrŒl! Ezen emberek
mindegyikének esetében írj egy naplóbejegyzést arról, hogy
milyen élményeik voltak Jézust illetŒen ezen alkalommal!

Gíra (13. v.) – Egy tálentom
száz gíra volt; egy pénzegység

Patvarkodással (8. v.) –
Csalással
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1. Zákeus

2. Azon tömeg egy tagja Jeruzsálemben, akik nézték, hogyan
vonul be Jézus egy szamár vemhén.

3. Valaki, aki a templomban volt, amikor Jézus megtisztította
azt.

Írj egy modern változatot!

Lukács 19:11–27 példázata a gíra szót használja, mely egy pénz-
egységre utal. A pénz azokat a készségeket és képességeket
jelképezi, melyeket kaptunk, és amikkel kapcsolatban elvárják
tŒlünk, hogy fejlesszük ki Œket ebben az életben. Olvasd el ezt
a példázatot, majd írj egy modern változatot errŒl a példázatról,
mely ugyanezt a leckét tanítja! Nemesember helyett írhatsz
például munkaadót vagy szülŒt.

Lukács 20
„Igyekeznek vala Œt elveszteni”

Lukács 20. fejezetének eseményei az ÜdvözítŒ halandó életé-
nek utolsó hetében történtek. Olvasás közben gondolkozz el
a következŒ kérdéseken: Miért akarták a zsidó vezetŒk elpusz-
títani Jézust? Milyen dolgokat állított Jézus, mely felbŒszítette
Œket? Miért lehettek ilyen érzések ezekben az emberekben,
külön figyelembe véve azt a szeretetet, könyörületet és örö-
met, melyet szolgálata alatt ajánlott fel Jézus? Mit tanulhatok
az ÜdvözítŒ példájából arról, hogy mi módon kezeljem azokat,
akik Isten királysága ellen vannak?

Egyéb beszámolók a Lukács 20-ban olvasottakról
Lukács 20:1–8 – Máté 21:23–27; Márk 11:27–33
Lukács 20:9–19 – Máté 21:33–46; Márk 12:1–12
Lukács 20:20–39 – Máté 22:15–33; Márk 12:13–27
Lukács 20:40–47 – Máté 22:41–23:15; Márk 12:34–40

A szentírások megértése
Lukács 20

Lukács 20:9–19 – A gonosz szŒlŒmívesek példázata
Ebben a példázatban a szolgák Œsi prófétákat jelképeznek, aki-
ket elutasítottak. Az örökös Jézus Krisztusra utal, akit tisztelnie
kellett volna a népnek, de akit elutasítottak és megöltek.

Támasszon magot (28. v.) –
Legyenek gyermekei

Mígnem vetem a te ellenségei-
det a te lábaid alá zsámolyul
(43. v.) – Míg minden ellensé-
gedet le nem gyŒzöm

Meggyalázván (11. v) –
Megsértve

Igazaknak tetteték magokat
(20. v.) – Úgy tesznek, mint
akik hı és tisztességes
emberek

Személyt nem válogat (21. v.)
– Nem részrehajló, nem kivé-
telez

Lukács 20:27–38 – „Sem nem házasodnak,
sem férjhez nem adatnak”
A szentírások és a mai próféták szavai világossá teszik azt, hogy
a házasság és a családi kapcsolatok a halál után is folytatódnak
(lásd T&Sz 132:19–22; Máté 19:6). Az örökkévaló családi kapcso-
latok áldását azok kapják meg, akik szent templomokban össze
lettek pecsételve, és betartják az ott kötött szövetségeket. Jézus
a sadduceusokhoz beszél, akik nem hittek a feltámadásban.
Ennek tudatában jobban megértheted azt, hogy miért válaszolt
nekik ily módon Jézus. (Lásd „A család: Kiáltvány a világhoz”,
Liahona, 1996. június).

Elder James E. Talmage azt tanította: „A nŒ csak egy valakinek
lesz és lehet a felesége az örök világban, és ez az a férfi lesz,
akihez a szent papság hatalma által hozzá lett adva a földön,
hogy társa legyen ebben az életben és az örökkévalóságban. Egy-
szóval a nŒ annak a férfinak lesz a felesége, akivel az isteni fel-
hatalmazás pecsétje alatt szövetségre lépett; és nincs olyan, csak
földi életre kötött megállapodás vagy megegyezés, mely érvényes
lenne a feltámadáskor” (The House of the Lord [1968], 90).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 20. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Legyél újságíró-riporter!

Képzeld el, hogy riporter vagy, aki azt a feladatot kapta, hogy
kövesse Jézust Lukács 20 eseményei alatt. Nem tartozol a köve-
tŒi közé, de ellensége sem vagy. Írd le úgy azon események törté-
netét, melyeknek tanúja voltál, mintha azt a másnapi újságnak
szánnád. Legyen olyan címe, mely szerinted megragadná olva-
sóid figyelmét.

Kutass a szentírásokban!

Olvasd el Lukács 20:9–18-as verseit, valamint az ezekhez 
a versekhez tartozó „A szentírások megértése” részt!

1. Keress ki az ÓszövetségbŒl három olyan embert, akikkel úgy
bántak, mint a példázatban szereplŒ szolgákkal, és sorold fel
a neveiket!

2. Keress egy olyan verset az Újszövetségben, mely megmutatja,
hogy úgy bántak Jézussal, ahogyan az örökössel ebben 
a példázatban.

Lukács 21
„Az idŒ elközelgett”

Szolgálatának vége felé az ÜdvözítŒ kinyilatkoztatta, hogy mi
történik majd a második eljövetele elŒtt. Ezeket az eseménye-
ket gyakran nevezzük az idŒk jeleinek. Lukács 21. fejezetének
olvasásakor gondolkozz el azon, milyen áldott vagy, hogy
olyan napokban élhetsz, amikor bekövetkezik néhány meg-
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jövendölt jel! Azt is fontold meg, milyen kiváltságos vagy
azért, hogy élŒ próféta vezet téged, aki segíthet neked megis-
merni és megérteni a jeleket!

Egyéb beszámolók a Lukács 21-ben olvasottakról
Lukács 21:1–4 – Márk 12:41–44
Lukács 21:5–38 – Máté 24:1–42; Márk 13; Joseph Smith–Máté

A szentírások megértése
Lukács 21

Lukács 21:5–38 – Fontos segítség a Joseph Smith
fordításban
Sok segítséget találsz, ha fellapozod a Máté 24-hez tartozó „A
szentírások megértése” részt (33. o.) Joseph Smith sok inspirált
változtatást tett Máté 24. fejezetében (Lásd Joseph Smith–Máté),
és itt is sok segítséget találsz majd.

Lukács 21:24 – „A pogányok ideje”
Elder Joseph Fielding Smith, aki akkoriban a Tizenkét Apostol
Kvórumának tagja volt, ezt magyarázta: „A pogányok (nemzsi-
dók) ideje nem sokkal Megváltónk halála után vette kezdetét. A
zsidók hamarosan elutasították az evangéliumot, amit ezt köve-
tŒen a nemzsidókhoz vittek. A nemzsidók ideje attól kezdve mos-
tanáig folytatódik” (Church History and Modern Revelation, 1:179).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 21. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

„Az idŒk jelei”

Lukács 21:5–36-os verseiben
Jézus megválaszolta a tanít-
ványok kérdéseit a jeruzsá-
lemi templom elpusztítását,
valamint az elpusztítást meg-
elŒzŒ eseményeket illetŒen.
Ez a rész nemcsak arról szól,
hogy mi történik majd a
templom elpusztítását köve-

tŒen, hanem arról is, hogy mi történik majd, mielŒtt az Úr dicsŒ-
ségben visszatér.

Ennek a beszámolónak az olvasásakor írd le, hogy milyen jeleket
adnak meg Lukács 21:8, 11–12, 26–27-es versei!

Készíts listát a felkészülési teendŒkrŒl!

A második eljövetel „nagy és félelmetes” (Malakiás 4:5) lesz a
gonoszok számára, de „ha felkészültök, akkor nem fogtok félni”
(T&Sz 38:30). Olvasd el Lukács 21:32–38-as verseit és sorold fel
legalább hét módját annak, ahogyan felkészülhetsz Jézus
Krisztus második eljövetelére!

Adok néktek szájat (15. v.) –
Inspirációt kaptok tŒlem, hogy
tudjátok, mit mondjatok

Kétség (25. v.) – Zavarodottság

Fillér (2. v.) – Nagyon keveset
érŒ aprópénz

Fölösleg (4. v.) – Gazdagság

Döghalálok (11. v.) –
Járványok

Lukács 22
Az úrvacsora szimbolizmusa

Mennyei Atyánk akarata értelmében és a kiengesztelésre fel-
készülve Jézus Krisztus egy felsŒ szobában, Jeruzsálemben
bevezette az úrvacsorát. Ez az ÜdvözítŒ irántunk érzett szere-
tete miatt hozott végtelen és örök áldozatot szimbolizálta.
Lukács arról szóló tanúbizonyságának olvasásakor, hogy mi
történt ebben a felsŒ szobában és Gecsemánéban, gondolkozz
el azon, hogy mennyire fontos életedben a kiengesztelés!
Mennyire vagy áldott Jézus áldozathozatala miatt? Hogyan
segít neked az úrvacsoravétel hited erŒsítésében Jézus
Krisztus kiengesztelését illetŒen, és mennyire növeli az
bizonyságodat Róla, aki a te ÜdvözítŒd és Megváltód?

Egyéb beszámolók a Lukács 22-ben olvasottakról
Lukács 22:1–65 – Máté 26; Márk 14
Lukács 22:66–71 – Máté 27:1; Márk 15:1

A szentírások megértése
Lukács 22

Lukács 22:31–34, 54–62 – Péter megtagadja Jézust

A Péter, testvérem címı beszédben Elder Spencer W. Kimball, aki
akkoriban a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja volt, azt
mondta, hogy óvatosnak kell lennünk, amikor szigorúan ítéljük
meg Pétert azért, amit Jézus elfogatásának éjszakáján tett. Arra
emlékeztetett minket, hogy Péter mindent otthagyott azért, hogy
kövesse Jézust (lásd Máté 19:27–28). Ezenkívül Jézus Krisztus
különbözŒ alkalmakkor többször megparancsolta a tizenkettŒ-

Szidalmazván (65. v.) –
SértŒ dolgokat mondván

Versengés (24. v.) – Vitatkozás

Elég eddig (51. v.) – Hagyjátok
abba ezt
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nek, hogy addig ne mondják el amit tudnak, „míg fel nem támadt
az embernek Fia a halálból” (Máté 17:9; lásd még Máté 16:20).

Elder Kimball ezt követŒen azt mondta: „Nem teszek úgy, mint
aki tudja, hogyan reagált erre Péter az elméjében, vagy mi kész-
tette arra, hogy azt mondja, amit mondott ezen a borzalmas
éjszakán. De annak fényében, hogy már bebizonyította bátor-
ságát, merészségét, nagy odaadását, valamint határtalan szerete-
tét a mester iránt, nem ítélhetnénk-e meg Œt kedvezŒen, és lega-
lább bocsáthatnánk meg neki, ahogyan azt ÜdvözítŒje úgy
látszik, teljes mértékben megtette? Krisztus majdnem rögtön ezt
követŒen felemelte Œt a legmagasabb tisztségbe az egyházában,
és ráruházta ennek a királyságnak minden kulcsát” (Brigham
Young University Speeches of the Year, 1971. július 13, 5).

Lukács 22:39–44 – Jézus minden pórusából vérzett
Gecsemánéban
Elder Russell M. Nelson azt tanította: „A kiengesztelés gyötrel-
mei Jeruzsálem városára összpontosítottak. Itt történt meg a fel-
jegyzett történelem legnagyobb olyan cselekedete, mely szeretet-
bŒl fakadt. A felsŒ szoba elhagyása után Jézus és barátai átkeltek
a mély szakadékon a várostól keletre, és egy olajfaligetbe érkez-
tek az Olajfák hegyének lentebb lévŒ lankáin. Ott, egy kertben,
mely a Gecsemáné nevet viseli – ami »olajsajtolót« jelent – verték
és sajtolták az olajbogyókat, hogy olajat és táplálékot adjanak.
Ott, Gecsemánéban szenvedte el az Úr »minden ember fájdal-
mát, hogy minden ember megbánhassa bıneit és Œhozzá juthas-
son.« Magára vette az egész emberiség bıneinek súlyát, viselve
annak hatalmas terhét, ami arra késztette Œt, hogy minden póru-
sából vérezzen” (Conference Report, 1996. október, 46–47; vagy
Ensign, 1996. November, 35).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 22. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a B tevé-
kenységet, valamint még egyet a többi (A, C vagy D) közül!

Magyarázd el egy gyermeknek!

Olvasd el Lukács
22:7–20-as verseit, és
keress okokat arra,
hogy miért szólhatnak
ezek a versek az elsŒ
úrvacsorai gyılésrŒl.
Képzeld el, hogy meg-
kérnek rá, hogy:
magyarázd el egy
elemis osztálynak,
hogy mit értett Jézus
a 19–20-as versekben
elmondottak alatt! Írd
le, hogy mit mondanál
azoknak a gyermekek-
nek!

Mit jelent ez neked?

Lukács 22:39–53-as verseinek elolvasása után gondolkozz el
a következŒ megállapításon Joseph Fielding Smith-tŒl: „Itt van
Isten Fia. Viseli vétkeim, vétkeitek és minden olyan lélek vétkeit,
aki befogadja Jézus Krisztus evangéliumát. . . . Viselte a terhet –
a mi terhünket. Én is hozzátettem valamit, és ti is. Mindenki.

Magára vállalta, hogy megfizeti az árat, hogy megmenekülhes-
sünk – hogy megmenekülhessetek – a büntetéstŒl, azzal a felté-
tellel, hogy befogadjuk az evangéliumát, és hogy igazak és hısé-
gesek leszünk abban” (Fall–Atonement–Resurrection–Sacrament
[address at the Salt Lake Institute of Religion, 1961. január 14], 8).

Alkoss képet az elmédben ezekrŒl az eseményekrŒl, valamint
arról, hogy Jézus egyedül volt a szenvedései közepette! Magya-
rázd el, hogy mit jelent neked Jézus szenvedése!

Hasonlíts össze két férfit!

Olvass Júdásról Lukács 22:1–6, 46–48-as verseiben, és PéterrŒl
Lukács 22:31–34, 54–62-es verseiben! Válaszold meg a követ-
kezŒ kérdéseket:

1. Szerinted miért tette Júdás azt, amit tett?

2. Szerinted miért tette Péter azt, amit tett?

3. Júdás felakasztotta magát; Pétert késŒbb elhívták, hogy
vezesse az egyházat. Mit árul el ez a két férfi közötti különb-
ségekrŒl?

Jelentsd a tényeket!

Ma az olyan riporterek, akik tárgyalásról írnak, a tényekrŒl tesz-
nek jelentést. Ha te ahhoz a tárgyaláshoz lennél kiküldve ripor-
terként, melyet Lukács 22:66–71-es versei írnak le, akkor mit
írnál? Írj egy jelentést, és találj ki hozzá egy olyan címet, melyet
egy újság is használhatna!

Lukács 23
A keresztre feszítés

Amint Jézus Krisztus keresztre feszítésérŒl olvasol, gondol-
kozz el az „Csodálattal bámulom Jézus szeretetét” egyházi
ének szavain!

Csodálattal bámulom Jézus szeretetét,
Boldogít, ha elnyerem mennyei kegyelmét.
Vértanú halálát reszketve idézem fel,
Értem vérzett, szenvedett, meghalt a kereszten.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Átszögzett, vérzŒ keze váltotta meg lelkem.
Örök hálám kíséri, dicsŒség övezze.
Hadd magasztaljuk nevét, zengjünk hálafohászt,
Amíg égi trónusa színe elé bocsát!

Megváltónk, értünk tett nagy tetted mily csodás, 
égi gondoskodás.
LegyŒzted a halált, s életet adtál.
(Egyházi énekek, 38)

Egyéb beszámolók a Lukács 23-ban olvasottakról
Lukács 23 – Máté 27:2–61; Márk 15; János 18:28–19:42

A szentírások megértése
Lukács 23

Lukács 23:7 – Heródes
A Heródes nem személynév volt, hanem egy olyan családnév,
mely mindazokra utalt, akik Nagy Heródes leszármazottjai vol-
tak. Ez a bizonyos uralkodó Heródes Antipus volt.

Lukács 23:18 – Barabbás
Barabbás egy olyan bınözŒ volt, akit lázadásért és gyilkosságért
tartottak fogva Jeruzsálemben. Neve kegyetlen iróniát rejt. Szó
szerinti fordításban a Barabbás azt jelenti „az atya fia”. Amikor
Pilátus felajánlotta, hogy a húsvéti ünnep részeként elenged egy
foglyot, a zsidó vezetŒk Barabbást kérték Jézus helyett, aki az
Atya Egyszülött Fia volt (lásd Lukács 23:18).

Lukács 23:31 – A száraz és a zöld fa
Elder Bruce R. McConkie azt írta: „A zöld fát és a száraz fát illetŒ
kifejezésre azt mondja Lukács: »Ennek elmondásával Izráel
szétszóratására utalt és a pogányok közötti pusztulásra, vagyis
más szavakkal a nemzsidókra,« értve ez alatt az izraeliták szét-
szóratását, mely Jeruzsálem elpusztításakor következett be, vala-
mint azokat a pusztításokat, melyek az utolsó napokban érnek
majd minden embert, a gonoszság és bosszú napjaiban, mely az
Œ második eljövetelét elŒzi meg” (The Mortal Messiah, 4:208).

Méltatlan (41. v.) – HelytelenEzt a népet félrevezeti (2. v.) –
Elfordítja a népet Cézártól

Semminek állítván (11. v.) –
Megvetvén; úgy kezelvén,
mintha semmi lenne

Lukács 23:39–43 – „Ma velem leszel a
paradicsomban”
Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogy a „Ma velem leszel
a paradicsomban” kifejezés azt jelenti: „Ezen a napon velem
leszel a szellemek világában: akkor majd tanítok neked mind-
ezekrŒl és válaszolok a kérdéseidre” (Teaching of the Prophet
Joseph Smith, 309). Jézus nem támogatta a halálos ágyon történŒ
bınbánat elképzelését.

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 23. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Másvalaki látószögébŒl

Figyelmesen olvasd el Lukács 23. fejezetét, és sorban képzeld el,
hogy a következŒ emberek helyében vagy: Pilátus, Barabbás,
az alázatos lator (tolvaj; lásd Máté 27:38) a kereszten, Czirénbeli
Simon és Arimethiai József. A szentírásokban elmondottak
alkalmazásával írd le egyenként, hogy szerinted mit gondoltak
ezek az emberek az ÜdvözítŒrŒl!

Lukács 24
„Tudom, hogy az én megváltóm él”

Elder Robert L. Backman, aki korábban a Hetvenek Elnökségé-
nek volt a tagja, a következŒ kihívást intézte hozzánk: „Képzel-
jétek el magatokat a tanítványok, valamint a többi hívŒ társa-
ságában a feltámadás napján! Még csak néhány óra telt el
azóta, hogy tanúi voltatok a szelíd názáreti rettenetes keresztre
feszítésének. Részesei voltatok a mély keserıség reménytelen
perceinek. Összezavarodva, nem tudván, merre forduljatok
vagy mit tegyetek, elméteket a kétségbeesés köde takarja. Ekkor
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két tanítvány jön oda hozzátok annak hírével, hogy beszélget-
tek az Úrral az Emmaus felé vezetŒ úton. Hisztek azoknak,
akik beszámolnak arról, hogy »Feltámadott az Úr bizonnyal, és
megjelent Simonnak«? (Lukács 24:34)” (Conference Report,
1991. október, 9; vagy Ensign, 1991. November, 9).

Lukács 24. fejezetének olvasásánál gondold át bizonyságodat
az Úr feltámadásáról, és hogy mit tehetnél annak megerŒsíté-
séért!

Egyéb beszámolók a Lukács 24-ben olvasottakról
Lukács 24:1–11 – Máté 28:1–15; Márk 16:1–11; János 20:1–18
Lukács 24:36–48 – Márk 16:14; János 20:19–23
Lukács 24:49–53 – Márk 16:19–20

A szentírások megértése
Lukács 24

Lukács 24:1 – „A hétnek elsŒ napján”
A zsidó naptár szerint a hét elsŒ napja vasárnap volt. Jézus ezen
a napon támadt fel. Mennybemenetele után az egyház tagjai,
zsidók és nemzsidók is, szentnek tartották és az Úr napjának
nevezték ezt a napot (lásd Csel 20:7; 1 Korinthusbeliek 16:2).

A szentírások tanulmányozása 
Lukács 24. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Keresd meg és magyarázd el
a szentírásokat!

Lukács 24:13–35-ös verseiben arról olvasunk, hogy Jézus megje-
lenik két olyan férfinak, akik nem egészen értik, hogy mi történt
Vele, vagy hogy mi volt az Ã küldetése. A 27. vers elmondja
nekünk, hogy Jézus értelmezte, vagyis elmagyarázta nekik,
miként prófétált az Ószövetség az Ã életérŒl és küldetésérŒl.
Keress meg és sorolj fel három olyan szentírást az Ószövetség-
bŒl, mely prófétál az Ã életérŒl és küldetésérŒl, majd magyarázd
el, hogy mit jelentenek ezek!

Kényszeríték (29. v.) –
MeggyŒzték

Hatvan futamnyira (13. v.) –
Mintegy 8–11 kilométerre

Hogyan kommunikál velünk az Úr?

Az Úr sokféleképpen kommunikál a gyermekeivel. Néhány ilyen
módot meghatároznak Lukács 24:13–45-ös versei. Olvasd el a
következŒ szentírás-utalásokat, és sorold fel legalább hat módját
annak, ahogyan az Úr kommunikál velünk!

1. Lukács 24:13–16, 33–52

2. Lukács 24:23

3. Lukács 24:32; lásd még Tanok és szövetségek 9:8

4. Lukács 24:27, 32, 44–45

5. Lukács 24:36; lásd még Tanok és szövetségek 6:23

Memoriter – Lukács 24:36–39

Olvasd el Lukács 24:36–39-es verseit és írd le, hogy szerinted mi
a legfontosabb megtanított tantétel a feltámadt testrŒl! Olvasd el
még: Lukács 24:40–44; Alma 11:42–46; és 40:19–24-et! Sorolj fel
legalább öt másik olyan fontos tant, melyet a feltámadásról vagy
feltámadt testekrŒl tudtál meg!
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Szent János írása szerint való evangélium
Ki volt János?
János egyike volt Jézus tizenkét apostolának. Testvére, Jakab is
a tizenkét apostol közé tartozott. János és Jakab halászok voltak,
míg el nem hívta Œket Jézus, hogy a tanítványai, késŒbb pedig
apostolai legyenek. János volt azon három apostol egyike, aki ott
volt Jézussal a Színeváltozás hegyén, és ott volt azon három
apostol között is, akiket arra kért Jézus, hogy legyenek ott Vele
a Gecsemáné kertjében. Gyakran nevezik Szeretett Jánosnak,
mert úgy utalt magára, mint a tanítvány, „akit szeret vala Jézus”
(János 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Jánost emellett Kinyilatkoztató Jánosnak is nevezik, mert Œ írta a
Jelenések könyvét. Emellett három olyan rövid levelet is írt, mely
megtalálható az Újszövetségben. Amikor Jézus halála és feltáma-
dása után Péter állt az egyház élén, János volt az egyik tanácsosa.
János nem halt meg, hanem átváltozott, és megengedték neki,
hogy az Úr szolgájaként a földön maradjon az Úr második eljö-
vetelének idejéig (lásd T&Sz 7). János, Péter és Jakab 1830-ban
eljöttek Joseph Smith-hez és Oliver Cowdery-hez, és visszaállí-
tották a melkisédeki papságot.

János mint halászember A Színeváltozás hegye

János ír János felszenteli Joseph-et és Olivert

Miért írta János ezt az evangéliumot?
János ott volt Jézussal, ismerte és szerette Ãt. Azért írt az Üdvözí-
tŒrŒl, hogy az emberek szerte a világon megismerjék és megsze-
ressék Ãt. Tanúja volt annak, hogy mit mondott és mit tett Jézus.
Könyve nem Jézus története, hanem tanúbizonyság Róla (ezért
nevezi azt így a Joseph Smith fordítás). Saját maga elmondása
szerint azért írta evangéliumát, hogy az olvasó higgyen abban,
„hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia” (János 20:31). János evan-
géliumát sokszor nevezik „a szeretet evangéliumának”, mert
János nagyon sokat beszél Isten szeretetérŒl a könyvében. Azt is
kihangsúlyozta, hogy Jézus volt a megígért Messiás.

János könyve, az egyedülálló evangélium
Máté, Márk és Lukács evangéliuma sok esetben mondja el
ugyanazt a történetet és követi ugyanazt az alapsorrendet és
elrendezést. Leginkább azt mondják el, hogy mit tett Jézus
Galileában, ám János evangéliuma magában foglal egyéb törté-
neteket is, és többet elárul arról, hogy mit tett Jézus Júdeában

és Jeruzsálemben. Itt következik Jézusnak néhány olyan tanítása
és tapasztalata, ami egyedül János könyvében található meg:

• A halandóság elŒtti Jézus (lásd János 1)

• Alkalmak, amikor Jézus bizonyságot tett bizonyos egyének-
nek arról, hogy ki is Ã valójában (lásd János 3–4, 8)

• Jézus az Életnek Kenyere és az ÉlŒ Víz (lásd János 6–7)

• Lázár feltámasztása a halálból (lásd János 11)

• Az apostolok lábfejeinek megmosása (lásd János 13)

• Tanítások a SzentlélekrŒl (lásd János 14–15)

• Jézus imája az apostolaiért (lásd János 17)

• Jézus megbízása Péternek, hogy „Ãrizd (legeltesd) az én
juhaimat”

János 1
Jézus a halandóság elŒtti Krisztus

és TeremtŒ

Máté, Márk és Lukács azzal kezdték beszámolójukat, hogy
Jézus születésérŒl és keresztelŒjérŒl beszéltek. János másképp
kezdte az evangéliumát. János elsŒ fejezetében saját bizony-
ságát összevonta KeresztelŒ Jánoséval, így mondva el, hogy ki
volt Jézus még mielŒtt a földre jött volna.

Az Úr sok változtatást kinyilatkoztatott János 1-es fejezetét
illetŒen Joseph Smith-nek.

Egyéb beszámolók a János 1-ben olvasottakról
János 1:32–34 – Máté 3:13–17

A szentírások megértése
János 1

János1:1, 14 – Miért nevezi János Jézust az Ígének?
Elder James E. Talmage azt tanította, hogy Jézus volt az, „aki által
megvalósult az Atya akarata, parancsa vagy szava (igéje)” (Jesus
the Christ, 33). Oly módon képviseli Mennyei Atyánkat, ahogyan
egy szó (ige) képvisel egy elképzelést). Éppen úgy, ahogyan
a szóra (igére) tekinthetünk egy dolog vagy elképzelés hírnöke-

nek, hogy jobbakká váljanak
annál, amire önmaguktól
képesek lennének

Kebelében (18. v.) – Mellette

Mester (39. v.) – VezetŒ, tanító

Tíz óra (a tizedik óra, 40. v.) –
Délután 4.00

Hamisság (48. v.) – Álnokság

Ez (2. v.) – Jézus Krisztus,
Isten Fia

Nem fogadta be (5. v.) –
Nem látta, nem értette meg

János (6. v.) – KeresztelŒ
János, nem az apostol János

ElŒbb volt nálamnál (15, 30. v.)
– Nagyobb volt nálam

Kegyelem (16. v.) – Hatalom
IstentŒl, mely segít a hithıek-
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ként, Krisztus hírnöke volt az Atyának és az Ã evangéliumának,
mely az üdvözülés terve az egész emberiség számára.

János 1:18 – „Az Istent soha senki nem látta”
Az angol Jakab király-féle Bibliában, a Joseph Smith fordítás
segítsége nélkül ez a vers látszólag azt mondja, hogy senki nem
látta még Istent. A Joseph Smith fordítás helyreállítja a vers je-
lentését, és segít nekünk annak megértésében, hogy amikor az
Atya megjelent vagy jelen volt valahol, akkor mindig tanúbi-
zonyságot tett arról, hogy Jézus a Krisztus és az Ã Egyszülött Fia
(lásd Máté 3:17; 17:5; 3 Nefi 11:6–7; T&Sz 76:23; Joseph Smith
története 1:17). A szentírások arra tanítanak minket, hogy
néhány embernek meg lett engedve, hogy lássa Istent, az Atyát,
bár az ilyen megjelenések ritkák. Példákért lásd Csel 7:55–56;
T&Sz 76:23; Joseph Smith története 1:17. János maga látta a feltá-
madt Urat (lásd Jelenések 1:12–18).

János 1:42 – „A Messiás”
A héber Messiás szó azt jelenti: „a Választott” vagy „a Felkent”.
A Messiás vagy „a Választott” görög fordítása Krisztus. „Jézus
a Krisztus” azt jelenti: „Jézus a Választott”. Jézus a Messiás.
Jézus a Krisztus. Jézus a Választott.

A szentírások tanulmányozása 
János 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A és B) tevékenységeket!

Láthatja-e valaki is Istent?

Tegyük fel, hogy egy barátod, aki nem tagja az egyháznak, azt
mondja, hogy nem hiszi el Joseph Smith arról szóló történetét,
hogy látta Istent, az Atyát, valamint Jézust, mert a Biblia azt
mondja, hogy „Az Istent soha senki nem láthatja” (János 1:18).
„A szentírások megértése” rész fenti információi alapján írd le,
hogy mit mondanál a barátodnak!

„Jöjjetek és lássátok meg”

1. Készíts egy, az alábbihoz hasonló táblázatot, és töltsd ki azt
a János 1:35–51-ben található információk alapján!

2. Hogyan példázzák ezek a férfiak azt, ahogyan ma az emberek
rátalálnak Krisztusra és az Ã evangéliumára?

Név

András

Simon Péter

Filep

Nátánael

Mit mondott 
neki 

Jézus?

Hogyan 
szerzett 

tudomást
Jézusról?

Mit tett 
vagy 

mondott?

János 2
Jézus elkezdi a munkáját

Jézus harminc éves volt, amikor elkezdte szolgálatát, és
elment az emberek közé tanítani, áldásokat adni, és sok csodát
tenni. János 2. fejezetében Jézus elsŒ feljegyzett csodájáról
olvasol majd a kánai mennyegzŒn, amely városka mintegy 16
kilométerre van NázárettŒl északi irányban. Jézus ezt köve-
tŒen Jeruzsálembe ment, hogy ott legyen a húsvét ünnepén.
A templom megtisztítása, melyrŒl ebben a fejezetben ír János,
az elsŒ alkalom volt, hogy Jézus megtette ezt. A keresztre
feszítése elŒtti héten ismét megtisztította a templomot (lásd
Máté 21; Márk 11; Lukács 19).

A szentírások megértése
János 2

János 2:4 – „Nem jött még el az én órám”
János 2:4 alapján azt gondolhatjuk, hogy Jézus nem akarta
teljesíteni anyja kérését, de a JSF János 2:4 megmutatja, hogy
segíteni akarta Œt, amiben csak tudta – és ezt meg is tette.

János 2:14–16 – Miért adtak és vettek dolgokat az
emberek a templomban?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 21:12–13-nál (29. o.).

A szentírások tanulmányozása 
János 2. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt 
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Métra (6. v.) – Egy métra körülbelül 34 liter volt, tehát mindegyik
vederbe 68–102 liter fért
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VízbŒl bort

Elder Bruce R. McConkie azt írta, hogy a János 2:1–11-ben sze-
replŒ bor olyan ital volt, mely „a szŒlŒ . . . termésébŒl” (Máté
26:29) készült, könnyı, édes bor/szŒlŒlé (rendes körülmények
között még nem erjedt meg), mely mellé kenyeret ettek, és ez
alapételnek számított abban az idŒben” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:136).

1. Milyen hatással volt Jézus követŒire ez a csoda? (lásd 11. v.)

2. Mit tudtak meg (és mit tudtál meg te) Jézusról abból, amit
ebben a történetben tett?

A templom megtisztítása

1. János 2:13–17 szerint mit tett Jézus, ami oly sok embert
felbosszantott? Miért?

2. Mit tanít nekünk ez a beszámoló arról, hogy mit akar Jézus,
hogyan kezeljük Isten szent épületeit?

3. Sorolj fel három olyan dolgot, amit megtehetsz annak érdeké-
ben, hogy nagyobb tiszteletet tanúsíts Isten háza iránt!

Három nap alatt megépített templom?

Milyen „templomra” utalt Jézus János 2:19-ben? (további
segítségért lásd Máté 27:62–64).

János 3
„Szükséges néktek újonnan 

születnetek”

A vallás néhány legalapvetŒbb kérdése: Van Isten? Tud rólam,
vagy törŒdik velem? Mit szeretne, mit tegyek? Van mennyor-
szág? Ha igen, akkor hogyan érdemlem ki, hogy oda menjek?
Egy Nikodémus nevı farizeusnak is volt néhány ilyen kér-
dése. Feltételezéseink szerint éjszaka kereste fel Jézust, hogy
más farizeusok ne lássák meg. János 3. fejezetének olvasásá-
nál figyeld meg, hogy mit tanított neki Jézus!

A szentírások megértése
János 3

János 3:8 – „A szél fú, ahová akar”
Nehéz elmagyarázni, milyen érzés érezni a Szellemet. Jézus
ahhoz hasonlította ezt, mint amikor megpróbáljuk valakinek
elmondani, hogy milyen a szél, amint azt az ide tartozó illusz-
tráció megmutatja:

A kígyó, melyet rúdra helyezett Mózes, az ÜdvözítŒt szimbolizálta. Ahogyan az
izraelitákat megmentette a fizikai haláltól az, ha felnéztek a kígyóra, minket is
megmenthet a fizikai és a szellemi haláltól az, ha Krisztusra tekintünk.

A szentírások tanulmányozása 
János 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A tevékeny-
séget, valamint egyet a többi (B–D) tevékenységek közül!

Memoriter – János 3:5

1. János 3:2 szerint honnan tudta Nikodémus, hogy Jézus
IstentŒl való („Isten van vele”)?

2. Mit mondott Jézus, mi a „látás” biztosabb módja? (lásd 3. v.).

A Szentlélek A szél

Nem látja a szem
mégis érzékeljük a hatását.

Érezzük, érzékeljük.
Kifejtett hatása által tudjuk létezését.
Lehet gyengéd és nagyon erŒteljes is.

Qumrani tisztálkodási medence

Mérték szerint (34. v.) – Kis
mennyiségekben

Fel ne fedessenek (20. v.) –
Ne legyen büntetés, ne
mondhassák nekik, hogy
nincs igazuk

Mosakodás (25. v.) –
Keresztelés és más
szertartásos tisztálkodások
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3. Mit mondott Nikodémus, ami arra utal, hogy nem szellemi
síkon gondolkozott, amikor beszélni kezdett Jézussal?

4. Keress legalább két olyan szentírást, mely elmagyarázza azt
a kétfajta keresztelŒt, amirŒl azt mondta Jézus, hogy részesül-
nünk kell azokban!

5. Szerinted Nikodémus miért ment „éjjel” (2. v.) Jézushoz?

6. Olvasd el János 19:38–40-es verseit! Szerinted Nikodémus
elhitte azt, amit Jézus tanított neki? Adj magyarázatot a vála-
szodra!

Mert úgy szerette Isten e világot

1. János 3:16–17-es versei szerint egyrészt mibŒl tudhatjuk azt,
hogy mennyire szeret minket Isten?

2. Mit tanítanak nekünk ezek a versek arról, hogy mit akar
megtenni Mennyei Atyánk és Jézus minden emberért?

3. Magyarázd el, hogy szerinted hogyan vesznének el az
emberek, ha Jézus nem jött volna el a világra!

A világosság a sötétséggel szemben

1. Saját szavaiddal írj legalább két olyan igaz kijelentést, mely
elmagyarázza a Jézus által János 3:19–20-ban tanított tantéte-
leket!

2. Saját életedbŒl vagy az általad látott dolgok alapján mondj
példát arra, miként igazak ezek a kijelentések! (Példáidban
nem kell neveket említened.)

Leckék egy nagy prófétától

János 3:25–33 alapján sorolj fel olyan tanulságokat, melyeket
levonhatnak a vezetŒk, a tanítók és a misszionáriusok abból,
amit KeresztelŒ János mondott és tett. Azt is írd le, hogy melyik
versekben találhatók az egyes mondanivalók!

János 4
A nŒ a forrásnál

Jézus és tanítványai húsvét ünnepére voltak ott Jeruzsálem-
ben. Amikor eljött az ideje annak, hogy visszatérjenek
Galileába, egy Samáriának nevezett országrészen mentek át 
(lásd az ide tartozó térképet). A zsidók „tisztátalanoknak”

„Annak növekednie kell, 
nékem pedig alább 
szállanom.”

tartották a samáriabelieket. Néha a zsidó ember akár egy vagy
két nappal is többet utazott azért, hogy elkerülje Samáriát.
János 4. fejezetének olvasásánál gondolkozz el azon, hogy mit
tanított Jézus ezekrŒl a hagyományokról, azzal is, amit mon-
dott, és azzal is, amit tett!

A szentírások megértése
János 4

János 4:12 – „Atyánk, Jákób”
A samáriabeliek és a zsidók is Jákób leszármazottjai voltak,
akinek a neve Izráelre változott. Az Atyánk szó azt jelenti:
elŒdünk vagy Œsünk.

János 4:22 – „Az idvesség a zsidók közül támadt”
Jézus nem azt értette ez alatt, hogy a zsidók vallása, amint azt
a farizeusok és a sadduceusok gyakorolták, hoz majd üdvösséget

Hét órakor (a hetedik órában,
52. v.) – Délután 1.00 körül

Hat óra (hatodik óra, 6. v.) –
Dél körül

Megkönnyebbedett (52. v.) –
Jól lett

Jo
rd

á
n

JÚDEA

PEREA

SAMÁRIA

Holt-tenger

Galileai-tenger

Jeruzsálem

Sikár

Názáret

Nagy-tenger
(Földközi-tenger)

GALILEA



79

a népnek. Valamikor ez a vallás még magában foglalta az üdvö-
zítŒ szertartásokat, tanokat és cselekedeteket, ám az emberek
megváltoztatták ezeket. Jézus anyja ágán zsidó volt, és Ã volt az,
aki üdvösséget hozott. A Jézus név azt jelenti: „üdvösség”.

János 4:24 – „Isten lélek (szellem)”
Más szentírás-részek, és különösen mai kinyilatkoztatás alapján
tudjuk, hogy Isten szelleme feltámadott és megdicsŒült, húsból
és csontból álló testben lakozik (lásd 1 Mózes 1:26–27; Lukács
24:39; T&Sz 130:22).

A szentírások tanulmányozása 
János 4. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt a követ-
kezŒ (A–C) tevékenységek közül!

Egy fokról fokra történŒ megtérés

János 4:5–42 olvasásánál megtudhatod, hogyan szerzett egy nŒ
bizonyságot arról, hogy Jézus a Messiás, vagyis Krisztus.

1. Sorold fel, minek nevezte Jézust a samáriabeli nŒ a 9, 11, 15,
19 és 29-es versekben!

2. Mit veszel észre azon, ahogy Jézust nevezte, amint egyre töb-
bet beszélt Vele és egyre többet megtudott Róla?

3. Mit tett azt követŒen, hogy megértette: ki is Ã valójában? Mi
volt ennek az eredménye? (Külön nézd meg a 28–30, 39–42-es
verseket!)

4. Írd le, hogyan növekedett a bizonyságod! Arról is írjál, hogy
szerinted miért nŒtt!

Legyél misszionárius!

Mit mondanál egy olyan érdeklŒdŒnek, aki megkér téged, hogy
magyarázd el, miért tanítjuk azt, hogy Istennek fizikai teste van,
amikor János 4:24 azt mondja, hogy „Isten lélek”. Válaszodban
használj fel legalább két szentírást!

Naplóírás

Képzeld el, hogy Jézus egyik tanítványa voltál, amikor a János 
4-ben elmondott események lejátszódtak. Írj egy lehetséges
naplóbejegyzést, melyben elmondod, mit tanultál abból, hogy
Jézussal voltál azon a napon! Arról is írj, hogy mit tanított
nyíltan Jézus a 31–38-as versekben! Emellett próbálj leírni
néhány kevésbé nyilvánvaló tanítást!

János 5
„Én az én atyám nevében jöttem”

Körülbelül egy évvel azt követŒen, hogy találkozott ezzel a
nŒvel a samáriabeli forrásnál (lásd János 4), Jézus visszament
Jeruzsálembe, mert ismét itt volt a húsvét ideje. Máté 5–11 és

Lukács 6–8-as fejezetei feljegyzik, mit tett Jézus a két látoga-
tás között eltelt évben. János 5. fejezete annak beszámolójával
kezdŒdik, hogy mit mondott és tett Jézus e második húsvét
alatt Jeruzsálemben.

A szentírások megértése
János 5

János 5:4 – „Angyal szálla a tóra, és felzavará
a vizet”
Úgy tınik, hogy Bethesda tava egy olyan forrásból eredt, mely
néha felbuborékozott. A hagyomány szerint láthatatlan angyalok
buborékoltatták meg a vizet, és aki elsŒként került a vízbe annak
„felzavarása” után, az meggyógyult. Ez csak egy babona volt,
de úgy tınt, sokan lelkesen ki akarják próbálni, talán azért,
mert könnyı megoldásban reménykedtek a problémáikra, vagy
talán már minden mást kipróbáltak, amit csak tudtak.

János 5:25, 28 – „A halottak [hallani fogják] az Isten
Fiának szavát”
Sok prófécia van az Újszövetségben azokról a szellembörtönben
lévŒ szellemekrŒl, akiket meg fog látogatni Isten Fia (lásd Zsol-
tárok 88:10; Ésaiás 24:22; 61:1). János 5:25, 28 feljegyzései szerint
Jézus kijelentette, hogy nemsokára be fogja tölteni ezeket a pró-
féciákat. Akkor töltötte be Œket, amikor keresztre feszítése után
elment a szellemvilágba (lásd T&Sz 138:11–22, 29–35).

János 5:29 – „Akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására”
Míg a Biblia inspirált változatán dolgozott, Joseph Smith próféta
megkérdezte Mennyei Atyánkat János 5:29 jelentését illetŒen.
Válaszul azt a látomást kapta, ami most a Tanok és szövetségek
76. részében van lejegyezve.

A szentírások tanulmányozása 
János 5. fejezetének tanulmányozásánál végezz el egyet a követ-
kezŒ (A–B) tevékenységek közül!

Egy csoda tanulságai

Amint az az Újszövetségben feljegyzett legtöbb csoda esetében
igaz, szellemi igazságokat tanulhatunk abból, hogy mit mondott
és tett Jézus, valamint a csoda résztvevŒi. A következŒ kérdések
segíteni fognak neked azon igazságok némelyikére összepontosí-
tani, melyeket János 5:1–16 történetébŒl tanulhatunk.

1. Mit látsz, mi volt az oka annak, hogy Jézus azt a bizonyos
férfit választotta ki arra, hogy meggyógyítsa? (lásd 5–6. v.).

2. Mit tanít ez nekünk Jézusról?

3. Miben hasonlít ez a férfi mindazokra, akik bınt követnek el?

Adta (22. v.) – Felhatalmazást
adott neki arra

Betegek (3. v.) – ErŒtlen
emberek

Félre vonult (13. v.) – Titokban
máshová ment
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4. Miben hasonlítanak a Jézus által mondott és a férfiért tett
dolgok ahhoz, amit mindazokért meg tud és meg fog tenni,
akik bınt követnek el és megbánják azt?

5. Mit mondott Jézus, mi okozhat még annál a fogyatékosságnál
is rosszabbat, ami a történetben lévŒ férfinak volt? (lásd 14. v.).

6. Írd le, szerinted milyen dolgokat mondott a férfi, amikor 
a zsidókhoz beszélt (lásd 15. v.)!

Mint az Atya, olyan a Fiú

1. Sorold fel a Jézus által János 5:17–47-es verseiben magáról és
Mennyei Atyjáról tanított igazságokat!

2. Mi gyakorolja rád a legnagyobb hatást abból, amit Jézus
tanított? Miért?

3. Hogyan mutatják meg ezek a tanítások, hogy Jézus és
Mennyei Atyja logikusan nem lehet ugyanaz a Lény?

János 6
Jézus az életnek kenyere

Miért van a szellemnek éppen úgy szüksége a táplálékra, mint
a testnek? Az elŒzŒ evangéliumokban olvastál róla, hogyan
vendégelt meg Jézus ötezer embert mindössze néhány véka
kenyérrel. János 6. fejezetében többet is megtudunk errŒl
a történetrŒl, különösen azt, hogy milyen volt az emberek hoz-
záállása a fizikai táplálékkal szemben, amit Jézustól kaptak,
és ezzel összevetve milyen volt azzal a szellemi táplálékkal
szemben, amit adni szeretett volna nekik. Jézus bizonyságot
tett arról, hogy a szellemünket is éppen olyan fontos táplál-
nunk, mint a testünket. Figyeld meg, hogyan reagáltak az
emberek!

Egyéb beszámolók a János 6-ban olvasottakról
János 6:1–14 – Máté 14:13–21; Márk 6:30–44; Lukács 9:10–17
János 6:5–21 – Máté 14:22–33; Márk 6:52

A szentírások megértése
János 6

A szentírások tanulmányozása 
János 6. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt a követ-
kezŒ (A–D) tevékenységek közül!

Válassz királyt!

1. KövetŒk nagy sokasága akarta azt, hogy az ÜdvözítŒ legyen
a királyuk (lásd 6:15). János 6:5–14, 24–26 szerint miért akarta
a nép, hogy Jézus legyen a királyuk?

2. Miért kell nekünk azt akarni,
hogy Ã legyen a királyunk?

3. Miként változtatják meg az
életünket azok a motivációk,
melyek Jézus követésére indí-
tanak?

Hasonlítsd össze!

Rajzolj egy, az alábbihoz hasonló táblázatot! Töltsd ki azt azok-
kal a dolgokkal, melyekre János 6:22–27-ben utalt Jézus!

Az életnek kenyere

Ha ettél már egy szelet forró otthon sütött kenyeret, akkor most
gondolj bele, milyen íze van és mit ad neked! Olvasd el János
6:48–59-es verseit, és gondolkozz el azon, hogyan ad nekünk
Jézus szellemi táplálékot! Válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Az 51–58-as versek szerint mi az a két dolog, amirŒl azt
mondta Jézus, hogy szükségünk van rá, hogy örök életünk
legyen?

2. Hogyan segíthetnek ezek a tanítások abban, hogy jelentŒség-
teljesebb legyen számodra az úrvacsora szertartása?

„Eledel”, mely elvész „Eledel”, mely megmarad

Tusakodának (52. v.) –
Vitatkoztak, veszekedtek

Megelevenít (63. v.) – Életet ad

Dénár ára (7. v.) – Egy munkás
napi fizetése

Huszonöt vagy harminc
futamnyira (19. v.) –
Öt–Hat és fél kilométerre
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„A kényelmetlen Messiás”

Elder Jeffrey R. Holland, aki akkoriban a Brigham Young Egyet-
emnek volt az elnöke, azt mondta: „Az élet nagyon kényelmetlen
volt [Jézusnak], és ha nem tévedek, akkor gyakran nektek
és nekem is az lesz, amikor magunkra vesszük a nevét” („The
Inconvenient Messiah”, Brigham Young University 1981–1982
Fireside and Devotional Speeches, 77). Olvasd el János 6:60–71-es
verseit, majd magyarázd el a következŒket:

1. Miként volt Jézus tana „kényelmetlen” sok tanítványa
számára?

2. A „kényelmetlenségek” ellenére mi adott erŒt Péternek arra,
hogy továbbra is kövesse Jézust?

3. Mit tehetsz annak biztosítása érdekében, hogy engedelmes
leszel akkor, ha az Úr nehéz dolgok megtételét kéri tŒled?

János 7
Jézus bizonyságot tesz 

Jeruzsálemben

János 7 eseményei a sátoros ünnep alatt történtek Jeruzsálem-
ben. Ez az ünnep, melynek megtartását Mózes napjai óta adta
parancsba Izráel gyermekeinek az Úr, sok fontos, szimbolikus
rituálét vagyis rítust tartalmazott. Jézus idejében az egyik
ilyen az volt, hogy a pap vizet mert Siloám tavából, és
a templom szentélyében öntötte ki azt – annak szimbóluma-
ként, ahogyan Isten kitölti Szent Szellemét a népre (lásd Bruce
R. McConkie, The Mortal Messiah, 3:123). János 7. fejezeté-
nek olvasásakor figyeld meg, mit tanított Jézus ezzel a szim-
bolikus cselekedettel kapcsolatban, és figyeld meg a sok másik
bizonyságot, melyet a népnek tett!

A szentírások megértése
János 7

János 7:1, 13, 15, 35, 45–48 – Kik voltak azok
a zsidók, akik az Úr megölésére törekedtek?
Jézusnak sok követŒje volt a zsidók között (lásd János 6:2). Azok
a zsidók, akik a megölésére törekedtek, a zsidók vallási vezetŒi
voltak, fŒleg az írástudók és a farizeusok. Jézus azzal haragította
meg Œket, hogy csodákat tett a sabbat napján és azt állította,
hogy Ã szó szerint Isten Fia (lásd János 5:16–18).

János 7:6–9, 30, 33; 8:20 – „Az én idŒm még nincs itt”
Jézus tudta, hogy halandó életének utolsó hónapjait éli. Azt is
tudta, hogy még nem volt teljes a küldetése. Mennyei Atyja
mindaddig megŒrzi majd az életét, amíg be nem fejezett min-
dent, aminek megtételére elküldetett. János 9:4 Joseph Smith for-
dítása szerint az ÜdvözítŒ így tett bizonyságot: „Eljön az idŒ, ami-
kor befejeztem a munkámat, akkor aztán az Atyához megyek.”

Szóródottak (35. v.) – Szétszórt izráeliták

A szentírások tanulmányozása 
János 7. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az egyiket
a következŒ (A vagy B) tevékenységek közül!

Húzd alá a kifejezéseket!

Érezted már egyedül magad, vagy azt, hogy mindenki ellened
van? Olvasd el János 7:1–13-as verseit, és nézd meg, milyen for-
mában érezhette Jézus ezt a fajta magányt!

1. Sorold fel azokat a verseket, melyek arról árulkodó kifejezést
tartalmaznak, hogy a zsidó vezetŒk nyíltan Jézus
megölésére törekedtek!

2. Mondd meg, hogy a János 7:5-ben leírt helyzet hogyan befolyá-
solhatta Jézus érzéseit! Hogyan befolyásolt volna téged?

Memoriter – János 7:17

Elder Richard G. Scott, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja,
errŒl tett bizonyságot: „Akaratod, annak joga, hogy döntéseket
hozz, nem azért adatott neked, hogy megszerezd, amit akarsz.
Ez az isteni ajándék azért áll rendelkezésre, hogy azt válaszd,
amit Mennyei Atyád szeretne neked. Ily módon vezetni tud
téged, hogy mindarra szert tegyél, ami a te esetedben szándéká-
ban áll” (Conference Report, 1996. április, 33; vagy Ensign, 1996.
május, 25).

Magyarázd el, hogyan segít neked Elder Scott kijelentése meg-
érteni János 7:17-es versének a jelentését.

János 8
„Én vagyok”

János 8. fejezetének eseményei ugyanazon sátoros ünnep alatt
történtek, melyrŒl János 7. fejezetében is olvashattunk. Ennek
az ünnepnek egy másik szimbolikus tevékenysége az volt,
hogy sok gyertyát gyújtottak a templomban. Ezt azért tették,
hogy emlékeztessék Izráelt: legyen világossága a világnak.
Jézus ezt lehetŒségként használta arra, hogy ismét bizonysá-
got tegyen arról, ki is Ã. Ennek a fejezetnek az olvasásakor
gondolkozz el azon, hogyan hasonlít Jézus és az Ã tanításai
a világossághoz, és miért megfelelŒ szimbóluma a sötétség
a bınnek és a hitetlenségnek!

A szentírások megértése
János 8

Paráznaságból születtünk
(41. v.) – Házassági köteléken
kívül születtünk

Kincstartó hely (20. v.) –
Az a hely, ahová a felajánlá-
sokat rakták

Ábrahám magva (33, 37. v.) –
Ábrahám leszármazottjai
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János 8:11 – Megbocsátott Jézus a házasságtörŒ
asszonynak?

Spencer W. Kimball elnök azt
tanította: „Neki adott parancsa
az volt: »Eredj el és többé ne vét-
kezzél.« Arra utasította a bınös
asszonyt, hogy menjen útjára,
hagyjon fel a gonoszsággal életében,
ne kövessen el több bınt, változ-
tassa meg az életét” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, szerk.
Edward L. Kimball [1982], 89).

Biztató megjegyezni azt, hogy
a Joseph Smith fordítás elmond-
ja nekünk: „És az asszony
dicsŒítette Istent attól az órától
fogva, és hitt az Œ nevében”
(JSF, János 8:11).

János 8:58 – „MielŒtt Ábrahám lett, én vagyok”
Az „Én Vagyok” annak az Istennek a neve, aki kinyilatkoztatta
Mózesnek, hogy prófétai elhívást kapott (lásd 2 Mózes 3:14).
Ennek elmondásával az Úr kijelentette, hogy Ã (Jehova) volt az
Ószövetség Istene és a megígért Messiás. A zsidók az ilyen kije-
lentést káromlásnak tartották, és „köveket ragadának azért, hogy
reá hajigálják” (János 8:59).

A szentírások tanulmányozása 
János 8. fejezetének tanulmányozásánál végezz el hármat
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Igazságos az élet?

Olvasd el János 8:1–11-es verseit, és sorold fel, hogy mi tınik
számodra igazságtalannak ebben a történetben! Készíts egy
másik listát arról, hogy mi tınik igazságosnak számodra! Írd le
érzéseidet arról, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában áll minden
dolgot „igazságossá” tenni az életedben!

Tartsd fel a világosságot!

Gondolkozz el azon, hogy mi törté-
nik, amikor feltartasz egy égŒ gyer-
tyát egy sötét szobában. Mi törté-
nik, amikor kezeddel letakarod
a lángot? Jelöld be János 8:12-es
versét, és írd oda mellé a 3 Nefi
18:24-es utalást! Magyarázd el,
hogy mi a világosság és hogyan
tudjátok „feltartani” azt!

Mondj példákat!

Jézus két nagyon fontos kijelentést tett a szabadságról és a fog-
ságról János 8:32–34-es verseiben. Néha mások azt akarják elhi-
tetni velünk, hogy amit Jézus mondott, annak az ellenkezŒje
igaz. Azonban csak körül kell néznünk ahhoz, hogy lássuk az
általa tanítottak igazságát. Különösen akkor tudjuk, hogy ez
igaz-e, ha a tanításai szerint élünk (lásd János 7:17).

1. Mondj példát arra, hogyan igaz az, amit János 8:32-es versé-
ben mondott Jézus, a Bölcsesség szavának, az erkölcsi tiszta-
ság törvényének és egy másik parancsolatnak a tekintetében!

2. Mondj példát arra, hogyan igaz az, amit János 8:34-ben mon-
dott, ugyanezen parancsolatok tekintetében!

Írj egy történetet!

János 8:48–59-es verseinek olvasásánál nézd meg, miért vádol-
ták Jézust a zsidó vezetŒk, és mirŒl tett bizonyságot Jézus, ki Ã.
Thomas S. Monson elnök, aki akkoriban második tanácsos volt
az ElsŒ Elnökségben, azt mondta: „Légy hı a benned lévŒ királyi
vérhez” (Conference Report, 1991. április, 65; vagy Ensign, 1991.
május, 48)! Gondolkozz el azon, ki is vagy valójában, és írj egy
rövid bekezdést arról, hogyan adott bátorságot Jézusnak a
kemény üldöztetéssel való szembenézésben az, hogy tudta, ki is
Ã valójában!

János 9
Jézus és a vakon született ember

Eltévedtél már úgy, hogy nem volt fény az éjszaka közepén?
Hogyan írnád le az érzéseidet? Az Úr küldetése az volt, hogy
világosságot hozzon egy elsötétült világba. Szó szerint meg-
nyitotta a vakon született ember szemeit, mely küldetésének
hatalmát szimbolizálta. János 9. fejezetének olvasásánál
figyeld meg, miként láttak az emberek csak sötétséget, bár
rájuk ragyogott a „világ világossága”!
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A szentírások megértése

János 9:1–3, 34 – „Ki vétkezett?”
Ezekben az idŒkben általános volt, mint ahogy valamennyire ma
is az, hinni abban, hogy azért mennek át megpróbáltatásokon az
emberek, mert bınt követtek el (lásd Lukács 13:1–5). Úgy lát-
szik, a zsidók valamilyen formában hittek a halandóság elŒtti
életben, mert megkérdezték, hogy saját bıneinek eredménye
volt-e a vakság. Mivel vakon született, bizonyára azt fontolgat-
ták, hogy követett-e el bınt a születése elŒtt. Jézus azonban azt
mondta, hogy a vakság nem bın eredménye volt.

János 9:22, 34 -– „Rekesztessék ki a gyülekezetbŒl”
Az olyan ember, akit kirekesztettek a gyülekezetbŒl (zsinagógá-
ból) elvesztett sok jogot, kiváltságot és emberi kapcsolatot.
Megtagadták tŒlük gyermekeik iskoláztatását, a társasági kap-
csolataik fenntartását és a vallási tanításukat.

A szentírások tanulmányozása 
János 9. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

A próbatételek célja

1. Annak értelmében, amit János 9:1–3-as verseiben mondott
Jézus, miért született vakon ez a férfi?

2. Válasza mit tanít nekünk némely ember fogyatékosságáról?

Ki volt igazán vak?

1. Készíts három oszlopot egy papírlapon, és nevezd el ezeket
következŒképpen: „Farizeusok”, „SzülŒk” és „Vak ember”. Az
egyes oszlopokban sorolj fel olyan szavakat vagy kifejezéseket
János 9:13–38-as verseibŒl, melyek szellemi vakságukról vagy
szellemi „látásukról” árulkodnak.

2. A fizikai értelemben vett vakságra gyakran tekintenek úgy,
mint ami komoly fogyatékosság ebben az életben. Hogyan
lehet ehhez hasonlóan fogyatékosság a szellemi vakság?

János 10
A jó pásztor

Jézus idejében sok pásztor volt Palesztinában. A jó pászto-
rokat arról lehetett megismerni, hogy hıségesen törŒdtek
a nyájukkal és védelmezték azt. Az igazi pásztor a nyáj elŒtt
járt és vezette Œket, nem hátulról noszogatta Œket, és sok pász-
tor még egyéni nevekkel is illette a bárányait. Ellentétben
azzal, akit egyszerıen csak felbéreltek a nyáj Œrzésére, a pász-
tornak tulajdonában voltak a bárányai, és az életét is kockáz-
tatta volna csak egyikük biztonságáért is. Mivel a nyáj bízott
ezekben a jó pásztorokban, odajöttek, amikor hívta Œket, 

idegent viszont nem voltak hajlandók követni. János 10. feje-
zetében arról olvasol majd, hogyan használta fel Jézus ezeket
a közismert dolgokat a nyájról és a pásztorokról, amikor az
Ãközötte és követŒi között fennálló kapcsolatról tanított.

János 10. fejezete emellett elmondja, mit mondott Jézus azok-
nak és azokról, akik nem voltak hajlandók elfogadni a tanítá-
sait, és akik megpróbálták elítélni Ãt.

A szentírások megértése
János 10

János 10:22 – A templomszentelés ünnepe
Ezt az ünnepet nyolc napon át tartották december havában, hogy
megemlékezzenek arról az alkalomról Kr.e. 167-ben, amikor
a zsidók egy csoportja háborúban visszaszerezte templomukat
a görögöktŒl. Miután a görögök elfoglalták és megszentségtelení-
tették azt, a zsidók megtisztították és újra felszentelték/felavat-
ták. Ma ez az ünnep a fények ünnepeként ismeretes, vagy mint
Hanukkah.

LegelŒ (9. v.) – Füves mezŒ
(ebben a szövegkörnyezetben
az ÜdvözítŒ a szellemi táplálék
legelŒjérŒl beszél azok szá-
mára, akik követik Ãt)

BŒvölködjenek (10. v.) –
Teljesebb mértékben legyen

Béres (12–13. v.) – Valaki, akit
felbéreltek a nyáj Œrzésére

Hasonlás (19. v.) –
Vita, megosztottság

Káromlás (33. v.) – Könnyel-
mıen, viccelŒdve vagy más
módon nagyon tiszteletlenül
viselkedni szent dolgokkal
kapcsolatban

Akol

Akol (1. v.) – Zárt terület, ahol
a nyájat tartották

Ajtonálló (3. v.) – Szolga,
aki Œrzi és kinyitja az ajtót

Példázat (6. v.) – Bizonyos
jelentéstartammal bíró törté-
net(lásd a bevezetést Máté 13.
fejezetéhez, 22. o.)
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A szentírások tanulmányozása 
János 10. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

Értsd meg jobban a szimbólumokat!

János 10:6–18, 25–29-es verseiben Jézus valamelyest elmagya-
rázta, hogy mit értett az 1–5-ös versek példázatán. Magyarázatá-
ban Jézus azt mondta, hogy két különbözŒ dolog jelképezte Ãt
a példázatban (lásd 7. 11. v.). Ez azért van, mert mindkettŒ külde-
tésének valamely részét szimbolizálta.

1. Milyen további információkat tudsz meg 2 Nefi 9:41–42-es
verseibŒl, melyek segítenek neked megérteni azt a szimbólu-
mot a példázatban, amikor Jézus az ajtónál áll?

2. Annak alapján, ami János 10. fejezetében van leírva, miben
hasonlít az, amit a jó pásztor tesz a nyájáért, valamint az, amit
Jézus tesz meg értünk?

3. János 10 felhasználásával jelölj meg minden olyan verset,
mely Jézus bárányairól beszél, hogy kik Œk!

4. Bár Móziás 5:10–13-as versei nem mondanak semmi konkrét
dolgot a nyájat illetŒen, mit tanulhatunk ezekbŒl a versekbŒl
arról, hogy mi a különbség Jézus nyája és azok között, akik
nem tartoznak oda?

Memoriter – János 10:16

Olvasd el 3 Nefi 15:11–24 és 16:1–3-as verseit, hogy megtudd,
kik tartoznak abba a „más juhaim”-ba, akikre János 10:16-os
verse utal! Írd le ezt a jegyzetfüzetedbe! A Bibliádba, János 10:16
mellé is odaírhatod, hogy kik Œk.

„Hát te vagy a Krisztus?”

János 10:22–39-es verseiben azt olvassuk, hogy néhány zsidó
ember arra kérte Jézust: mondja meg nekik konkrétan, hogy Ã-e
a Krisztus. Közvetlenül nem válaszol nekik, de értették, hogy mit
gondol, és emiatt meg akarták ölni Ãt. Talán ezért nem válaszolt
nekik nyíltan.

1. MirŒl tett tanúbizonyságot Jézus, ki Ã? (lásd 25, 37–38. v.).

2. Mit mondott Jézus, amivel olyannyira felingerelt néhány
embert, hogy meg akarták kövezni Ãt?

3. Hogyan használhatnád fel ezt a történetet és Jézus példáját,
amikor olyan valakivel kerülsz szembe, aki kritizálja az egy-
házat, vagy a bizonyságodat támadja?

János 11
Lázár feltámad a halálból

János 10. fejezetében Jézus azt mondta azoknak, akik nem
hittek a szavaiban, hogy a cselekedetei tesznek bizonyságot
arról, hogy ki Ã (lásd 25, 32, 37–38. v.). Lázárus feltámasz-

tása a halálból, amint azt János 11. fejezete feljegyzi, talán
a legnagyobb lehetŒség volt a hitetleneknek, hogy tanúbizony-
ságot kapjanak arról, hogy Jézus valójában a Messiásuk. 
Ez a csoda, mely halandó szolgálatának vége felé történt, nagy
tanúbizonysága volt hatalmának és annak, hogy ki Ã. János
beszámolója nemcsak Jézus hatalmáról tesz bizonyságot,
hanem szeretetét és könyörületességét is megmutatja. János
11. fejezetének olvasásánál figyeld meg, hogy milyen hatással
volt ez a csoda a zsidó vezetŒkre!

A szentírások megértése
János 11

János 11:55 – „Hogy megtisztuljanak”
MielŒtt részt vettek volna a szent húsvéti étkezésen és áldozá-
sokon, a férfiak és a nŒk bizonyos cselekedetekkel tisztították
meg magukat szertartásosan. Ide tartozott az oly módon történŒ
mosakodás, hogy nem érintettek semmi halott vagy tisztátalan
dolgot Mózes törvénye értelmében, és más olyan szabályokat
is követtek, melyeket a zsidó vezetŒk hoztak az évek során.
Néhányan képmutatást tanúsítottak, amikor megpróbálták
Jézust keresztre feszíteni. Nagyon odafigyeltek arra, hogy ne
legyenek „tisztátalanokká”, míg az Ã ártatlan vérét szomjazták
(lásd János 18:28).

Elszéledt (52. v.) – Izráelen
kívül lévŒ

Tizenöt futamnyira (18. v.) –
Mintegy 2800 méterre

Jobb nékünk (50. v.) – Szüksé-
ges, helyénvaló
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A szentírások tanulmányozása 
János 11. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Fejezd be a mondatokat!

Írd le a jegyzetfüzetedbe a következŒ mondatokat, melyek Lázár
történetét mondják el, és a János 11. fejezetében lévŒ informá-
ciók felhasználásával fejezd be Œket, amilyen jól csak tudod!

1. Amikor Jézus hallotta, hogy Lázár beteg . . .

2. Jézus két napot várt, mielŒtt Bethániába ment volna, mert . . .

3. Amikor Jézus Bethániába ért, Lázár . . .

4. Márta úgy gondolta, hogy . . .

5. Jézus elszomorodott, mert . . .

6. Jézus hangosan imádkozott az Atyához, mert . . .

7. Miután Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, sok zsidó . . .,
de sok zsidó . . .

8. Az van rám legnagyobb hatással ebben a történetben, hogy . . .

Írj híradást!

János 11:47–54-es verseiben található a zsidó vezetŒk reagálása
arra, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. Képzeld el,
hogy vannak újságok ebben az idŒben, és ezen versek felhaszná-
lásával reagálj a következŒkre:

1. Írd le, hogy szerinted mit mondott volna Kajafás, ha egy
római újság megkérdezte volna tŒle, hogy mit gondol Jézusról
és az Ã szolgálatáról!

2. Szerinted mit mondott volna Kajafás egy helyi zsidó nyelvı
újságnak, amit feltételezése szerint nem olvasnak el a
rómaiak?

3. Szerinted mi aggasztotta leginkább Kajafást?

4. Mondj egy modern példát arra, hogy egy korodbeli illetŒt
hogyan tarthat vissza az Istennel való szorosabb kapcsolattól
ugyanaz az alapvetŒ ok, ami Kajafást visszatartotta attól, hogy
erŒs bizonysága és kapcsolata legyen Istennel!

János 12
Jézus végsŒ nyilvános 

tanúbizonysága

Ha Jézus idejében éltél volna, és láttad volna azokat a dolgo-
kat, melyekrŒl János 1–11-es fejezeteiben olvastál, akkor sze-
rinted mennyire lenne erŒs a bizonyságod? János könyvében
majdnem minden fejezet tartalmaz nemcsak hatalmas okokat
arra, hogy erŒsebb bizonyságunk legyen Jézusról, hanem álta-
lában azokról is beszámol, akik nem voltak hajlandók elfo-
gadni ezt a tanúbizonyságot. János 12. fejezete sem kivétel.
Olvasás közben figyeld meg, mit mond azokról és azok csele-

kedeteirŒl, akik hisznek Jézusban, valamint azokról és azok
cselekedeteirŒl, akik nem hisznek Benne!

Egyéb beszámolók a János 12-ben olvasottakról
János 12:1–7 – Máté 26:6–13; Márk 14:3–9
János 12:12–19 – Máté 21:1–11; Márk 11:1–11; Lukács 19:28–40

A szentírások megértése
János 12

János 12:14–19 – Mi volt a jelentŒsége annak, hogy
Jézus szamáron vonult be Jeruzsálembe?
Lásd „A szentírások megértése” Máté 21:1–11-nél (29. o.).

János 12:25–26 – Valóban gyılölnünk kell a saját
életünket?
Ezeknek a verseknek a tanácsa igencsak hasonlít ahhoz a ta-
nácshoz, melyet más alkalmakkor mondott Jézus, hogy „veszítsük
el” az életünket az Ã kedvéért (lásd például Máté 16:24–26).
Móziás 3:19-bŒl megtudjuk, hogy „a természetes ember ellen-
sége Istennek.” Nem lehet nehéz megérteni azt, hogy gyılölnünk
kell azt a fajta életet, mely Isten ellenségeivé tesz minket, ha el
akarjuk nyerni az örök életet, melyet János 12:25–26-os versei-
ben ígér Jézus.

János 12:31 – „E világ fejedelme”
Ez a kifejezés a Sátánra utal, az ördögre. Ã „e világ fejedelme”,
abban az értelemben, hogy nagy hatalma és befolyása van ebben
az elbukott világban, és sokak felett uralkodik, akik hatalmat
adtak neki maguk felett. János 12:31 elmondja nekünk, hogy az
ítélet idején, mely elŒször Krisztus második eljövetelekor követ-
kezik be, eltávolíttatik hatalmi pozíciójából.

A szentírások tanulmányozása 
János 12. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

KülönbözŒ hozzáállások Jézust illetŒen

1. Sorold fel a jegyzetfüzetedben az alábbi embereket és ember-
csoportokat: Mária (lásd János 12:1–8), Júdás (lásd 1–8. v.),
pálmaágakat hozó emberek (12–18. v.), görögök (20–22. v.),
fŒpapok és papi fejedelmek (10–11. v.). Mindegyik után,
a János 12. fejezetében olvasottak alapján mondd el, szerinted
milyen érzések voltak bennük Jézust illetŒen!

2. Írj le két vagy három olyan igaz tantételt, melyet követsz az
életedben, és amelyek kifejezik szeretetedet Jézus Krisztus
iránt!

Hozsánna (13. v.) – DicsŒítŒ
kiáltás, mely azt jelenti „ments
meg (üdvözíts) most”

Értek (19. v.) – Végeztek el

Egymaga marad (24. v.) –
Úgy marad, ahogy van

Nárdusból való kenet (3. v.) –
Illatosított kenŒcs

Háromszáz dénár (5. v.) –
Egy átlagos munkás mintegy
éves bére
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Én vagyok

Amint azt János 8. fejezeténél elmagyaráztuk, az „Én vagyok”
kifejezés különleges jelentéssel bírt a zsidó nép számára (lásd
„A szentírások megértése” János 8:58-nál, 82. o.). János sok más
olyan különleges alkalmat is lejegyzett, amikor Jézus úgy dön-
tött, hogy az „Én vagyok” kifejezéssel tanúskodik arról, hogy ki
is Ã és mi a küldetése. Sorold fel és olvasd el: János 6:35, 41, 48,
51; 8:12 (és 12:46); 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; és 15:1, 5. Minden
egyes szentírás-utalás után magyarázd el röviden, hogy mit tanít
Jézus Krisztus küldetésérŒl!

János 13
„Egymást szeressétek”

János 13. fejezetének eseményei a Jézus keresztre feszítése
elŒtti estén történtek. János tanúbizonysága arról, hogy mit
tett és mit mondott Jézus, ebben a fejezetben van feljegyezve,
majd János 17. fejezetéig folytatódik. Mivel Jézus tudta, hogy
mi történik hamarosan, olyan dolgokat tanított a tanítványai-
nak, melyeket birtokukban szeretett volna tudni, mielŒtt meg-
hal. Amit azokban a napokban mondott a tanítványainak és a
tanítványairól, az napjainkban is vonatkozik a tanítványaira.

Egyéb beszámolók a János 13-ban olvasottakról
János 13:18–30 – Máté 26:21–25; Márk 14:18–21; Lukács

22:21–23
János 13:36–38 – Máté 26:33–35; Márk 14:29–31; Lukács

22:31–34

A szentírások megértése
János 13

Int (24. v.) – Bólintott a fejévelA sarkát emelte fel ellenem
(18. v.) – Szimbolikus mód
annak kifejezésére, hogy
elárult vagy ellenem fordult

János 13:25 – „Jézus kebelére hajolván”
Jézus idejében a földön ettek az emberek, könyökölve vagy vala-
milyen párnára támaszkodva, míg lábuk az asztallal ellentétes
irányban volt (lásd az ide tartozó illusztrációt). Szokás volt balra
támaszkodni, hogy jobb kézzel enni tudjon az ember. Így hát aki
Jézus jobb kezénél volt, annak csak egy kissé kellett hátradŒlnie
ahhoz, hogy Jézus kebelén legyen a feje.

János 13:34–35 – Új parancsolat
Az Ószövetségben Jézus arra tanította népét, hogy szeressék
a többieket (lásd 3 Mózes 19:18), ez az új parancsolat viszont
az volt, hogy úgy szeressenek, „amint én szerettelek titeket”
(János 13:34). Amint azt az általa hozott kiengesztelés megmu-
tatta, Jézus olyan mély, önfeláldozó szeretettel szeretett és szeret
minket, mely leginkább a másik örök jólétével törŒdik. Howard
W. Hunter elnök azt tanította: „Kedvesebbnek, gyengédebbnek
és megbocsátóbbaknak kell lennünk egymással. Lassabban kell
megharagudnunk, és fürgébben kell segítenünk. Ki kell nyújta-
nunk a barátság karját, és vissza kell vonnunk a bosszú karját.
Röviden, Krisztus tiszta szeretetével kell szeretnünk egymást,
Œszinte jószívıséggel és könyörületességgel, és ha szükséges,
akkor osztozó szenvedéssel, mert így szeret minket Isten”
(„Come to the God of All Truth,” Ensign, 1994. szeptember, 72).

A szentírások tanulmányozása 
János 13. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Miben különbözik? Mit képes
megváltoztatni?

1. Gondolkozz el azon, hogy mit tett Jézus János 13:1–17-ben, és
írd le, mit tanított Jézus a tanítványoknak a vezetésrŒl, ami
különbözik attól, amit a világ általában a vezetésrŒl tanít!

2. Írj egy olyan alkalomról, amikor az egyik egyházi vezetŒd
vagy valaki a szentírásokban oly módon cselekedett, amire
Jézus a tanítványokat tanította!

Az igazi próbatétel

1. János 13:34–35 szerint, honnan tudhatják mások, hogy Jézus
Krisztus tanítványai vagyunk-e?

2. Mondj néhány sajátos módot arra, ahogyan egy olyan személy
reagálna az alábbi helyzetekre, aki igyekszik Krisztus igaz
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tanítványa lenni (annak értelmében, amit Jézus János
13:34–35-ben mondott):

a. Van valaki az iskoládban, akit senki nem kedvel igazán,
mert ez a tanuló olyan dolgokat mond és tesz, ami miatt
nem tud beilleszkedni, és nem fogadja el a többi diák, ezen
kívül úgy öltözködik, hogy ez tréfálkozás és csúfolódás
tárgyát képezi.

b. Látsz valakit, aki új az egyházban.

János 14
„Ha engem szerettek, az én

parancsolataimat megtartsátok”

Milyen gondolataid lennének akkor, ha tudnád, hogy egy pár
napon vagy órán belül meg fogsz halni? Azon aggódnál, hogy
milyen fájdalmas lesz a halál, vagy azok miatt aggódnál, aki-
ket hátrahagysz? János 14–16 Jézus a szenvedése és a halála
elŒtti néhány utolsó tanítását tartalmazza apostolainak.

Ha Jézus egyik tanítványa lettél volna abban az idŒben, akkor
mi aggasztott volna, tudván, hogy Jézus nemsokára meghal és
otthagy benneteket? A következŒ jó néhány fejezet olvasásá-
nál gondolkozz el azon, hogyan jelenthettek volna vigaszt és
csitíthatták volna le az apostolok félelmeit Jézus tanításai.

A szentírások megértése
János 14

János 14:2 – „Az én Atyámnak házában sok
lakóhely van”
Joseph Smith próféta azt mondta, hogy ennek a résznek így
kellene hangzania: „Atyám királyságában sok királyság van”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 366).

János 14:4–6 – „Én vagyok az út”
Jézus Krisztus meghalt értünk, hogy megváltassunk a sírtól.
Emellett élt is értünk, „példát hagyván, hogy az Œ nyomdokait
köves[sük]” (1 Péter 2:21). Az örök élethez vezetŒ utat az képezi,
ha követjük az Úr tökéletes példáját. Akik Jézus Krisztus köve-
tŒi, azokról azt mondjuk, hogy az Ã „útját” követik (lásd Csel
9:2; 16:17; 18:25–26).

„A celesztiális királyságba vezetŒ út egy-

irányú. Ha elmulasztjuk a szentírások

tanulmányozását, akkor esetleg azon

vesszük észre magunkat, hogy rossz

irányban haladunk egy egyirányú autópá-

lyán” (L. Lionel Kendrick, Conference

Report, 1993. április, 13; vagy Ensign,

1993. május, 13).

E G Y I R Á N Y Ú �

A világ fejedelme (30. v.) – A
Sátán (lásd „A szentírások me-
gértése” János 12:31-nél, 85. o.)

Elég nekünk (8. v.) –
Megelégedünk azzal

János 14:16–26 – Ki a két vigasztaló?
Joseph Smith próféta azt mondta: „Miután valaki hisz Krisztus-
ban, megbánja a bıneit és megkeresztelkedik bıneinek a bocsá-
natára, majd (kézrátétel által) elnyeri a Szentlelket, mely az elsŒ
Vigasztaló, alázkodjon meg továbbra is Isten elŒtt, éhezve és
szomjúhozva a tisztességet, és éljen Isten minden szava szerint
. . . és akkor kiváltságában áll majd a másik Vigasztaló elnyerése,
melyet az Úr megígért a szenteknek. . . . Nos, mi ez a másik
Vigasztaló? Se nem több, se nem kevesebb magánál az Úr, Jézus
Krisztusnál” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 150–151).

A szentírások tanulmányozása 
János 14. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a B tevékeny-
séget, valamint a másik két (A vagy C) tevékenység egyikét!

Milyen irányba induljak?

1. János 14:1–6 szerint hova kellett menniük az apostoloknak?
Hogyan kellett eljutniuk oda? (lásd még 3 Nefi 18:24).

2. Gondolj bele, mit tettél azért, hogy az Úr útján járj! Írj le egy
vagy két olyan tantételt, mely szerint élned kell, ha ezen az
úton akarsz maradni!

Memoriter – János 14:15

1. Nevezz meg két olyan parancsolatot, melyet igyekszel megtar-
tani, hogy kimutasd az ÜdvözítŒ iránti szeretetedet!

2. Milyen ígéretet adott Jézus azoknak, akik kimutatják a szere-
tetüket azáltal, hogy betartják a parancsolatokat? (lásd János
14:16–21).

Recept szívbajra?

1. János 14:1, 27 szerint milyen állapot ellen óvta Jézus az
apostolait?

2. Írj le legalább három olyan dolgot, melyet János 14. fejezeté-
ben tanított Jézus, és ami segítene nekik ezen állapot elkerülé-
sében!

János 15
Jézus az igazi szŒlŒtŒ

Az elektromos készülék
vagy eszköz semmit nem
ér akkor, ha nincs rácsatla-
koztatva egy áramfor-
rásra. Jézus Krisztus egy
olyan példázatot mondott
a tanítványainak, mely

hasonló elképzelést tanított. János 15. fejezetének olvasásánál
gondolkozz el azon, hogy miért kell – és hogyan tudsz –
„rácsatlakoznod” az ÜdvözítŒ életére, világosságára és hatal-
mára!
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A szentírások megértése

János 15:3 – Hogyan tud tisztává tenni téged „ama
beszéd” (az ige)?
Az Úr „beszéde” (igéje) az Ã evangéliuma, mely magában foglal-
ja az Ã parancsolatait. Elder Joseph B. Wirthlin, egy apostol, azt
mondta: „Jézus Krisztus kiengesztelésének bámulatos hatalma
által, egy olyan hatalom által, melyet az Ã parancsolatai iránti
engedelmességünk aktivizál, tisztára lehet mosni minket a bıne-
inktŒl” (Conference Report, 1996. október, 98: vagy Ensign, 1996.
November, 72).

János 15:22–24 – „Nincs mivel menteniök az Œ
bıneiket”
Helyes lenne elítélni valakit egy törvény megszegéséért, ha
annak a valakinek fogalma sem volt annak létezésérŒl? Jákób
próféta a Mormon könyvében azt tanította: „Ahol nem adatott
törvény, ott büntetés sincs” (2 Nefi 9:25). Akiket azonban már
tanított az ÜdvözítŒ, azoknak nem volt mivel menteniük a bıne-
iket, és felelŒsséggel tartoztak azért, hogy az általuk megkapot-
tak szerint éljenek (lásd T&Sz 82:3–4).

A szentírások tanulmányozása 
János 15. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Rajzolj egy képet!

1. Rajzolj egy olyan fát, melynek hiányzik az egyik ága! Rajzold
le az ágat, mintha le lett volna vágva a fáról!

2. IdŒvel mi történik majd a fáról levágott ággal?

3. Mi történik majd ennek az ágnak a gyümölcsével?

4. A fa egészséges felén lévŒ ágakra írd rá, mit tanított Jézus,
hogyan élhetünk és lehetünk az Úr gyümölcsözŒ ágai
(lásd János 15:2–8, 16)!

Ha . . .

János 15:6–20 nyolc olyan feltételes kifejezést jegyez fel, melyet
az ÜdvözítŒ mondott. Ezek a feltételes kifejezések ok-okozati
kijelentések. Például: ha betartjátok a parancsolatokat, akkor
áldottak lesztek. Sorold fel mindegyik feltételes kifejezést, annak
hatásával együtt.

Az Úr vagy a világ barátja vagy?

Hasonlítsd össze János 15:9–14-es és János 15:18–19, 23–25-ös
verseit, és válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Mi az a nagyobb szeretet, és hogyan vonatkozik az igaz
barátságra?

2. Szerinted miért utálja a világ és azok, „akik a világból valók”
Isten dolgait?

3. Mit tehetsz azért, hogy barátja legyél az Úrnak?

Misszionáriusi napló

Képzeld el, hogy misszionárius vagy, és a nap korábbi szakaszá-
ban társaddal együtt a keresztelkedésrŒl tanítottatok egy csalá-
dot. Egyikük elmagyarázta, hogy lelkészük már megkeresztelte
Œket alámerítéssel. Egyes lelkészek azt állítják, hogy van felhatal-
mazásuk, egyszerıen azért, mert a Bibliát tanítják. Írj egy napló-
bejegyzést arról, hogyan használtad fel János 15:16-os versét,
hogy megtanítsd a családnak az igazságot a keresztelést illetŒ
megfelelŒ felhatalmazásról!

János 16
A Szentlélek küldetése

ElŒfordult már veled, hogy tömegben különváltál a szüleidtŒl
és elvesztél? Milyen érzés volt? Jézus tudta, hogy hamarosan
el fog menni, és otthagyja az apostolait, hogy az Ã irányítása
és ereje nélkül folytassák tovább a munkát. Megmondta nekik,
hogy nem fogja egyedül hagyni Œket, és megígérte, hogy elküldi
a Szentlelket, mely velük lesz. János 16. fejezetének olvasása-
kor külön figyeld meg, hogy mit tanított Jézus arról, ahogyan
a Szentlélek erŒt adhat akkor, amikor szükség van arra!

A szentírások megértése
János 16

János 16:1–3 – „Aki öldököl titeket, mind azt hiszi,
hogy isteni tiszteletet cselekszik”
Elder Bruce R. McConkie azt írta: „Az Œszinteségnek majdnem
semmi köze az üdvözülés elnyeréséhez. A szenteket megölŒ
emberek is lehetnek olyan Œszinték, mint amilyenek az ily
módon mártírokká váltak voltak. Az emberek hihetnek olyan
odaadóan valami hamis dologban, hogy még az életüket és
odaadják azért. Mit számít az, hogy azok az Œsi vagy ma elŒ
emberek, akik megölik a prófétákat, azt gondolják-e, hogy
Istennek tesznek ezzel szolgálatot? Az igazság számít, a tiszta,
Isten-adta igazság” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:752).

János 16:33 – „Én meggyŒztem a világot”
Elder Jeffrey R. Holland, egy apostol, azt tanította: „Krisztus
legyŒzte a világot – a mi világunkat – és nekünk adott ajándéka
most a békesség, az eljövendŒ világban pedig a felmagasztosu-
lás. AlapvetŒen azt követelik meg tŒlünk, hogy legyen hitünk
Benne és kövessük Ãt – mindig. Amikor arra kér minket, hogy
járjunk az Ã útján és az Ã világosságában, akkor az azért van,
mert Ã már bejárta elŒttünk ezt az utat, és biztonságossá tette
azt a mi utazásunk szempontjából” (Conference Report, 1997.
október, 89; vagy Ensign, 1997. November, 66. o.).

Az igazságnak lelke (13. v.) –
A Szentlélek

E világnak fejedelme (11. v.) –
A Sátán (lásd „A szentírások
megértése” János 12:31-nél,
85. o.)
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Ha hıségesnek bizonyulunk Jézus Krisztus tanításaihoz ,és
mindvégig kitartunk, akkor mi is le fogjuk gyŒzni a világot
(lásd T&Sz 63:47).

A szentírások tanulmányozása 
János 16. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Vedd be az ellenszert!

Az ellenszer olyan valami, mely enyhíti vagy hatástalanítja
valami rossznak a hatásait. Vannak például olyan ellenszerek,
melyek bevétele hatástalanítja bizonyos mérgek hatását. George
Albert Smith elnök egyszer azt tanította: „Az Úr szellemének
társasága az ellenszere a fáradtságnak, az éhségnek, a félelem-
nek és mindazon dolgoknak, melyek néha utolérnek minket az
életben” (Conference Report, 1945. október, 115–116).

1. Mire figyelmeztette az Úr tanítványait János 16:1–4-ben?

2. Hogyan lehet a Szentlélek szellemi ellenszere ezeknek a szel-
lemi kihívásoknak?

3. Hogyan lehet a Szentlélek ellenszere néhány olyan rossz
dolognak, mely utolér téged az életed során?

Készíts interjút egy anyával!

1. Kérd meg az édesanyádat (vagy
bármely anyát), hogy válaszoljon
a következŒ kérdésekre:

a. Milyen áldozathozatalokban,
kínlódásban és fájdalomban
volt részed, amikor e világra
hoztál egy gyermeket?

b. Milyen érzéseket tapasztaltál
meg a gyermek születését
követŒen?

c. Milyen hatással voltak érzé-
seid hozzáállásodra az áldo-
zathozatalokat, a kínlódásokat
és a fájdalmakat illetŒen?

2. Írd le, mihez hasonlította Jézus a szülés fájdalmait János
16:19–22-ben, és azt, hogy miként kapjuk meg a megígért
örömet!

3. Írd le, reményeid szerint milyen érzések lesznek majd ben-
ned, amikor újra látod majd az ÜdvözítŒt!

János 17
„Az pedig az örök élet”

Nem sokkal azelŒtt, hogy utoljára a Gecsemáné kertbe ment
volna, Jézus elmondta azt, ami a nagy közbenjáró imaként
ismert. Azért kapta ezt a nevet, mert ebben az ÜdvözítŒ apos-

tolaiért és mindazokért imádkozott Atyjához, akik hisznek
a szavaiban. David O. McKay elnök arról tett bizonyságot:
„Nem tudok fontosabb fejezetrŒl a Bibliában” (Conference
Report, 1967. október, 5). Olvasd el János 17. fejezetét, és gon-
dolkozz el azon, hogy miért lehetett ez annyira fontos McKay
elnöknek!

A szentírások megértése
János 17

János 17:11–17 – Hogyan lehet valaki „a világon” de
nem „e világból”?
Elder Joseph B. Wirthlin, egy apostol, azt mondta: „Talán mind-
annyian szeretnénk néha elvonulni és elszigetelni magunkat
az élet viharaitól és Sátán tüzes nyilaitól. Viszont a világban kell
lennünk úgy, hogy nem a világból valók vagyunk, mely azt
jelenti, hogy elŒre kell haladnunk a világban lévŒ bın, gonosz-
ság és romlottság közepette, de ellen kell állnunk azoknak, és el
kell utasítanunk Œket” (Conference Report, 1993. április, 84;
vagy Ensign, 1993. május, 68).

János 17:12 – Ki „a veszedelemnek fia”?
Az Úr itt Iskáriótes Júdásra utalt, aki elárulta Ãt. A veszedelem
(kárhozat) a Sátán egy másik neve (lásd T&Sz 76:25–27). Aki úgy
dönt, hogy gonosz dolgokat cselekszik, „az ördögnek a fia” lesz
(Alma 5:38–41).

A szentírások tanulmányozása 
János 17. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
(A–C) tevékenységeket!

Memoriter – János 17:3

A legtöbb utolsó napi szent arra törekszik, hogy örök életet
nyerjen, mely olyan élet, melyet Isten is él.

1. Magyarázd el a különbséget az egyetlen igaz Isten „ismerése”
és aközött, hogy valaki csak „tud” Róla!

2. Keresztutalást állíthatsz fel János 17:3 és 1 János 2:3–6 versei
között. 1 János 2:3–6-ból és más szentírásokból, melyeket
találsz, sorold fel néhány módját annak, ahogyan olyanokká
válhatnunk mint Mennyei Atyánk és az Ã Fia.

3. Magyarázd el, hogyan segít nekünk a Hozzájuk hasonlóvá
válás abban, hogy jobban ismerjük Ãket!

„Hogy mindnyájan egyek legyenek”

Olvasd el és hasonlítsd össze János 17:9–11-es, valamint János
17:20–23-as verseit, majd tedd meg a következŒket:

1. Minden utalás esetében határozd meg, kiért imádkozik Jézus
és mit kiván nekik!

Megjelentettem (6. v.) –
Tudattam

A világ letétele elŒtt, a világ
alapjának felvettetése elŒtt
(5, 24. v.) – A világ teremtése
elŒtt
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2. Olvasd el a Tanok és szövetségek 38:27-es versét, és mondd
meg, mivel egészíti ki az Úr imájának fontosságát!

3. Olvasd el a Tanok és szövetségek 88:67–68-at, és magyarázd
el, mi köze van „egy irányban nézŒ szemnek” az Úr imájához,
majd írd le, milyen áldásokat kapsz majd életed során emiatt!

Ima egy barátért

Képzeld el, hogy egy új városba költöztél! Jó néhány hónap
elteltével levelet kapsz az egyik legközelebbi barátodtól. Ennek
az illetŒnek új barátai vannak, és helytelen tevékenységekben
vesz részt. Sorolj fel legalább két olyan ötletet az Úr imájából
János 17:11–17-es verseiben, melyet belefoglalhatnál a saját imá-
idba ezért a barátodért! Magyarázd el, hogyan segíthetnének
ezek a barátodnak!

János 18
Jézust elárulják és elfogják

János feljegyzése hallgat Jézus szenvedésérŒl Gecsemánéban.
Fontos meglátásokat ad azonban Jézus elfogatását, Pilátus
elŒtti tárgyalását, valamint azt illetŒen, amikor Péter megta-
gadta Ãt. Ez az egyetlen olyan evangélium, mely feljegyzi
Jézus tárgyalását Annás elŒtt (lásd János 18:19–24). Bár úgy
tınhet, hogy Jézustól elvették a szabadságát és az életét, János
tanúbizonyságot tett arról, hogy Ã tudta „mindazt, ami reá
következendŒ vala” (János 18:4). János tanúbizonysága utolsó
fejezeteinek olvasásakor próbáld meg lefesteni elmédben az
eseményeket! Képzeld, hogy ott vagy, és gondolkozz el azon,
milyen érzésekkel figyelted volna ezeket!

Egyéb beszámolók a János 18-ban olvasottakról
János 18:1–16 – Máté 26:47–58; Márk 14:43–54; Lukács 22:47–55
János 18:17–18, 25–27 – Máté 26:69–75; Márk 14:66–72; Lukács

22:56–62
János 18:28–38 – Máté 27:2, 11–14; Márk 15:1–5; Lukács 23:1–7
János 18:39–40 – Máté 27:15–23; Márk 15:6–14; Lukács 23:13–22

A szentírások megértése
János 18

János 18:2–13 – Júdás egy csapat felfegyverzett
férfit vezet Jézus elfogására
Míg a többi evangélium-író azt jelezte, hogy „sok nép” követte
Júdást Gecsemánéba, hogy Jézust elfogják, csak János jegyezte
fel azt, hogy ez egy „katonai csapat” volt. Elder Bruce R.
McConkie megjegyezte, hogy „egy csapat mintegy hatszáz római
katonából állt, parancsnokkal az élükön. A római urak nem
akarták megkockáztatni a zendülést a húsvéti héten” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:781).

János 18:39–40 – Barabbás
Lásd „A szentírások megértése” Lukács 23:18-nál (73. o.).

A szentírások tanulmányozása 
János 18. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Írj egy újságcikket

Olvasd el János 18:1–13-as verseit úgy, mintha egy helyi újság
tudósítója volnál! A következŒ kérdéseket használva vázlatként,
írj egy újságcikket:

1. Milyen címet használnál, hogy megragadd olvasóid figyelmét?

2. Milyen értelemben uralta az ÜdvözítŒ a helyzetet?

3. Mit szeretnél, mit tudjanak olvasóid errŒl az eseményrŒl?

János 19
Jézus Krisztus leteszi életét

A római katonák tüskés ágak összefonásával készítettek
koronát, és az ÜdvözítŒ fejére helyezték azt. Csúfosan azt
kiabálták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” Amikor Pilátus úgy
állította a megostorozott alakot a zsidó vezetŒk elé, mint kirá-
lyukat, felkiáltottak: „Vidd el, feszítsd meg Œt!” Jézus Krisztus
mégis el fog jönni, ismét, mint „királyoknak Királya és
uraknak Ura” (Jelenések 19:16), és eltöröl mindenféle halált,

Jobb (14. v.) – Szükséges
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bánatot és fájdalmat (lásd Jelenések 21:4). A János 19-ben fel-
jegyzett drámai és megindító események olvasásakor tedd fel
magadnak a kérdést: Miért engedett meg Isten Fia ilyen sértést
és igazságtalanságot? Mit tanít ez nekünk a szeretetérŒl?

Egyéb beszámolók a János 19-ben olvasottakról
János 19:1–24 – Máté 27:27–36; Márk 15:16–24; Lukács 23:23–34
János 19:28–30 – Máté 27:46–49; Márk 15:34–37; Lukács 23:46
János 19:38–42 – Máté 27:57–61; Márk 15:42–47; Lukács

23:50–56

A szentírások megértése
János 19

János 19:1 – Pilátus elrendeli Jézus megostorozását
Elder James E. Talmage azt írta: „Az ostorozás a kereszthalál
félelmetes elŒjátéka volt. A büntetés eszköze egy olyan sokszíjú
korbács volt, mely fémmel volt megterhelve és csipkézett csont-
darabok voltak a végein” (Jesus the Christ, 638).

János 19:6–30 – „Feszítsd meg Œt, feszítsd meg Œt!”
Elder James E. Talmage ezt magyarázta el: „A keresztre feszítés
általi halál volt a kivégzések leghosszabban elhúzódó és legfáj-
dalmasabb formája. Az áldozat egyre növekvŒ kínok között élt,
általában sok órán, néha napokon át. A kezekbe és lábfejekbe
oly kegyetlenül vert karók érzékeny idegekbe és remegŒ inakba
hatoltak, de nem okoztak halálos sebet. A halál szívesen látott
megkönnyebbülése intenzív és lankadatlan fájdalom okozta
kimerülés következményeként jött el, valamint a szervek helyi
gyulladása és vértódulása folytán, a test megfeszített és termé-
szetellenes helyzete miatt” (Jesus the Christ, 665).

János 19:31–37 – „Hogy törjék meg azoknak
lábszárait”
A zsidó sabbat – mely naplementekor kezdŒdött – egyre közele-
dett. A zsidók törvénye azt sem engedte meg, hogy a sabbat
napján levegyék a testeket a keresztekrŒl, és azt sem, hogy a sab-
bat ideje alatt a kereszten lógjanak. A zsidó vezetŒk kérésére

Mirha és áloé (39. v.) – Zsidók
által a test temetésre történŒ
elŒkészítésénél használt fısze-
rek

Hat óra (hatodik óra, 14. v.) –
Dél körül

Hasogassuk (24. v.) – Tépjük

Izsóp (29. v.) – Izsópbokor
hosszú szára vagy ága

a római katonák eltörték a tolvajok lábszárait, hogy siettessék
a halálukat. Jézus már meghalt, betöltvén ezzel azt a szentírást,
hogy „az Œ csontja meg ne törettessék” (János 19:36; lásd még
2 Mózes 12:46; Zsoltárok 34:20).

A szentírások tanulmányozása 
János 19. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Mit mondana Ã? Mit mondanál te?

Képzeld el, hogy lehetŒséged van egy találkozásra a Pilátussal, jó
néhány évvel a János 18:28–19:22-ben leírt események után.

1. Annak alapján, amit a szentírásokban olvasol, szerinted mit
mondana Jézusról és az Ã keresztre feszítésérŒl, miután már
volt ideje visszagondolni arra?

2. Ha feltenné neked ugyanazt a kérdést, amit János 18:38-ban
kérdezett Jézustól, akkor mi lenne a válaszod?

Megtanulni, hogy mindig szeressünk
másokat

1. Olvasd el János 19:25–27-es verseit, és mondd meg, hogy mi
volt az ÜdvözítŒ egyik aggodalma, míg a kereszten függött!

2. Hogyan jellemezte ez a cselekedet az Ãáltala leélt életet?

Jézus Krisztus tanítványainak lenni

Arimathiai József és Nikodémus zsidó vezetŒk voltak, és annak
a kormányzótestületnek a tagjai, mely a sandherinként ismert.
Titokban mindketten Jézus tanítványai voltak.

1. Olvasd el Lukács 23:50–51-es és János 7:45–53-as verseit, és
mondd meg, hogyan mutatta meg ez a két férfi tanítványi
mivoltának bizonyítékát!

2. Kié volt az új sírbolt? (lásd Máté 27:59–60).

3. Mit tanulhatsz JózseftŒl és Nikodémustól a tanítványi mivolt-
ról?
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János 20
Hinni Jézus Krisztus feltámadásában

Az ÜdvözítŒ halandó szolgálata véget ért a kereszten, az üres
sírbolt azonban tanúbizonyságot tett az Ã isteni mivoltáról,
és mindannyiunknak reményt adott a feltámadásra. Milyen
bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus feltámadt?
Miért nincs szükséged arra, hogy lássad Ãt, mielŒtt elhinnéd,
hogy feltámadt a halálból? Ennek a fejezetnek a tanulmányo-
zása elŒtt gondolkozz el János bizonyságán János 20:31-es
versében!

Egyéb beszámolók a János 20-ban olvasottakról
János 20:1–2 – Máté 28:1–8; Márk 16:1–8; Lukács 24:1–9
János 20:3–10 – Lukács 24:12
János 20:19–23 – Márk 16:14; Lukács 24:36–48

A szentírások megértése
János 20

János 20:17 – Hol volt az Úr szelleme, míg teste
a sírboltban feküdt?
Amikor a feltámadt ÜdvözítŒ megjelent Mária Magdalénának,
azt mondta: „Nem mentem még fel az én Atyámhoz”. Hova ment

A hétnek elsŒ napja (1, 19. v.)
– Vasárnap

KeszkenŒ (7. v.) – Ruhadarab,
mely letakarja a halott személy
arcát

szelleme, míg teste a sírboltban feküdt? Péter azt tanította, hogy
„elmenvén a tömlöcben levŒ lelkeknek is prédikált” (1 Péter
3:18–20). 1918. október 3-án Joseph F. Smith elnök elgondol-
kozott Péter ezen beszámolóján. Látomásban még alaposabban
belelátott az ÜdvözítŒ háromnapos küldetésébe (lásd T&Sz 138).

A szentírások tanulmányozása 
János 20. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet!

Krisztus, az Úr, feltámadott!

Honnan tudhatjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt? János 20. feje-
zete a tudás három szintjét jegyzi fel a feltámadást illetŒen.
Fedezd fel ezeket a szinteket azáltal, hogy elolvasod az alábbi
utalásokat és megválaszolod az azokhoz tartozó kérdéseket:

1. Olvasd el János 20:1–10-es verseit! A feltámadásnak milyen
bizonyítékát adják ezek a versek? Miként bizonyíték az üres
sírbolt? Milyen hatással volt az üres sírbolt arra, hogy mit hitt
Mária Magdaléna, Péter és „a másik tanítvány” (János)?

2. Milyen új bizonyítékot kapott Mária Magdaléna? (lásd
a 11–18-as verseket). Milyen hatással volt ez az élmény Mária
hitére az ÜdvözítŒ feltámadását illetŒen?

3. János 20:19–20 szerint, miután az Úr megjelent a tíz apostol-
nak, mit kért Tamás, mielŒtt elhitte volna azt a történetet,
hogy látták az Urat? Milyen új bizonyítékot kapott Tamás
a feltámadásról? Milyen fontos tantételt tanított az Úr Tamás-
nak a feltámadásba vetett hitet illetŒen?

Honnan tudhatod, hogy Jézus feltámadt? Írd le a bizonyságodat
Jézus Krisztus feltámadásáról!
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János 21
Folytassátok az Úr munkáját!

Amikor János befejezte az evangéliumát, tanúbizonyságot tett
arról, hogy amit írt, az igaz, és jelezte, hogy ha mindaz írva
lenne, amit Jézus valaha is tett, akkor „maga a világ sem
fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának” (János 21:25).
János 21. fejezetének olvasásánál gondolkozz el azon, hogy
miért ezt a három történetet választotta János, hogy befejezze
tanúbizonyságát Jézus Krisztusról!

A szentírások megértése
János 21

János 21:18–19 – Az Úr megjövendöli, hogyan fog
Péter meghalni
Jézus Krisztus felhívást intézett Péterhez, hogy kövesse Ãt az
életben (lásd Máté 4:18–20). A hagyomány szerint Pétert késŒbb
fejjel lefelé feszítették keresztre Rómában, rendíthetetlen tanúbi-
zonyságáért az ÜdvözítŒrŒl.

János 21:20–23 – Mi történt a szeretett Jánossal?
Kinyilatkoztatás által tudjuk, hogy a szeretett János megkérdezte
az Urat, hogy a földön maradhat-e a második eljövetelig, hogy
lelkeket vezethessen Hozzá (lásd T&Sz 7). János átváltozott,
hogy a földön maradhasson és beteljesülhessen a vágya. Az
átváltozott lények mibenlétérŒl még többet megtudhatsz, ha elol-
vasod 3 Nefi 28:7–22-es verseit.

A szentírások tanulmányozása 
János 21. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Menjünk halászni!

Péter és néhány apostol
halász volt, ami a foglal-
kozásukat illette. Míg a
Galileai tengeren halász-
tak, a feltámadt Úr meg-
látogatta Œket. Hason-
lítsd össze János
21:3–11-es és Lukács
5:4–11-es versét, majd
válaszolj a következŒ
kérdésekre:

Kétszáz sing (8. v.) –
Körülbelül 91 méter

Felövezéd (18. v.) – Felöltözöl

Megjelentette, megjelent
(1, 14. v.) – Megmutatta magát

Tibériás tengere (1. v.) –
A Galileai tenger

Mezítelen vala (7. v.) –
Csak alsóruha volt rajta

1. Mennyit fogtak egész éjszaka egymaguk?

2. Mennyit fogtak, amikor követték Jézus útmutatását?

3. Milyen áldásokat kaphatsz az életedben, ha azt teszed, amit
az Úr kér tŒled?

4. Mit tudsz meg PéterrŒl abból, hogy úgy döntött: kiúszik
a partra?

Halásztól juhászig

1. Mire utalt Jézus az ezeknél szóval János 21:15-ös versében?

2. Kik voltak azok a bárányok és juhok, akiket Péternek legeltet-
nie kellett? (lásd 15–17. v.).

3. Vajon miért kérdezte meg Jézus PétertŒl háromszor ugyanazt
a kérdést? (lásd Máté 26:69–75).

4. Mennyire tanulta meg Péter az ÜdvözítŒtŒl ezt a fontos lec-
két? (lásd 1 Péter 5:1–4).

5. Szolgálata során korábban a Mester tanította Pétert és a tizen-
két apostolt az igazi pásztori mivoltról. Azt mondta: „Én
vagyok a jó pásztor; én ismerem az enyéimet . . . és életemet
adom a juhokért” (János 10:14–15). Olvasd el János 21:18–19-
es verseit, és mondd meg, hogyan követte ezt követŒen Péter
az Igaz Pásztor példáját! Miként teheted le szimbolikusan az
életedet, hogy pásztora legyél az Úr bárányainak és juhainak?
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Az apostolok cselekedetei
Ki írta az apostolok cselekedeteinek könyvét?
Az apostolok cselekedeteinek könyvét Lukács írta, az a tanít-
vány, aki elkísérte Pált a misszionáriusi útjain.

Miben különbözik ez a könyv az evangéliumoktól?
Az apostolok cselekedeteinek könyve annak a feljegyzésnek
a folytatása, melyet Lukács evangéliumában kezdett el Lukács.
Lukács evangéliuma tartalmazza beszámolóját Jézus Krisztus
életérŒl; az apostolok cselekedeteinek könyve annak a parancso-
latnak a beteljesítését írja le, melyet Jézus adott az apostolainak,
hogy hirdessék az evangéliumot, „az Œ nevében . . . minden
pogányok között, JeruzsálemtŒl elkezdve” (Lukács 24:47). Mind-
két könyv Lukács barátjának, Theofiliusnak szól (lásd Lukács
1:1–3; Csel 1:1–3).

Az apostolok cselekedetei nem tartalmazzák teljes feljegyzését
mindannak, ami az ÜdvözítŒ mennybemenetele után történt az
egyházban. Lukács fŒleg Pál apostol szolgálatáról írt, és feljegy-
zett néhány dolgot PéterrŒl és a többi apostolról. Az apostolok
cselekedetei az utolsó olyan könyv az Újszövetségben, mely tör-
ténetet mond el; a többi könyv azokból az idŒkbŒl származó
levél és látomás.

Mikor volt Pál szolgálata?
Az apostolok cselekedetei fŒleg Pál szolgálatáról szól, mely nem
sokkal Jézus Krisztus feltámadása után vette kezdetét, és mint-
egy Kr.u. 60-ban fejezŒdött be, amikor Pál fogolyként Rómában
volt.

Hova utazott Pál?
Az ide tartozó térkép elárul néhány érdekes tényt Pál idejébŒl.
Vesd össze ezt egy modern térképpel, és nézd meg, hogyan neve-
zik ma ezeket az országokat.

ÁZSIA

MACEDÓNIA

Földközi-tenger

Thessalonika

Efézus

Jeruzsálem
Czézárea

A
K

H
Á

JA

Antiókhia

Tárzus

�
A Római

Birodalom
kulturális
központja

Pál az egyháznak sok
gyülekezetét alapította meg itt

Az a városka,
ahol Pál nevelkedett

A korai egyház
irányító központja

Péter elŒször itt
tanította nemzsi-
dóknak az
evangéliumot

A hívŒket elŒször itt
nevezték keresztényeknek

EGYIPTOM
Vörös-tenger

Róma

Korinthus
Athén

A Római 
Birodalom 
fŒvárosa

Csel 1
Jézus Krisztus felmegy 

a mennybe

Írtál már valaha úgy valakinek, hogy izgalmas híreket mond-
tál? Lukács azt akarta, hogy barátja, Theofilus tudja:
Jézus Krisztus feltámadt a halálból és felment (visszatért)
a mennybe – a legnagyszerıbb hír, melyet valaha is hallott
a világ. Lukács leírta, hogyan adott Jézus elhívást az aposto-
loknak arra, hogy második eljövetele elŒtt az egész világba
elvigyék az evangéliumot. Miután felszállt a mennybe,
angyalok ígérték meg az apostoloknak, hogy egy eljövendŒ
napon dicsŒségben újra vissza fog térni. Az apostolok elfogad-
ták az Úr elhívását, hogy szertevigyék az evangéliumot,
és Mátyást szentelték fel új apostolként, Júdás, az Iskariotes
helyére. Képzeld el, milyen érzéseket kelthetett Theofilusban
az, amikor ilyen híreket kapott Lukácstól!

A szentírások megértése

Csel 1:8 – Az apostolok cselekedetei könyvének
vázlata
Az a parancsolat, melyet Jézus adott az apostolainak, hogy legye-
nek az Úr tanúi „úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában
és Samariában és a földnek mind végsŒ határáig” keretet vagy
vázlatot ad az apostolok cselekedeteinek könyvéhez: Csel 1–7
a jeruzsálemi prédikálást jegyzi fel, Csel 8–9 az evangélium
eljutásáról számol be Júdeába és Samáriába, Csel 10–28 pedig
elmondja, hogyan kezdték az evangéliumot elvinni „a földnek
mind végsŒ határáig”. Csel olvasásánál tartsd észben ezt 
a keretet!
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Csel 1:18 – Hogyan halt meg Júdás?
Máté 27:5 és Csel 1:18 azt a benyomást kelti, hogy Máté és
Lukács nem értettek egyet abban, hogy mi módon halt meg
Júdás. A Joseph Smith fordítás megmutatja, miként helyes mind-
kettŒ, elmagyarázván, hogy Júdás felakasztotta magát egy fára,
azonnal leesett és kiömlöttek a belei (lásd JSF 27:6).

Csel 1:26 – Mivel vetettek sorsot?
A sorsvetés hasonló volt a mai pálcikahúzáshoz. Az apostolok
azonban nem találomra választottak új apostolt. Az Úr paran-
csolta meg nekik azelŒtt, hogy ezt a módot használják, és így
fogja nekik kinyilvánítani az akaratát (lásd 3 Mózes 16:7–8).

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Feladat az apostoloknak

Nézd át a Csel 1:1–8-as verseit, és válaszolj a jegyzetfüzetedben
a következŒ kérdésekre:

1. Mennyi ideig tartott Jézus látogatása tanítványainál a feltáma-
dása után?

2. Mit tanított nekik?

3. Miért kellett Jeruzsálemben maradniuk? Meddig?

4. Mit tudtak meg Izráel visszaállításáról a második eljövetelkor?

5. Mit parancsolt nekik Jézus, mit tegyenek azt követŒen, hogy
megkapták a Szentlelket?

A fent található „A szentírások megértése” rész „Az apostolok
cselekedetei könyvének vázlata” cím alatti információ felhaszná-
lásával a szentírásod margójára a 8-as vers mellé írd le az apos-
tolok cselekedetei könyvének vázlatát.

Új apostolt választanak

Nézd át annak beszámolóját a Csel 1:13–26-ban, hogy az apos-
tolok Júdás helyére új apostolt hívtak el, figyelve arra, hogyan
„állítanak elŒ”, „imádkozván” és „sorsot vetének”. Írj egy-két
mondatot ezekrŒl a kulcsfontosságú pontokról, hogy összefog-
lald, mi történt!

Vörös-tenger

Földközi-tenger

Arab-
félsziget

Jeruzsálem

Európa

Fekete-tenger

•

Csel 2
A tanúbizonyság napja

Van olyan ünnep, mely különleges emlékeket ébreszt benned?
Az apostolok számára a zsidó pünkösd ünnepe emlékezetessé
vált. Jézus Krisztus feltámadását követŒ pünkösd ünnepe
során a Szentlélek bámulatos megnyilatkozását tapasztalták
meg az apostolok. Akik figyelték, azok „álmélkodnak pedig
mindnyájan és csodálkoznak vala” (Csel 2:7) azon, amit lát-
tak. A Szellem által az apostolok képesek voltak az evangélium
prédikálására azoknak a zsidóknak, akik sok különbözŒ
országból jöttek Jeruzsálembe és sok különbözŒ nyelvet beszél-
tek. Péter elmagyarázta, hogy ez beteljesítette Jóel 2:28–32 azt
illetŒ próféciáját, hogy a Szellem úgy érkezik el, hogy az min-
denkinek áldást jelent. Azon a napon bizonyságot tett a nép-
nek, hogy Jézus a Krisztus, és felszólította azokat, akik hallgat-
ták, hogy fogadják el a keresztelést. Mintegy háromezren
fogadták el a felszólítást és keresztelkedtek meg az egyházba.

A szentírások megértése
Csel 2

Csel 2:1–4 – Mi történt a pünkösd napján?
A pünkösd ünnepe, mely ötven nappal volt húsvét után, a kora
nyári aratást ünnepelte. Ez az ünnep nagy tömegeket vonzott
Jeruzsálembe, hogy egy ideig lakmározzanak és ünnepeljenek.
Amikor a hívŒk összegyıltek ezen a napon, az Úr elküldte
a Szentlélek hatalmát, amint azt már azt megelŒzŒen megígérte,
hogy felszállt volna a mennybe (lásd Csel 1:4–8).

Miután megkapták ezt a hatalmat, az apostolok habozás nélkül
beszélni kezdtek a tömegeknek Jézus Krisztusról. A pünkösd
csodája az volt, hogy a Szentlélek megadta az apostoloknak
a nyelvek ajándékát (lásd T&Sz 46:11, 24). Aki odafigyelt, az
mind képes volt megérteni, hogy mit prédikáltak, mert a Szellem
segített nekik, hogy az anyanyelvükön hallják azt. Ez a nagy-
szerı esemény mintegy háromezer új tagot hozott az egyházba.

Elvégzett tanács (23. v.) –
Kijelölt cél

Megkeseredének (37. v.) –
Megindította Œket, vétkesnek
érezték magukat

Pünkösd (1. v.) – A nyári
aratás ünnepe

Prozelitusok (10. v.) –
Megtértek
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Csel 2:44 – „Mindenük köz vala”
Ha minden közös, az azt jelenti, hogy oly nagy szeretet és egység
van az egyházban, hogy a szentek mindenüket megosztják
a köztük lévŒ szegényekkel. Az evangéliumnak ezt a tantételét
„felajánlás”-nak nevezzük (lásd T&Sz 42:30–39). Elder Bruce R.
McConkie így írta le a felajánlást: „A felajánlás törvénye azt
jelenti, hogy felajánljuk [elkülönítjük vagy odaadjuk] az idŒnket,
a tehetségeinket és a pénzünket, valamint a javainkat az egyház
ügyének; ezeknek a szerint kell rendelkezésre állniuk, hogy
milyen mértékben van rájuk szükség az Úr érdekeinek kiteljesí-
tésére a földön” (Conference Report, 1975. április, 74; vagy
Ensign, 1975. május, 50).

A felajánlás az egyik olyan tantétel, mely szerint a szenteknek
meg kell tanulniuk élni, amennyiben érdemesek akarnak lenni
a celesztiális királyságra (lásd T&Sz 105:3–5).

Ma úgy készülünk fel arra, hogy a felajánlás törvénye szerint
éljünk, hogy készségesen fizetjük a tizedet és más olyan felaján-
lásokat teszünk, melyek segítik a szıkölködŒ embereket.

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 2. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Legyél újságíró!

A pünkösd napjának eseményei figyelemreméltóak voltak.
Képzeld el, hogy újságíróként figyeled a Csel 2:1–16-ban leírt
eseményeket! Írj egy cikket az esti lapnak, melyben leírod, hogy
ki volt ott és mi történt!

Egy prófécia beteljesedése

Nézd át a Csel 2:6–21-es verseit, és válaszolj a következŒ
kérdésekre:

1. Szerinted miért volt az, hogy az apostolokat hallgatók közül
néhányan azt gondolták, hogy részegek?

2. Milyen magyarázatot adott Péter a viselkedésükre?

3. Mit tettek az apostolok, mely beteljesítette Jóel 2:28–32
próféciáját?

4. Mikor teljesedik be majd ismét Jóel próféciája? (lásd Joseph
Smith története 1:41).

Írj egy olyan alkalomról, amikor érezted életedben a Szentlélek
kiáradását!

Változás Péterben

1. Hasonlítsd össze Péter cselekedeteit a Csel 2:22–36-ban és
János 18:25–27-ben! Írd le, hogyan változott és szerinted mi
okozta a változást!

2. A pünkösd eseményei miként kezdték el betölteni az Úr
ígéretét a Csel 1:4–5, 8-ban?

3. Olvasd el Péter merész bizonyságát Jézus Krisztusról! Válassz
két olyan mondanivalót a bizonyságából, mely leginkább fon-
tos számodra, és magyarázd meg, miért!

„Mit cselekedjünk?”

Akik hallották Pétert, azok közül sokan hittek bizonyságában
Krisztusról, és megkérdezték, hogy mit tegyenek. Péter meg-
mondta nekik, hogy bánják meg a bıneiket és keresztelkedjenek
meg. Mintegy háromezer ember csatlakozott az egyházhoz azon
a napon.

Tegyük fel, hogy van egy olyan barátod, akit érdekel az egyház!
Írj egy levelet a barátodnak, hogy segítsd neki megérteni, hogyan
és miért kövesse Jézus Krisztust, és hogyan váljon tagjává az Ã
egyházának! Ennek során használd fel, amit a Csel 2:37–40-ben
mondott Péter, és fejezd ki azt a saját szavaiddal!

Csel 3
Péter merészen bınbánatot 

prédikál

Csel 3 Péter és János egy olyan csodájáról beszél, mely meg-
mutatta a Jézus által nekik adott hatalmat. Péter megállt, hogy
segítsen egy fogyatékos emberen, aki a templom kapujánál
koldult, és a papság hatalmával meggyógyította Œt. Figyeld
meg, mit jelentett ki Péter merészen azoknak az embereknek,
akik összegyıltek, hogy lássák a meggyógyított embert.

A szentírások megértése
Csel 3

Csel 3:19–21 – Péter bizonyságot tesz
a visszaállításról
Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: „Az Úr a mennybeme-
netele elŒtt jelezte az apostoloknak, hogy nem az Œ napjaikban
vagy idejükben történik meg majd minden dolog visszaállítása,

A felüdülés idei (19. v.) –
Krisztus második eljövetele

Eltöröltessenek (19. v.) –
Meg legyenek bocsátva

Míglen újjá teremtetnek
mindenek (21. v.) –
Az evangélium utolsó napi
visszaállítása

Kilencre (1. v) – Délután
három körül

Anyjának méhétŒl fogva sánta
vala (2. v.) – Születése óta nem
tudott járni

Alamizsna (2. v.) – Adományok
a szegények megsegítésére

Tudatlanságból (17. v.) –
Nem tudván az igazságot
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és hogy nem az Œ dolguk »megtudni az idŒket vagy alkalmakat,
melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett« [Csel 1:7].
Péter és Pál nagyon is nyilvánvalóvá tette a tanításaiban azt,
hogy jön majd az evangéliumnak egy másik sáfársága, azt köve-
tŒen, amelyben Œk élnek, és hogy ez a végsŒ sáfárság közvetlenül
Isten Fiának második eljövetele elŒtt adatik majd, hogy felké-
szítse az embereket és a földet minden olyan dolog visszaállítá-
sára, melyrŒl mind a szent próféták szólottak vala [lásd Csel
3:21]” (Doctrines of Salvation, 1:164).

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
tevékenységet!

Péter meggyógyít egy sánta koldust

Nézd át annak történetét a Csel 3:1–11-ben, amikor Péter megy-
gyógyítja a sánta koldust, és válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Hogyan jutott el a sánta ember a templomhoz?

2. Mit akart PétertŒl és Jánostól?

3. Milyen érzéseket keltett benne az ajándék, amit e helyett
adott neki Péter?

4. A sánta ember pénzt kért
és e helyett erŒt kapott.
Hogyan hasonlít ez arra,
ahogyan az Úr néha vála-
szol a kéréseidre?

Péter bizonyságot tesz egy magasabb
hatalomról

Tanulmányozd a Csel 3:12–26-ot, és válaszd ki az öt, szerinted
legfontosabb kifejezést Péter bizonyságából a zsidóknak! Egyen-
ként magyarázd el, hogy miért ezeket választottad!

Csel 4
Pétert és Jánost elfogják

Emlékszel rá, milyen haragosak voltak a zsidó vezetŒk, ami-
kor Jézus csodákat tett? Képzeld el, milyen érzés volt nekik,
amikor az apostolok Jézus nevében elkezdtek csodákat tenni!
A Csel 4. fejezetének olvasásánál nézd meg, milyen merész
lett Péter! Azon is gondolkozz el, hogy miért voltak annyira

eltökéltek a zsidó vezetŒk abban a szándékukban, hogy meg-
akadályozzák Pétert és a többi apostolt a Jézus Krisztusról
való bizonyságtételben.

A szentírások megértése
Csel 4

Csel 4:1–3 – Miért háborodtak fel annyira a papok és
a sadduceusok?

Annás és Kajafás például
sadduceus volt, akik a temp-
lomot kézben tartották.
Nem hittek a feltámadásban
és nem tetszett nekik az,
hogy Péter Krisztus feltáma-
dásáról tanít. Ãk, más zsidó
vezetŒkkel és a rómaiakkal
együtt tanításaiért feszítet-
ték keresztre Krisztust,
és azt gondolták, hogy ez
lesz a vége a kereszténység-
nek. A papok, a sadduce-
usok és sok más csoportok
nagyon fel voltak háborodva,

Farizeus Sadduceus amikor az apostolok
továbbra is tanították Jézus
Krisztus evangéliumát.

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 4. fejezetének tanulmányozásánál végezz el egyet a követ-
kezŒ (A–C) tevékenységek közül!

Gyógyítás és tanítás miatt elfogott
apostolok

Képzeld el, hogy ott voltál Péterrel és Jánossal, amikor meggyó-
gyították a béna embert (lásd Csel 3:1–11) és amikor elfogták
Œket (lásd Csel 4:1–30)! Tegyük fel, hogy van egy olyan barátod
egy másik városban, aki nem hallott arról, ami történt! Írj egy
levelet ennek a barátnak, és próbáld meg elmagyarázni a történ-
teket! A következŒ részleteket is mindenképpen említsd meg:

Nagy kegyelem (33. v.) –
Hatalom a mennybŒl

Nemzetségbeliek (6. v.) –
Család

Nyavalyás (9. v.) – Béna
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• A meggyógyított béna ember korát

• Miért voltak annyira felháborodva a papok és a sadduceusok

• Milyen kérdést tett fel Péternek a fŒpap

• Hogyan viselkedett Péter a tárgyaláson

• Mit mondtak Péternek és Jánosnak, mit tegyenek, és hogyan
reagáltak erre az apostolok

• Milyen érzéseket keltettek benned a történtek

Saját szavaiddal

Péter erŒteljes bizonyságot tett Jézus Krisztusról, bár tudta, hogy
ez talán azt jelenti: ki fogják végezni. Írd át a Csel 4:8–12-es
verseit, odafigyelve arra, hogy megtartsd benne Péter eredeti
mondanivalóját!

Minden „köz” (közös) volt közöttük

Csel 4:31–37 betekintést ad arra, hogy milyen volt az élet a korai
egyházban. Az egyháztagok „szíve-lelke egy vala; . . . nékik
mindenök köz vala” (Csel 4:32; lásd még Csel 2:42–47; „A szentí-
rások megértése” részt Csel 2:44-nél, 95. o.). Olvasd el a Csel
4:31–37-et, és a jegyzetfüzetedben válaszolj a következŒ kérdé-
sekre:

1. Milyen tulajdonságaik voltak ezeknek a korai szenteknek,
melyek lehetŒvé tették számukra azt, hogy mindenben osztoz-
zanak egymással, amijük csak van?

2. Milyen áldásokat élveztek ezek az emberek az elkötelezettsé-
gük és a hitük miatt?

3. Kinek volt a feladata a szentek által odaadott pénz és javak
szétosztása?

4. Mit teszünk ma az egyházban, mely segít minket felkészülni
arra, hogy a felajánlás törvénye szerint éljünk?

5. Milyen érzéseket keltene benned az, ha a területeden élŒ egy-
háztagokat felkérnék arra, hogy éljenek ezen törvény szerint?

Csel 5
Kiszabadulva a börtönbŒl

Észrevetted már, hogy az élet tele van megpróbáltatásokkal?
Nem érkezik meglepetésként az, ha a gonoszoknak gondjaik
vannak, ám az igazaknak is meg lett mondva, hogy nekik is el
kell szenvedniük megpróbáltatásokat és kísértéseket (lásd
Csel 14:22; Jakab 1:12). Ha felülkerekedünk ezeken a meg-
próbáltatásokon, annak felmagasztosulás lesz az eredménye
az igazak számára (lásd Alma 36:3).

A Csel 5-ben található e tantételnek egy jó illusztrációja. Az
apostolok tudták, hogy ha továbbra is kitartanak az igazság
mellett, akkor nagy nehézségek következnek. Hasonlítsuk
viszont össze azt, hogy mi történt velük, valamint azt, hogy
mi történt Anániással és Safirával, akik úgy döntöttek, hogy
nem azt teszik, ami helyes!

A szentírások megértése
Csel 5

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és a B
tevékenységet!

Ismét börtönben az apostolok!

Az alábbiakban lehetséges újságcikk címeket találsz a Csel
5:12–32-ben található történethez, mely arról szól, hogy ismét
börtönbe kerültek az apostolok. Minden címet hasonlíts össze
a történettel, és írj egy-két mondatot, mely elmagyarázza, hogy
mit jelent az adott cím!

1. Tömegek gyılnek össze, hogy meggyógyuljanak (lásd 16. v.)

2. Ártatlan emberek börtönben (lásd 18. v.)

3. Csodás szökés a börtönbŒl (lásd 22. v.)

4. A keresztények dacolnak a fŒpappal (lásd 29. v.)

Mire gondolt?

Nézd át a Csel 5:34–42-es verseit! Írj egy bejegyzést a jegyzetfü-
zetedbe, mintha ott lettél volna Péterrel. Számolj be a tanács
határozatairól, különös tekintettel Gamálielre, és magyarázd el,
hogy mi volt Gamáliel szándéka!

Csel 6–7
István halála

Csel 5. fejezetében arról olvastál, hogy a tanítványok „nagy
örömmel menének el, . . . hogy méltókká tétettek arra, hogy
[Jézus] nevéért gyalázattal illettessenek” (Csel 5:41). Csel
6–7-ben az egyik olyan korai tanítványról olvasol majd, aki
nem félt meghalni a hitéért. István oly merészen tett tanúbi-
zonyságot az igazságról, hogy gonosz emberek halálra kövez-
ték. Ezeknek a fejezeteknek az olvasásakor nézd meg, ki volt
István és mit mondott, amivel annyira felingerelte a népet,
hogy megöljék Œt!

Téged talán nem hívnak el, hogy meghalj a bizonyságodért,
ahogy István tette azt. Elhívhatnak viszont, hogy más kihí-
vásokkal nézz szembe, amint igyekszel azt tenni, ami helyes.
Készen állsz erre?

Vigyázzatok magatokra (35. v.)
– Gondoljátok át figyelmesen

Cselekedted (4. v.) –
Gondoltad

Zavarban voltak azok miatt,
mi lehet ez (24. v.) – Azon
tınŒdtek, mi lesz ennek az
eredménye
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A szentírások megértése
Csel 6

Csel 6:1–6 – Hét új vezetŒt választanak
Amikor az egyház létszáma néhány emberbŒl több ezer tagra
nŒtt, az apostoloknak további vezetŒkre volt szüksége, hogy
segítsenek elvégezni a munkájukat. Elhívtak és elválasztottak
hét olyan embert, akik a Szellem szerint éltek. Ma is segíti hét
ember az apostolokat. Ãk a hetvenek hét elnöke. Ezek az
emberek irányítják a hetvenek munkáját és segítenek Isten
királysága munkájának felügyeletében szerte a világon. A hetve-
nek szervezete és feladatai számos változáson estek át, amint
az egyház szervezete kifejlŒdött.

Csel 7

Csel 7:19–25 – Tudta Mózes, hogy ki Œ?
2 Mózes könyvének elsŒ fejezetei
elmondják nekünk, hogy Mózes
tudta: zsidó Œ, nem egyiptomi.
2 Mózes azt azonban nem árulja
el nekünk, hogy Mózes bármit
is tudott volna az elhívásáról és
a rendeltetésérŒl. Istvánnak
viszont több információ álhatott
rendelkezésére annál, mint
amennyi jelenleg nekünk az
Ószövetségünkben, mivel

bizonyságot tett arról, hogy Mózes „azt gondolá, hogy az Œ anyja-
fiai megértik, hogy az Isten az Œ keze által ád nékik szabadulást”
az egyiptomi fogságból (Csel 7:25). Hasonlóképpen, Pál apostol
azt mondta, hogy Mózes „tiltakozott, . . . hogy a Faraó leánya
fiának mondják, inkább választván az Isten népével való együtt-
nyomorgást” (Zsidók 11:24–25).

Ha Mózes tudott az elhívásáról, akkor vajon hogyan tudhatott
arról? Talán egy próféciából ismerte meg. A Joseph Smith fordí-

Körülmetéletlen szívı (51. v.)
– Gonosz

Az ég seregének (42. v.) –
A Nap, a Hold és a csillagok

Felbujtottak (11. v.) – Lefizet-
ték Œket, hogy hazudjanak

Káromló (11. v.) – Tiszteletlen
Istennel szemben, bántó

Mindennapi szolgálat (1. v.) –
Mindennapos törŒdés 
a szegényekkel és a szıkölkö-
dŒkkel

tásban van egy olyan beszéd, melyet József mond (akit eladtak
Egyiptomba) népének, nem sokkal a halála elŒtt. Ebben a beszéd-
ben megjövendöli, hogy az Úr szabadítót küld majd, aki kiviszi
Izráelt Egyiptomból, és hogy az Œ neve Mózes lesz. Léhi próféta is
idézett néhány részt ebbŒl a beszédbŒl 2 Nefi 3:6–10-ben.

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 7. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy a B
és a C tevékenységet!

István, a hithı szolgák példája

Csel 6:3–8-ban Istvánt, az apostolok segítésére kiválasztott hét
férfi egyikét, úgy jellemzik, mint aki becsületes és telve van a
Szentlélekkel, bölcsességgel, hittel és az ima hatalmával. Nézd át
István történetét a Csel 6–7-ben, és mondj néhány példát arra,
hogy mi módon mutatta meg István ezeket a tulajdonságokat!

Mózes, a prófécia és a rendeltetés
embere

Nézd át István MózesrŒl adott jellemzését a Csel 7:19–29-ben,
valamint Pál jellemzését a Zsidók 11:24–25-ben! Írd le a jegyzet-
füzetedbe, hogy mit tanultál MózesrŒl, amit azelŒtt nem tudtál.

Memoriter – Csel 7:55–56

MielŒtt Istvánt halálra kövezték volna az ÜdvözítŒrŒl tett tanúbi-
zonysága miatt, bizonyságot tett arról, hogy egy csodálatos láto-
másban látta Ãt. Olvasd el a Csel 7:55–60-as verseit, és jelöld
meg a szavait a szentírásodban! Írj összegzést az utolsó szavairól,
és írd le, hogy mi volt rád legnagyobb hatással azokat illetŒen!

Csel 8–9
Saul megtérése

ElŒfordult már veled, hogy meré-
szen és lelkesen csináltál valamit,
mert meg voltál gyŒzŒdve arról,
hogy helyesen cselekszel, ám
késŒbb kiderült, hogy helytelen,
amit csináltál? Csel 8–9 bemutat-
ja nekünk a tárzusi Sault, egy
farizeust. Saul azoknak az egyike
volt, aki – pontosan úgy, aho-
gyan azt az ÜdvözítŒ megjöven-
dölte – azt gondolta, hogy a
názáreti Jézus üldözésével Isten-

nek tesz szolgálatot (lásd János 16:2). Azonban Saul leghŒbb
vágya az volt, hogy azt tegye, ami helyes. Ezekben a fejezetek-
ben arról olvasol majd, hogyan lett a farizeus Saulból Pál
apostol, és hogyan vált üldözŒbŒl prófétává.
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A szentírások megértése
Csel 8

Csel 8:14–17 – Hatalom a Szentlélek ajándékának
megadására
Mai kinyilatkoztatásokból tudjuk, hogy felhatalmazásbeli
különbség van az ároni papság és a melkisédeki papság között.
Az ároni papságnál van a keresztelés felhatalmazása (lásd T&Sz
20:46), de további felhatalmazásra van szükség a Szentlélek
ajándékának megadására. A melkisédeki papság ez a magasabb
felhatalmazás. Ennek birtokában adható minden szellemi áldás
az egyházban, beleértve ebbe a Szentlélek ajándékát (lásd T&Sz
20:38–41). Filep Samáriában végzett misszionáriusi munkája
illusztrálta ezt a felhatalmazásbeli különbséget. Mivel rendelke-
zett az ároni papsággal, felhatalmazása volt az emberek tanítá-
sára és keresztelésére, ám az apostoloknak kellett eljönniük,
hogy az új egyháztagoknak megadják a Szentlélek ajándékát.

Csel 9

Csel 9:7 – Mit láttak vagy hallottak az emberek?
Ennek a versnek a Joseph Smith fordítása kijelenti, hogy 
a Saullal utazó emberek valóban látták a fényt és féltek; de nem
hallották annak hangját, aki Saulhoz szólt – így tisztázza a Csel
9:7-ben és 22:9-ben lévŒ beszámolók közötti különbséget azt
illetŒen, hogy mit láttak és hallottak ezek a férfiak Pál élménye
idején.

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 8–9. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A–C
tevékenységeket!

Simon a varázsló

Az egyház tagjai nagy üldöztetéssel néztek szembe, olyan üldö-
zŒk miatt, mint Saul, és el kellett menekülniük JeruzsálembŒl.
Filep Samáriába menekült, ahol találkozott Simonnal, egy
varázslóval. Nézd át a Csel 8:1–24-es verseit és válaszolj a követ-
kezŒ kérdésekre:

1. Mit gondoltak az emberek Simonról, mielŒtt Filep megérke-
zett volna?

2. Mit gondoltak, honnan származott Simon hatalma?

3. Mit gondolt Simon Filep üzenetérŒl?

Választott edény (15. v.) –
Olyan valaki, aki elŒre ki lett
jelölve valamely különleges
szolgálatra

Kik ez útnak követŒi (2. v.) –
Akik hisznek Jézus 
Krisztusban

Az ösztön ellen rúgódozni
(5. v.) – Harcolni a Szellem
késztetései ellen

Álnokságnak köteléke (23. v.)
– A bın szolgasága

Komornyik (27. v.) –
Szolga, akiben megbíznak

Javallta (1. v.) – Egyetértett

Keserıséges méreg (23. v.) –
Rendkívüli gonoszság

4. Miért ment Péter és János Samáriába? (lásd „A szentírások
megértése” részt Csel 8:14–17-nél).

5. Mit akart Simon PétertŒl?

6. Mit tanított Péter Simonnak a papságról?

Filep és a szerecsen

Filep sok lehetŒséget kihasznált papságának felhasználására,
amint utazott. Amikor látott egy, a szentírások megértésével küsz-
ködŒ szerecsent, odaszaladt és a bınbánat evangéliumát hirdette
neki. A Tanok és szövetségek 13. részébŒl megtudjuk, hogy az
ároni papságnál vannak (1) az angyalok szolgálata elnyerésének,
(2) a bınbánat evangéliuma tanításának, valamint (3) az alámerí-
téssel, a bınök bocsánatára történŒ keresztelésnek a kulcsai vagy
hatalma. Olvasd el a Csel 8:26–40-es verseit, és írd le a jegyzetfü-
zetedbe, hogyan használta Filep ezen hatalmak mindegyikét.

„Saul, Saul, mit kergetsz engem?”

Csel 9:1–31 tartalmaz egy beszámolót Saul csodás megtérésérŒl
a Damaskusba vezetŒ úton, valamint misszionáriusi karrierjének
a kezdetérŒl. Jó néhány esemény segít nekünk megérteni azt,
hogy Saul (aki Pálként lett ismert) ezt az élményt követŒen miért
volt olyan elkötelezett az evangélium mellett.

1. A Csel 9-ben olvasottak alapján írj magyarázatot minden
illusztrált eseményre!

2. Írj egy bekezdést, melyben összefoglalod, hogy mit tanít ez
a fejezet Saulról és az Úr türelmérŒl az Ã gyermekeivel, külö-
nösen azokkal szemben, akik azt akarják tenni, ami helyes!

Csel 10
Az evangélium mindenkié

Mózes ideje óta létezett egy nagyon gondos megkülönböztetés
Isten szövetséges népe és mindenki más között. A zsidók hit-
tek abban, hogy egy nemzsidót (nem izraelitát) csak úgy fogad
el Isten, ha az illetŒ elŒször zsidó lesz és aláveti magát Mózes
törvénye minden szertartásának és követelményének.
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Péternek két olyan élménye is volt, mely drámaian megváltoz-
tatta az egyházban elterjedt gyakorlatot és az ezer éves zsidó
hagyományt. Egy látomáson keresztül megtudta, hogy Isten
valóban „nem személyválogató” (Csel 10:34). Péternek ezt
követŒen volt egy figyelemreméltó találkozója néhány buzgó
nemzsidóval. Úgy tınik, mindezidáig vagy zsidók vagy olyan
nemzsidók csatlakoztak az egyházhoz, akik már azt megelŒ-
zŒen áttértek a júdaizmusra. Péter megtaníthatta az emberek-
nek, hogy Mózes törvénye teljes mértékben betöltetett, és a
nemzsidók egyenesen az egyház tagjaivá válhatnak anélkül,
hogy elŒször zsidókká lennének.

A szentírások megértése
Csel 10

Csel 10 – Modern párhuzam
Péter látomása, mely megtanította neki, hogy Isten „nem sze-
mélyválogató” (Csel 10:34) jelentŒs változást idézett elŒ az egy-
házban. Most elŒször kereszteltek meg nemzsidókat az egy-
házba, tekintet nélkül Mózes törvényének a követelményeire.
Ez segített az egyház gyors növekedésében minden nép,
nemcsak a zsidók között.

Hasonló helyzet állt fenn az egyházban napjainkban. Az ószö-
vetségi idŒk óta korlátozta Mennyei Atyánk azt, hogy kinek van
joga a papságra. Ábrahám idejében pátriárkális volt a papsághoz
való jog, mely azt jelentette, hogy atyáról fiúra szállt (lásd T&Sz
107:40; Ábrahám 1:2–4, 26–27). Mózes napjaiban a melkisédeki
papság elvétetett IzráeltŒl és az ároni papság csakis Lévi törzséé
volt (lásd 4Mózes 18:6–8). Amikor az evangélium az utolsó
napokban visszaállíttatott, a melkisédeki papság is vissza lett
állítva, és e papság viselésének joga sok embernek megadatott
Izráel házán kívül.

1978 júniusában az Úr kinyilatkoztatta Spencer W. Kimballnak,
hogy eljött az idŒ, amikor „minden méltó férfi az Egyházban
szentelhetŒ a papságba fajra és bŒrszínre való tekintet nélkül”
(Hivatalos nyilatkozat 2). Az Úr ismét intézkedett, hogy segítsen
az egyháznak az evangélium elvitelében Mennyei Atyánk min-
den gyermekéhez, szerte a világon.

Alamizsna (4. v.) –
Adományok a szegényeknek

Hat óra (9. v.) – Dél körül

Szálla Œ reá elragadás (10. v.) –
Leszállt reá a Szent Szellem

Közönséges vagy tisztátalan
(14. v.) – Tiltott dolog Mózes
törvényében

Látom (34. v.) – Értem

Százados (1. v.) –
Római hadseregparancsnok

Kilencedik óra (3. v.) –
Délután 3.00 körül

Mikor mennyi volt az idŒ Jézus idejében

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 10. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy
a B tevékenységet!

Ezeréves törvénynek és hagyomány-
nak vetett véget a kinyilatkoztatás

Csel 10. fejezetének elolvasása után írj egy naplóbejegyzést Péter
élményérŒl, mintha Œ lennél! Képzeld el, milyen lehetett olyan
kinyilatkoztatást kapni, mely véget vetett Mózes azon törvényé-
nek, melyet sok nemzedéken át betartottak. Mindenképpen
mesélj a következŒ eseményekrŒl és arról, hogy milyen érzései
lehettek Péternek ezekkel kapcsolatban:

• Péter látomása a ház felsŒ részén (lásd 9–10. v.)

• Kornélius látomása (lásd 1–8. v.)

• Péter találkozása a nemzsidókkal (lásd 17–48. v.)

Magyarázd el, miért volt ez annyira csodálatraméltó esemény
(lásd a bevezetést Csel 10-hez).

Péter látomása a nagy lepedŒrŒl

Rajzold le Péter látomását a nagy lepedŒrŒl, vagy sorold fel
a tisztátalan állatokat, melyeket Péter láthatott! A tisztátalan
állatok listáját illetŒen lásd 3 Mózes 11-et.

Csel 11–12
Kereszténynek lenni

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháznak tagja-
iként keresztények vagyunk. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus
ennek az egyháznak a feje. Tudjuk, hogy Ã a mi ÜdvözítŒnk
és Megváltónk. Keresztényekként minden dologban megpró-
báljuk követni az Ã példáját.

Csel 11–12 megmutatja, hogyan irányította Jézus Krisztus az
Ã korai egyházát kinyilatkoztatás által és áldotta meg a szen-
teket a nehéz idŒkben.

A szentírások megértése
Csel 11

Csel 12

Nem csekély háborúság (18. v.)
– Nagy zavargás

Övezd fel magadat (8. v.) –
Kösd meg a ruhádat az
öveddel

Megjelenté a Lélek által
(28. v.) – A Szellem megmu-
tatta neki az igazságot

Vetekedének (2. v.) –
Vitatkoztak

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

Hatodik óra

Kilencedik�
óra

Harmadik�
óra

Tizenkettedik óra
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Csel 12:1–3, 21–23 – Melyik a gonosz Heródes király?
Számos Heródes királyt említ meg az Újszövetség. Az a Heródes
király, aki Krisztus születésének idején élt, volt a többi apja
és nagyapja. Ã azért volt király, mert politikai barátságban volt
a rómaiakkal. Nem volt zsidó, és a zsidók gyılölték Œt a kegyet-
lensége miatt. A Jakabot megölŒ I. Heródes Agrippa volt, az elsŒ
Heródes unokája. Azért üldözte a keresztényeket, mert a zsidó
vezetŒk kedvében akart járni. Fia, II. Heródes Agrippa meghall-
gatta Pált, amint az evangéliumot tanította, és nem talált hibát
benne (lásd Csel 25:13–26:32).

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 12. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy
a B tevékenységet!

A próféta bejelent egy lényeges
irányelv-változást

1. Nézd át a Csel 11:1–18-at és válaszolj a következŒ kérdésekre:

a. Hogyan reagáltak a jeruzsálemi szentek, amikor hallották,
hogy Péter találkozott a nemzsidókkal és együtt étkezett
velük?

b. Mit mondott Péter, hogy megvédje magát? (lásd Csel
11:4–17)?

c. Mit tettek a szentek, amikor hallották Péter magyarázatát?

2. Olvasd el a Tanok és szövetségek 21:4–6-os verseit, és
magyarázd el, miért alapvetŒen fontos követni azokat a ki-
nyilatkoztatásokat, melyeket prófétáján keresztül ad az Úr!

Egy angyal segít Péternek a szökésben

Csel 12:1–19 története
igencsak figyelemre-
méltó. Sorolj fel három
vagy négy, szerinted
jelentŒségteljes ese-
ményt ezekbŒl a ver-
sekbŒl, és magyarázd
el, miért voltak rád
hatással ezek!

Csel 13–14
Pál elsŒ missziója

Milyen országokban szolgáltak már misszionáriusok a csalá-
dodból vagy a környékedrŒl? Ma már majdnem az egész

világba küldenek misszionáriusokat. Pál fontos szerepet
játszott ennek az egész világra kiterjedŒ misszionáriusi erŒ-
feszítésnek az elindításában.

A Csel 13 elmondja Pál elhívását az elsŒ missziós útjára.
Barnabással hagyta el Antiókhiát, és Ciprusba ment, mely ma
Törökországként ismert. Sokan fogadták el az üzenetét, ám
mások ellenségnek tartották Œt és megpróbálták megakadá-
lyozni az általa végzett munkát. Ezen ellenállás ellenére
ahova csak ment, ott sok új gyülekezetét hozta létre az egy-
háznak. Hasonlóan az általad ismert misszionáriusokhoz,
Pál teljes szívével szolgált, hogy elvigye az evangéliumot
a világ népének.

A szentírások megértése
Csel 13

Csel 14

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 13–14. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Jupiter . . . Merkúrius (12. v.) – Két hamis isten a római
mitológiában

Megigazíttattok (39. v.) –
Megbocsátanak nektek,
ártatlannak ítélnek

Prozelitusok (43. v.) –
Megtértek

Válasszátok el (2. v.) –
Elválasztás misszióra

Álnokság (10. v.) – Hazugság,
megtévesztés
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Pál missziója elkezdŒdik

Olvasd el a Csel 12:1–5-öt és válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Hogyan kapott Pál (Saul) elhívást a misszióra?

2. Kit hívtak el, hogy Pállal szolgáljon?

3. Hogyan vonatkozik erre a helyzetre az ötödik hittétel?

Tanítás a zsinagógában

Pál ugyanúgy kezdett hozzá az evangélium tanításához Antiók-
hiában, mint ahogyan elsŒ missziójának a helyein. A Csel
13:14–52 olvasásánál válaszolj a jegyzetfüzetedben a következŒ
kérdésekre:

1. Hova ment elŒször Pál, amikor Antiókhiában tanítani akarta
az evangéliumot?

2. Miért emlékeztette Pál a népet az izráeliták történelmére?
(lásd Csel 13:16–22).

3. Miben hasonlít az
Antiókhiában lévŒ nép
reakciója ahhoz, ahogyan
ma reagálnak az emberek
a misszionáriusokra?

A megpróbáltatás és Isten királysága

Pál azt mondta, hogy csakis sok megpróbáltatáson keresztül
lépünk be Isten királyságába (lásd Csel 14:22). Hasonlítsd össze
azt, ami a Csel 14:6–18-ban és a 19–21-es versekben történt
Pállal! Hogyan példázták ezek a tapasztalatok azt, amit a 22-es
versben mondott Pál?

Utazz el Pállal!

Rajzolj a jegyzetfüzetedbe egy, az alábbihoz hasonló térképet!
Nevezd meg azokat a helyeket, ahova elsŒ misszióján ment el
Pál, és nyilak segítségével mutasd meg, merre ment!

Csel 15
A jeruzsálemi konferencia

Össze vannak-e zavarodva valaha is az egyház tagjai, hogy
mi a helyes egyházi tan? Csel 15. fejezetében egy ilyen hely-
zetrŒl olvashatunk a korai egyházban. Az egyházhoz csatla-
kozó zsidók közül sokan úgy érezték, hogy még mindig szük-
ség van Mózes törvényére és a körülmetélés szertartására.
Még azoktól a nemzsidóktól is elvárták ezeknek a zsidó szo-
kásoknak a követését, akik keresztények akartak lenni. Ennek
a fejezetnek az olvasásakor figyeld meg, hogyan rendezik az
egyházban a tanokat érintŒ vitákat! Tudsz bármely mai példá-
járól a tanokat illetŒ viták elrendezését illetŒ folyamatnak?

A szentírások megértése
Csel 15

Csel 15:1–5 – Zsidó keresztények és nemzsidó
keresztények
Amint azt már az evangéliumokból megtudtad, a farizeusok zsi-
dók voltak, akik szigorúan betartották Mózes törvényét és
a vének hagyományait (lásd a Máté 12-höz tartozó bevezetést
ebben a tanulmányi kalauzban, 20. o.). Amikor ezek közül a fari-

Meghasonlás (39. v.) –
Vitatkozás, amikor szavakkal
harcolnak

Vetekedés (2. v.) – Vitatkozás

Tartózkodjanak a bálványok
fertelmességeitŒl (20. v.) –
Ne legyenek hajlandók részt
venni bálványimádásban

Csel 13:5

SI
R

IA

Földközi-tenger

GALÁCIA

Csel 13:4

Csel 13:6

Csel 13:13

Csel 13:14

Csel 13:51
Csel 14:8

Csel 14:20

CIPRUS

KAPPADÓCIA

PÁMFILIA

CILIC
IA
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zeusok közül néhány megtért Jézus Krisztus evangéliumához,
meg akarták tartani a hagyományaikat, és úgy gondolták, hogy
mindenkinek így kellene tennie, aki csatlakozik az egyházhoz,
beleértve ebbe a nemzsidókat is.

Pálban tudatosult az, hogy ez nem helyes, mivel Mózes törvénye,
beleértve ebbe a körülmetélés követelményét, Jézus Krisztusban
betöltetett (lásd Lukács 24:44; 3 Nefi 15:4–5). Sem a zsidó
keresztényektŒl, sem a nemzsidó keresztényektŒl nem várták
már el azt, hogy az alacsonyabb törvény szerint éljenek. A Pál és
a zsidó keresztények közötti nézeteltérés olyan széthúzást oko-
zott az egyházban, melyet csakis az apostolok orvosolhattak egy
egyházi konferencián.

A konferencián Péter elmagyarázta, hogy az Úr kinyilatkoztatta
neki: a nemzsidó hívŒk elfogadhatók Isten szemében, Mózes tör-
vényének szabályai nélkül (lásd Csel 10). A tanács úgy döntött,
hogy a régi törvénynek csak egy bizonyos részével szemben
követel meg engedelmességet, beleértve ebbe azt, hogy az
emberek tartózkodjanak a bálványimádástól. Vedd észre, milyen
folyamat oldotta meg a problémát:

• Az egyház vezetŒi tanácsgyılésen találkozva átgondolták
a problémát (lásd Csel 15:1–6).

• A próféta és az egyház elnöke elmagyarázta, hogy mit nyilat-
koztatott ki az Úr az adott témában (lásd 7–11. v.).

• Más egyházi vezetŒk is beszéltek, hogy alátámasszák az elnök
tanácsát, és megerŒsítsék azt, hogy a válasz IstentŒl való
(lásd 12–20. v.).

• A tanács döntését kiküldték a többi egyháztagnak
(lásd 22–31. v.).

A két hivatalos nyilatkozat (T&Sz 138 után) mai példája ennek
a folyamatnak az egyházban.

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 15. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy
a B tevékenységet!

Tanokat illetŒ viták megoldása

Csel 15 azt példázza, hogyan oldódnak meg a tanokat illetŒ viták
az Úr egyházában (lásd „A szentírások megértése” részt Csel
15:1–5-nél). Nézd át a következŒ kérdéseket a viták megoldását
illetŒen, és írd le a jegyzetfüzetedbe a válaszokat:

1. Mi volt a vita tárgya Csel 15-ben? Kihez fordultak az emberek,
hogy választ kapjanak?

2. Ki állt fel elŒször, hogy megválaszolja a kérdést? Mi volt az
Œ elhívása az egyházban? (lásd Máté 16:16–19). Honnan tudta,
hogy Isten elfogadja azokat a nemzsidókat, akik hisznek
és megbánják a bıneiket, és nem követeli meg tŒlük azt, hogy
Mózes törvénye szerint éljenek? (lásd Csel 10).

3. Milyen másik egyházi vezetŒk beszéltek még? Egyetértettek
vagy nem? (lásd Csel 15:12–22).

4. Hogyan tudta meg az egyház többi része, hogy mi a válasz
a vitára? (lásd Csel 15:22–31).

5. Milyen példát látunk erre a folyamatra ma az egyházban?

Kulturális különbségek a világméretı
egyházban

A körülmetélés és a Mózes törvénye körüli vita Csel 15-ben
nemcsak tantétellel kapcsolatos vita volt, hanem kultúrák és
hagyományok ütközése is. A Pál által megtérített nemzsidók sok
különbözŒ országból származtak, hagyományaik pedig nagyon
különböztek a zsidókétól. Elder Richard G. Scott, a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagja, azt mondta:

„Az etnikai, kulturális vagy nemzeti örökség méltányolása lehet
nagyon egészséges és hasznos, de olyan életmódmintákat is
felállíthat, melyet el kell vetnie egy elkötelezett utolsó napi
szentnek. . . .

[Howard W. Hunter elnök azt mondta]: »Azt javaslom, hogy az
legyen a legfontosabb számotokra, hogy Jézus Krisztus egyházá-
nak vagytok a tagjai. Mérjétek fel, hogy mire kér benneteket
bárki más, legyen az családtag, valaki, akit szerettek, avagy örök-
lött hagyomány – mérjétek fel mindezt az ÜdvözítŒ tanításainak
fényében! Ha valahol is eltérést találtok ezektŒl a tanításoktól,
akkor tegyétek félre azt a dolgot és ne folytassátok. Nem fog
nektek boldogságot hozni« (Prepare Yourself [füzet, 1996], 1–2)”
(Liahóna 1998. július).

Gondolj egy olyan szokásra, mely fontos lehet az egyház egyik
országból származó, de nem fontos a másik országból származó
tagjainak! Írd le a példádat, és magyarázd el, hogy szerinted mit
kell tennie valakinek ezzel a szokással Hunter elnök és Elder
Scott szerint!

Csel 16
Pál elkezdi második misszióját

Milyen nehézségekkel találkozhat az ember, amikor külföldre
látogat? Ma sok olyan modern, kényelmünket szolgáló dolog
áll rendelkezésünkre, mely könnyebbé teszi az utazást annál,
mint amilyen akár csak ötven évvel ezelŒtt volt. Képzeld el,
milyen nehézségekkel nézett szembe az utazó régen, Kr.u. 
50-ben. A Csel 15:40–18:22-ben Pál utazásairól olvashatunk
második missziós útján. Készségesen elviselte az utazás,
az üldöztetés, valamint sok más akadály veszélyeit azért,
hogy hirdesse az evangéliumot. Csel 16 olvasásánál gondol-
kozz el azon, miként hasonlíthatók Pál tapasztalatai napjaink
misszionáriusainak a tapasztalataihoz!



105

A szentírások megértése
Csel 16

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 16. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A vagy
a B tevékenységet!

Pál missziója Filippibe

Nézd át a Csel 16:6–15-ös verseit és rakd sorrendbe a következŒ
eseményeket aszerint, ahogyan a versekben követik egymást:

• Pál Filippibe utazott.

• Pál találkozott Timótheussal.

• A Szellem bizonyos területeken nem engedte Pált tanítani.

• Pál látomást látott egy macedón férfiúról.

• Pál találkozott Lidiával.

Mondd el Pál és a jövendŒmondó (jós)
történetét

Csel 16 Pál Filippibe tett misszionáriusi látogatásának történetét
mondja el. Saját szavaiddal mondd el a történetet úgy, hogy
válaszolsz a következŒ kérdésekre:

1. Miért ment el Pál Filippi városába Macedóniába?

2. Ki volt Lidia?

3. Miért nem akarta Pál, hogy a jós tanúbizonyságot tegyen
arról, hogy Œ és Silás „a magasságos Istennek szolgái”?

4. Miért csukták börtönbe Pált
és Silást? Mihez kezdtek ezzel
a helyzettel?

5. Miért keresztelkedett meg
a börtönŒr?

JövendŒmondásnak lelke (16. v.) – Gonosz jóslás

Csel 17–18
„Istennek nemzetsége vagyunk”

Megpróbáltad már bizonyságodat tenni Mennyei Atyánkról
egy olyan valakinek, aki egyáltalán nem hitt Benne? Nehéz
volt olyan szavakkal kifejezni azt, amit tudsz, amiket megért
a másik? Pálnak hasonló tapasztalatban volt része az Œsi
Görögországban, amikor megpróbálta megtanítani a népnek,
hogy Œk Isten leszármazottjai. Az emberek sok Istenben hittek,
és elképzelésük sem volt egy Mennyei Atyáról. Figyeld meg,
hogyan használta fel Pál azt, amit már értettek, hogy olyan
dolgokat tanítson nekik, amiket nem értettek!

A szentírások megértése
Csel 17

Csel 17:18 – „Az epikureus és stoikus filozófusok”
Az epikureusok és a sztoikusok két filozófuscsoport voltak az Œsi
Görögországban. Az epikureusok úgy gondolták, hogy a világ
véletlen eredményeként kezdett el létezni, és hogy ha léteztek
istenek, akkor azokat nem érdekelték az emberek és nem voltak
kapcsolatban velük. Számukra az élet legmagasabb rendı célja az
élvezet keresése, valamint a keserıség és a bánat kerülése volt.

Vetekedik (17. v.) – Vitázik,
érvel

Kezességet nyertek (9. v.) –
Pénzt fizettek azért, hogy
garantálják a békét
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A sztoikusok hittek egy olyan isteni hatalomban, mely megte-
remtette és rendbe tette az univerzumot, majd állandó törvénye-
ket hozott az élet irányítására. Azt tanították, hogy az ember
egyéni szükségletei nem számítanak, és az a kötelességünk,
hogy elfogadjuk sorsunkat az életben. A sztoikusok emellett
abban is hittek, hogy csak a fizikai érzékszervekkel felfogható
dolgok valóságosak.

Csel 17:22–31 – Pál bizonyságot tesz a Mennyek
IstenérŒl
Pál tanúbizonyságot tett arról, hogy Isten sok tekintetben
különbözik a bálványoktól:

• Isten teremtett minden dolgot a mennyben és a földön.

• Nem lehet bezárni egy ember által készített szoborba vagy
épületbe.

• Ã minden ember TeremtŒje, és minden ember testvér.

• Ã dönti el, hogy mikor és hol élnek majd az emberek.

• Nem kŒ vagy fém képmása Ã, hanem a mi Atyánk, és mi szó
szerint az Ã gyermekei vagyunk.

• Eljön az a nap, amikor az egész emberiséget megítéli.

A szentírások tanulmányozása 
A Csel 17–18. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Pál az ismeretlen IstenrŒl tanít

Amikor Pál Athénba ment, úgy találta, hogy a görögök – külö-
nösen az epikureusok és a sztoikusok – nyitottak új elképzelé-
sekre. Pál mondott nekik egy prédikációt az Œ ismeretlen iste-
nükrŒl, és tanította Œket a mennyek egyetlen igaz IstenérŒl (lásd
Csel 17:16–31).

1. A Csel 17-hez tartozó „A szentírások megértése” rész elolva-
sása után írd le, miként igazítottak helyre a Pál által ebben
a prédikációban tanított igazságok néhány ott leírt hamis
elképzelést!

2. Milyen hamis elképzelései vannak ma néhány embernek,
melyet helyre lehetne igazítani azzal, ha megértenék, hogy
valójában milyen is Isten?

Csel 19–20
Papsági felhatalmazás és Pál 

harmadik missziós útja

Elgondolkodtál már valaha is azon, hogy mit gondol Mennyei
Atyánk azokról, akik a megfelelŒ papsági felhatalmazás nélkül
keresztelnek és végeznek el más szertartásokat az Ã nevében?
Van különbség azok között, akiket Isten hív el, és azok között,

akik magukat hívják el? Csel 18:23–21:17 megmutatja,
hogyan mutatkoztak meg ezek a különbségek Pál harmadik
missziós útja alkalmával, amikor Efézusba, Görögországba,
Milétusba és más helyekre utazott.

A szentírások megértése
Csel 19

Csel 20

Csel 19:23–41 – Az ötvösök lázadása
Figyeld meg, milyen hatást tett Pál prédikálása Efézusban.
Amint bizonyos nemzsidók meghallgatták és elfogadták Pál üze-
netét, hátat fordítottak a bálványimádásuknak. Mivel már nem
hódoltak többé Diána templomában, az emberek az istennŒ kis
szobrait sem vásárolták többé, melybŒl Demeter és a többi ötvös
megkereste a kenyerét. Az ötvösök lázadozni kezdtek a kereszté-
nyek ellen, azt állítván, hogy hamis istennŒjük tiszteletére har-
colnak, ám valójában azt remélve, hogy visszaszerzik vagyonuk
forrását.

Csel 20:28–30 – Pál jövendöl az aposztáziáról
Pál látta, hogy az emberek tisztességtelensége miatt aposztázia
fog bekövetkezni. Elder James E. Talmage azt írta: „Nemcsak
kívülállók teszik majd népszerıvé magukat a szentek között
önzŒ haszonszerzés céljából – jŒnek ti közétek gonosz farkasok,

Nem vonogattam magamat
(27. v.) – Nem tagadtam meg,
nem utasítottam el

Fonák (30. v.) – Hamis, gonosz

Inté (2. v.) – ErŒsen bíztatja

Lest hánytak, leselkedés
(3, 19. v.) – Összeesküdtek

Kényszerít (13. v.) – Parancsol

Az Úrnak útja (23. v.) –
Kereszténység

LézengŒ zsidó ördögızŒk
(13. v.) – Zsidók, akik azt állítva
járkálnak, hogy hatalmukban
áll a gonosz szellemek kiızése



107

kik nem kedveznek a nyájnak (nem kímélik a nyájat) – de
küszöbön állnak a széthúzások is; és ezek a széthúzások olya-
nokon keresztül valósulnak meg, akik akkoriban jelen voltak –
olyan emberek által, akik vezetŒ pozícióra törekednek és megte-
remtik a saját tanaikat, tanítványokat vonva el ezzel az egyház-
tól, saját magukhoz” (The Great Apostasy [1953], 28). Az aposztá-
zia más leírásait lásd: Máté 24:23–24; Galátziabeliek 1:6–8; 2
Thessalonikabeliek 2:1–3; és 2 Péter 2:1–3.

A szentírások tanulmányozása 
Csel 19–20. fejezetének tanulmányozásánál végezz el egyet
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Legyél nyomozó

Pál találkozott néhány olyan tanítvánnyal, akik azt mondták,
hogy már megkeresztelkedtek (lásd Csel 19:1–7). Miután azon-
ban kikérdezte Œket, úgy határozott, hogy ismét meg kell keresz-
telkedniük. Tanulmányozd ezeket a verseket, és találd ki, hogy
az alábbiak közül melyik a legjobb magyarázat arra, hogy Pál
miért keresztelte meg Œket ismét (lásd még T&Sz 22)!

1. Pál nem hitte el, hogy KeresztelŒ Jánosnak volt felhatalmazása
a keresztelésre.

2. Ezeket a tanítványokat oly módon keresztelték meg, ahogyan
KeresztelŒ János is keresztelt, azonban olyan valaki tette ezt,
akinek nem volt megfelelŒ felhatalmazása.

3. Amikor János megkeresztelte Œket, elfelejtett Jézus Krisztusról
és a SzentlélekrŒl beszélni nekik, így Pál ismét megkeresztelte
Œket.

Mennyire nélkülözhetetlen a papsági
felhatalmazás?

Nézd át azokat az ese-
ményeket, melyeket
a Csel 19:1–17-ben jegy-
zett fel Lukács! Magya-
rázd el, hogyan mutatták
meg Pál cselekedetei,
hogy minden papsági
szertartás esetében
követelmény a papsági
felhatalmazás!

Aludni az egyházi gyıléseken

Csel 20:1–12-ben arról olvasunk, hogy mi történt egy ifjúval, aki
elaludt, míg Pál beszélt. Ha egy helyi újság riportere lennél,
akkor mit írnál az újságnak errŒl az eseményrŒl? Gondolkozz el
rajta, mennyire megrázhatta ez az eset a gyülekezetet. Minden-
képpen ennek a résznek a tényeire alapozd a cikkedet!

Pál búcsúbeszéde

Amikor a misszionáriusok elhagyják azt a területet, ahol misszi-
ójukban szolgáltak, elbúcsúznak azoktól az emberektŒl, akikkel
együtt dolgoztak, akiknek tanították az evangéliumot és akiket
megszerettek. Pál búcsúbeszéde az emberekhez, akiket elhagyni
készült, valamelyest különbözött egy megszokott búcsútól.

1. Olvasd el a Csel 20:17–38-at és írd le, miben különbözött Pál
búcsúbeszéde más misszionáriusi búcsúbeszédektŒl!

2. Válassz ki legalább két olyan tantételt, melyet ezekben 
a versekben tanított Pál, és amelyek hatással voltak rád, és
magyarázd el: miért!

3. Válassz egy ilyen búcsúnak megfelelŒ egyházi éneket,
és mondd meg, hogy miért azt választottad!

Csel 21–23
Pált elfogják Jeruzsálemben

A halandóságban megtanulandó leckék egyik legnehezebbike
az, hogy az Isten királyságában végzett szolgálat nem mindig
könnyı. Még Isten leghıségesebb szolgái is keresztül mennek
nehézségeken és megpróbáltatásokon. Pál nagyon sokat szen-
vedett Jézus Krisztus ügyéért. Miután harmadik missziós útjá-
ról visszatért Jeruzsálembe, elfogták és sok éven át börtönben
tartották a római hatóságok. Mindezek folyamán az Úr fenn-
tartotta és megvédte Œt, és lehetŒséget adott neki arra, hogy
királyok és uralkodók elŒtt hirdesse az evangéliumot.

A szentírások megértése
Csel 21

Csel 22

Csel 23

Meghasonlás, hasonlás
(7, 10. v.) – Nézeteltérés, vita

Kimeszelt fal (3. v.) –
Olyan fal, mely át van festve,
hogy tisztának látsszon;
azokat szimbolizálja, akik
jónak tettetik magukat,
ám belül gonoszok

A köntösüket elhányák
(23. v.) – Leszakították a kön-
tösüket, hogy megmutassák
a haragjukat

Ezt a tudományt (4. v.) –
Krisztus követŒit, a kereszté-
nyeket

Mártír (20. v.) – Olyan ember,
akit azért ölnek meg, amiben
hisz

Fogadalom (23. v.) – Külön-
leges ígéret, mely Isten iránti
elkötelezettségrŒl tanúskodik

Buzognak (20. v.) –
Buzgólkodnak, elkötelezettek
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Csel 23:24–35 – Ki volt Félix?
Antonius Félix római volt, akit kormányzónak neveztek ki Júdea
provincia fölé. Központja Cézáreában volt. Felesége, Drusilla
(lásd Csel 24:24) Heródes Agrippa I leánya volt. Félixet Porcius
Festus váltotta fel (lásd Csel 24:27).

Cézárea romjai

A szentírások tanulmányozása 
Csel 21–23. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és
a C, valamint egy másik (B vagy D) tevékenységet!

Agabus Pálról prófétál

Egy Agabus nevı egyháztag rendelkezett a prófétálás
szellemével, és megjövendölte, hogy mi történik majd Pállal
Jeruzsálemben.

1. Nézd át a Csel 21:10–13-at és írd le, hogy mit prófétált
Agabus.

2. Foglald össze, hogyan reagált erre Pál, és mondd meg, hogy
szerinted miért gondolkodott így Pál.

3. Milyen szentírásrészek adnának neked bátorságot és vigaszt
akkor, ha az ÜdvözítŒ arra kérne, hogy szenteld az Ã szolgála-
tának az életedet?

Pált elfogják Jeruzsálemben

Az Úr gyakran érdekes módon viszi véghez a céljait. Pál kinyilat-
koztatás által tudta, hogy még tanúbizonyságot fog tenni Rómá-
ban (lásd Csel 19:21; 23:11), ám Rómába vivŒ utazása tulajdon-
képpen elfogatásával kezdŒdött Jeruzsálemben. Amint átnézed a
Csel 21:27–40-es verseit, gondolkozz el az alábbi kijelentéseken,
és döntsd el, hogy melyik igaz:

1. Pál egy nemzsidót vitt magával a templomba (lásd Csel 21:29).

2. Pál azt tanította a népnek, hogy az evangélium felváltotta
Mózes törvényét (lásd 28. v.).

3. Egy római katona megmentette Pál életét (lásd 32. v.).

4. Pál és egy egyiptomi zendülést keltett a városban (lásd 38. v.).

Pál királyok és uralkodók elŒtt tesz
tanúbizonyságot

A római kapitány megengedte, hogy Pál beszéljen az Œt megtá-
madó zsidókkal. Pál arra használta fel ezt a lehetŒséget, hogy
elmondja megtérésének a történetét és a bizonyságát. Az általa
elmondottak nagy része hasonlít arra, amit a Csel 9:1–18-ban
olvasunk. Milyen új információkat tudunk meg a Csel 22:17–21-
bŒl, mely nem képezi részét a Csel 9-ben lévŒ történetnek?

Annak elŒnyei, ha valaki római polgár

A római polgárok kaptak olyan különleges elŒnyöket, melyek
nem álltak az általuk elfoglalt országok lakosainak rendelkezé-
sére. A római polgárokat például nem büntethették meg tárgya-
lás nélkül (lásd Csel 16:37). Emellett Rómától kihallgatást kérhet-
tek Cézár elŒtt (lásd Csel 25:11). Valaki vagy születése alapján
(ha az egyik szülŒje római volt) vagy polgárság megvásárlásával
válhatott polgárra, de ez utóbbi nagyon drága volt. Pál születése
alapján volt római polgár, de nem tudjuk annak részleteit, hogy
miért.

1. Olvasd el: Csel 22:24–23:35! Jegyezd fel, miben bántak
másként Pállal azért, mert római polgár volt!

2. Mibe kerül az, hogy tagja legyen valaki Isten királyságának?
Milyen elŒnyökkel jár az ilyen tagság?

Csel 24–26
Pál terjeszti az evangéliumot

Amikor a zsidó vezetŒk eredménnyel jártak abban, hogy
rávegyék a rómaiakat Jézus Krisztus keresztre feszítésére, azt
gondolták, hogy ez lesz a kereszténység vége. Csalódottságukra
az evangélium „jó hírei” nemcsak tovább éltek, hanem még
annál is gyorsabban terjedtek, mint azelŒtt. A keresztények
kapcsolatot teremtettek a gyılölt nemzsidókkal, és a zsidókkal
egyformán – Mózes törvénye nélkül – ígértek nekik üdvözü-
lést Jézus Krisztus által. Csel 24–26 olvasásakor nézd meg,
mit próbáltak csinálni a zsidó vezetŒk Pállal, hogy megállítsák
az evangélium terjedését! Sikerült nekik?
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Hasonló helyzet jött létre akkor, amikor Jézus Krisztus vissza-
állította evangéliumát az utolsó napokban. A csŒcselék azt
gondolta, hogy véget vetett a visszaállított egyháznak, amikor
megölte Joseph Smith prófétát, azonban – amint azt Œ megjö-
vendölte: „nincs az a szentségtelen kéz, mely megállíthatná
a munka haladását; . . . Isten igazsága merészen, nemesen és
függetlenül halad majd elŒre, míg minden kontinenst átjár,
minden égövet meglátogat, minden országon végigsöpör és
minden fülben elhangzik; míg Isten céljai betöltetnek és
a Nagy Jehova azt mondja: a munka elvégeztetett” (History
of the Church, 4:450).

A szentírások megértése
Csel 24

Csel 24:27 – Ki volt Festus?
Porcius Festus római volt, akit kineveztek Félix helyére, Júdea
kormányzójaként.

Csel 25

Csel 25:13 – Ki volt Agrippa király és Bernicé?
Az itt említett Agrippa király Heródes Agrippa II., Heródes
Agrippa I fia. Bernicé a nŒvére.

Csel 26

Ösztön (14. v.) – Harcolni
a Szellem késztetéseivel

Legszigorúbb felekezet
(5. v.) – Szigorú vallási
csoport; a farizeusok

A császárra apellálni (11, 21, 25. v.) – A római polgárnak jogában
állt azt kérni, hogy Augustus császár elŒtt ítélkezzenek felŒle.

Elhalasztá dolgukat (22. v.) –
Megvárakoztatta Œket

Hasonlást (5. v.) – Lázadást,
cselszövést

MegfertŒztetni (6. v.) –
Megszentségteleníteni,
tisztátalanná tenni

A szentírások tanulmányozása 
Csel 24–26. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ (A–B) tevékenységeket!

Legyél bírósági megfigyelŒ

Csel 24 elmondja Pál két kihallgatását Félix elŒtt. Nézd át, hogy
mit mondtak és tettek a következŒ emberek ezen a két tárgyalá-
son, és válaszolj a jegyzetfüzetedben a következŒ kérdésekre,
mintha figyelted volna az eseményeket:

1. Mit mondott Tertullus FélixrŒl és Pálról? Mennyi volt ebbŒl
igaz?

2. Mit mondott Pál, mi volt elfogatásának igazi oka?

3. Mit mondott Pál, ami miatt remegni kezdett Félix?

4. Miért nem engedte el Félix Pált?

5. Kit ismersz, akinek van bátorsága kiállni amellett, amiben
hisz, még nehéz helyzetekben is? Mit tehetsz annak érdeké-
ben, hogy szert tegyél erre a fajta bátorságra?

„Majdnem ráveszel engem, hogy
keresztyénné legyek”

1. Nézd át a Csel 26-ot, és hasonlítsd össze, miben különbözött
Festus, a római, valamint Agrippa, a zsidó reakciója Pál
bizonyságtételére! Melyik mondta: „Majdnem ráveszel engem,
hogy keresztyénné legyek”? Szerinted miért reagáltak mind-
ketten úgy, ahogy reagáltak?

2. Mi tarthatja ma vissza az embereket attól, hogy teljes mérték-
ben elfogadják az igazságot, amikor hallják?
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Csel 27–28
Pál Rómába menet egész 

úton bizonyságot tesz

A római hatóságok Júdeában felismerték, hogy Pál semmi
rosszat nem tett, és jó néven vették volna, ha szabadon enge-
dik Œt. Pál azonban azt kérte, hogy tárgyalják meg ügyét 
a császár elŒtt, így hát Rómába küldték (lásd Csel 26:31–32).
Ez nekünk talán szerencsétlenségnek tınne, ám igazából áldás
volt Pál számára. Ha Júdeában szabadon engedték volna,
akkor a zsidók továbbra is megpróbálták volna megölni Œt. Az
Úr emellett megmondta Pálnak, hogy „Rómában is” bizonysá-
got tesz majd (Csel 23:11). A birodalom foglyaként Rómába
küldeni Pált – ez volt odajuttatásának a legbiztonságosabb
módja, bár nehéz volt az utazás. Pál sok megpróbáltatással
nézett szembe, míg az Úr szolgálatában állt, de emellett egész
úton Rómába menet bizonyságot tehetett. Figyeld meg, milyen
lehetŒségeket kapott Pál, melyek nem jöttek volna létre, ha
könnyebb lett volna az utazás.

Pál útja Rómába

A szentírások megértése
Csel 27

Csel 28

Vipera (3. v.) – Mérgeskígyó

Bosszúállás (4. v.) – Isten
igazságossága

E felekezet (22. v.) –
A kereszténység, Jézus
Krisztus egyháza

Melita (1. v.) – Málta

Barbárok (2, 4. v.) – Ezeket az
embereket azért nevezték
barbároknak, mert sem görö-
gül, sem latinul nem beszéltek,
nem azért, mert civilizálat-
lanok voltak.

Megövedzvén a hajót (17. v.) –
Köteleket erŒsítve, áthúzva
a hajó alatt

Húsz ölnyi (28. v.) – 36.5
méter; egy öl 1.8 méter

EllenkezŒk valának (4. v.) –
Rossz irányba fújtak

A böjt (9. v.) – A kiengesztelés
napja (Yom Kippur)

Inti (9. v.) – Figyelmezteti

Sidon
Tirus

Cezárea
Joppé

Ptolemais
Földközi-tenger

Fekete-tenger

SZIC
ÍL

IA

ÁZSIA

Knidus

SI
R

IA

Jeruzsálem

Puteóli

Róma

SzépkikötŒ

CILICIA

Mira

MACEDÓNIA

CIPRUS

Melita

Szirakúza

Régium

N

EGYIPTOMLÍBIA

AKHÁJA

Tres Tabernae
Appii Forum Csel 28:30 – Pál életének utolsó évei

Más forrásokból tudjuk, hogy Pál ügyében tárgyalást tartottak
Rómában és két év után szabadon engedték. Misszionáriusi
erŒfeszítései során még több más helyet meglátogatott, talán
még Spanyolországig is elment. Körülbelül négy évvel késŒbb
ismét elfogták és Rómába vitték. Ott mártírhalált halt, talán
Kr.u. 65 tavaszán.

A szentírások tanulmányozása 
Csel 27–28. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Pál, a fáradhatatlan misszionárius

Pál Rómába vezetŒ útja tele volt kihívásokkal, de ezek lehetŒsé-
gekké váltak.

1. Csel 27–28 elmondja, hogyan ragadott meg Pál sok lehetŒsé-
get mások tanítására és megáldására. Írd le ezeket a lehetŒsé-
geket a jegyzetfüzetedbe, és sorold fel, milyen áldások érték
Pált és másokat az Œ hite és bátorsága miatt!

2. Gondolj vissza mindarra, amit Pál apostolról tanultál, és írj le
egy olyan jellemvonását vagy tulajdonságát, mely hatással
volt rád! Mondj legalább egy példát Pál életébŒl, mely illuszt-
rálja ezt a tulajdonságot!

3. Mit tehetnél annak érdekében, hogy jobban szert tegyél erre
a tulajdonságra a saját életedben?
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Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele
A rómabeliekhez írt levél
könyvével kezdŒdik el az
Újszövetségnek az a része,
melyet Pál leveleinek
neveznek. A levél „több
egy hétköznapi levélnél;
formális tanítási eszköz
az” (Bible Dictionary,
„epistles”, 667). Pál messzi
helyeken lévŒ szenteknek
írta a leveleit azért, hogy
tanácsokat adjon és
vigaszt nyújtson nekik,
amint egyre növekszik
az egyház. Pál leveleivel
kapcsolatban további
információkért lásd „Az

Újszövetség elŒzetes áttekintése – a tartalomjegyzék” részt
ebben a tankönyvben (8. o.).

Mikor íródott a rómabelieknek írt levél?
Pál apostol harmadik missziós útjának vége elŒtt írta meg levelét
a rómabeliekhez (Kr.u. 57–59 körül; mintegy huszonöt évvel
Jézus Krisztus feltámadása után). Ebben az idŒben Korinthusban
volt, és még nem indult el utolsó útjára Jeruzsálembe.

Kik voltak azok a rómabeliek, akiknek Pál írt?
Róma volt a Római Birodalom legnagyobb városa és fŒvárosa.
Pál nem az összes rómabelinek írt, hanem az egyháztagoknak
Rómában, akik megkeresztelkedtek, megkapták a Szentlélek
ajándékát és értették az alapvetŒ evangéliumi tantételeket. Azok
a témák, amikrŒl Pál írt, nehezek és összezavaróak lettek volna
az egyházon kívülieknek. A rómabeliekhez írt levél könyve még
most is tantételi félreértések forrását képezi a mai keresztény
egyházak körében. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházának tagjai azonban úgy tekintenek a rómabeliekhez írt
levélre, mint az evangéliumi tanítások és a bölcs tanácsok kincs-
tárára, mivel rendelkeznek a Szentlélek ajándékával, valamint az
Œsi és a mai próféták inspirált útmutatásaival.

Néhány fontos tanítás a rómabeliekhez írt levélbŒl
A rómabeliekhez írt levélben található Pál néhány legnagysze-
rıbb tantételi tanítása. Ennek nagy része Pál meggyŒzŒ érvelése
a zsidó keresztényekkel szemben, akik úgy gondolták, még
mindig szükség van arra, hogy Mózes törvénye szerint éljenek.
Megtanította, hogy az evangélium törvénye felváltotta Mózes tör-

vényét, és elmagyarázta, hogy ha Isten áldásainak elnyeréséhez
követelmény lenne, hogy mindenki betartsa a törvény teljessé-
gét, akkor az senkinek sem sikerülne. Jézus Krisztuson kívül
senki nem élt vagy él majd bıntelen életet.

Pál rámutatott arra, hogy csak úgy felelhetünk meg a törvénynek
(Œ a megigazulás szót használta), ha hitet gyakorlunk az Úrban,
megbánjuk a bıneinket és igyekszünk betartani a parancsola-
tokat. Pál a bizonyságát is leírta arról, hogy Jézus Krisztus
hatalma és kegyelme által mindannyian tisztává és érdemessé
válhatunk, örököstársává az ÜdvözítŒnek, megkapva mindazt,
amivel Mennyei Atyánk rendelkezik.

Rómabeliek 1
„Nem szégyenlem a Krisztus

evangyéliomát”

Jézus Krisztus evangéliuma biztosítja számunkra azt az utat,
mely békéhez és boldogsághoz vezet ebben az életben, vala-
mint örök élethez Mennyei Atyánkkal. Sátán viszont arra csá-
bít minket, hogy a keserıséghez és a pusztuláshoz vezetŒ utat
kövessük. Pál élénk részletességgel leírta ezeket a különbözŒ
utakat a Rómabeliek 1. fejezetében. Ezt követŒen merészen
kijelentette, hogy Œ milyen út követése mellett döntött: „Mert
nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát: mert Istennek
hatalma az minden hívŒnek idvességére” (Rómabeliek 1:16).

A szentírások megértése
Rómabeliek 1

Rómabeliek 1:24–32 – „Annakokáért adta is (fel) Œket
az Isten”
Amikor az emberek visszautasítják Istent, Ã „(fel)adja” Œket,
vagyis kiszolgáltatja Œket annak, hogy elszenvedjék a bıneikért
járó büntetéseket. Ez az elhagyás nem azt jelenti, hogy Isten nem
szereti a gyermekeit, hanem arról árulkodik, hogy a gonoszok
elhagyják Ãt, és így Ã már nem képes segíteni nekik. Pál szavai
szerint úgy döntenek, hogy bınös teremtménynek hódolnak és
annak szolgálnak, nem a TeremtŒnek (lásd Rómabeliek 1:25). A
„tisztátalanság” és a „tisztátalan indulatok”, melyekre a 24–27-es
versekben utal Pál, azok a homoszexualitás bıne és az egyéb
szexuális bınök.

Álnokság (29. v.) –
Gyılölködés

Rossz erkölcs (29. v.) –
Pletykálkodók, rágalmazók

Szeretet nélkül valók (31. v.) –
Nem mutatnak ki szeretetet
a családjuk és a barátaik iránt

Magvából lett (3. v.) –
Leszármazottja volt

Gyümölcs (13. v.) – Akik
megtértek az evangéliumhoz

Barbárok (14. v.) – Idegenek

Rosszaság (29. v.) – Mások
bántására irányuló vágy
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A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
és a B tevékenységeket!

Memoriter – Rómabeliek 1:16

A cselekedetek hangosabban beszélnek a szavaknál. Pál azt
mondta, hogy nem szégyelli Jézus Krisztus evangéliumát, és a
cselekedetei bebizonyították ezt. Elder David B. Haight, a Tizen-
két Apostol Kvórumának tagja azt mondta: „Pál apostolban nem
volt félelem, és soha nem ingott meg bizonysága Jézust illetŒen.
Hite és elkötelezettsége felemelte Œt, hogy a sátorkészítŒbŒl
tanító, misszionárius, vezetŒ, valamint keresztény gyülekezetek
megszervezŒje legyen. Minden bizonnyal nem volt sem gyáva,
sem gyenge. A nagy hittel rendelkezŒ emberek tudják, mi
a helyes, és meg is teszik azt. Elhatározásuk és elkötelezettségük
nem alkuszik meg, és képesek elviselni a ráhatásokat és 
a nehézségeket. Pál tudta, hogy mi a helyes, és ti is tudjátok,
mi a helyes. Amikor Pálhoz hasonlóan bátorságot gyıjtötök
és azt teszitek, ami helyes, akkor senki nem állítja meg a fejlŒdé-
seteket, csakis magatok” (Conference Report, 1991. október, 50;
vagy Ensign, 1991. November, 36–37).

Sorold fel Pálnak legalább öt
olyan cselekedetét, mely arról
árulkodik, hogy nem szégyellte az
evangéliumot!

Saját szavaiddal

Olvasd el „A szentírások megértése” részt Rómabeliek 1:24–32-
nél!

1. Olvasd el: Rómabeliek 1:24–32!

2. Sorolj fel minden olyan verset, melyben benne van egy ahhoz
hasonló kifejezés, hogy „adta Œket az Isten”!

3. Saját szavaiddal magyarázd el, hogy mit jelent ez a kifejezés
(segítségért lásd Móziás 2:36–37-es verseit)!

Rómabeliek 2
Isten mindegyikünket a 

cselekedeteink szerint fog megítélni

Kritizáltál már valakit valami-
lyen helytelen cselekedet miatt,
és vetted késŒbb észre magad
azon, hogy ugyanazt a dolgot
csinálod? Ez általános hiba volt
az egyháztagok körében Pál
napjaiban. Figyeld meg Pál
tanításait annak különbségérŒl,
gyakran hogyan ítélünk mi és
hogyan ítél Isten!

Jézus Krisztus, a tisztességes bíró

A szentírások megértése
Rómabeliek 2

Rómabeliek 2:14–29 – „Mert nem az a zsidó, aki
külsŒképen az”
Pál azt tanította a zsidó keresztényeknek, hogy az igazéletıség
külsŒ jelei (például a körülmetélkedés) semmit nem jelent,
ha nem lakozik ott bennük a hit és az engedelmesség szelleme.
Ugyanez ma is igaz. Az igazéletıség külsŒ jelei (például az
egyházi gyılések látogatása) nem elegendŒk. Szívünkben ott kell
laknia a hit, a szeretet és az engedelmesség szellemének is.

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Saját szavaiddal

Amint elgondolkozol azon, hogy mit tanított Pál mások megíté-
lésérŒl és arról, hogy miként ítél meg mindannyiunkat az Úr,
olvasd el a Rómabeliek 2:1–2, 5–11-es verseit, és írd le a fŒ
mondanivalókat!

Rómabeliek 3
Mindenkinek szüksége 

van Krisztusra

Pál figyelmeztette a római szenteket, hogy minden embert
várnak Isten ítéletei. A gonoszság és az engedetlenség miatt
senki nem éri el a tökéletességet, és szüksége van egy Üdvözí-
tŒre és Megváltóra. Jézus Krisztus a mi ÜdvözítŒnk. Az egész
emberiséget megváltotta, hogy az Ã nevébe vetett hit, vala-
mint igazi bınbánat által elkerülhessük azt, hogy elítéljen
minket egy igazságos és szeretŒ Isten.

Mivel senki nem tartja be tökéletesen a törvényt, mindannyiunknak szüksége
van egy ÜdvözítŒre

Búsulással és haraggal (8. v.) – Ãrjöngve és dühöngve
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A szentírások megértése
Rómabeliek 3

Rómabeliek 3:12–20 – „Nyitott sír az Œ torkuk”
Pál közismert tárgyakat használt annak elmagyarázására,
hogyan jeleníti meg beszédünk azt, hogy belül kik vagyunk.
A sír sírhalmot vagy sírboltot jelent, a „nyitott sír az Œ torkuk”
kifejezés pedig azt jelenti, hogy szavaik megmutatják szívük
romlottságát. Az áspis egy kígyófajta, és az „áspis kígyó mérge
van ajkaik alatt” kifejezés azt jelenti, hogy beszédük mérgezett
lehet, mellyel másoknak és maguknak is szellemi sérelmeket
okoznak.

Rómabeliek 3:23 – Egyikünk sem éri el Isten
dicsŒségét
Mindannyian megszegtük Isten törvényét, így a törvény nem
nyilváníthat minket tisztának és ártatlannak (nem igazolhat
minket) (lásd 1 János 1:8). A törvény csak azt tudja megmutatni
nekünk, hogy hol hibáztunk. Mivel „szıkölköd[ünk] az Isten
dicsŒsége nélkül [nem érjük el Isten dicsŒségét] (Rómabeliek
3:23), csakis Jézus Krisztus kegyelme és irgalma által remélhe-
tünk üdvösséget, aki kiengesztelést hozott a bıneinkért (lásd
Rómabeliek 3:24–25; 2 Nefi 2:8).

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Vonatkoztasd a szentírást egy mai
tanácsra

Olvasd el a Rómabeliekhez
3. fejezetét, és írd le, miként
támasztják alá a 10–12 és
20–25-ös versek Elder
Russell M. Nelson, a Tizen-
két Apostol Kvóruma tag-
jának következŒ kijelenté-
sét: „Meg kell próbálnunk
megérteni a kiengesztelés
jelentését. MielŒtt azonban
megérthetnénk azt, érte-
nünk kell Ádám bukását”
(Conference Report, 1993.
október, 45; vagy Ensign,
1993. November, 33).

Segíthet, ha elolvasod „A szentírások megértése” részt fent.

Elnézés (25. v.) – TürelemÖregbült (7. v.) – Gyarapodott

Rómabeliek 4–5
A Jézus Krisztusba vetett hit 
a bın legyŒzésének kulcsa

Vedd fontolóra egy percig a személyes gyengeségeidet! Elgon-
dolkoztál már azon, hogy mi módon tudnád legyŒzni a kísérté-
seket, melyekkel szembesülsz? Mit tehetnél, hogy javíts kap-
csolatodon az Úrral, és több erŒd legyen a tisztességes élethez?

Pál emlékeztette a zsidó keresztényeket, hogy Ábrahámnak
nem volt meg Mózes törvénye, mégis példás volt a hite és
tisztességes életet élt. Mózes törvénye késŒbb adatott, engedet-
lenség miatt. Izráel gyermekeinek meg kellett tanulniuk enge-
delmeskedni ennek a törvénynek, mielŒtt magasabb törvényt
kaphattak volna. Pál azt tanította az embereknek, hogy min-
den sáfárságban az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, nem pedig
Mózes törvénye volt a kulcsa a bın legyŒzésének és a tisztes-
séges életnek.

A szentírások megértése
Rómabeliek 4

Rómabeliek 4:2–5 – További meglátások a Joseph
Smith fordításból
A Joseph Smith fordítás segít nekünk megérteni, hogy ha a tör-
vény iránti engedelmességtŒl várjuk, hogy az üdvözítsen minket,
akkor csakis azt kapjuk meg, amit mi magunk kiérdemeltünk,
és nem többet. Ha azonban hiszünk Istenben és megpróbálunk
engedelmeskedni, akkor a hitünk tisztességnek számít, és meg
lesznek bocsátva a bıneink.

Rómabeliek 4:9–12 – Mit értett Pál ezen beszélgetés
alatt a körülmetélésrŒl?
A körülmetélés szó itt Mózes törvényének szimbólumaként szere-
pel. Sok zsidó úgy érezte, hogy csak Œk nevezhetŒk igazéletınek,
mert csak Œk tartják be Mózes törvényét. Pál arra emlékeztette
Œket, hogy Isten már sokkal azelŒtt igazéletınek nevezte Ábra-
hámot a hite miatt, hogy Mózes megkapta volna a törvényt.

Rómabeliek 5

Rómabeliek 5:12–21 – „Egynek bınesete által . . .
egynek igazsága által”
Egyvalaki (Ádám) vétke miatt érkezett meg a világra a bın és a
halál. Egy másik valaki (Jézus Krisztus) küldetése által kaphatjuk
meg Isten ajándékát és lehet minket megmenteni (üdvözíteni)
a bıntŒl és a haláltól (lásd még 1 Korinthusbeliek 15:21–22).

A bın azonban nem számítta-
tik be (13. v.) – Nem vádolnak
bınnel

Megbékéltünk Istennel (10. v.)
– Visszatértünk Isten kegyeibe

CselekedetekbŒl igazult meg (2. v.) – Az a hamis elképzelés,
hogy valakinek csupán a jó cselekedetei elegendŒek a bın
legyŒzéséhez és az üdvösség elnyeréséhez
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A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 4–5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az
A és a B tevékenységeket!

Ábrahám, a hit példája

Pál Ábrahám példáját használta annak megmutatására, hogy az
Istenbe vetett hit az igazéletıség kezdete. Ábrahámot már azt
megelŒzŒen igazéletınek nevezték, mielŒtt Mózes törvénye meg-
adatott volna. Írd le a jegyzetfüzetedbe a következŒ mondatokat,
és a Rómabeliek 4:9–25 olvasása közben egészítsd ki Œket:

1. Ábrahám hite ként lett (lásd 11. v.).

2. Az Ábrahámnak adott ígéretek az Œ miatt
adattak, nem a miatt (lásd 13. v.).

3. Isten ígérete ként adatik, folytán.
Ez számára elérhetŒvé teszi azt (lásd 16. v.).

4. Jézus Krisztus meghalt a mi ért, és feltáma-
dása által mi (lásd 25. v.).

Írd le a bizonyságodat

Miután elolvastad a Rómabeliek 5:12–21-es verseit, írd le bizony-
ságodat Jézus Krisztusról, valamint ÜdvözítŒdként játszott szere-
pérŒl!

Rómabeliek 6
„Ne uralkodjék tehát a bın 
a ti halandó testetekben”

Képzelj magad elé egy fehérbe öltözött új megtértet, aki a
keresztelŒmedencénél áll! Milyen szavakkal írnál le valakit
ebben a helyzetben?

Pál apostol arra biztatta a szenteket, hogy hagyják el a bıne-
iket, szánják oda lelküket Istennek és jöjjenek Krisztushoz.
Azáltal követhetjük Pál tanácsát, hogy hitet gyakorlunk, meg-
bánjuk a bıneinket, szent szövetségeket kötünk az Úrral és
betartjuk azokat.

A szentírások megértése

Rómabeliek 6:4 – „Eltemettetünk azért Œ vele együtt
a keresztség által”
Mit jelent az, hogy „Eltemettetünk azért Œ vele együtt a keresztség
által” (Rómabeliek 6:4)? Elder Russell M. Nelson, a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagja, azt tanította: „Az ÜdvözítŒ ajándékát,
a halhatatlanságot mindazok megkapják, akik valaha is éltek.
Másik ajándéka, az örök élet viszont megköveteli a bınbánatot és
az engedelmességet bizonyos szertartások és szövetségek iránt.
Az evangélium alapvetŒ szertartásai a kiengesztelést szimbolizál-
ják. Az alámerítéssel történŒ keresztelés a Megváltó halálának,
temetésének és feltámadásának a szimbóluma” (Conference
Report, 1996. október, 47; vagy Ensign, 1996. November, 35).

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 6. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Írj egy ötperces beszédet

Képzeld el: felkérnek, hogy beszélj az egyik öcséd vagy húgod
keresztelési szertartásán. Azt a feladatot kaptad, hogy beszélj
a keresztelŒ szimbolizmusáról. A Rómabeliek 6. fejezetében
található információk felhasználásával írj egy ötperces beszédet,
melyet elmondanál a szertartáson! (Legalább három szentírás-
vers legyen benne a beszédedben.)

Rómabeliek 7
Jézus Krisztus betöltötte 

Mózes törvényét

A Rómabeliek 7. fejezete Pál arra vonatkozó tanításait
tartalmazza, hogy Mózes törvénye szükségtelenné vált azt
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követŒen, hogy Jézus Krisztus betöltötte Mózes törvényét
és elhozta az evangéliumot. Joseph Smith ebben a fejezetben
a huszonöt versbŒl huszonegyen változtatott.

A szentírások megértése
Rómabeliek 7

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 7. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Mit gondolsz?

Annak alapján, hogy tanulmányoztad a Rómabeliek 7. fejezetét,
válaszolj a következŒ kérdésekre:

1. Szerinted mi a Rómebeliek 7 fŒ üzenete?

2. Mit tanít neked ez a fejezet, hogyan segít nekünk a Szellem
a kísértés legyŒzésében?

Rómabeliek 8
„Örököstársai . . . Krisztusnak”

A Rómabeliek 8. fejezetében
található ígéretek hatásosak
és inspirálók. MielŒtt
elolvasnád Pál ezen szavait,
gondolkozz el Joseph Smith
próféta következŒ kijelenté-
sén: „Örökösei lesztek
Istennek és örököstársai
Jézus Krisztusnak. Mit
jelent ez? Ugyanazon hata-
lom, ugyanazon dicsŒség,
ugyanazon felmagasztosu-
lás öröklését, míg el nem

éritek azt az állapotot, hogy Istenek vagytok és felemelkedtek
az örök hatalom trónjára, ugyanúgy, ahogyan azok, akik már
megtették ezt” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
347).

Nyomorult (24. v.) –
Sanyargatott

Kívánság (8. v.) – A tiltott
kívánása

Testi (14. v.) – Emberi
természet által irányított,
természetes ember

A szentírások megértése
Rómabeliek 8

Rómabeliek 8:15 – Abbá
Elder Bruce R. McConkie azt tanította: „Abbá az Atya arámi kifeje-
zése; és a fogadott fiaknak Mennyei Atyánk családjában kivált-
ságában áll az, hogy ilyen intim módon szólítsák meg Ãt, aki
a világegyetem Irányítója” (Doctrinal New Testament Commentary,
2:261).

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 8. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Örökölni mindazt, amivel az Atya
rendelkezik

Olvasd el a Rómabeliek 8:13–18; Tanok és szövetségek 84:33–42;
és 132:19–21-e verseket, és gondolkozz el az azoknak megígért
áldások mértékén, akik a celesztiális királyságot és mindazt
öröklik, amivel Mennyei Atyánk rendelkezik!

1. Mi a követelménye azon áldások elnyerésének, melyet
Krisztus kiengesztelése biztosít?

2. Melyik áldást tartod te a legfontosabbnak?

3. Miért szeretnéd megkapni ezt a megígért áldást?

Rómabeliek 9–10
Krisztus törvénye szerint élni

Az egyháznak csakis azon tagjai kapják meg az evangélium
áldásainak teljességét akkor, amikor vége van ennek az élet-
nek, akik érdemesen élnek. Pál Jákób és Ézsaú történetének
felhasználásával szemléltette, hogy azok a szövetséges fiak és
leányok, akik nem élnek Krisztusba vetett hit által és nem tart-
ják be a parancsolatokat, elveszítik az evangéliumi áldásaikat.
Elég az, ha valaki egyszerıen csak tagja az egyháznak?
Hogyan segíthet neked a Jézus Krisztusba vetett hited abban,
hogy még tisztességesebben élj?

A fiúságnak lelkét kaptátok
(15. v.) – Isten szellemi
gyermekei lettetek

Nyög (22. v.) – A gyermek
megszülésének fájdalmait
szenvedi el

A testnek gondolata (6, 7. v.) –
Bınös gondolkodás, ha valaki-
nek természetes és gonosz
vágyak foglalkoztatják az
elméjét

Ellenségeskedés (7. v.) –
Gyılölködés, keserıség
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A szentírások megértése
Rómabeliek 9

Rómabeliek 9:3 – Miért kívánná Pál, hogy átok
legyen, „elszakasztva a Krisztustól”?
Valóban szerette volna Pál, ha „elátkozzák Œt Krisztustól” (lásd
Rómabeliek 9:3)? A Joseph Smith fordítás jelzi, hogy Pál valójá-
ban azt írta: Mert valamikor azt szerettem volna, ha elátkoznak
engem Krisztustól” (lásd JSF, Rómabeliek 9:3). Valószínıleg arra
az idŒre utalt, amikor üldözte Jézus Krisztus egyházát.

Rómabeliek 9:4–5 – „Akiké a fiúság”
Pál az örökbefogadás hasonlatát használta, hogy bemutassa az
evangéliumhoz történŒ megtérést. Az „akiké a fiúság” (Róma-
beliek 9:4) kifejezés azokra utal, akik nem Izráel házából valók,
de elfogadták az evangéliumot és annak tanításai szerint éltek.
Örökbe fogadták Œket Ábrahám családjába és izráelitákká lettek.
Joseph Smith próféta azt tanította, hogy „a Szentlélek olyan
hatással van a nemzsidókra, hogy kitisztítja belŒlük régi vérüket,
és valóban Ábrahám magjává teszi Œket” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 150).

Rómabeliek 9:30–33 – Mi volt az a beleütközés köve?
Jézus Krisztus az a kŒ vagy szikla, amibe a zsidók beleütköztek
(lásd Rómabeliek 9:32). Jézus betöltötte Mózes törvényét és
annak teljességében visszaállította az evangéliumot, a zsidók
azonban elutasították Ãt és továbbra is abban hittek, hogy
az Ã segítsége nélkül, „a törvény cselekedetei” üdvözítik majd
Œket (Rómabeliek 9:32).

Rómabeliek 10

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 9–10. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
kettŒt a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Ki igazán tagja az egyháznak?

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „Annak szemében, akié ez
az egyház, a tagság sokkal többŒl áll annál, mint hogy valaki
nyilvántartási lappal rendelkezŒ tag” (The Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 165).

1. Olvasd el a Rómabeliekhez 6–8 és a Tanok és szövetségek
10:67-es versét! Mit kell tennie valakinek ahhoz, hogy több
legyen „nyilvántartási lappal rendelkezŒ tagnál” Jézus
Krisztus egyházában?

2. Mit tehetsz annak érdekében, hogy megerŒsítsd tagságodat az
egyházban?

Kiterjesztettem kezeimet
(21. v.) – Kinyújtottam
kezeimet, hogy segítsek

Buzgóság (2. v.) – Lelkesedés

A törvény vége (4. v.) –
A törvény célja

A harag edényei (22. v.) –
Engedetlen emberek

A testnek fiai (8. v.) – Világi
vagy testi emberek

Kiválasztás (11. v.) – Kiválasz-
tás, melyre a halandóság elŒtti
létben került sor

Kik Isten választott népe?

Olvasd el a Rómabeliek 9:18–24-es verseit, és figyeld meg,
hogyan hasonlítja Pál „edényekhez” az embereket! Akik elutasít-
ják az evangéliumot, azok a „harag edényei”, akik pedig követik
Jézus Krisztust, azok az „irgalom edényei”. Azok a nemzsidók,
akik elfogadják az evangéliumot és igazéletıség által az „irgalom
edényeivé” válnak, ugyanazokat az áldásokat kapják majd meg,
mint Izráel háza.

1. Olvasd el a Rómabeliek 9:25–26-os verseit, és sorold fel azo-
kat a szavakat és kifejezéseket, melyek azt jelzik, hogy 
a nemzsidók nem tartoztak Isten választott leszármazási ágá-
hoz, de részévé válhattak annak!

2. Olvasd el a Rómabeliek 9:30–33-as verseit, és magyarázd el,
miért vesztette el sok zsidó a helyét Isten választott leszárma-
zási ágában, és miért a nemzsidók kaptak helyet abban!

Izráel összegyıjtése szerte a világból.

Találd meg a szentírásban lévŒ
felsorolást

1. Mit kért Pál Istenhez intézett imájában Izráel népéért (lásd
Rómabeliek 10:1)?

2. Olvasd el a Rómabeliek 10:9–13-as verseit, és sorolj fel három
olyan dolgot, melyet meg kell tennünk azért, hogy beteljesít-
sük Pál imáját!

3. A Rómabeliek 10:14–15-ben négy olyan „mi módon” kérdést
sorolt fel Pál, mely elmondja nekünk, hogyan tesz szert valaki
hitre, hogy üdvözüljön. Saját szavaiddal írj át minden egyes
kérdést, majd magyarázd el, hogy mit mondott Pál az embe-
reknek.

Rómabeliek 11
Az evangélium Isten minden

gyermekének szól

Igazéletıségük miatt a halandóság elŒtti életben, sok ember
megkapja annak áldását, hogy Izráel házába születhet. Ha
viszont úgy döntenek, hogy nem élnek az evangélium szerint,
akkor elveszítik az áldásaikat. A nemzsidók, akik eredetileg
nem tartoznak Izráel házához, elnyerhetik az evangélium
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áldásainak teljességét, ha szövetségeket kötnek az Úrral és
betartják azokat (lásd 2 Nefi 30:2). Mennyei Atyánk azt
akarja, hogy minden gyermeke élvezze az evangélium által
biztosított áldásokat.

A szentírások megértése
Rómabeliek 11

Rómabeliek 11:25 – „A pogányok teljessége”
Elder Bruce R. McConkie tanította a következŒket „a pogányok
(nemzsidók) teljességérŒl”: „Ábrahám és Krisztus között majd-
nem kétezer évig kizárólag Ábrahám magjára és Izráel házára
korlátozódtak Isten rendszabályai és ítéletei. Urunk halandó
szolgálata során az üzenet csak Izráelre, a zsidókra korlátozó-
dott, és akkor még nem ajánlották fel azt a nemzsidóknak. Jézus
feltámadása után Péter nyitotta meg az evangélium hirdetésének
kapuját a nemzsidókhoz, és Pál lett az Œ fŒ apostoli közbenjá-
rójuk és tanítójuk. Így hát ki volt jelölve egy idŒszak a zsidóknak
arra, hogy hallják az igét, majd egy idŒszak a nemzsidóknak,
hogy Œk kerüljenek elŒtérbe. A nemzsidók ideje az az idŒszak,
amikor inkább hozzájuk jut el az evangélium, és ez mindaddig
így marad, míg teljes mértékben meg nem adatik nekik az
igazság elfogadásának lehetŒsége, vagyis – más szavakkal –
a nemzsidók teljességéig. Akkor megy el az üzenet ismét 
a zsidókhoz, értve ezalatt a zsidókat mint nemzetet és népet”
(Doctrinal New Testament Commentary, 2:290).

Rómabeliek 11:1–5 – A kegyelembŒl való választás
Mennyei Atyánk terve megköveteli, hogy minden gyermekének
legyen lehetŒsége az evangélium elfogadására vagy elutasítására.
Ennek biztosítására választottak ki szellemeket arra, hogy Ábra-
hám leszármazási ágán keresztül jöjjenek a földre, annak felelŒs-
ségével, hogy tanítsák az evangéliumot a férfi- és nŒtestvéreik-
nek (lásd Ábrahám 2:9–11). Mennyei Atyánk az Ã „elŒrelátása”
szerint „választotta” ki ezeket a szellemeket a halandóság elŒtti
életben, és képezte ki Œket arra, hogy szolgái legyenek a halan-
dóságban (lásd T&Sz 138:55–56). Ez „a kegyelembŒl való válasz-
tás” annak feladatát rója ki az egyháztagokra, hogy tegyenek
eleget ennek a felelŒsségnek a napjainkban.

Rómabeliek 11:16–25 – „Beoltattál azok közé”
Amikor a gyümölcsfák ágai elkezdenek elhalni, a kertész levágja
Œket és új ágakat olt be egy egészséges fáról. Ha megfelelŒen
teszi ezt, akkor az új ágak növekedni fognak és részévé válnak az
öreg fának. Pál a beoltás példáját használta fel annak elmagyará-
zására, hogy miként kaphatják meg a nemzsidók Izráel minden
áldását. Mivel az Úr Izráel házából származó szövetséges népe
nem mindig hithı, miként az elhaló ágak a gyümölcsfán, az Úr
levághatja azokat és új ágakat rakhat a helyükre egy másik fáról.
Pál azt tanította, hogy a megtért nemzsidók az új ágak, akik
beoltattak Izráel fájának ágai közé (lásd Rómabeliek 11:17).

Ne kérkedjél az ágak
ellenében (18. v.) – Méltányold
örökséged értékét

Fel ne fuvalkodjál (20. v.) –
Ne legyél kevély

Keménység (22. v.) –
Szigorúság

Maradék (5. v.) – Néhány
megmaradt, aki hisz

Felingerelhetném (14. v.) –
Felserkenthetném, hogy
kövesse valakinek a példáját

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 11. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az
A és a B tevékenységet!

Kiválasztva az evangélium tanítására

Olvass a kegyelembŒl történŒ kiválasztásról a Rómabeliek
11:1–5-höz tartozó „A szentírások megértése” részben! Ezt köve-
tŒen írj egy rövid bekezdést arról, hogy mit jelent neked, szemé-
lyesen ez a tan!

Az olajfa példázata

Pál azt tanította, hogy az olajfa természetes ágai a zsidókat jelké-
pezik, a vad ágak pedig a nemzsidókat jelképezik. Készíts két
oszlopot, és az egyiknek a tetejéhez írd oda: Természetes ágak,
a másikhoz pedig: Vad ágak. A Rómabeliek 11:17–24-es verseinek
olvasásánál sorold fel a megfelelŒ oszlopban azt, hogy mit
tanulsz ezekrŒl! A következŒ kérdések segíthetnek neked:

1. Miért törtek ki a természetes ágak?

2. Miért volt szükség arra, hogy vad ágakat oltsanak az olajfába?

3. Milyen figyelmeztetést mondott Pál a vad ágaknak?

4. Mit tudtál meg arról, hogy mi módon kezeli az Úr minden
gyermekét?
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Rómabeliek 12–13
Tanács a szenteknek

A szentek legyenek az ige cselekvŒi. Pál azt akarta, éljenek
úgy a szentek, hogy a Szentlélek befolyásolni tudja Œket és
segíthessen nekik mások szolgálatában. Mennyei Atyánk
egyik nekünk adott alapvetŒ parancsolata azt mondja, hogy
szeressük a felebarátainkat, és hatással lesz az üdvözülé-
sünkre az, hogy hajlandóak vagyunk-e ezen tantétel szerint
élni. Hogyan mutathatod ki, hogy szereted a felebarátaidat?
Hogyan mutatták ki mások irántad a szeretetüket?

A szentírások megértése
Rómabeliek 12

Rómabeliek 12:1–2 – Mit jelent „áldozatul” odaszánni
a testünket?
Pál annak kihangsúlyozására használta fel a „szánjátok oda a ti
testeteket . . . áldozatul” kifejezést, hogy milyen fontos teljes
szívünkkel az evangélium szerint élni. Az ótestamentumi idŒk-
ben az emberek Istennek áldozták az állataikat, hogy megmutas-
sák a hitüket. Jézus Krisztus életét áldozta, hogy betöltse az
ószövetségi törvényt, és új utat mutasson nekünk. Pál arra szólí-
totta fel a szenteket, hogy áldozzák fel életükben az olyan dolgo-
kat, melyek nincsenek összhangban a Jézus Krisztusba vetett
hitükkel.

Rómabeliek 13

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 12–13. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
kettŒt a következŒ (A–C) tevékenységek közül.

Az igazi jelentés megtalálása

Nem elég csupán egyháztagnak lenni ahhoz, hogy az evangélium
minden áldását megkapjuk. A Rómabeliek 12:1–3-ból származó
kifejezés mindegyikéhez válaszd ki azt a meghatározást, mely
szerinted leginkább illik a kifejezéshez! Ezt követŒen írj egy
mondatot, mely összefoglalja Pál üzenetét!

1. „Szánjátok oda a ti testeteket” (1. v.)

a. Változzatok

b. Áldozzatok fel mindent, amit élveztek

A testet ne tápláljátok (14. v.)
– Ne arra összpontosítsatok
vagy azt lássátok el

Nem ok nélkül viseli a fegy-
vert (4. v.) – Biztosan igazságot
tesz majd

Iszonyodjatok (9. v.) –
Gyılöljétek, vessétek meg

Eleven szén (20. v.) – Bıntudat

Egy testben sok tagunk van
(4. v.) – Sok tag van egy
egyházban

2. „Ne szabjátok magatokat e világhoz”

a. Ne legyetek gonoszok

b. Ne utánozzátok a világi módokat

3. „Változzatok el”

a. Éljetek olyan életet, melyben szolgáltok

b. Legyetek jobbak

4. „Józanon bölcselkedjék”

a. Ne legyen benne kevélység

b. Kerülje a humort

Saját szavaiddal

A képmutatás azt jelenti, hogy valamit tettetünk vagy nem
vagyunk Œszinték. Az Œszinteség alapvetŒen fontos ahhoz, hogy
az evangélium szerint éljünk. Olvasd el a Rómabeliek 12:9–21-es
verseit és saját szavaiddal írd le a 12, 13, 16, 17 és 20. versek
mondanivalóját! Ne felejtsd el, Pál azt akarta, hogy a szentek
igazak legyenek és kerüljék a tettetést!

A szeretet betölti a törvényt

Pál arra kérte a szenteket, hogy ébredjenek fel és éljenek az
evangélium szerint. Könnyı alkalmilag élni egy vallást. Annak
érdekében, hogy megtanuld, hogyan legyél bátrabb, írd ki a
Rómabeliek 13:8–14 azon verseit, melyek szerinted leginkább
illenek az alábbi szituációkhoz:

1. Tamás elalszik és lekési a családi szentírás-olvasást. Azt
mondja az anyukájának, hogy egyszerıen túl fáradt.

2. Sára azt mondja a nem egyháztag barátjának, hogy szakíta-
niuk kell, mert túlságosan komolyra fordul a kapcsolatuk.

3. Dani nem veszi komolyan az egyház tanításait. Minden vicc
neki. Elvonja a figyelmet a vasárnapi iskola óráján azzal, hogy
viccelŒdik és mindenkit megnevettet, valamint játszadozásra
késztet.

4. Ági találkozott a misszionáriusokkal, hogy keresztelési inter-
jút tartsanak vele. Elmondta nekik arra vonatkozó döntését,
hogy az evangélium szerint él és maga mögött kívánja hagyni
a múltban elkövetett hibákat.

Rómabeliek 14–16
Az igazi szentek közösségbe 

fogadják egymást

Mindenkit szívesen kellene látni az egyházban, aki elfogadja
az evangéliumot és kifejezi arra vonatkozó vágyát, hogy
aszerint éljen. Az ige cselekvŒi nem vonják ki magukat és ítél-
keznek mások felett; baráti jobbot nyújtanak és segítenek
az embereknek, hogy új otthonra találjanak az egyházban és
Isten királyságában. Ismersz olyan új egyháztagot, aki az
egyházközségedben vagy gyülekezetedben lakik? Hogyan
segíthetsz nekik abban, hogy még inkább az egyház részének
érezzék magukat?
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A szentírások megértése
Rómabeliek 14

Rómabeliek 14 – A zsidók és a nemzsidók
ellentétben álló hagyományai
Pál azzal szembesült, hogy folyamatosan azt akarták: intse a
szenteket, hogy éljenek a zsidók szokásai és hagyományai sze-
rint. Bizonyos sabbat napi hagyományok betartása, tartózkodás
egyes ételektŒl és egyéb hagyományok követése – ezek fontos
tevékenységek voltak a zsidó megtértek, de nem a nemzsidók
számára. Az egyik csoport gyakran keményen megítélte a mási-
kat, annak vallási elképzelései és kulturális hagyományai szerint.
Pál mindenkivel meg akarta értetni, hogy a szokások nem fonto-
sak azzal összevetve Œket, hogy legyen hitünk Jézus Krisztusban
és kövessük az Ã példáját. Világméretı egyház lévén még ma is
tapasztalunk hasonló kihívásokat. Gordon B. Hinckley elnök az
tanította:

„Nem könnyı dolog az, amikor
tagjává válunk ennek az egyház-
nak. A legtöbb esetben régi hagyo-
mányok félretevését, régi barátok
és ismerŒsök elhagyását és egy
olyan új társaságba való belépést
von maga után, mely más és
bizony sokat követel.

Mivel egyre nŒ a megtértek száma,
nekünk is fokozottabban kell töre-
kednünk arra, hogy segítsük Œket,

amint rátalálnak az útjukra. Mindegyiküknek három dologra van
szüksége: egy barátra, egy feladatra és arra, hogy »Isten jó szavá-
val« (Moróni 6:4) táplálják. Ez a mi kötelességünk, és nekünk
van lehetŒségünk ezen dolgok megadására” (Conference Report,
1997. április, 66; vagy Ensign, 1997. május, 47).

Rómabeliek 15

Rómabeliek 16

Rómabeliek 16:17–19 – „Vigyázzatok azokra, akik
szakadásokat . . . okoznak”
Pál olyan idŒkben élt, amikor egyre többen szakadtak el az igaz
vallástól. Voltak olyan egyének, akik jó egyháztagoknak tettették
magukat, ám hamis tanokat tanítottak (lásd Csel 20:28–32). Pál
figyelmeztette a rómabelieket, hogy „vigyázzatok azokra, akik
szakadásokat . . . okoznak” és óvakodjanak a saját magukat szol-
gáló emberektŒl (Rómabeliek 16:17).

Rómabeliek 16:20 – Mit jelent megrontani „a Sátánt
a ti lábaitok alatt”?
Elder Bruce R. McConkie elmagyarázta, mit jelent megrontani
„a Sátánt a ti lábaitok alatt” (Rómabeliek 16:20): „Aki legyŒzi
a világot, az lábai alá tapossa a Sátánt azáltal, hogy visszautasítja
a csábításait” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:308).

Kincstartó (23. v.) – Szolga,
akiben megbíznak

Pártfogó (2. v.) – Olyan ember,
aki segít és vígasztal

ErŒtlenségeit (1. v.) – Azokat a gyengeségeket, melyek abból
erednek, hogy nem ismerik az igazságot

Vélekedéseit (1. v.) – Nézeteltérés személyes véleményekben

A szentírások tanulmányozása 
A Rómabeliek 14–16. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
egyet a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Készíts interjút egy új egyháztaggal

Sok különbözŒ kultúrából csatlakoznak emberek az egyházhoz.
Olvasd el Hinckley elnök kijelentését „A szentírások megértése”
részben Rómabeliek 14-nél! Ezt követŒen készíts interjút valaki-
vel, aki az elmúlt évben csatlakozott az egyházhoz, és összegezd
a következŒ kérdésekre adott válaszait:

1. Milyen változásokat kellett eszközölnöd új egyháztagként?

2. Mit tettek az egyház tagjai, hogy sikerüljenek neked ezek?

3. Mi mást tehetnének még az egyháztagok, amivel még jobban
segítenének az új egyháztagoknak az egyházba való átmenet-
ben?

Hogyan ítéled meg az ítélkezést?

Pál arra tanította a szenteket, hogy ne ítélkezzenek egymás
felett. Olvasd el a Rómabeliek 14:4–13-as verseit és írásban
válaszolj a következŒ kérdések mindegyikére:

1. Ha mindannyian Isten szolgái vagyunk, akkor miért ne ítéljük
meg egymást? (lásd Rómabeliek 14:4).

2. Lehet az embereknek különbözŒ a véleménye és lehetnek
különbözŒek a szokásaik, de mit fontos észben tartani?
(lásd 5–6. v.).

3. Hogyan csökkenti le a különbségeket a szentek között az,
hogy az Úrhoz tartoznak? (lásd 7–9. v.).

4. Végül mi lesz a közös mindannyiunkban? (lásd 10–11. v.).

5. Ha megítéljük egymást, akkor milyen kárt okoz az nekünk és
azoknak, akiket megítélünk? (lásd 13. v.).

Az egyház egy közösség

Jézus Krisztus mindannyiunkat hív, hogy jöjjünk Ãhozzá. A
szentek közösségében, ahol különbözŒ tehetségek és erŒsségek
vannak, szükségünk van egymás segítésére ahhoz, hogy mind-
annyian hasonlóbbakká válhassunk Krisztushoz. Olvasd el
a Rómabeliek 15:1–7-es verseit! Ezt követŒen írd le, mit tanácsolt
nekünk Pál az 1–2, 5 és 7. versekben, mit tegyünk azért, hogy
megpróbáljuk áthidalni a közöttünk lévŒ különbségeket!
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Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt elsŒ
Kik voltak a korinthusbeliek?
Pál második missziós útja során tanította az evangéliumot
Korinthusban, és ekkor alapította meg ott az egyház egy gyüle-
kezetét (lásd Csel 18:1–17). Korinthus városa híres volt a bálvány-
imádásról és az erkölcstelenségrŒl, ezért Pál aggódott amiatt,
hogy vajon az egyháztagok ki tudnak-e tartani az evangélium
mellett.

Levelezés a korinthusbeliekkel
Pál legalább három levelet írt a korinthusbeliekhez (lásd
1 Korinthusbeliek 1:1–2; 5:9; 2 Korinthusbeliek 1:1). A korint-
husbeli szentek azért írtak neki, hogy segítséget kérjenek
egyházi tanok és szokások tekintetében. Az 1 Korinthusbeliek
könyve Pál válasza az egyik levelükre. Mintegy Kr.u. 54-ben
íródott, amikor Pál Efézusban lakott.

Némely dolgok nem változnak
Szentnek lenni ma – ebben benne van néhány ugyanolyan kihí-
vás, mellyel a korinthusbeli szentek is szembesültek. Figyeld
meg, mennyire hasznos ma a következŒ tanács:

• Csakis a Szellem által ismerhetjük meg Istent (lásd 1 Korin-
thusbeliek 2:9–16).

• Testünk Isten temploma és tisztának kell lennie 
(lásd 1 Korinthusbeliek 3:16–17; 6:19–20).

• Isten nem fogja megengedni, hogy nagyobb kísértés érjen
minket annál, mint aminek ellen tudunk állni (lásd 1 Korint-
husbeliek 10:13).

• A házasság fontos Isten tervében, mely a boldogságról szól
(lásd 1 Korinthusbeliek 11:11).

• Ha érdemtelenül veszünk az úrvacsorából, akkor csúfot
ızünk abból, amit értünk tett Jézus Krisztus (lásd 1 Korin-
thusbeliek 11:27).

• Az egyház tagjaiként egynek kell hogy találtassunk elmében
és ítélkezésben (lásd 1 Korinthusbeliek 12:20–26).

MACEDÓNIA
Fekete-tenger

ÁZSIA

Földközi-tenger

Jeruzsálem

Athén

AKHÁJA

EGYIPTOM

Korinthus

1 Korinthusbeliek 1–4
Egység a Szellem által

Néha az egyház tagjai Isten bölcsessége fölé helyezik a saját
bölcsességüket. Nem veszik észre, hogyan segíthet nekik a
Szellem megoldásokat találni az élet kihívásaira. Korinthus-
ban néhány szent azzal érvelt, hogy személyes véleményük
részét képezi Krisztus evangéliumának, és ez megosztottság-
hoz vezetett az egyháztagok között. Hogyan mutat megoldá-
sokat a Szellem erre a problémára az 1 Korinthusbeliek 1–4-es
fejezeteiben, és hogyan segíthet ez neked hasonló nehézségek-
kel szembenézni?

A szentírások megértése
1 Korinthusbeliek 1

1 Korinthusbeliek 1:26–28 – „A világ bolondjait
választotta ki magának az Isten, hogy
megszégyenítse a bölcseket”
Kik „a világ bolondjai”, akik meg fogják szégyeníteni „a bölcse-
ket” (1 Korinthusbeliek 1:27)? Pál azokra a misszionáriusokra
utalt, akik elmennek a világba és mindenféle embereket tanítani
fognak. Azt értette ez alatt, hogy a misszionáriusok bolondok?
Gordon B. Hinckley megjegyezte, gyakran hogyan látja a világ
a misszionáriusainkat:

„Interjút készített velem a BBC Rádió egyik képviselŒje.
Látta a misszionáriusokat és felfigyelt fiatalos megjelenésükre.
Megkérdezte tŒlem: »Hogyan várjátok el az emberektŒl, hogy
hallgassanak ezekre az éretlen fiatalokra?«

Ha néhányan közületek nem értenék az éretlen jelentését, azt
jelenti: tapasztalatlan, hiányzik belŒle a rafináltság.

Mosolyogva azt feleltem a riporternek: »Éretlen fiatalok? Éppen
olyanok ma ezek a misszionáriusok, mint amilyen Timóteus volt
Pál napjaiban [lásd 1 Timóteus 4:12]. . . .

Figyelemreméltó, hogy az emberek fogadják Œket és hallgatnak
rájuk. Egészségesek. Értelmesek, éberek, derék fiatalok. Tiszta
a megjelenésük, és az emberekben gyorsan kialakul a beléjük
vetett bizalom.« . . .

»Éretlen fiatalok?« Igen, hiányzik belŒlük a rafináltság. Milyen
nagy áldás is ez! Nem hordozzák magukkal a megtévesztésnek
egyetlen elemét sem. Nincs rafinált elem a beszédükben. Szemé-

Értelmesek (19. v.) – Okos,
tanult

Vitázó (20. v.) – Filozófus

Bolondok, erŒtlenek, nemtele-
nek (27–28. v.) – Jézus
Krisztus alázatos követŒi

Az Œ Fiával . . . való közösségre
(9. v.) – Az Ã egyházának
tagjaiként közelségre, vagyis
egy közösségbe Krisztussal

Kéfás (12. v.) – Péter
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lyes meggyŒzŒdéssel mondják el azt, ami a szívükben van.
Mindegyikük az élŒ Isten szolgája, az Úr, Jézus Krisztus kül-
dötte. Erejük nem a világ dolgait illetŒ tanultságból ered. Hit,
ima és alázatosság adja az erejüket” (Conference Report, 1995.
szeptember–október, 69; vagy Ensign, 1995. November, 51).

1 Korinthusbeliek 2

1 Korinthusbeliek 2:14 – Mi az „érzéki ember”?
Ádám bukását követŒen az emberek „természetüknél fogva tes-
tivé, érzékivé és ördögivé lettek” (Alma 42:10). Ez a természet
ellentétben van Isten isteni természetével (lásd Móziás 3:19).
Akik „érzéki” (természetes) férfiként vagy nŒként élnek, azok
nem értik a szellemi tudást; az bolondság az Œ szemükben. A ter-
mészetes ember akkor tesz szert szellemi tudásra, amikor „hall-
gat a Szentlélekre és le . . . vetkŒzi emberi természetét” (Móziás
3:19).

1 Korinthusbeliek 3

1 Korinthusbeliek 3:1–3 – „Tejnek italával tápláltalak
titeket”
A korinthusbeliek nemrégen tértek meg Jézus Krisztus evangéli-
umához. Sokukat gyötörték még mindig az érzéki (világi) gyen-
geségek. Pál „Krisztusban kisdedek”-hez hasonlította Œket, azt
mondván nekik, hogy tejjel táplálta Œket, mert még nem voltak
készek a húsra (1 Korinthusbeliek 3:1–2). A tej az evangélium
egyszerı tanításaira utal, melyeket meg kell érteni, mielŒtt húst,
vagyis összetettebb tanokat lehetne tanítani. Az ilyen tanokat
csak azok értik meg, akik elegendŒ szellemi érettségre tettek
szert azáltal, hogy a már megkapott világosság szerint éltek (lásd
T&Sz 50:24; Alma 12:9–11).

1 Korinthusbeliek 4

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Korinthusbeliek 1–4. fejezetének tanulmányozásánál
végezz el kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

mondanak rólunk, igyekszünk
helyére tenni azt, amit más-
ként mondtak

A szíveknek tanácsai (5. v.) –
A szív titkos indítékai

Ha gyaláztatunk, könyörgünk
(13. v.) – Amikor hazugságot 

Pozdorja (12. v.) – Rövid, száraz gabonaszár, mely a mezŒn
marad aratás után

Lelkiképen ítéltetnek meg (14. v.) – A Szentlélek által érthetŒk
meg

Mesélj a családodról

Amikor az emberek csatlakoznak az egyházhoz, Krisztus család-
jának a tagjai lesznek (lásd Móziás 15:11). Olvasd el: 1 Korinthus-
beliek 1:9–13!

1. Sorold fel, mi volt a baj „Krisztus családjával” Korinthusban!

2. Mesélj egy olyan eseményrŒl vagy idŒszakról, amikor a saját
családod együtt volt, és ez nagy örömet okozott neked!

3. Sorolj fel olyan elemeket a családod életébŒl, melyeknek jelen
kell lennie Krisztus családjában is!

A nem érzéki (természetes) ember

Ha fájdalmaid lennének egy szokatlan betegség miatt, kihez for-
dulnál segítségért: a rendŒrséghez, egy taxisofŒrhöz vagy az orvo-
sodhoz? Miért? Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 2:10–14-es verseit!

1. Írd le, kihez kell fordulnunk, hogy szellemi válaszokat
kapjunk!

2. Magyarázd el, miért nehéz az „érzéki (természetes) embernek”
szellemi tudást nyerni!

3. Olvasd el Móziás 3:19-es versét és sorold fel, hogy mi segít
nekünk a természetes ember legyŒzésében!

Szent Templom, szent én

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 3:16–17-es verseit és gondolkozz
el azon, hogy milyen tekintetben hasonlít szent Templomhoz
a tested! Magyarázd el, milyen hatással vannak egy ilyen temp-
lomra a következŒ helyzetek, és miként korlátozzák a Szellem
befogadására irányuló képességét:

1. Tamás és Zsuzsa randiznak és fizikailag is közel kerültek
egymáshoz.

2. János szeret dohányt rágni a barátaival.

3. Kati kerüli az egyházat, mert nincsenek ott a barátai.

Írj egy üzenetet egy egyházi vezetŒnek

Pál megmondta az egyház vezetŒinek, hogy elvárják tŒlük a hit-
hıséget, és emlékeztette Œket arra, hogy a hithıségük miatt
üldözni fogják Œket (lásd 1 Korinthusbeliek 4). Az 1 Korinthus-
beleiek 4:9–16-os verseinek elolvasása után írj egy elismerŒ üze-
netet az egyik egyházi vezetŒdnek! Sorold fel, milyen dolgokat
értékelsz benne leginkább, és mi módon segített neked! (MielŒtt
elküldöd az üzenetet, megmutathatod a tanárodnak.)

1 Korinthusbeliek 5–7
Utasítások az egyháznak

Az 1 Korinthusbeliek 5–7-es fejezeteiben Pál további taná-
csokat adott a korinthusi szenteknek. Érintett ezekhez hasonló
fontos kérdéseket: Milyen kapcsolatot tartsanak fent a szentek
a bınösökkel? Mikor van rendjén az, hogy a szentek bepereljék
egymást? Miért jobb az, ha a házasság egy misszió után követ-



122

kezik? Nézd meg, milyen tanácsokat adott Pál ezekben
a témákban, és gondolkozz el azon, hogyan vonatkoznak
rád ezek!

A szentírások megértése
1 Korinthusbeliek 5

1 Korinthusbeliek 5:5 – „Átadjuk az ilyent a
Sátánnak”
Azok az egyháztagok, akik többet tudnak és tapasztaltabbak az
egyházban, komolyabb büntetéseknek vannak kitéve. Ha
átadják „az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére” (1 Korin-
thusbeliek 5:5), az azt jelenti, hogy elválasztják Œt az evangélium
áldásaitól. Ide tartozik a Szentlélek elvesztése, melynek folytán
Isten gyógyító és védŒ hatalma nélkül maradnak. Ebben az
állapotban magukra maradnak az egyének, hogy elszenvedjék
az ellenség pusztító hatalmának teljességét.

1 Korinthusbeliek 6

1 Korinthusbeliek 6:9–12 – Ezek a halálos bınök
vajon törvényesek voltak Pál elméjében?
A Joseph Smith fordítás figyelemreméltó változtatást eszközöl az
1 Korinthusbeliek 6:12-es versében, elmagyarázva, hogy Pál
azt mondta: ezek a dolgok nem törvényesek (megengedettek)
számára, és mindezek a dolgok nem szükségesek (lásd JSF
1 Korinthusbeliek 6:12).

1 Korinthusbeliek 6:19–20 – „Nem a magatokéi
vagytok”

Elder LeGrand Richards, aki apostol volt,
azt mondta: „Sokan vannak, akik azt
gondolják, hogy övék a testük, és azt
tehetnek vele, amit csak akarnak, ám Pál
világosan megmondja, hogy nem övék
az, mivel áron vétettek meg” (A Marve-
lous Work and a Wonder, átd. kiad. [1973],
380).

1 Korinthusbeliek 7

Magatokat meg nem tartóztat-
hatjátok (5. v.) – Nincs önural-
matok

Köteles jóakarat (3. v.) –
MegfelelŒ, kedves cselekedetek

Se pulyák, se férfiszeplŒsítŒk
(9. v.) – Akik különbözŒ
homoszexuális bınökben
vesznek részt

Törvénykezni (1, 6–7. v.) –
Megvádolni, beperelni valakit

Gyarlóság (7. v.) – Teljes
kudarc

egy kicsi bın az egész
személyre vagy gyülekezetre
hatással van

Tisztítsátok el (7. v.) –
Távolítsátok el, bánjátok meg

Rosszaság (8. v.) – Mások
bántására irányuló vágy

Paráznaság (1. v.) – Szexuális
kapcsolat olyan személyek
között, akik nincsenek össze-
házasodva

Egy kicsiny kovász az egész
tésztát megposhasztja (6. v.) –
Egy kevés élesztŒ az egész
véka kenyeret megkeleszti;

1 Korinthusbeliek 7:29–33 – „Akiknek van is
feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna”
A Joseph Smith fordítás tisztázza, hogy amikor Pál azt a tanácsot
adta, hogy „Akiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem
volna” (1 Korinthusbeliek 7:29), akkor azokhoz szólt, akiket
elhívtak a szolgálatra, mert elhívták és kiválasztották Œket az Úr
munkájának végzésére (lásd JSF 1 Korinthusbeliek 7:29). Más
szavakkal, akik házasok voltak, azok feleségük nélkül élnek
majd a missziójuk ideje alatt.

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Korinthusbeliek 5–7. fejezetének tanulmányozásánál végezz
el kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Készíts interjút a püspököddel

Kérd meg a püspöködet, magyarázza el, hogyan segíti a püspök
fegyelmi tanácsa az egyházat és hogyan segíti az illetŒt, akirŒl
szó van, abban, hogy megbánja a bınét és teljes mértékben
visszatérjen az egyház közösségébe! Olvasd el az 1 Korinthus-
beliek 5. fejezetét és írj azokról a hasonlóságokról, amiket ezen
versek és a püspököd által elmagyarázottak között fedezel fel!

Sorold fel a bın hatásait

Pál megfeddte a korinthusi szenteket azért, hogy kimagyarázzák
a bıneiket. Emlékeztette Œket, hogy a Szellem nem lehet velük,
ha tisztességtelenek. Az 1 Korinthusbeliek 6:9–20-as verseinek
olvasásánál sorolj fel legalább öt olyan bınt, melyet megemlített
Pál, és magyarázd el, hogy milyen hatással vannak ezek a bınök
a bınösre, a bınös családjára és az egyházra!

Foglald össze, hogy mit tanított Pál

Az 1 Korinthusbeliek 7:10–13 olvasásánál helyettesítsd be a nem
egyháztag szót a „hitetlen” helyére a 12–13-as versekben! Az ily
módon megváltoztatott versek elolvasását követŒen írj egy olyan
bekezdést, melyben elmondod, hogy szerinted mit tanít itt Pál!

Írj tanulságot

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 7:8–9, 29–35-ös verseit úgy, mintha
misszionáriusokhoz beszélne Pál, és válaszolj a következŒ kérdé-
sekre:

1. Hogyan segíthetnek ezek a tanítások a teljes idejı misszioná-
riusoknak?

2. Hogyan vonhatja el egy misszionárius figyelmét egy otthoni
barátnŒ vagy barát?

TŒrt vessek néktek (35. v.) –
Korlátozzalak benneteket

IllendŒképpen (35. v.) –
MegfelelŒen, tiszteletteljesen

Szolgaság, köttettél (15, 27. v.)
– Szövetségben van

Körülmetélkedés (18–19. v.) –
Az Ábrahámi szövetség jegye
férfi izráeliták esetében
az ószövetségi sáfárságok
idejében.
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1 Korinthusbeliek 8–11
Tanács az új egyháztagoknak

A korinthusbeli szentek ezt megelŒzŒen írtak Pálnak és sok
kérdést tettek fel neki. A nekik adott válaszokból tudjuk meg,
hogy mik voltak ezek a kérdések. Pál azt tanácsolta nekik,
hogy óvakodjanak mások megbántásától személyes cselekede-
tek által; ismerjék fel: Isten nem engedi meg, hogy igazságtala-
nul elárasszanak minket a kísértések; és emlékezzenek annak
fontosságára, hogy érdemesen vegyenek az úrvacsorából.

A szentírások megértése
1 Korinthusbeliek 8

1 Korinthusbeliek 8:4, 8–13 – Bálványáldozati hús
evése
Mózes törvénye nem engedte meg a zsidóknak, hogy egyenek
a hamis bálványoknak áldozott húsból. Pál azt tanította nekik,
hogy maga a hús nem teszi tisztátalanná az embert, ám a zsidó
megtértek még mindig megbántódtak azon, amikor látták, hogy
a nemzsidó megtértek pogány húst esznek. Pál azt tanácsolta,
hogy inkább ne egyék meg a húst, mintsemhogy megbántsák
egy társukat a szentek között.

1 Korinthusbeliek 9

1 Korinthusbeliek 10

1 Korinthusbeliek 11

1 Korinthusbeliek 11:2–12 – Uralkodnak-e a férfiak az
asszonyok felett?
Pál azt tanította, hogy Isten Jézus Krisztust tette meg „minden
férfiúnak fej[évé]”, és a férfit „az asszonynak fej[évé]” (1 Korin-
thusbeliek 11:3). Ez a séma nem indítványoz uralkodást és aláve-

Szakadások (19. v.) –
Hazugságok Krisztust és az
Ã tanát illetŒen

Ítéltetünk (32. v.) – Büntetés
helyreigazít minket

Nyiretkezzék, megnyiretkezni
(6. v.) – rövidre vágni vagy
levágni valakinek a haját
(kegyvesztettségnek számított
Pál idejében)

Az ördögök asztala (21. v.) –
A gonosz dolgai, például egy
pogány lakoma

Az Úr asztala (21. v.) – Isten
dolgai, például az úrvacsora

Romlandó (25. v.) –
Földi, idŒleges

LevegŒt vagdos (26. v.) –
Öklét rázza a levegŒben,
mintha harci tevékenységet
utánozna

Zsold (7. v.) – Költség

(Evangéliumi) sáfársággal
bízattam meg (17. v.) –
FelelŒsségre vonnak majd
engem a sáfárságomért

MagatırtetŒ (25. v.) –
Mérsékelt, önuralmat gyakorló

Felfuvalkodottá (1. v.) – Kevéllyé

tett szolgaságot, hanem rendet és békességet teremt, tisztességes
papsági vezetés által. A férfiak és a nŒk egymástól függnek, és a
bölcs férfiak figyelmesen meghallgatják a hithı nŒk véleményét.

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Korinthusbeliek 8–11. fejezetének tanulmányozásánál
végezz el kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Mondj egy mai példát

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 8:9–13-as verseit és mondj egy
mai példát arra, miért kell óvatosnak lennünk, hogy a gonosznak
még a látszatát is kerüljük. Segíthet, ha átnézed „A szentírások
megértése” részt az 1 Korinthusbeliek 8:4, 8–13-nál!

Tervezz egy edzéstervet

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 9:24–27-es verseit és figyeld meg,
mihez hasonlította Pál a misszióját. Rajzold le a jegyzetfüzetedbe
a következŒ táblázatot! Képzeld el, hogy edzŒ vagy, és sorold fel
egy edzésterv lépéseit, melyet azért terveztél, hogy segíts egy
atlétának kiemelkedŒ eredményt elérni a sportágában! Ezt köve-
tŒen hasonlítsd össze ezt a misszióhoz vagy a templomi házas-
sághoz szükséges szellemi felkészüléssel!

Memoriter – 1 Korinthusbeliek 10:13

Pál világosan kijelentette az 1 Korinthusbeliek 10:13–14-ben,
hogy a kísértések nem gyŒzhetnek le minket, ha elhatározzuk,
hogy engedelmeskedünk Isten parancsolatainak. Olvasd el Alma
13:28-as versét, és sorold fel azt a három tantételt, amirŒl azt
mondta Alma, hogy be kell tartanunk ahhoz, hogy elnyerhessük
Isten segítségét a kísértések legyŒzésében! Írj egy bekezdést: mi
módon segíthetnek ezek neked abban, hogy ne kísértess meg
azon felül, amire képes vagy (lásd 1 Korinthusbeliek 10:13).

Hogyan vegyünk az úrvacsorából

Az egyházi gyılések látogatásának leg-
fontosabb része az úrvacsoravétel. Az
1 Korinthusbeliek 11:20–34 elolvasása
után írj le egy utasítássort, mely segít-
het másoknak úgy venni az úrvacsorá-
ból, ahogyan azt az Úr eltervezte!
Legyenek elég rövidek az utasításaid
ahhoz, hogy elférjenek egy kártya-
lapra, melyet oda lehet adni az embe-
reknek!

Edzésterv Szellemi felkészülés

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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1 Korinthusbeliek 12–14
A Szellem ajándékai

Amikor az Egyesült Államok egyik elnöke megkérdezte, hogy
mi teszi különlegessé a mi vallásunkat a többi között, akkor
Joseph Smith próféta elmagyarázta, hogy a Szentlélek aján-
déka. A Szentlelken keresztül Isten különleges áldásokat
áraszt ki gyermekeire, melyek a Szellem ajándékaiként ismer-
tek, hogy tudhassuk az igazságot és megáldhassuk egymást.
Az 1 Korinthusbeliek 12–14 olvasásánál keresd meg, hogy
a Szellem mely ajándékaival lettél te megáldva!

A szentírások megértése
1 Korinthusbeliek 12

1 Korinthusbeliek 12:21–28 – Miért fontos az
egyháznak minden tagja?

Minden egyén fontos, és különle-
ges ajándékokat és tehetségeket
hoz az egyházba. Az egyháznak
minden egyes tagjára szüksége
van. Elder Joseph B. Wirthlin, egy
apostol, azt mondta: „Nem szá-
mít, kik vagyunk – függetlenül
a tehetségeinktŒl, a képességeink-
tŒl, a pénzügyi forrásainktól, az
iskolázottságunktól és a tapaszta-
latainktól – mindannyian szolgál-

hatunk a királyságban. Aki elhív minket, az képessé is tesz majd
a munkára, ha alázatosan, imával, szorgalmasan és hittel szolgá-
lunk. Lehet, hogy nem érezzük magunkat megfelelŒnek. Lehet,
hogy kételkedünk magunkban, azt gondolván, hogy túlságosan
jelentéktelen az, amit fel tudunk ajánlani az Úrnak – még észre
sem lehet venni. Az Úr jól ismeri a mi halandó mivoltunkat.
Ismeri a gyengeségeinket. Érti mindennapi életünk kihívásait”
(Conference Report,1996. április, 46; vagy Ensign, 1996. május,
34).

1 Korinthusbeliek 13

Tükör által homályosan látunk
(12. v.) – Egy homályos
tükrözŒdést látunk a tükörben

Szeretet (1. v.) – „Az igaz
krisztusi szeretet” (Moróni
7:47)

A rész szerint való (10. v.) –
A nem tökéletes dolgok

A test sem egy tag (14. v.) –
Az egyház egy szervezet, sok
különbözŒ taggal

Hasonlás (25. v.) – Megosz-
tottság

Különbség (4, 6. v.) –
Sok különbözŒ

Különbség van a cselekedetek-
ben (6. v.) – KülönbözŒ
módokon mıködnek ezek az
ajándékok

1 Korinthusbeliek 14

1 Korinthusbeliek 14:2, 4, 13–14, 19, 27 – „Nyelveken”
Amikor az 1 Korinthusbeliek 14. fejezete a „nyelveken” szót
használja, a Joseph Smith fordítás „másik nyelven”-re változtatja
azt.

1 Korinthusbeliek 14:4–11, 19 – Miért törekedjük
a nyelveken szólás ajándékára?
Joseph F. Smith elnök azt mondta: „Hiszek a Szent Szellem
embereknek adott ajándékaiban, a nyelveken szólás ajándékát
azonban nem akarom, csak akkor, ha szükségem van arra.
Egyszer szükségem volt a nyelveken szólás ajándékára, és az
Úr megadta nekem. Idegen országban voltam, olyan néphez
küldtek el prédikálni az evangéliumot, akiknek nem értettem
a nyelvét. . . . Ennek célja volt. Volt valami benne, ami meg-
erŒsítette a hitemet, ami biztatott engem és segített a szol-
gálatomban. Ha szükségetek van a nyelveknek ezen ajándékára,
akkor törekedjetek arra és Isten segíteni fog nektek ebben”
(Gospel Doctrine, 5. kiadás. [1939], 201)!

1 Korinthusbeliek 14:34–35 – Szólhatnak a nŒk az
egyházi gyıléseken?
A Joseph Smith fordítás a szóljanak szót vezessenek-re változtatja.
Természetesen elfogadott az, ha a nŒk felszólalnak az egyházi
gyıléseken.

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Korinthusbeliek 12–14. fejezetének tanulmányozásánál
végezz el kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Írj egy enciklopédiai szócikket

Pál azt tanította, hogy sok különbözŒ ajándéka van a Szellem-
nek, és számos példát mondott. Olvasd el az 1 Korinthusbeliek
12:4–11-es verseit, és írj egy olyan enciklopédiai szócikket, mely
elmagyarázza az egyház meglátását a Szellem ajándékainak
tekintetében. Az enciklopédiában csak korlátozott hely áll ren-
delkezésre, ezért szıkítsd le megjegyzéseidet egy ötven vagy
még kevesebb szóból álló bekezdésre!

Szeretet (Jószívıség)

Rajzolj két oszlopot, és add az egyiknek A jószívıség, a másiknak
pedig A jószívıség nem címet! Az 1 Korinthusbeliek 13:1–7, 13
olvasásánál sorolj fel minden kifejezést a megfelelŒ cím alatt!
Fejezd be egy olyan alkalom leírásával, amikor valaki jószívısé-
get tanúsított irántad!

Miért kell felnŒnöm?

Olvasd el az 1 Korinthusbeliek 13:9–12-es verseit és írd le, sze-
rinted mit tanít a szellemi „megérésrŒl”! Írd le korcsoportod
számos olyan tulajdonságát, mely arról árulkodik, hogy még
mindig gyerekesek néhány szempontból! Ezt követŒen azonosíts
be olyan tulajdonságokat a korcsoportodban, mely azt mutatja,
hogy egyre érettebbek az evangéliumban!

Intés (3. v.) – BiztatásÉpülés (3. v.) – Szellemi
fejlŒdés
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Rend az egyházban

Pál az egyházi rend fontosságáról akarta tanítani a szenteket
(lásd 1 Korinthusbeliek 14:26–40). Az alábbi kijelentések
mindegyikénél írd le, szerinted hogyan kapcsolódik a rendhez
az egyházban:

1. „Mindenek épülésére legyenek” (1 Korinthusbeliek 14:26).

2. „Egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki
tanuljon” (31. v.).

3. „Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene”
(33. v.).

4. Nincsen megengedve [az asszonyoknak], hogy vezessenek
(lásd JSF 34. v.).

5. „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (40. v.).

1 Korinthusbeliek 15–16
A feltámadás tana

Meghalt már valaki, akit szeretsz? Milyen érzések voltak ben-
ned, amikor ez megtörtént? Jézus Krisztus az Ã engesztelŒ
áldozata által legyŒzte a halált. Ajándéka miatt a halál csak
idŒleges. Az egész emberiség fel fog támadni és halhatatlan-
ságban részesül.

Pál idejében néhányan megkérdŒjelezték Krisztus feltámadá-
sának a valóságát. Az 1 Korinthusbeliek 15–16 olvasásánál
keresd meg Pál erŒteljes bizonyságát a feltámadás valóságá-
ról, valamint a tantételi igazságokat a dicsŒség három fokoza-
táról és a templomokban végzett szertartások munkájáról
azokért, akik már meghaltak!

A szentírások megértése
1 Korinthusbeliek 15

1 Korinthusbeliek 15:29 – Keresztelkedés a
halottakért
Pál elmagyarázta, hogy ha nem lenne feltámadás, akkor nem
lenne oka annak, hogy a szentek keresztelkedéseket végezzenek
a halottakért. Ezt követŒen bizonyságot tett arról, hogy a feltá-
madás valóságos, és hogy a halottakért végzett szertartások
munkája nagy áldásokat biztosít nekik éppen úgy, mint azok-
nak, akik a szertartásokat végzik.

Nem elevenedik meg (36. v.) –
Nem kap életet

MegelevenítŒ szellem (45. v.) –
Halhatatlan lény megdicsŒült,
tökéletes testtel

Hiába, hiábavaló (2, 14, 17. v.)
– Ok nélküli, üres

Elaludtak (6. v.) – Meghaltak

Zsenge (20, 23. v.) – Az elsŒ,
aki feltámad

Joseph Smith próféta azt tanította: „A szenteknek kiváltságában
áll megkeresztelkedni azokért a rokonaikért, akik elhunytak, . . .
és akik a szellemben elfogadták az evangéliumot, azok közremı-
ködése által, akik megbízást kaptak arra, hogy prédikáljanak
nekik” (History of the Church, 4:231). Azt is tanította, hogy „azok
a szentek, akik elhanyagolják ezt elhunyt Œseikért, saját üdvözü-
lésüket veszélyeztetik ezzel” (History of the Church, 4:426; lásd
még T&Sz 128:15–18).

1 Korinthusbeliek 15:40–42 – Celesztiális,
Terresztriális és Telesztiális testek
Mindenki fel fog támadni, de nem mindenki ugyanabban a perc-
ben vagy ugyanazzal a dicsŒséggel támad majd fel a halálból. A
legtisztességesebbek támadnak fel elŒször, és Jézus Krisztust
szolgálják majd az Ã millenniumi uralkodása alatt. A legkevésbé
tisztességesek támadnak fel utoljára. A következŒ táblázat segít-
ségedre lesz a feltámadás sorrendjének jobb megértésében (lásd
még T&Sz 88:98–102):

1 Korinthusbeliek 15:42–54 – „Romlandóság . . .
romolhatatlanság”
Pál számos alkalommal használja a romlandóság szót, amikor a
halálra utal, és a romolhatatlanság szót, amikor a halhatatlanságra
utal (lásd 1 Korinthusbeliek 15:42–54). Bár ugyanazt a saját tes-
tünket kapjuk meg a feltámadáskor, azok nem lesznek kiszolgál-
tatva betegségeknek, bomlásnak és hiányosságoknak, hanem
megdicsŒültek, tökéletessé tettek és halhatatlanok lesznek (lásd
Alma 11:42–45).

1000 20000 7000 (HozzávetŒleges idŒ)500040003000 6000

Ádám Jézus Krisztus Millennium

A nap dicsŒsége

A hold dicsŒsége

A csillagok dicsŒsége

Semmilyen dicsŒség

„Krisztuséi, 
Œk az elsŒ zsengéi” 
(T&Sz 88:98)
Néhány celesztiális lény 
még a millennium 
elŒtt feltámad.

„Krisztus eljövetelekor 
az övéi” (T&Sz 88:99)
Egyetlen terresztriális 
lény sem támad fel 
a millennium elŒtt.

„Bınösnek találtatnak” 
(T&Sz 88:100)
A telesztiális lények 
a millennium végén 
támadnak fel.

„Akik szennyesek 
maradnak” 
(T&Sz 88:102)
Akik szennyesek 
maradnak, azok azt 
követŒen támadnak fel, 
hogy már mindenki 
más feltámadt.
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Miért írt Pál egy másik levelet Korinthusba?
Az egyház korinthusi gyülekezetében tovább folytatódtak a prob-
lémák. Pál elŒzŒ levele segített a szenteknek a fejlŒdésben, mégis
további utasításokra volt szükség. Ez a második levél biztosította
a szenteket Pál szeretetérŒl, és arra biztatta Œket, hogy továbbra
is legyenek állhatatosak minden kötelességükben.

MISIA

LIDIA

Efézus
Pál két évig maradt 
Efézusban. Ebben 
az idŒben írta elsŒ 
levelét a korinthus-
beliekhez. Aztán 
arra kényszerült, 
hogy elmeneküljön 
Macedóniába.

Korinthus
AKHÁJA

FRIGIA

ÁZSIA

Fekete-tenger

Földközi-tenger

MACEDÓNIA
Pál Macedóniában Titussal találkozott. Titus elmondta neki, hogyan reagáltak 
a korinthusbeliek Pál levelére. A legtöbben elfogadták Pál tanácsait, ám voltak 
néhányan, akik elutasították azokat. Pál írt egy másik levelet, hogy további 
utasításokat adjon nekik, és biztassa Œket, hogy fogadják el felhatalmazását az 
evangélium tanítójaként. Azt is megígérte nekik, hogy hamarosan meglátogatja Œket.

2 Korinthusbeliek 1–3
A Szellem életet ad 

(megelevenít)

Sok olyan ember, aki az egyházhoz csatlakozik, megél egy
olyan átmeneti idŒszakot, amikor még mindig tanulja az evan-
gélium alapvetŒ tantételeit, valamint azokat a normákat és
szokásokat, melyek az egyház tagjait jellemzik. A keresztelés
nem felejteti el automatikusan az újonnan megtértekkel a
valamikor követett hamis tanításokat és szokásokat.

A korinthusi szentek sem voltak mások. A 2 Korinthusbeliek
1–3-ban arról olvasol majd, hogyan kellett Œket emlékeztetni
azokra az alapvetŒ evangéliumi tantételekre, melyek elenged-
hetetlenek a szellemi jóléthez. Hogyan erŒsítette meg ezeket
a szenteket a hitben az a szeretetet sugárzó mód, ahogyan Pál
tanította Œket?

A szentírások megértése
2 Korinthusbeliek 1

Zálog (22. v.) – ÍgéretTesti (12. v.) – Világi

Ezt akarva (17. v.) – Tervet
készítvén

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Korinthusbeliek 15. fejezetének tanulmányozásánál végezz
el kettŒt a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Memoriter – 1 Korinthusbeliek
15:20–22

Írj egy szentírásláncot, mely 1 Korinthus 15:20–22-nél kezdŒdik.
Találj még legalább öt olyan szentírást, mely elmagyarázza, hogy
mindenki fel fog támadni. A szentírásaid margójára felírhatod
ezeket a keresztutalásokat.

Memoriter – 1 Korinthusbeliek 15:29

Készíts interjút valakivel, aki már volt a Templomban, hogy
kereszteléseket végezzen a halottakért. (Ha neked is volt
már erre lehetŒséged, akkor írhatsz a saját tapasztalatodról.)
Válaszolj írásban a következŒ kérdésekre:

1. Mi okozott neked leginkább örömet a halottakért végzett
keresztelkedést illetŒen?

2. Hogyan válik majd javára a halottaknak a te szolgálatod?

3. Szerinted miért olyan fontos tan a halottakért végzett keresz-
telkedés?

Memoriter – 1 Korinthusbeliek
15:40–42

Írj le három olyan kérdést, melyet szerinted egy nem egyháztag
feltehet egy misszionáriusnak a feltámadást vagy a dicsŒség
három fokozatát illetŒen. Ezt követŒen válaszolj írásban a kérdé-
sekre, válaszaidban felhasználva egyes verseket az 1 Korinthus-
beliek 15. fejezetébŒl.
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2 Korinthusbeliek 2

2 Korinthusbeliek 3

2 Korinthusbeliek 3:2–4 – „A mi levelünk vagytok,
beírva a mi szívünkbe”
Elder Bruce R. McConkie azt mondta: „VégsŒ értelemben, az
evangélium nem kŒtáblákra vagy szentíráskötetekbe van írva,
hanem hithı és engedelmes egyének testébe; a szentek így
élŒ levelei az igazságnak; olyan életek könyvei, melyek mindenki
elŒtt nyitva állnak, hogy elolvashassák azokat” (Doctrinal New
Testament Commentary, 2:414).

2 Korinthusbeliek 3:6 – „A betı megöl, a lélek pedig
megelevenít”
James E. Faust elnök, második tanácsos az ElsŒ Elnökségben, azt
tanította: „Pál azt mondta, hogy »a betı megöl, a lélek pedig
megelevenít«. Nemcsak az a dolgunk, hogy elkerüljük a rosszat
és hogy jót cselekedjünk, hanem, ami a legfontosabb, hogy meg-
tegyük a legértékesebb dolgokat. A szív belsŒ dolgaira kell össz-
pontosítanunk, melyet ismerünk és ösztönösen értékelünk, ám
gyakran elhanyagolunk valami olyan dolog miatt, ami jelentékte-
len, felszínes vagy kevély” (Conference Report, 1997. október, 75;
vagy Ensign, 1997. November, 53).

Ezra Taft Benson elnök azt tanácsolta:
„Ebben a munkában a Szellem az, ami
számít” (Conference Report, 1986. ápri-
lis, 98; vagy Ensign, 1986. május, 77).

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Korinthusbeliek 1–3. fejezetének tanulmányozásánál végezz
el kettŒt a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Írj egy összegzést

A halandóság nehézségekkel jár. Még Jézus Krisztusnak is szen-
vednie kellett, részeként halandó tapasztalatának. A 2 Korinthus-
beliek 1:3–7-es versekbŒl megismerünk néhány olyan áldást,
mely a megpróbáltatások eredményeként érhetnek minket.
Ennek a résznek az olvasásakor összegezz minden verset egy
mondatban a saját szavaiddal!

Mit tanítanál?

Tanulmányozd a 2 Korinthusbeliek 2:1–11-es, valamint a Tanok
és szövetségek 64:10-es versét! Ezeknek a szentírásoknak az
információját felhasználva, mondd el, mit tanítanál, ha lenne egy
olyan barátod, aki a következŒ helyzetekbe kerül:

Jézus Krisztus evangéliumá-
nak a teljessége

Lepel (14–16. v.) – Valami,
ami útjában áll a látásnak és
a megértésnek

A halálnak szolgálata, a kár-
hoztatás szolgálata (7–9. v.) –
Mózes törvénye

A léleknek szolgálata, az
igazság szolgálata (8–9. v.) –

Felettébb való (7. v.) – Igen nagy

1. Barátod, Róbert keserı érzéseket
táplál édesapja iránt, akit kizártak
az egyházból. Azt kérdezi tŒled,
vajon miért bocsásson meg neki.

2. Ricsi kölcsönvett egy autót egy ba-
rátodtól anélkül, hogy elkérte volna.
Összetörte, és nincs pénze megja-
víttatni. Azt mondta, sajnálja.

Egészítsd ki a mondatokat

A 2 Korinthusbeliek3:2–18-as versei és „A szentírások megér-
tése” rész olvasása során nézd meg, milyen mondanivalók egé-
szítik ki a következŒ mondatokat:

1. Az a kijelentés, hogy leveleink „szívnek hústábláira” vannak
írva, azt jelenti, hogy . . .

2. A Szellem megeleveníti az evangéliumot (életet ad annak),
mert . . .

3. Mózes arra kérte az embereket, hogy takarják el az arcukat és
így ne lássák Istent, de Jézus Krisztus . . .

4. Amikor követjük Jézus Krisztust, arcunk . . .

2 Korinthusbeliek 4–6
Hitben járj

Elgondolkoztál már azon, hogy miért nem mindig úgy alakul
az élet, ahogyan azt te akarod, még akkor sem, amikor azt
teszed, ami helyes? Pál felismerte, hogy jó emberekkel is tör-
ténnek rossz dolgok, és hogy az élet néha nem igazságos.
Bizonyságot tett arról, hogy Jézus Krisztusnak hatalmában áll
megvigasztalni minket a megpróbáltatásainkban, és minden
dolgot rendbe tud tenni az örökkévalóságban. A 2 Korinthus-
beliek 4–6-ból megtudjuk, mennyire fontos az ÜdvözítŒ hatal-
mába vetett hitben járni.

A szentírások megértése
2 Korinthusbeliek 4

2 Korinthusbeliek 4:17 – Nagy áldások érik azokat,
akik kitartanak a megpróbáltatásokban
Elder Angel Abrea, a hetvenek tagja, errŒl tett bizonyságot:
„Tudom, hogy ha türelmesen kitartunk a hitben, akkor még
a megpróbáltatások és a csapások idején is vigasz és remény
érkezik az életünkbe, és részesei lehetünk annak a »kimond-
hatatlan öröm«-nek, melyben Ammon és testvérei részesültek
(lásd Alma 22:17–18; 28:8). Tehát, Joseph Smith szavaival szólva,
»Álljatok szilárdan, ti Istennek szentjei, tartsatok ki még egy

Cserépedények (7. v.) –
Halandó testünk

Lemondtunk (2. v.) –
Visszautasítottuk

E világ istene (4. v.) – A Sátán
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kicsit, és elmúlnak az élet viharai,
titeket pedig megjutalmaz az az Isten,
akinek a szolgái vagytok, és aki meg-
felelŒen értékeli majd minden fárado-
zásotokat és megpróbáltatásotokat
Krisztusért és az evangéliumért«
(Teachings of the Prophet Joseph Smith,
185. o.)” (Conference Report, 1992.
április, 37; vagy Ensign, 1992. május,
27).

2 Korinthusbeliek 5

2 Korinthusbeliek 5:18–20 – Megbékélés
A Mormon könyvebeli próféta, Jákób, azt tanította: „Ezért, szere-
tett testvéreim, ne az ördögnek, vagyis a test akaratának, hanem
Isten akaratának vessétek alá magatokat; és miután Istennel
megbékéltetek, emlékezzetek arra, hogy egyedül csak Isten ir-
galma által üdvözülhettek” (2 Nefi 10:24).

2 Korinthusbeliek 6

2 Korinthusbeliek 6:14–17 – Legyél bölcs a barátaid
megválasztásában
„Mindenkinek szüksége van jó barátokra. Baráti köröd nagymér-
tékben befolyásolja majd a gondolkodásodat és a viselkedésedet,
valamint te az övékét. Amikor a barátaidnak és neked ugyana-
zok az értékeitek, akkor erŒsíthetitek és biztathatjátok egymást.
Ha azonban néhány barátod bátortalan és nem érzi magát
bevonva, akkor legyél különösen érzékeny az érzéseikre, és még
nagyobb erŒfeszítéssel vond be Œket jóbarátaid erŒs hatáskörébe!
Együtt fent tudjátok tartani az evangélium szerinti élet magas
normáját” (A fiatalság erŒsségéért [füzet, 1990], 9).

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Korinthusbeliek 4–6. fejezetének tanulmányozásánál végezd
el az A vagy a B tevékenységet!

Megpróbáltatások távlatból nézve

Az élet lehet kellemetlen és nehéz. Gyakran el vagyunk kese-
redve és idegesek vagyunk amiatt, hogy nem úgy alakulnak
a dolgok, ahogyan azt mi reméljük. Ilyenkor a Szellem tanúbi-
zonyságot tehet arról, hogy ennek az életnek a nehézségei
semmivé zsugorodnak, ha az örök élettel kapcsolatos ígéretek-
hez hasonlítjuk Œket. A 2 Korinthusbeliek 4:8–18-as verseinek
olvasásánál sorold fel a Pál által bizonyságtételként használt
kifejezéseket arról, hogy a halandó megpróbáltatások semmivé
zsugorodnak az örök dicsŒség tekintetében!

Béliál (15. v.) – GonoszságSzorosságban (12. v.) –
Megszorítva, lehangolva

A ti szívetekben (12. v.) –
Az érzéseitekben

Zálogát (5. v.) – Biztosítékát,
garanciáját

Eszesek (13. v.) – Komoly
gondolkozásúak

Szorongat (14. v.) – Indít,
motivál

E mi földi sátorházunk (1. v.) –
Halandó testünk

IstentŒl . . . való házunk (1. v.)
– MegdicsŒült, feltámadt test

Felöltözni, felöltözötten, felöl-
töztetni (2–4. v.) – Feltámadt

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás
igában”

Ne legyetek felemás igában

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek 6:11–18-as verseit, és magyarázd
el, hogy szerinted mit jelentenek a következŒ kijelentések, majd
írj példát arra, hogy mit tehetnél, amivel követhetnéd Œket:

1. „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.” (Az iga egy fából
készült járom, mely összeköti a marhákat, amikor dolgoznak.)

2. „Menjetek ki közülök, és szakadjatok el.”

3. „Tisztátalant ne illessetek (érintsetek).”

2 Korinthusbeliek 7
Isten szerint való szomorúság

Pál azt tanította, hogy „Isten szerint való szomorúság”-ra van
szükség az igazi bınbánat létrejöttéhez (2 Korinthusbeliek
7:10). A 2 Korinthusbeliek 7. fejezetének tanulmányozásánál
gondolkodj el Ezra Taft Benson elnök következŒ szavain:
„Nem szokatlan jelenség olyan férfiakat és nŒket találni a
világban, akik bıntudatot éreznek helytelen cselekedeteik
miatt. Ez idŒnként azért van, mert cselekedeteik nekik vagy
szeretteiknek nagy bánatot és keserıséget okoznak. IdŒnként
az okozza a bánkódásukat, hogy rajtakapták és megbüntették
Œket a cselekedeteikért. Az ilyen világi érzések nem jelentenek
»Isten szerint való szomorúság«-ot (2 Korinthusbeliek 7:10).
Az Isten szerint való szomorúság a Szellem ajándéka. Annak
mély felismerése ez, hogy cselekedeteinkkel megbántottuk
Atyánkat és Istenünket. Annak éles és élénk tudata ez, hogy
viselkedésünk folytán az ÜdvözítŒ, aki nem ismert bınt és
nagyobb volt mindenkinél, gyötrŒdött és szenvedett. Bıneink
miatt vérzett minden pórusából. Erre a nagyon is valóságos
szellemi és lelki gyötrŒdésre utalnak úgy a szentírások, mint
»megtört szívvel és bınbánó lélekkel« (T&Sz 20:37) rendel-
kezni. Az ilyen szellem az igaz bınbánat feltétlen elŒfeltétele”
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 72).



az ajándékokért, melyeket kapunk, és fel kell ismernünk azt,
hogy minden dolog TŒle származik (lásd 2 Korinthusbeliek
10:16–18).

Jézus Krisztus Gecsemánéban

2 Korinthusbeliek 11
Pál áldozathozatala 
az evangéliumért

Pál, más misszionáriusokhoz hasonlóan, árat fizetett az evan-
gélium hirdetéséért. Hallottál már visszatért misszionáriust
azokról a próbatételekrŒl beszélni, melyekkel a misszió szolgá-
lata során szembesült? A 2 Korinthusbeliek 11. fejezetében
olvasol majd néhányról, melyeket misszionáriusként szenve-
dett el Pál. Gondold át, hogy mit tanulhatott a próbatételeibŒl,
és hogyan volt képes elviselni azokat!

A szentírások megértése
2 Korinthusbeliek 11

Negyvenet egy híján (24. v.) – Harminckilenc csapás vagy ütés
(általában korbáccsal vagy ostorral)
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A szentírások megértése
2 Korinthusbeliek 7

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Korinthusbeliek 7. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Adj tanácsot

Tanulmányozd a 2 Korinthusbeliek 7:8–11-es verseit, valamint
a fenti bevezetésben található idézetet Ezra Taft Bensontól.
Képzeld el, hogy a Liahona folyóiratnak dolgozol, és megkérnek
egy olyan rovat vezetésére, mely tizenévesek kérdéseire válaszol.
Írd le, milyen tanácsot adnál a bınbánatot illetŒen, ha bekülde-
nék hozzád a következŒ három vallomást:

1. Rendben, bolti lopáson kaptak, de hát ezt mindenki csinálja.
Nem nagy ügy, és könnyı megbánni, nem igaz?

2. Beszéltem a püspökkel. Elmondtam neki, hogy mit csináltam,
és most már minden rendben van.

3. Nem kell elmondanom a püspöknek. Ha csak imádkozom
róla, az elegendŒ lesz a bınbánathoz.

2 Korinthusbeliek 8–10
Ajándékok és adakozás

Amint Pál további tanácsokat adott a korinthusi szenteknek,
írt azokról a különleges ajándékokról, melyeket mindannyi-
unknak megadott Jézus Krisztus (lásd 2 Korinthusbeliek 8:9).
Azt is elmagyarázta, hogy amikor igyekszünk követni az
ÜdvözítŒ példáját és adni magunkból, akkor azt vidáman
tegyük (lásd 2 Korinthusbeliek 9:7). Pál tanításai segítenek
nekünk annak megértésében, hogy az Urat kell dicsŒítenünk

Kívánkozás (11. v.) – Ãszinte vágy
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A szentírások tanulmányozása 
A 2 Korinthusbeliek 11. fejezetének tanulmányozásánál végezd
el a következŒ tevékenységet!

Készíts interjút egy misszionáriussal

Olvasd el a 2 Korinthusbeliek
11:24–33-as verseit egy általad
ismert visszatért misszionáriussal!
Kérd meg, hogy meséljen neked a
következŒkrŒl:

1. Egy olyan megpróbáltatásról,
mellyel a misszió szolgálata
során nézett szembe

2. Hogyan hasonlítható ez a meg-
próbáltatás ahhoz, melyet Pál
tapasztalt

3. Mit tett azért, hogy felülkerekedjen ezen a megpróbáltatáson

Írj egy rövid bekezdést arról, hogy miként erŒsíthetik meg a
megpróbáltatások a bizonyságunkat!

2 Korinthusbeliek 12–13
Pál elragadtatik a harmadik égig

(mennybe)

Pál azt írta, hogy „elragadtatott a harmadik égig” (2 Korinthus-
beliek 12:2) – a celesztiális királyságba. 1836-ban Joseph
Smith próféta szintén látott egy látomást a celesztiális király-
ságról. Azt írta:

„Láttam a csodálatos szépségı, mintegy tızkarikákból képzett
kaput – azon keresztül lépnek be azok, akik azt az országot
öröklik;

Isten lángoló trónusát is láttam, azon foglal helyet az Atya és
a Fiú.

Láttam ama birodalom gyönyörı utcáit, mintha arannyal
lettek volna kikövezve” (T&Sz 137:2–4).

Fizikai�
halál

A sír

Feltámadás

A fátyol

Halandóság Szellemvilág

Paradicsom

Szellem-�
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Halandóság�
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Telesz-�
tiális�

királyság

KülsŒ�
sötétség
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t
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riális�

királyság
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Celesztiális�
királyság

A szentírások megértése
2 Korinthusbeliek 12

2 Korinthusbeliek 12:2 – Pál látja a celesztiális
királyságot
Elder Bruce R. McConkie azt mondta: „Magáról beszélve, azt
mondja Pál, hogy »elragadtatott a harmadik égig«, mely a celesz-
tiális királyság” (The Mortal Messiah, 4:394).

2 Korinthusbeliek 12:7 – „Tövis . . . a testembe”
Sem a szentírások, sem újkori kinyilatkoztatás nem árulja el
nekünk, hogy milyen „tövis” sanyargatta vagy gyötörte Pál testét.
Sokan úgy gondolják, hogy Pált valamilyen testi fogyatékosság
gyötörte, mely hátráltatta a missziós munkáját.

2 Korinthusbeliek 13

2 Korinthusbeliek 13:1 – „Két vagy három tanú”
Isten mindig egynél több tanúról gondoskodik akkor, ha alá
akarja támasztani a szavait. Ezt a tanúk törvényének nevezik
(lásd 2 Nefi 11:3–4; T&Sz 6:28). Még ma is, a papsági szertartá-
sokat egynél több tanú jelenlétében kell elvégezni.

2 Korinthusbeliek 13:12 – „Köszöntsétek egymást
szent csókkal”
A Joseph Smith fordítás a csók szót üdvözlésre változtatja, mely
barátságos köszöntést jelent.

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Korinthusbeliek 12–13. fejezetének tanulmányozásánál
végezd el az A és a B tevékenységet!

Értsd meg a szentírásokat

Olvasd el a következŒ szentírás-párokat, és magyarázd el,
hogyan segít neked az elsŒ szentírás megérteni Pál tanításait
a második szentírásban:

1. Tanok és szövetségek 137:1–5 és 2 Korinthusbeliek 12:1–4

2. Éther 12:27 és 2 Korinthusbeliek 12:5–10

Válassz ki egy kedvenc verset

A 2 Korinthusbeliek 13. fejezetének olvasása közben válassz ki
egy olyan verset, mely nagyon fontosnak tınik számodra! Írd le
ezt a verset a jegyzetfüzetedbe és mondd meg, miért azt válasz-
tottad!

Építésre és nem rontásra (10. v.) – Azért, hogy erŒsítsen, és nem
azért, hogy ítélet alá helyezzen benneteket

Bujaság (21. v.) –
Zabolátlan vágy

Kimondhatatlan (4. v.) –
Leírhatatlan, talán túlságosan
szent ahhoz, hogy beszéljünk
róla
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Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele
Kik voltak a galátziabeliek?
Pál levele „Galátzia gyülekezeteinek” (Galátziabeliek 1:2) íródott,
vagyis azoknak az egyháztagoknak, akik az egyháznak azon a
területen lévŒ számos különbözŒ gyülekezetében éltek. Galátzia
ott helyezkedett el, ami most Törökország középsŒ része.

Miért írta Pál ezt a levelet?
A galátziai szentek olyan problémával küszködtek, mely általá-
nos volt azokban a korai években. Sok olyan zsidó, aki megtért
a kereszténységhez, még mindig gyakorolta Mózes törvényének
bizonyos részeit, és ragaszkodott hozzá, hogy a nemzsidó meg-
tértek is éljenek ezek szerint, ha az egyház tagjai akarnak lenni.
Valójában, Mózes törvénye nem mindig volt része az evangéli-
umnak. Isten Ádámnak is átadta az evangéliumot a kezdetek-
ben. Isten ezt követŒen Ábrahámnak adta át azt, hite miatt és
azért, mert azt szerette volna tenni, ami helyes. Mózes törvénye
késŒbb, ideiglenesen lett hozzácsatolva az evangéliumhoz, mivel
engedetlenek voltak az emberek. Az alacsonyabb törvény abból
a célból adatott, hogy képezze az embereket, és felkészítse Œket
azon teljes evangélium elfogadására, mellyel Ábrahám rendelke-
zett. Pál azért írt a galátziabeliekhez, hogy biztassa Œket: éljenek
teljes mértékben az evangélium szerint és ne kösse meg Œket
Mózes törvénye, valamint a zsidó hagyományok.

Mire figyelj
Pál ebben a levelében számos olyan tantételt tanított ezeknek
a korai szenteknek, melyeket az utolsó napi szenteknek is fontos
megtanulni:

• A törvény iránti engedelmesség nem képes minket üdvözí-
teni, mivel senki nem képes tökéletesen a törvény szerint élni
(lásd Galátziabeliek 2:16). Vajon ma is vannak olyan emberek
az egyházban, akik hasonló hibát követnek el, azt gondolván,
hogy az összes parancsolat betartása által kiérdemelhetik
a mennybe vezetŒ utat?

• Az igazéletıség csakis a Jézus Krisztusba vetett hit által való-
sul meg. Ã segít nekünk a bın legyŒzésében; magunktól nem
válhatunk igazéletıekké (lásd Galátziabeliek 2:16–21).

• Amint Isten fiaivá és leányaivá válunk, egyúttal Isten örököse-
ivé is leszünk, Jézus Krisztus által (lásd Galátziabeliek 3).

• Ha közel élünk a Szellemhez, az segít nekünk abban, hogy köny-
nyebben ellenálljunk a test bıneinek (lásd Galátziabeliek 5).

Földközi-tenger

GALÁTZIA
ÁZSIA

Fekete-tenger

Jeruzsálem

LÍBIA
EGYIPTOM

Galátziabeliek 1–2
A hamis tanítók elferdítik 

az igaz evangéliumot

Nem sokkal azt követŒen, hogy Pál átadta Jézus Krisztus
evangéliumát Galátzia népének, a közöttük lévŒ zsidó keresz-
tények elkezdték azt tanítani, hogy a nemzsidóknak is Mózes
törvénye szerint kell élniük, különös tekintettel a körülmetél-
kedés törvényére (lásd „Miért írta Pál ezt a levelet” fent).
Figyeld meg, hogyan védte meg Pál az általa tanított evangéli-
umot azáltal, hogy bizonyságot tett annak eredetérŒl.

A szentírások megértése
Galátziabeliek 1

Galátziabeliek 1:14 – „Atyai hagyományaim”
Az „atyai hagyományaim”, melyrŒl Pál írt, családjának vallásos
hagyományai voltak. Fiatalkorában farizeusként nevelkedett
(lásd Csel 26:5). A farizeusok hite szerint a zsidó tanítók által írt
szabályok és szentírásokról írt egyéni vélemények éppen olyan
fontosak voltak, mint maguk a szentírások. A farizeusok nagyon
buzgók (szigorúak) voltak, amikor ezeknek az inspirálatlan sza-
bályoknak a betartásáról volt szó (lásd Márk 7:10–13).

Galátziabeliek 2

Galátziabeliek 2:7–9 – „A körülmetéletlenség
evangyélioma . . . a körülmetélés apostolságára”
Pál apostolnak az volt az elhívása, hogy a nemzsidókhoz (a „körül-
metéletlenekhez”) vigye el az evangéliumot, Péter pedig azt az uta-
sítást kapta, hogy a zsidók („a körülmetéltek”) között szolgáljon.

Galátziabeliek 2:11–16 – „Mikor Péter . . . jött, szemtŒl
szembe ellene állottam”
Pál nem fedett fel semmit ezen nézeteltérését illetŒen Péterrel.
Úgy tınik, hogy Péter, mivel félt attól, hogy megsérti a zsidó
megtérteket, nem evett többé nemzsidó megtértekkel, mivel
a zsidó hagyomány ezt követelte meg. Pál nyilvánosan szembesí-
tette Pétert azzal, hogy inkább a hagyománynak enged, mint-
semhogy teljes mértékben Jézus Krisztus evangéliuma szerint
élne. Elder Bruce R. McConkie azt írta: „Nem kérdéses, hogy ha
rendelkezésünkre állna a teljes beszámoló, akkor látnánk, amint
Péter teljes mértékben megváltozik és minden tŒle telhetŒt
megtesz azért, hogy rávegye a zsidó szenteket: higgyenek abban,
hogy Mózes törvénye Krisztusban betöltetett és többé senkire
nem vonatkozik az, sem zsidóra, sem nemzsidóra” (Doctrinal
New Testament Commentary, 2:464).

Kéfás (9. v.) – Péter apostolErŒs volt (8. v.) – Hatékonyan
munkálkodott

Nem tanácskoztam testtel és
vérrel (16. v.) – Senkivel nem
beszéltem azt meg a földön

Elferdíteni (7. v.) –
Megváltoztatni, elrontani
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A szentírások tanulmányozása 
A Galátziabeliek 1–2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Foglald össze Pál üzenetét

A Galátziabeliek 1–2. fejezetében Pál kifejezésre juttatta aggo-
dalmát a galátziai szentek miatt. Emellett megvédte apostoli elhí-
vását és az általa tanított evangéliumi üzenetet.

1. Foglald össze a Galátziabeliek 1–2. fejezetének fŒ pontjait
a következŒ kérdések megválaszolásával! (Segítségért lásd
a Galátziabeliek-hez tartozó bevezetést ebben a tankönyvben,
valamint „A szentírások megértése” részt a Galátziabeliek
1–2-nél.)

a. Mi tınt Pál fŒ aggodalmának a galátziabeli szenteket
illetŒen?

b. Mi volt az a „valami” (másik evangélium, lásd Galátzia-
beliek 1:8–9), melyet az egyház néhány zsidó tagja megpró-
bált tanítani az embereknek? Miért nem volt ez tartós?

c. Mit tudunk arról, ami Péter és Pál között történt?

2. Jellemezz a jegyzetfüzetedben néhány „más evangéliumot”
(hamis tanokat, melyeket Jézus Krisztus evangéliuma helyett
ajánlgatnak az emberek), mely kísértést jelenthet ma az
embereknek.

Galátziabeliek 3–6
A hit evangéliuma Mózes 

törvénye elŒtt volt

Pál emlékeztette a galátziabeli
szenteket, hogy Ábrahám
azáltal vált igazéletıvé, hogy
már régen azelŒtt, hogy
Mózes törvénye megadatott
volna, hitt Jézus Krisztusban
és engedelmeskedett az
Ã evangéliumának. Azt ta-
nította, hogy amikor Izráel
gyermekeit (a galátziai szen-
tek Œseit) kihozták Egyiptom-

ból, akkor Œk nem álltak készen arra, hogy az evangélium
teljessége szerint éljenek, és azért adatott Mózes törvénye,
hogy felkészítse Œket a magasabb törvényre, mely szerint
Ábrahám élt azelŒtt.

Ha megkötjük ennek a magasabb törvénynek az evangéliumi
szövetségeit, és azok szerint élünk, akkor Isten gyermekeivé
válhatunk és szellemileg újjászülethetünk. Figyeld meg,
hogyan segít nekünk Isten az újjászületésben, amint igyek-
szünk „a Lélek szerint” járni (Galátziabeliek 5:16)!

A szentírások megértése
Galátziabeliek 3

Galátziabeliek 3:2–5 – Hit és a Szellem
Pál emlékeztette a galátziai szenteket, hogy „a hit hallásából”
(Galátziabeliek 3:2, 5) kapták meg a Szellemet. Azért kaptak
bizonyságot Jézus Krisztusról, mert hallották és elfogadták az
evangéliumot, nem azért, mert engedelmeskedtek Mózes törvé-
nyének. Joseph Smith próféta azt mondta: „A hit Isten szavának
hallása által jön, Isten szolgái bizonyságán keresztül; ezt a
bizonyságot mindig a prófétálás és a kinyilatkoztatás Szelleme
kíséri” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 148).

Galátziabeliek 3:8, 11, 24 – Hogyan igazulunk meg?
Ahhoz, hogy valaki „igaz” vagy „megigazult” legyen, az kell, hogy
kijelentsék róla: nem vétkes bın tekintetében, tiszta és elfogad-
ható Isten elŒtt. Pál azt tanította a galátziai szenteknek, hogy
nem igazulhatnak meg csupán azáltal, ha Mózes törvénye szerint
élnek. Mivel senki nem képes tökéletesen az alacsonyabb törvény,
Mózes törvénye, avagy a magasabb törvény, az evangélium törvé-
nye szerint élni, Mennyei Atyánk megígérte, hogy küld egy Meg-
váltót. Ha hisznek Jézus Krisztus kiengesztelésében és engedel-
meskednek az evangélium törvényének, akkor még a nemzsidók,
akik soha nem ismerték Mózes törvényét, Œk is üdvözülhetnek.

Galátziabeliek 3:16–19 – Az Ábrahámi szövetség és
Mózes törvénye
Pál elmagyarázta: az Úr szövetséget kötött Ábrahámmal, hogy az
evangélium és az ÜdvözítŒ az Œ családjának leszármazási ágán
jön majd el. Mivel az izráeliták engedetlenek voltak, az Úr ide-
iglenesen megadta Mózes törvényét, hogy elŒkészítse Œket Jézus
Krisztus eljövetelére. Mózes törvényének hozzáadása azonban
nem semmisíti meg azt az ígéretet, hogy az ÜdvözítŒ el fog jönni
és ismét elhozza az evangéliumot.

Galátziabeliek 4

Galátziabeliek 4:5 – „Hogy elnyerjük a fiúságot”
Elder Bruce R. McConkie azt tanította: „Akik befogadják az
evangéliumot és csatlakoznak Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyházához, azoknak hatalom adatik arra, hogy
Isten fiaivá váljanak. (T&Sz 11:30; 35:2; 39:1–6; 45:8; János 1:12).
Az Isten fiává válás nem a puszta egyháztagságból adódik, de az
egyházba történŒ belépés nyitja ki eme magas státusz kapuját,

törvénynek és többé már nem
volt szükség rájuk.

Buzgólkodnak érettetek (17. v.)
– Buzgón meg akarnak változ-
tatni benneteket

Gyámok (2. v.) – Tanítók

Megtartjátok a napokat (10. v.)
– Pál azokra a szent napokra
és ünnepekre utalt, melyek
részét képezték a Mózesi 

Lám az embernek megerŒsített
testámentomát senki erŒtlenné
nem teszi (15. v.) – Még az
emberek közötti szövetségeket
vagy szerzŒdéseket sem lehet
a jog szerint eltörölni vagy
megváltoztatni

Közbenjáró (19, 20. v.) –
Valaki, aki két ember közé áll,
hogy segítsen a problémák
megoldásában

Kiknek szemei elŒtt . . .
mintha ti köztetek feszíttetett
volna meg (1. v.) – Mivel Jézus
Krisztus kiengesztelésérŒl
világosan tanítottak köztetek

Pogányok (8. v.) –
Akik nem Ábrahám családjá-
nak a leszármazási ágához
tartoznak
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amennyiben további hit és odaadás követi azt. (Róm. 8:14–18;
Gal. 3:26–29; 4:1–7.) Isten fiai tagjai a családjának, tehát örökös-
társai Krisztusnak, örökölvén vele az Atya teljességét. (T&sz
93:17–23.)” (Mormon Doctrine, 745).

Galátziabeliek 4:22–31 – A két szövetség allegóriája
Pál két szövetség allegóriáját használta fel – melyben Mózes tör-
vényét és Jézus Krisztus evangéliumát Ábrahám két feleségéhez
és két fiához hasonlította – hogy segítsen a galátziai szenteknek
megérteni, miért ne ragaszkodjanak Mózes törvényéhez és
annak rituáléihoz.

Pál „a szolgaságnak igájá[hoz]” (Galátziabeliek 5:1) hasonlította Mózes törvé-
nyét, valamint a vének hagyományait.

Galátziabeliek 5

személyre, illetve az egész cso-
portra.

Bujálkodás (19. v.) – Gonosz
vágyak és cselekedetek

Kovász, megkeleszti (9. v.) –
A kovász élesztŒ, mely megke-
leszti a kenyeret; Pál azt értette
ezalatt, hogy egy kis hamis
tan is hatással lehet az egész 

Ábrahám feleségei: 
Az Ó- és az Újszövetség jelképei

Hágár, a szolga, fiút szült
(Ismáelt), a test szerint, természe-
tes módon.

Pál Hágárt és Ismáelt használta,
hogy leírja mennyire merevek
a Sinai hegyen kapott mózesi törvé-
nyek, valamint jellemezze a róma-
iak fogságában lévŒ Jeruzsálemet,
a földi várost.

A Mózes törvényéhez ragaszkodó
zsidók a szolgaság gyermekei.
Folyamatosan üldözik a kereszté-
nyeket, ahogyan Hágár és Ismáel is
üldözte Sárát és Izsákot.

Sára, a szabad, fiút szült
(Izsákot), megígért fiút, csodás
módon.

Pál Sárát és Izsákot használta,
hogy szimbolizálja azt a szabad-
ságot, melyet Jézus Krisztus hoz
el evangéliuma által, valamint
a mennyei Jeruzsálemet, mely
megszabadult a rabságtól.

A keresztények, akik befogadják
Jézus Krisztus evangéliumát,
megszabadulnak a Mózesi ritu-
álék szolgaságából, és örökösei
az Ábrahámnak tett ígéreteknek.

Galátziabeliek 5:2–6 – A törvényben bízva
Pál a körülmetélkedés szót használta ezekben a versekben
Mózes törvényének szimbólumaként. Azt mondta, hogy akik
elhiszik, hogy a zsidó hagyományok és Mózes törvénye üdvözí-
teni tudja Œket, azt az egész törvény alapján ítélik majd meg, és
ha nem voltak tökéletesen engedelmesek, akkor ítélet alá kerül-
nek. Akik elfogadták az evangélium magasabb törvényét, azok-
nak meg lesznek bocsátva a bıneik, ha megtértek és hittek Jézus
Krisztusban.

Galátziabeliek 6

Galátziabeliek 6:17 – „Én az Úr Jézus Krisztusnak
bélyegeit hordozom az én testemben”
Ebben a versben Pál a Jézus Krisztus szolgálatában átélt szenve-
déseire (lásd még 2 Korinthusbeliek 11:23–25; Filippibeliek 3:10)
utalt.

A szentírások tanulmányozása 
A Galátziabeliek 3–6. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
az A, majd a B vagy a C tevékenységet!

Mózes törvényének célja

Nézd át a Galátziabeliekhez 3. fejezetét! Ha Ábrahám anélkül is
igaz életet tudott élni, hogy tudott volna Mózes törvényérŒl,
akkor mi volt a törvény célja? (Lásd „A szentírások megértése”
részt a Galátziabeliek 3-nál, 132. o., ha segítségre van szük-
séged).

Írd le a saját tesztkérdéseidet

Az A tevékenység kérdésének példaként történŒ felhasználásá-
val nézd át a Galátziabeliek 4–6. fejezeteit, és írj még hat olyan
kérdést (fejezetenként kettŒt), mely szerinted jó tesztkérdés
lenne ezekhez a fejezetekhez! Mindenképpen írd le a helyes
válaszokat az egyes kérdések után!

Hogy áll a lelki csatád?

Pál azt tanította, hogy a lélek és a test folyamatosan harcol egy-
mással. Melyik áll nyerésre a te életedben?

1. Rajzolj a jegyzetfüzetedbe két oszlopot, és nevezd el az egy-
iket A test cselekedeteinek, a másikat pedig A lélek (szellem)
gyümölcseinek! Olvasd el a Galátziabeliek 5:16–26-os verseit
és sorold fel az ezeket leíró kulcsszavakat és kifejezéseket!
Gondolkozz el a listáidon, és döntsd el, hogy áll a saját lelki
csatád.

2. Olvasd el a Galátziabeliek 6:1–9-es verseit és sorolj fel három
olyan dolgot, amit megtehetsz azért, hogy több gyümölcsével
rendelkezz a Szellemnek, és ezek segítsenek neked a lelki
csatádban!

Közölje (6. v.) – Ossza meg

Veszedelmet (8. v.) –
Pusztulást, szellemi halált

ElŒfogja . . . valami bın
(1. v.) – Rajtakapják valami
bın elkövetésén
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Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele
Hol éltek az efézusbeliek?
Az efézusbeliek Efézusban éltek, mely fontos kereskedelmi és
kulturális központ volt az Égei tenger partján ott, mely most
Törökország nyugati része. Ez volt Artemisz, vagyis Diána
istennŒ hódolati központja. Diána temploma volt az Œsi világ
egyik csodája, és a gazdagság forrása Efézus kereskedŒinek
(lásd Csel 19:24–27).

Miért írta Pál ezt a levelet?
Pál sok levele azért íródott, hogy lecsillapítsa az aposztázia hullá-
mait vagy helyreigazítson valamilyen tantételi tévedést. Az efé-
zusbeliekhez írt levél különbözik ezektŒl. FelemelŒ tanok tanítá-
sainak kincses ládája ez, melynek úgy látszik, az volt a célja,
hogy további evangéliumi világosságot adjon a szenteknek. Pál
a római börtönbŒl írta ezt a levelet, mintegy Kr.u. 60-ban.

Mire figyeljünk
Az efézusbeliekhez írt levél sok olyan tant tanít, melyet az utolsó
napi szentek is tanítanak. Sok utalást találunk benne az elŒre
történŒ kiválasztásra, az idŒk teljességének sáfárságára, a prófé-
ták és apostolok fontosságára az egyházban, arra az elképzelésre,
hogy csak egy igaz és egységes egyház létezik, valamint arra a
tényre, hogy alapvetŒen fontos az egyház mint szervezet. Ebben
a levélben találunk néhány egészen magasztos szentírásbeli ta-
nítást a család szerepérŒl és a megfelelŒ családi élet fontosságáról.

Földközi-tenger

Égei-
tenger

Jeruzsálem

Athén
Efézus

Efézusbeliek 1–3
Jézus Krisztus egyházának 

alapvetŒen fontos tanai

Ha az utolsó napi szentekhez hasonlóan mások is igazán
megértenék az Efézusbeliekhez írt levél elsŒ három fejezetét,
akkor nem lenne a maihoz hasonló nagy zavar a keresztények
között. Nem is lenne annyi különbözŒ keresztény egyház.
Az Efézusbeliek 1–3. fejezetének tanulmányozásánál figyeld
meg, mit tanított Pál az IstenségrŒl, az elŒre történŒ kiválasz-
tásról, a kegyelemrŒl, a kiengesztelésrŒl, valamint Jézus
Krisztus egyházának jellemzŒirŒl!

A szentírások megértése
Efézusbeliek 1

Efézusbeliek 1:4–5 – „Magának kiválasztott minket
Ã benne a világ teremtése elŒtt”
Nem minden ember vágyik ugyanolyan mértékben az igazság
megismerésére és arra, hogy igaz életet éljen. Pál azt írta:
„Magának kiválasztott minket Ã benne a világ teremtése elŒtt”
(Efézusbeliek 1:4). Mennyei Atyánk néhány gyermeke „ki lett
választva” és „elŒre el lett rendelve” (elŒre ki lett választva) bizo-
nyos elhívásokra, melynek ténye segít megmagyarázni a különb-
séget annak tekintetében, hogy az emberek milyen hozzáállással
fogadják az igazságot.

„Az elŒre történŒ kiválasztás áldásként vagy jutalomként érkezik
a halandóság elŒtti igazéletıségért és hŒs elkötelezettségért
Jézus Krisztus mellett. Gyakran látják odaadó lelkek születési
jogának azt, hogy Izráel házába születnek és örökösei Ádám,
Izsák és Jákób minden áldásának (lásd Ef. 1:4–5; Róm. 9:4). Eze-
ket a jogokat és áldásokat bárki és mindenki megkaphatja, aki
úgy dönt, hogy elfogadja azokat, legyen az ebben az életben vagy
a következŒben” (Daniel H. Ludlow, szerk., Encyclopedia of
Mormonism, 5 kötet [1992], 2:522).

Efézusbeliek 1:10 – „Az idŒk teljességének rendje”
Mennyei Atyánk számos alkalommal „megadta” (kinyilatkoz-
tatta) valakinek az evangéliumot a föld történelmének külön-
bözŒ idŒszakaiban. Példák erre Isten kinyilatkoztatásai
Ádámnak, Noénak és Mózesnek. Ezt az utolsó sáfárságot 

nek igazságait csak kinyilat-
koztatás által lehet megérteni,
és ezt követŒen szentnek kell
tartani

Záloga a mi örökségünknek
(14. v.) – Annak biztosítéka,
hogy el fogjuk nyerni a celesz-
tiális királyságot

Minden fejedelemség (21. v.) –
Bármely király vagy uralkodó

Eleve elhatározván, eleve
elrendeltetvén (5, 11. v.) –
ElŒre kiválasztván a halandó-
ság elŒtti létben bizonyos
áldásokra és felelŒsségekre

Fiaivá fogad (5. v.) – Szellemi
újjászületés Isten fiaiként
és leányaiként (lásd Móziás
27:25–26)

Az Œ akaratjának titka (9. v.) –
Isten, gyermekeit illetŒ tervé-
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(a mi idŒnket), mely Joseph Smith próféta által lett kinyilatkoz-
tatva, megjövendölte és „az idŒk teljességének rendj[ének]”
nevezte Pál. Azért kapta sáfárságunk ezt a nevet, mert minden
olyan dolog összegyıjtetik most Jézus Krisztusban, mely részét
képezte bármely elŒzŒ sáfárságnak (lásd még T&Sz 128:18).

Efézusbeliek 1:13 – „Megpecsételtettetek az
ígéretnek ama Szent Lelkével”
Joseph Fielding Smith elnök ezt magyarázta:

„Az Ígéret Szent Szelleme a Szentlélek, mely minden szertar-
tásra rárakja a jóváhagyás pecsétjét: keresztelés, konfirmáció,
felszentelés, házasság. Az ígéret az, hogy hithıség által meg
fognak érkezni az áldások.

Ha valaki megszeg egy szövetséget, legyen az keresztelés, fel-
szentelés, házasság vagy bármi más, akkor a Szellem visszavonja
a jóváhagyás pecsétjét, és nem érkeznek meg az áldások”
(Doctrines of Salvation, 1:45; lásd még T&Sz 132:7).

Efézusbeliek 2

Efézusbeliek 2:4–10 – „Mert kegyelembŒl tartattok
meg, . . . nem cselekedetekbŒl”
Néhányan úgy gondolják, hogy amikor Pál azt mondta, hogy
kegyelembŒl üdvözíttetünk hit által, akkor azt értette ez alatt,
hogy tetteink semmilyen hatással nincsenek arra, hogy üdvözü-
lünk-e vagy sem – hogy ez teljesen Isten ajándéka. Ez a szemlé-
let ellentétben áll Jakab tanításával, hogy „a hit cselekedetek
nélkül megholt” (Jakab 2:10–26).

Az Úr kinyilatkoztatásai Mormon könyve prófétáinak segítenek
ezen fontos tan tisztázásában. Míg igaz, hogy senki nem élhet
elég jól a törvény szerint ahhoz, hogy saját engedelmessége
üdvözítse Œt (lásd Rómabeliek 3:20–23; 2 Nefi 2:5), ez nem
jelenti azt, hogy nem fontos az engedelmesség. Ha nem igyek-
szünk betartani a parancsolatokat, akkor a hit magában nem
lesz elég (lásd Máté 7:21; Jakab 2:17–19).

Amint a mellékelt szemléltetés mutatja, mindannyian olyanok
vagyunk, mint az úszni nem tudó ember, aki süllyed a folyóba.
Az ÜdvözítŒ a parton áll és ágat nyújt felénk, hogy megmentsen
(üdvözítsen) minket. Ez az ág Isten kegyelme, melyet a kiengesz-
telés által kínál fel nekünk, és amely nélkül nem üdvözülhetünk.
Ha nem teszünk erŒfeszítést az ág megragadására, és nem tart-
juk kezünkben azt, akkor ugyanúgy elsüllyedünk. Ha azonban
megpróbáljuk, akkor Isten kegyelme megsokszorozza az erŒnket
és megadja nekünk az ahhoz szükséges hatalmat, hogy beleka-
paszkodjunk és megmeneküljünk (üdvözüljünk). Nefi próféta

Körülmetéletlenség (11. v.) –
A nemzsidók

Körülmetélkedés (11. v.) –
A zsidók

Folyása (2. v.) – Útjai

A levegŒbeli hatalmasság
fejedelme (2. v.) – A Sátán

szavai szerint: „Mert tudjuk, hogy miután mindent megtettünk,
csak kegyelembŒl igazulhatunk meg” (2 Nefi 25:23; dŒlt betıs
kiemelés).

Efézusbeliek 2:14–17 – „Lerontotta a közbevetett
választófalat”
Jézus Krisztus kiengesztelése Mózes törvényének a végét jelen-
tette. Krisztus ezt követŒen megparancsolta, hogy az egész világ-
nak hirdettessék az evangélium (lásd Márk 16:15–16). A kien-
gesztelés által a zsidókat és a nemzsidókat elválasztó ellenséges-
kedésnek vége szakadt, lebontatott, mint egy válaszfal vagy fal.

Efézusbeliek 2:19 – „Polgártársai a szenteknek”
Mindenki polgártársa lehet a szenteknek a keresztelés szertar-
tása által, ha hisz Krisztusban, megbánja a bıneit, megkeresztel-
kedik és felkészíti magát. A tagoknak Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyházában soha nem kell egyedül érezniük
magukat; testvéreik vannak, akik segítenek a róluk való gondos-
kodásban.

Efézusbeliek 2:20 – AlapvetŒ fontossággal bír-e az
igaz egyház esetében az apostolokon és prófétákon
keresztül érkezŒ kinyilatkoztatás?

Elder Mark E. Petersen, aki a
Tizenkét Apostol Kvórumának
volt a tagja, errŒl tett bizonyságot:
„[Az igaz egyház] másik fontos
jele az, hogy az egyházat élŒ pró-
fétákon keresztül érkezŒ folyama-
tos kinyilatkoztatás irányítja.
Ámós azt mondta, hogy az Úr
semmit nem tesz, ha nem felhatal-
mazott prófétáin keresztül teszi
azt (lásd Ámós 3:7). Az isteni egy-
házat akkor, ahogyan az vissza
lett állítva, élŒ látnokoknak és

kinyilatkoztatóknak kell vezetnie, akik folyamatban lévŒ irányí-
tást kapnak a mennybŒl” (Conference Report, 1979. április, 31;
vagy Ensign, 1979. május, 22–23).

Efézusbeliek 3

A szentírások tanulmányozása 
Az Efézusbeliek 1–3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a C
tevékenységet, és legalább egy másik (A, B vagy D) tevékenységet!

Találd meg a tant

Nézd át az Efézusbeliek 1-es fejezetét, és találj benne legalább
három olyan verset, mely az Istenség természetérŒl ír! Magyar-
ázd el, hogyan mutatják meg ezek a versek, hogy Isten, az Atya,
valamint Jézus Krisztus különálló lények!

Fejedelemségek (10. v.) –
Terület, melyen uralkodók
kormányoznak

Akiben van a mi bátorságunk
. . . az Ãbenne való hit által
(12. v.) – Jézus Krisztusba
vetett hittel bizodalommal
közelíthetünk Istenhez

Isten kegyelmének rendelke-
zését, melyet nékem adott 
a ti érdeketekben (2. v.) –
Isten hatalma és kegyelme,
melyet Pálnak adott, hogy
szolgáljon a nemzsidóknak

Titok (3, 9. v.) – Isteni igazság,
mely csak kinyilatkoztatás
által tudható meg, és amit
szentnek kell tartani
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Találd meg a szellemi áldásokat

Az Efézusbeliek 1:3–14-es verseiben Pál felsorol néhány olyan szel-
lemi áldást, melyet Jézus Krisztus miatt kapnak a hithıek. Sorold
fel ezeket az áldásokat, és mondd meg, hogy miért fontosak neked!

Magyarázd el a tant

1. Nézd át az Efézusbeliek 2:4–10-es verseit, majd olvasd el
Jakab 2:17–20-at! Magyarázd el, hogyan mondanak ellent egy-
másnak látszólag ezek a szentírások, ám hogyan helyes mégis
mindkettŒ (segítségért lásd „A szentírások megértése” részt az
Efézusbeliek 2:4–10-nél).

2. Rajzolj egy, a fenti „A szentírások megértése” részben találha-
tóhoz hasonló illusztrációt, és nevezd el annak részeit, hogy
mi utal az ÜdvözítŒre, ránk, földi helyzetünkre és a kiengesz-
telésre!

Rajzold le

Az Efézusbeliek 2:18–22-ben azt tanította Pál, hogy Jézus
Krisztus egyháza egy „szép renddel rakatván” épülethez hason-
lít. Rajzolj le egy olyan épületet, mely megjeleníti, mit mondott
Pál, hogyan legyen megszervezve az egyház.

Efézusbeliek 4–6
A tanítvány jellemvonásai

Milyen változásokat eredményez valakinek az életében az, ha
hisz azokban a tanokban, melyekrŒl az Efézusbeliek 1–3-ban
írt Pál, és azok szerint is él? Olvasd el az Efézusbeliek 4–6-ot,
és figyeld meg, hogyan jellemzi Pál Krisztus igaz tanítványát!

A szentírások megértése
Efézusbeliek 4

Efézusbeliek 4:8 – „Foglyokat vitt fogva, és adott
ajándékokat az embereknek”
A halál minden embert fogva tart. Jézus Krisztus „foglyokat vitt
fogva, és adott ajándékokat az embereknek” (Efézusbeliek 4:8),
mely azt jelenti, hogy legyŒzte a halált, és minden embernek
megadta a halhatatlanság ajándékát.

Efézusbeliek 4:15–16 – „MindenestŒl fogva
nevekedjünk Abban”
Az Efézusbeliek 4:15–16-ban, ahogyan az 1 Korinthusbeliek
12:12–18-ban is, azt tanította Pál, hogy az egyház egy fizikai test-

Hiábavalóság (17. v.) –
Üresség, gyengeség, igazság
nélkül levés

Bujálkodás (19. v.) –
Féktelen vágy

A Krisztus teljességével ékes-
kedŒ kornak mértékére (13. v.)
– A dicsŒségnek arra a fokára,
melyet Jézus Krisztus élvez

Csalárdság (14. v.) –
Hazugság, megtévesztés

hez hasonlít, melynek Jézus Krisztus a feje. Ha minden tag
elvégzi a rá esŒ részt, akkor az egész egyház együtt növekedhet
a szeretetben.

Efézusbeliek 5

Efézusbeliek 5:22–33 – Pál tanácsa a férjeknek és
a feleségeknek
Napjainkban egyes emberek kifogásolják Pál arra vonatkozó
figyelmeztetését, hogy a férj a családfŒ. Az ilyen kifogások a férj
és a feleség Isten által meghatározott szerepének félreértésébŒl
adódnak. Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Tanácsa kije-
lentette:

„Minden emberi lény – férfi és nŒ – Isten képmására teremte-
tett. Mindegyikük mennyei szülŒk szellemgyermeke, és mint
ilyenek, isteni természettel és sorssal rendelkeznek. A nemiség
lényeges jellemzŒje az egyén földi élet elŒtti, halandó és örökk-
évaló állapotának, céljának. . . .

A Család Isten rendelése. A férfi és nŒ közötti házasság nélkü-
lözhetetlen az Ã tervéhez. . . . Isteni elgondolás szerint az apák-
nak kell irányítaniuk családjukat szeretettel, tisztességgel, és az
Œ feladatuk, hogy gondoskodjanak a családjukról és védjék Œket.
Az anyák elsŒsorban gyermekeik neveléséért felelŒsek. Szükség-
szerı, hogy e szent feladatokban az apák és az anyák egyenlŒ
társakként segítsék egymást” („A család: Kiáltvány a világhoz”,
Liahona, 1996. június, 10–11. o.).

Efézusbeliek 6

Efézusbeliek 6:14 – „Körül övezvén derekatokat
igazlelkıséggel”
A „derék” szó a csípŒ és a derék tájékára utal. „Körülövezni”
annyit tesz, mint ruhát ölteni vagy tekerni rá. A „körül övezvén
derekatokat igazlelkıséggel” (Efézusbeliek 6:14) arra utal, hogy
igazsággal, erkölcsösséggel és erénnyel öltöztessük, vonjuk vagy
takarjuk be, valamint védjük magunkat.

A szentírások tanulmányozása 
Az Efézusbeliek 4–6. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
kettŒt a következŒ tevékenységek közül!

Memoriter – Efézusbeliek 4:11–14

1. Számít, hogy mi módon van megszervezve az egyház? Másold
le a jegyzetfüzetedbe a következŒ táblázatot, és az Efézusbe-
liek 4:11–14 tanulmányozásával párhuzamosan írd be
a hiányzó részeket!

Személyválogatás (9. v.) –
Kivételezés, kirekesztés

A szemnek szolgálván (6. v.) –
Csak akkor engedelmesked-
vén, amikor valaki figyel

Fedjétek meg, megfedd
(11, 13. v.) – Szóljatok ellene,
fenyítsétek meg

Megvegyétek az alkalmatossá-
got (16. v.) – Használjátok jóra
az idŒtöket

Félje (33. v.) – Méltányolja,
tisztelje

Kedves jó illat (2. v.) –
Édes illat, mely olyan áldoza-
tot jelent, mely kedvére volt
Istennek

Fösvénység (3. v.) – Kapzsiság,
irigység

Parázna (5. v.) – Szexuális
bınt elkövetŒ férfi
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Kik voltak a filippibeliek, és miért írt nekik Pál?
Filippi városa római kolónia
volt, az elsŒ olyan európai
város, ahova eljutott az evangé-
lium. Pál a második missziós
útja során elŒször a filippibeli-
eknek hirdette az evangéliumot
(lásd Csel 16:9–40). Tíz évvel
késŒbb, amikor hallottak Pál
római bebörtönzésérŒl, a filip-
pibeli szentek ajándékokat
küldtek neki, hogy életben tart-
sák Œt a szenvedései közepette.
Pál a börtönbŒl írta nekik ezt
a levelet. Barátságát, szeretetét,

jó tanácsokat és hálát közvetít benne olyan barátoknak, akik
készségesen segítettek neki.

Filippibeliek 1–4
ErŒre lelni Jézus Krisztusban

Néztél már szembe olyan kihívással, melyrŒl úgy érezted,
hogy nem tudod legyŒzni? Milyen érzéseid voltak? Hová for-
dultál segítségért? Pál, római fogolyként, megtanította, hová
forduljunk: „Mindenre van erŒm a Krisztusban, aki engem
megerŒsít” (Filippibeliek 4:13).

2. Saját szavaiddal magyarázd el, hogy miért az Úr utasításai
szerint kell megszervezni az egyházat!

Milyen Krisztus tanítványa?

Tanulmányozd az Efézusbeliek 4:21–54-es verseit! Sorold fel
mindazokat a jellemvonásokat, melyeket ezekben a versekben
találsz, amelyek Jézus Krisztus követŒit jellemzik! (Például:
„Levetkezzétek ama régi élet szerint való embert,” mely bınös
[22. v.] és „megújuljatok pedig” a szellemetekben [23. v.].)
Gondolkozz el rajta, hogy ezek közül mely jellemvonásokon kell
még igyekezned!

Mi az Úr terve a férjeknek,
feleségeknek és gyermekeknek?

Nézd át az Efézusbeliek 5:22–6:4-es verseit!

1. Ha fiatal férfi vagy, akkor írj egy bekezdést, melyben leírod,
hogy késŒbb férjként és apaként milyen kötelességek várnak
rád! Ha fiatal nŒ vagy akkor írj egy olyan bekezdést, melyben
leírod, milyen kötelességeid lesznek feleségként és anyaként!
(Használd „A szentírások megértése” rész információit,
melyek segíthetnek neked!)

Ã adott -ul míg hogy

2. Írj egy másik bekezdést is, melyben leírod, milyen kötelessé-
geid vannak gyermekként a szüleiddel szemben! Magyarázd
el, hogy szerinted mit jelent „szót fogad[ni] szüleiteknek az
Úrban”!

„Istennek minden fegyvere”

1. Rajzold le a jegyzetfüze-
tedbe az ide tartozó
illusztrációt! Ezt köve-
tŒen, az Efézusbeliek
6:11–17 tanulmányozásá-
val párhuzamosan, rajzold
hozzá ehhez azokat
a páncélzat-részeket és
fegyvereket, melyeket
megemlítenek ezek a ver-
sek, de amelyek hiányoz-
nak a képrŒl! Mindenkép-
pen írd oda a fegyverzet
részeinek elnevezését!

2. Sorold fel a fegyverzet
egyes részeit, és magyar-
ázd el: mit jelképeznek
és miért fontosak ezek.
(lásd „A szentírások meg-
értése” részt az Efézus-

beliek 6:14-nél, példáért arra, hogy mit jelent a „körül övezvén
derekatokat igazlelkıséggel.”)

„Az igazságnak
mellvasa”

„Körül övezvén
derekatokat

igazlelkıséggel”
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A szentírások megértése
Filippibeliek 1

Filippibeliek 1:28 – „Ami azoknak a veszedelem jele”
A Joseph Smith fordítás így változtatja meg ezt a kifejezést:
azoknak, akik elutasítják az evangéliumot, mely pusztulást hoz
rájuk (lásd JSF, Filippibeliek 1:28).

Filippibeliek 2

Filippibeliek 2:5–8 – „Önmagát megüresíté”
Elder Neal A. Maxwell, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja,
azt írta: „A mennyekben eldöntötték, hogy Krisztus magasztos
neve lesz az egyetlen név a földön, mely üdvözülést kínál az
egész emberiségnek (lásd Csel 4:12; 2 Nefi 25:20; lásd még Ábra-
hám 3:27), a királyok Királya, a halandó Messiás mégis tuda-
tosan szerényen élt, ahogyan azt Pál leírta, „megüresíté” magát
(Filippibeliek 2:7)” (Men and Women of Christ [1991], 63–64).

Filippibeliek 2:25 – Ki volt Epafróditus?
Epafróditus volt az a hírnök, aki átadta Pálnak a filippibeli szen-
tek ajándékait (lásd Filippibeliek 4:18). Miután átesett egy beteg-
ségen, „a halálhoz közel”, hazatért és elvitte ezt a levelet Páltól
(lásd Filippibeliek 2:25–28).

Filippibeliek 3

Filippibeliek 4

A szentírások tanulmányozása 
A Filippibeliek 1–4. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az
A, valamint a B vagy a C tevékenységet!

Gondolataid arról, hogy kivé lehetsz

„[Lorenzo] Snow elnök a következŒ csodaszép költeményt írta
mintegy tíz évvel a halála elŒtt. . . . Élethossziglan tartó engedel-
messég eredménye ez, azon tanításokkal szemben, melyek mint-
egy ötvenkét évvel ezt megelŒzŒen nyilatkoztattak ki neki. A
verset Pál apostolhoz írta, válaszként az apostol filippibelieknek
írt levelére: . . .

Mint Ábrahám, úgy Izsák, és Jákób is,
ElŒször csecsemŒk, majd emberek – késŒbb istenek lettek,
amint fejlŒdtek.
Amilyen most az ember, olyan volt egyszer a mi Istenünk;
Amilyen most Isten, olyan lehet az ember, –
És ez feltárja az ember rendeltetését.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Isten fia, aki olyan lesz, mint Isten,
Nem rabolja meg az Istenséget;

Kérlek téged (3. v.) – Azt kérem tŒled

Maga alá vethet (21. v.) –
Megnyerhet, irányítása
alá vonhat

Megmetélkedés (2. v.) –
Akik félrevezetnek, aposztázia

Országunk (20. v.) –
Állampolgárságunk

Hiábavaló dicsŒség (3. v.) – Dicsekvés

SzínbŒl (18. v.) –
Hamisan állítva

Híressé lett (13. v.) –
Megmutatkozott

És akiben ott lappang ez a reménység,
Az megtisztítja magát a bıntŒl.

(LeRoi C. Snow, „Devotion to a Divine Inspiration,” Improvement
Era, 1919. június, 659–661.)

Hasonlítsd össze ezt a verset a Filippibeliek 2:1–8-as versével!

1. Mit tudtál meg arról, hogy kivé lehetsz?

2. Mit tehetsz annak érdekében, hogy azzá váljál, akivé lehetsz?

Levél egy nem egyháztag apának

Olvasd el a Filippibeliek 3:7–16-os verseit és gondolkozz el azon,
hogy minek a megtételére volt hajlandó Pál az evangéliumért!
Áldozatnak tartotta ezt? Olvasd el a következŒ történetet, és írj
hozzá olyan befejezést, mely megmutatja, milyen igazságot jutta-
tott kifejezésre Pál:

Zsuzsa soha nem látta azelŒtt mérgesnek az apját. Még mindig
fülében csengett a hangja: „Hogy képzeled, hogy egy másik egy-
ház misszionáriusai tanítsanak téged? A családodnak is hátat
akarsz fordítani?” Zsuzsa tisztelte az apját és sokat gondolkozott
azon, amit tŒle hallott. Leült, és írt neki egy levelet, melyben
elmagyarázta, hogy . . .

A legjobb dolgokra törekedj

A tizenharmadik hittételben Joseph Smith próféta a Filippibeliek
4:8–9-es versébŒl idézett. Olvasd el ezt a szentírást, és hason-
lítsd össze a hittétellel! Nézd át a következŒ listát, és mindegyik
szóhoz írj egy szinonimát:

1. Igaz

2. Tisztességes

3. Igazságos

4. Tiszta

5. Kedves

6. Jó hírı

7. Erényes

8. Dicséretre méltó

Hisszük, hogy becsületesnek, 
igaznak, erkölcsösnek, jóakaratú-

nak és erényesnek kell lennünk, 
és minden emberrel szemben jót kell 
cselekednünk; mondhatnánk, hogy 
Pál intelmeit követve – mindenben 
hiszünk, mindent remélünk, sok 
mindent eltűrtünk már és reméljük, 
hogy még ezután is mindent képesek 
leszünk elviselni. Mindarra 
törekszünk, ami erényes, szép, jónak 
mondott, vagy dicséretre méltó.
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Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele
Pál tanácsokat ad a kolossébelieknek
A filippibeliekhez írt levélhez hasonlóan akkor írta Pál ezt 
a levelet a kolossébelieknek, amikor börtönben volt Rómában.
A kolossébeliek Kolossé városában voltak az egyház tagjai.
Egy Epafrásnak nevezett kolossébeli meglátogatta Pált Rómában,
hogy tanácsot kérjen tŒle: hogyan kezeljék azt a komoly prob-
lémát, hogy a hamis tanítók rossz tanokat terjesztenek a szentek
között. Pálnak ez a levele tanácsokat ad Epafrásnak és a többi
kolossébelinek.

Kolossébeliek 1–4
Figyelmeztetés hamis 

tanításokra

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy az üdvözüléshez hin-
nünk kell Istenben, és „helyes elképzeléssel kell rendelkez-
nünk az Œ jellemét, tökéletességeit és jellemvonásait illetŒen”
(Lectures on Faith [1985], 38). Fontos tehát tudni az igazsá-
got és védekezni a hamis tanítások és tanok ellen. A Kolossé-
beliek olvasásánál figyeld meg, mire figyelmeztetett Pál, és
gondolkozz el rajta, hogy ezek mi módon vonatkoznak a te
életedre!

A szentírások megértése
Kolossébeliek 1

Kolossébeliek 1:25–29 – Mi az a titok, „mely el vala
rejtve ŒsidŒk óta”?
A titok, „mely el vala rejtve ŒsidŒk óta” (Kolossébeliek 1:26) az,
hogy Isten elküldte a világra az Ã Fiát, aki „minden teremtmény-

Sáfárság (25. v.) – MegbizatásBékéltessen (20. v.) – Állítson
pártjára, helyesbítsen

Az Ã emberi testében a halál
által (22. v.) – Jézus Krisztus
kiengesztelése által

Földközi-tenger

Fekete-tenger

GALÁTZIA
ÁZSIA

LÍBIA

Filippi

Efézus

EGYIPTOM

Kolossé

MACEDÓNIA

Thessalonika

nek elŒtte született” (Kolossébeliek 1:15), és hogy az Ã Fia által
hozott kiengesztelés által az egész emberiség tisztává, valamint
ártatlanná válhat, és üdvözülhet az Ã színe elŒtt (lásd Kolossé-
beliek 1:20–23). Pál mindazokkal tudatta ezt a titkot, aki haj-
landó volt meghallgatni Œt.

Kolossébeliek 2

Kolossébeliek 2:16–19 – Óvakodjatok a hamis
tanításoktól
Pál figyelmeztette a kolossébelieket, hogy ne távozzanak el
a nekik tanított evangéliumtól. A hamis tanokat azok a zsidó
keresztények terjesztették, akik azt akarták, hogy a nemzsidó
egyháztagok éljenek Mózes törvénye szerint (lásd Kolossébeliek
2:16–17). Ezek a zsidó megtértek szigorú szabályokat állítottak
fel a keresztények által megehetŒ ételeket, valamint a megünne-
pelhetŒ ünnepeket illetŒen. A szentek közül néhányan emellett
angyaloknak hódoltak, és azt tanították, hogy az angyaloknak
hatalmukban áll az imák megválaszolása (lásd Kolossébeliek
2:18–19). Ez a hamis tan eltörpítette Jézus Krisztus helyét az
üdvözülés tervében. Pál emlékeztette rá a kolossébelieket, hogy
csakis Krisztus által nyerhetnek üdvösséget, mert Ã a legkiemel-
kedŒbb személy a tervben.

Kolossébeliek 3

Kolossébeliek 4

A szentírások tanulmányozása 
A Kolossébeliek 1–4. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Írd le bizonyságod Jézus Krisztusról

Valójában mennyit tudsz Jézus Krisztusról? Olvasd el a Kolossé-
beliek 1:13–22-es verseit, és sorold fel azokat a neveket, címeket
és kifejezéseket, melyeket az ÜdvözítŒ körülírására használt Pál!
Írj egy olyan bekezdést, melyben összefoglalod bizonyságodat
Jézus Krisztus ezen tulajdonságairól!

Sóval (6. v.) – BölcsességgelKívül valók (5. v.) –
Nem egyháztagok

Áron is megváltván (5. v.) –
Minden lehetŒséget felhasz-
nálva a jócselekedetekre

Bujaság (5. v.) –
Zabolázatlan vonzódás

Gonosz kívánság (5. v.) –
Bınös vágy

Elszenvedvén (13. v.) –
Támogatván

Öldököljétek meg azért a ti
földi tagjaitokat (5. v.) –
Emelkedjetek fölül a világi
hajlandóságaitokon

Odaszegezvén azt a kereszt-
fára (14. v.) – Jézus Krisztus
kiengesztelése által betöltetett
Mózes törvénye

Parancsolatok, rendelések (14,
20. v.) – Mózes törvénye és
annak megkötései
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Miért írta meg Pál ezt a levelet
a thessalonikabelieknek?
Második missziós útjának elején prédikálta Pál az evangéliumot
Thessalonika városában. Sokan nagy lelkesedéssel fogadták az
üzenetét. Néhány hitetlen zsidót azonban erŒszakos ellenállásra
serkentett Pál prédikálása, így hát elhagyta a várost, hogy meg-
óvja a megtérteket a további üldöztetéstŒl (lásd Csel 17:1–10).

Pál Timóteust küldte el, hogy szolgáljon az egyház új tagjainak
Thessalonikában. Ez a Páltól érkezŒ levél arra biztatta a thessalo-
nikabeli szenteket, hogy éljenek érdemesen, és ne felejtsék el,
hogy az ÜdvözítŒ el fog jönni, hogy mindenkit megítéljen. Timó-
teus késŒbb Korinthusban csatlakozott Pálhoz, és ott számolt be
a thessalonikabeliek helyzetérŒl.

1 Thessalonikabeliek 1–5
Az evangélium felkészít minket 
Krisztus második eljövetelére

Pál a városban tapasztalható üldöztetés miatt sietve elhagyta
Thessalonikát. Megírta azonban ezt a levelet, hogy kifejezésre
juttassa szeretetét a hátrahagyott szentek iránt. Emlékeztette
Œket, hogy nem elég ismerni az evangéliumot; azon is
igyekeznünk kell, hogy vezetŒkként mindig velünk legyen

a Szentlélek. Az 1 Thessalonikabeliek tanulmányozásánál
figyeld meg, miként készít fel minket az evangélium és 
a Szellem hatalma Krisztus második eljövetelére!

A szentírások megértése

1 Thessalonikabeliek 1:4 – Mit jelent az, hogy
„IstentŒl . . . ki vagytok választva”?
Ha valaki „IstentŒl . . . ki [van] választva”, az azt jelenti, hogy
„olyan idŒben, helyen és körülmények között született, ahol ked-
vezŒ kapcsolatba kerülhet az evangéliummal. Ez a kiválasztás
a halandóság elŒtti létben történt meg” (Bible Dictionary,
„election,” 663).

Mit gondolsz?

Az alábbiakban felsorolunk számos olyan kijelentést, mely
hamis elképzeléseket tükröz. Írd le, hogy szerinted mi nem
stimmel az egyes elképzelésekben!

1. Nem számít milyen filmeket nézek meg; hiszen ezek mind
csak filmek.

2. Egyéni döntés eredményének kell lennie annak, hogy hány
évesen kezd el valaki randevúzni.

3. Az egyház unalmas, valakinek izgalmasabbá kellene tennie.

Olvasd el a Kolossébeliek 2:1–12-es verseit, és írd le, mit tehetsz
annak érdekében, hogy ne tévesszenek meg a hamis tanítások!

Öltsd fel

Pál megtanította, hogyan szülessünk újjá azáltal, hogy elvetünk
magunktól (levetkŒzünk) bizonyos negatív tulajdonságokat,
és jobbakat öltünk magunkra. Készíts két oszlopot, és nevezd el
az egyiket Vesd le-nek, a másikat pedig Öltsd fel-nek! A Kolossé-
beliek 3:1–14 olvasásánál sorold fel a megfelelŒ oszlopban, hogy
mit kell levetnünk és mit kell magunkra öltenünk!

A családi ügyek igenis számítanak

Spencer W. Kimball arra emlékeztetett minket: „A család Isten
királyságának az alapegysége a földön. Az egyház nem lehet
egészségesebb annak családjainál” (The Teachings of Spencer W.
Kimball, 331–332). Olvasd el a Kolossébeliek 3:15–21-es verseit,
és írj le három olyan elképzelést, mely segíthet a családoknak
abban, hogy egészségesebb részei legyenek Isten királyságának!
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Miért írt Pál egy második levelet?
Pál elsŒ, thessalonikabeliekhez írott levele után volt némi zavar
Jézus Krisztus második eljövetelét illetŒen. A tapasztalatlan
szenteket hamis tanítók tévesztették meg, vagy csak félreértették
Pált. Pál azért írta ezt a második levelet, hogy tisztázza a tanítá-
sait, és biztató szavakat fızzön hozzá azokhoz.

2 Thessalonikabeliek 1–3
Meg ne restüljetek 
a jó cselekvésben

A thessalonikabeli szentek arra számítottak, hogy nagyon
hamar meg fog történni a második eljövetel, ezért sokan nem
törŒdtek többé azzal, hogy felkészüljenek a jövŒre. Pál azért írt,
hogy helyreigazítsa ezt a hamis elképzelést, és hogy rávegye
Œket: ismét munkálkodjanak a saját üdvözülésükön. Figyeld
meg, mit tanított Pál, minek kell megtörténnie azt megelŒzŒen,
hogy az Úr ismét eljön! Azt is nézd meg, hogyan lelkesítette
a szenteket arra, hogy továbbra is legyenek jót cselekvŒk!

1 Thessalonikabeliek 2

1 Thessalonikabeliek 4

1 Thessalonikabeliek 5

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Thessalonikabeliek 1–5. fejezetének tanulmányozásánál
végezz el kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Jelöld meg Pál szavait

Egy misszionárius cselekedetei éppen olyan fontosak, mint az,
amit mond. Ez az egyház minden tagjára igaz. Írd le, hogy mit
gondolhat egy nem egyháztag egy olyan egyháztagról, aki meg-
tette a következŒ dolgok bármelyikét:

tesznek; élŒk vagy holtak az
Úr eljövetelekor

MindenestŒl (23. v.) – Teljesen

Akár ébren vagyunk, akár
aluszunk (10. v.) – Akik felké-
szültek és várják az ÜdvözítŒ
eljövetelét, és akik nem így 

Tudja bírni a maga edényét
(4.v.) – Irányítani tudja a testét,
az érzelmeit, a cselekedeteit

Elaludtak (13–15. v.) –
Halottak, megholtak

Megtartóztassátok (3. v.) –
Ne vegyetek részt benne,
ne vegyetek belŒle

Szentté (3. v.) – Tisztává

Telhetetlenség színe (5. v.) –
Mohóság takarója

Mindenkor betöltsék bıneiket
(16. v.) – Teljesen gonosszá
váló emberek

Buzdítás (3. v.) – Határozott
evangéliumi oktatás

Álnokság (3. v.) – Ravaszság,
megtévesztés

1. Elment megnézni egy 18 éven felülieknek ajánlott filmet

2. Panaszkodott valami olyan miatt, ami egy egyházi gyılésen
történt

3. Pletykált egy másik személyrŒl

4. Elment egy vad buliba

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 2:1–12-es verseit, és sorolj fel
legalább nyolc olyan szót vagy kifejezést, mely segíthet neked
a fent felsorolt helyzetek elkerülésében!

Megszenteltté válni

Brigham Young elnök azt tanította: „Amikor akaratának, szenve-
délyeinek és érzelmeinek egészét tökéletesen aláveti valaki
Istennek és az Ã kitételeinek, akkor ez a valaki megszenteltetett”
(Journal of Discourses, 2:123). Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek
4:1–8-as verseit, és sorold fel azokat a szenvedélyeket és érzése-
ket, melyekrŒl azt mondta Pál, hogy meg kell zaboláznunk!

Rajzold le

Olvasd el az 1 Thessalonikabeliek 4:13–18-as verseit, és rajzold
le az itt leírt eseményt!

Hogyan váljunk a világosság fiaivá

Az 1 Thessalonikabeliek 5:1–6-ban azt tanította Pál, hogy „a vilá-
gosság fiait” nem lepi majd meg az Úr eljövetele. Szeretnél felké-
szült lenni a második eljövetelre? Olvasd el az 1 Thessalonika-
beliek 5:12–23-as verseit, és sorold fel azt a Pál által elmondott
tizennégy javaslatot, melyek segíthetnek neked a világosság
fiává válni! Válassz ki három vagy négy javaslatot, és írj le egy
olyan célt, ami elindít téged a nagyobb világosság felé vezetŒ
úton!
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A szentírások megértése
2 Thessalonikabeliek 1

2 Thessalonikabeliek 2

2 Thessalonikabeliek 2:1–3 – Az aposztázia
A korai keresztény egyházban sok hamis tanító igyekezett meg-
változtatni az egyház tanait, hogy hozzáigazítsák azokat az
akkori filozófiai elképzelésekhez. Ezek a tanítók sokakat el tud-
tak vonni az igazságtól. Más szentek pedig azért bátortalanodtak
el, mert nem voltak képesek elviselni azt, hogy a rómaiak
hevesen üldözték Œket. Amikor pedig megölték az apostolokat,
vezetŒség nélkül maradt a már amúgy is gyengülŒ egyház.

Az évek során az egyház Jézus Krisztus egyházából olyan egy-
házzá vált, ami az emberek filozófiai elképzelésein alapult. A tör-
ténelemnek azt a korszakát, amikor az egyháztagok elpártoltak
az igazságtól, az aposztáziaként ismerjük. Addig nem állíttatott
vissza az evangélium teljessége a földre, míg Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus meg nem látogatták Joseph Smith prófétát.

2 Thessalonikabeliek 2:3–10 – Ki „a törvényszegés
titkos bıne”?
Jézus Krisztus „a kegyességnek eme titka” (1 Timóteus 3:16),
Sátán pedig „a törvényszegés titkos bıne”. Sátán és a vele együtt
fellázadók ki lettek ızve és a „kárhozat fiai”-ként ismerjük Œket.
Sátán csak azért befolyásolhatja az embereket, mert Isten meg-
engedte neki ezt (lásd 2 Thessalonikabeliek 2:7). Vagyis Jézus
Krisztus most megengedi a Sátánnak, hogy dolgozzon (lásd JSF
2 Thessalonikabeliek 2:7). A szentírások azonban megígérik,
hogy végül Jézus Krisztus „az Œ megjelenésének feltınésével”
(2 Thessalonikabeliek 2:8; lásd még T&Sz 5:19) el fogja pusztí-
tani a Sátánt és minden gonoszságot.

2 Thessalonikabeliek 3

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Thessalonikabeliek 1–3. fejezetének tanulmányozásánál
végezz el kettŒt a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

A második eljövetel

Joseph Fielding Smith elnök elmagyarázta: „Ez a nagy és félelme-
tes nap nem lehet máskor, csak Jézus Krisztus eljövetelekor,
hogy hatalommal megalapítsa a királyságot a földön, és hogy
minden gonoszságtól megtisztítsa azt. Az igazéletıek számára
nem rettegéssel és félelemmel teli nap lesz ez, az istenteleneknek
viszont a félelem és a borzalom napja lesz. Ezt magának az
ÜdvözítŒnek a szavaiból tudjuk” (Doctrines of Salvation, 1:173).

Olvasd el a 2 Thessalonikabeliek 1-et, és írd le, mit mond: mi
történik majd a gonoszokkal, és mi történik majd az igazéletıek-
kel az ÜdvözítŒ második eljövetelekor.

Nyughatatlankodtak (11. v.) –
Hamisan azt képzelik, hogy
törŒdniük kell más emberek
dolgaival

Munkával és fáradtsággal
(8. v.) – Kemény munkával
érve el

Tévelygés (11. v.) – Téves gondolkozás

Fizessen (6. v.) – Fizessen vissza, jutalmazza

Memoriter – 2 Thessalonikabeliek
2:1–3

Nézd át „A szentírások megértése” rész információit 2 Thessalo-
nikabeliek 2:1–3-nál! Ezt követŒen olvasd el a 2 Thessalonika-
beliek 2:1-–3-as verseit! Magyarázd el, szerinted mit jelentenek
a 3, 4, 8 és 10. versek!

Írj egy barátodnak

Mit mondanál egy olyan barátnak, aki azt mondja: megunta,
hogy segítsen az egyházi szolgálattevŒ tevékenységeken? Emlé-
kezz Pál biztatására a thessalonikabeli szentekhez, hogy „meg ne
restüljetek a jó cselekvésben” (2 Thessalonikabeliek 3:13).

1. Olvasd el a 2 Thessalonikabeliek 3:1–13-as verseit, és nevezz
meg legalább két olyan tantételt, mely segít az embernek
abban, hogy kevésbé restüljön meg a szolgálatban!

2. E két tantételt felhasználva írj egy biztató üzenetet a barátod-
nak!
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Pál apostolnak Timóteushoz írt elsŒ levele
Mit kell tudnod Timóteusról
Timóteus „talán Pál egyik legbizalmasabb és legjobb képességı
segítŒje volt” (Bible Dictionary, „Timothy,” 785). A Timóteus név
azt jelenti „Isten tiszteli Œt”, és jól illik erre a hithı és odaadó
szolgára.

Timóteus valószínıleg Pál elsŒ missziós útja során tért meg.
Amint egyre jobban fejlŒdött az evangéliumban, nagyra tartot-
ták, mint hithı tanítványt, és Pál missziós társnak választotta Œt
(lásd Csel 16:1–5). Míg Efézusban prédikáltak, Pál egyre komo-
lyabbá váló problémákat fedezett fel az egyháztagok között,
melyek között ott voltak a hamis tanítások és spekulációk. Ezen
problémák miatt Pál két eldert átadott a Sátán csapásainak (lásd
1 Timóteus 1:19–20). Pál ezt követŒen Timóteust hívta el, hogy
Œrködjön az egyház felett és segítsen visszaállítani az efézusbeli
szentek hitét. Ezt a levelet Macedóniából írta Timóteusnak, hogy
biztassa és erŒsítse Œt az elhívásában.

Az elsŒ pásztori levél
A Lelkipásztori levelek „nevet kapták a Timóteushoz és a Titushoz
írt levelek, mivel a lelkipásztori hivatalról van bennük szó, vala-
mint az egyház pásztorainak vagy lelkészeinek kötelességeirŒl”
(Bible Dictionary, „Pastoral Epistles,” 742). A lelkipásztor püspök,
és Timóteust szentelték fel az egyház elsŒ püspökének Efézusban.
A lelkipásztori tehát a püspök hivatalára és kötelességeire utal.

1 Timóteus 1–2
Az evangélium szerint élni

Mi egyedülálló azokban, akik Jézus Krisztust követik? Milyen
egyszerı tantételt követnek, ami annyira mássá teszi az
életüket? Pál tanácsokat adott Timóteusnak azt illetŒen, hogy
miként éljen evangélium-központú életet. A Timóteus 1–2
olvasásánál gondolkozz el azon, hogyan segíthet neked az,
ha követed Pál tanácsait, amint azon igyekszel, hogy kövesd
az ÜdvözítŒt!

A szentírások megértése
1 Timóteus 1

1 Timóteus 2

rendezésében két egyén 
között

Váltságul (6. v.) – Hogy
megfizesse az árat

Esedezések (1. v.) – Másokért
mondott imák

Közbenjáró (5. v.) – Valaki,
aki segít a nézetkülönbségek 

Hamisan esküvŒk (10. v.) –
Hazugok, ígéretszegŒk

Istenkáromló (13. v.) – Olyan
valaki, aki gonosz dolgokat
mond IstenrŒl és másokról

Megmondjad (3. v.) –
Megtanítsad, megparancsold

Igaz hitbŒl való (5. v.) –
Ãszinte

1 Timóteus 2:9–12 – „A tanítást pedig nem engedem
meg az asszonynak”?
Joseph Fielding Smith elnök azt tanította:

„Ebben a sáfárságban parancsolatot adott az Úr, hogy az egyház
nŒtestvérei alkossanak egy szervezetet, hogy tartsanak gyılése-
ket, hogy tanítsák egymásnak a királyság evangéliumát, hogy
szolgálják a szegényeket, a szıkölködŒket és a nyomorgókat.
Megmondta, hogy gondoskodjanak a szegényekrŒl és azokról,
akiknek vigaszra van szükségük.

SegítŒegyletünk isteni
kinyilatkoztatás ered-
ményeként jött létre. Ez
a fiatalok szervezeteire
és az Elemi szervezete-
ire is igaz. A zsidók és
más Œsi csoportok által
gyakorolt balga elkép-
zeléseknek nincs helye
ma Isten királyságában.
Az Úr mindenkinek,
férfiaknak és nŒknek is
éppen úgy megígérte
a Szentlélek ajándékát,
amennyiben hithıek,
alázatosak, és igazán

megbánják a bıneiket. Elvárják tŒlük, hogy tanulmányozzák és
ismerjék az evangélium igazságait, és hogy készítsék fel magukat
tanulás, hit és minden parancsolat iránti engedelmesség által,
hogy keressék a világosságot és az igazságot, és ezáltal kiér-
demeljék a celesztiális dicsŒséget” (Answers to Gospel Questions,
3:68–69).

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Timóteushoz 1–2. fejezetek tanulmányozásánál végezd el az
A és a B tevékenységet!

Készíts el egy „TeendŒk” listát

Készíts két oszlopot a jegyzetfüzetedbe! Az egyik oszlopot
nevezd el Tedd-nek, a másikat pedig Ne tedd-nek! Olvasd el az
1 Timóteus 1–2-t, és sorolj fel legalább tíz olyan dolgot a megfe-
lelŒ oszlopokban, melyeket meg kell tennünk, illetve nem sza-
bad megtennünk! Az 1 Timóteus 1–2-höz tartozó „A szentírások
megértése” rész is segíthet.

Egy divat-meghatározás

1. Olvasd el az 1 Timóteus 2:9–10-es verseit, és nézd meg, mit
tanácsolt Pál a nŒknek, hogyan öltözködjenek! Ha Pál ma be-
jönne az iskoládba, akkor szerinted milyen öltözködési stílu-
sokat vagy divatirányzatokat ítélne el? (Sorolj fel legalább öt
ilyet!)

2. A szentírások megismertetik velünk, mit vár el az Úr, hogyan
öltözködjünk. Olvasd el az 1 Nefi 13:7–8; Jákób 2:13;
Alma 1:6; 4:6; 5:53; 31:27–28; 4 Nefi 1:24; Mormon 8:36–37;
és a Tanok és szövetségek 42:40-et! Foglald össze, hogy mit
tanítanak nekünk ezek a versek! Mennyire illik az összefogla-
lásod A fiatalság erŒsségéért füzet irányvonalaihoz?



144

1 Timóteus 3
Tanács a püspököknek és 

a diakónusoknak

Az egyházi elhívások lehetŒséget
adnak nekünk mások szolgálatára
és arra, hogy fejlŒdjünk az evan-
géliumban. Amikor elhívnak min-
ket arra, hogy szolgáljunk az
egyházban, törekednünk kell bizo-
nyos tulajdonságok és jellemvo-
nások kialakítására. Az 1 Timó-
teus 3. fejezetében elolvassuk,

hogy mit vár el az Úr a püspököktŒl és a diakónusoktól.
Ennek a fejezetnek a tanulmányozásánál nézd meg, hogyan
segíthet neked Pál tanácsa abban, hogy jobb szolgálatot nyújts
a saját elhívásaidban!

A szentírások megértése
1 Timóteus 3

1 Timóteus 3:11–12 – Házas diakónusok?
Pál napjaiban, valamint a visszaállított egyház korai napjaiban a
diakónusok olyan felnŒtt férfiak voltak, akik házasok is lehettek,
és viselték az ároni papságot. Az Úr azóta a prófétáin keresztül
tizenkét éves és annál idŒsebb, érdemes fiatal férfiakra is kiter-
jesztette az ároni papság viselésének kiváltságát.

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Timóteus 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Írj a püspöködrŒl

1. Olvasd el az 1 Timóteus 3. fejezetét és nézd meg, hogy milyen
elvárásai vannak az Úrnak a püspökeivel szemben! Szerinted
miért kell egy püspöknek eleget tenni ezeknek az elvárásoknak?

2. Írj a Liahonának egy cikket a püspöködrŒl! Sorolj fel számos
olyan kérdést, melyet fel szeretnél tenni a püspöködnek, ha
interjút készítenél vele!

1 Timóteus 4–6
„Harcold meg a hitnek szép harcát”

Sátán Mennyei Atyánk gyermekeinek és az egyháznak az
elpusztítására törekszik. Pál fontos tanácsot adott Timóteus-

Tisztesség (4. v.) –
Komolyság, méltóság

Józan (2. v.) – Éber, óvatos

nak, hogy „ezeket hirdessed és tanítsad” (1 Timóteus 4:11),
hogy ezáltal a hithı szenteket meg lehessen óvni és védeni
a Sátán hatalmától. Ha követjük Pál tanácsát, akkor nekünk is
hatalmunkban áll majd, hogy megnyerjük az ellenséggel vívott
csatánkat és elnyerjük „az örök életet” (1 Timóteus 6:12).

A szentírások megértése
1 Timóteus 4

1 Timóteus 4:2 – „Kik meg vannak bélyegezve
a saját lelkiismeretökben”

Alkalmanként arra használ-
ták a forró vasat, hogy
bélyeget üssenek (égesse-
nek) a bŒr szöveteibe, és
a sebet így lezárván elállít-

sák annak vérzését. Pál ezt az erŒs hasonlatot használta fel
annak elmagyarázására, hogy lesznek olyanok az utolsó napok-
ban, akiknek a tisztességtelenség megkeményíti vagy „elzárja”
a lelkiismeretét. Mormon könyve prófétái úgy jellemezték ezt,
hogy „érzéketlenek maradtatok” (1 Nefi 17:45; Moróni 9:20).

1 Timóteus 4:3 – „Akik tiltják a házasságot, sürgetik
az eledelektŒl való tartózkodást”
Pál megjövendölte, hogy az utolsó idŒkben lesznek olyanok,
akik követni fogják a házasság tiltásának és a hústól való tartóz-
kodásnak hamis gyakorlatát. Olvasd el a Tanok és szövetségek
49:15–21-es verseit, és tudd meg, hogy mit nyilatkoztatott ki az
Úr Joseph Smit prófétának e két témát illetŒen!

1 Timóteus 5

1 Timóteus 6

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Timóteus 4. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Alkalmazd Pál tanításait a te
napjaidban

1. Olvasd el, és gondolkozz el azon, amit 1 Timóteus 6:11–12-
ben tanított Pál! Írj a jegyzetfüzetedbe egy olyan bekezdést,
mely összefoglalja, hogy mit jelentenek neked ezek a versek!

2. Válassz ki 1 Timóteus 4, 5 és 6. fejezeteibŒl, mindegyikbŒl két
tanítást, melyre hited szerint leginkább szükség van az isko-
ládban! Sorold fel a tanításokat, hogy melyik versekben talál-
tál rá ezekre, és hogy szerinted ma miért fontosak ezek!

Hatalmas (15. v.) – Abszolút
uralkodó

Feddhetetlenül (14. v.) – Nem
érdemelve büntetést

elnyomják elkötelezettségüket
Krisztus mellett

FecsegŒ (13. v.) – Pletykálkodó

IstenfélŒk (4. v.) – Hıségesek,
odaadók, tisztelettudók

Gerjedeznek Krisztus ellenére
(11. v.) – Szexuális vágyaik 

Intés (13. v.) – PrédikálásMeg ne vesse (12. v.) –
Ne tekintse alábbvalónak
vagy kevésbé fontosnak
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Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele
Második levél Timóteushoz
Pál a római börtönbŒl írt Timóteusnak egy második levelet. Pált
sok régi barátja elhagyta már, és érezte, hogy hamarosan meg fog
halni, írt tehát még egy levelet igaz barátjának, Timóteusnak,
és megkérte Œt, hogy siessen a segítségére. A római császár,
Néró, keresztényeket végeztetett ki, és Pál élete nagy veszélyben
volt. Ebben a levélben Pál gyengéd érzéseket és erŒs meggyŒzŒ-
dést juttatott kifejezésre. Megmutatta, hogy törŒdik az efézusbeli
szentekkel, és azt tanácsolta Timóteusnak, hogy ragaszkodjon
erŒsen az evangéliumhoz, tartson ki mellette, tanítsa azt, és ha
szükséges, akkor szenvedjen érte (amint azt éppen Pál is tette).
Ezt követŒen azzal zárta levelét, hogy erŒs bizonyságot tett Jézus
Krisztusról.

2 Timóteus 1–2
Viseld el a nehézségeket

Ismersz valakit, aki a katonaságban van, sportol, gazdálkodik
vagy állatokat tenyészt? A 2 Timóteus 1–2 olvasásánál
figyeld meg, hogyan hasonlította Pál az evangélium szerinti
életet a háborúhoz, egy sportversenyhez, valamint a termés
learatásához! Szerinted miért élt Pál ezekkel a hasonlatokkal?

A szentírások megértése
2 Timóteus 1

2 Timóteus 2

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Timóteus 1–2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az
A vagy a B tevékenységet!

Lelki katonák, sportolók és gazdálkodók

Készíts három oszlopot a jegyzetfüzetedben, és feliratozd Œket
a katona, sportoló és gazdálkodó szavakkal!

1. Olvasd el a 2 Timóteus 2:1–6-os verseit, és sorold fel az osz-
lopokban, hogy mi a dolga az egyes embereknek (a katonának
például el kell viselnie a nehézségeket)!

2. Írj egy bekezdést, melyben leírod, hogy szerinted miért ad jó
hasonlatot a katonák, sportolók és gazdálkodók megemlítése
egy olyan beszélgetésben, mely a lelkiség kifejlesztésérŒl szól!

Romlás (14. v.) – Pusztulás,
tönkretétel

Eltévelyedtek (18. v.) –
Tévedésben voltak

FöldmívelŒ (5. v.) –
Gazdálkodó, földet mıvelŒ

Kérvén kérve (14. v.) –
Megparancsolva

Képmutatás nélkül való (5. v.) – Ãszinte

Saját szavaiddal

Olvasd el a 2 Timóteus 2:22–26-os verseit, és írj egy rövid bekez-
dést, amiben elmagyarázod, hogy szerinted miért fontosak ma
számodra ezek a versek!

2 Timóteus 3–4
Aposztázia

Az „utolsó napokban” élsz. Milyen áldások vagy elŒnyök
származnak abból, ha valaki tagja ezekben az idŒkben az egy-
háznak? Pál körülírta, milyen gonoszság és aposztázia lesz
majd a napjainkban. Olvasd el a 2 Timóteus 3–4-et, és nézd
meg, hogy szerinted pontosan írta-e le a dolgokat! Mi mutat
majd nekünk utat ezekben a nehéz idŒkben?

A szentírások megértése
2 Timóteus 3

2 Timóteus 3:8 – Ki volt Jánnes és Jámbres?
Jánnes és Jámbres egyiptomi varázslók voltak, akik vetekedtek
Mózes csodáival.

2 Timóteus 4

2 Timóteus 4:2 – „Állj elŒ vele alkalmatos,
alkalmatlan idŒben”
Pál azt a tanácsot adta Timóteusnak, hogy legyen határozott
azok helyreigazítása és tanítása során, akiknek nehézségeik
vannak a hitükkel, illetve eltávozófélben vannak attól.

A szentírások tanulmányozása 
A 2 Timóteus 3–4. fejezetének tanulmányozásánál végezz el ket-
tŒt a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Memoriter – 2 Timóteus 3:1–5

A 2 Timóteus 3:1–7-ben huszonegy olyan bın és gyengeség kerül
felsorolásra, amelyekrŒl azt írta Pál, hogy általános lesz az utolsó
napokban. Válassz ki ezek közül ötöt vagy még többet, és keress
olyan újságcikkeket, melyek megmutatják, hogy ezek a problé-
mák jelen vannak a környezetedben vagy a nemzetedben!

Viszket a fülök (3. v.) – Az igazság helyett olyan tanokat
akarnak hallani, melyek kedvükre vannak

Nem becsületes (8. v.) –
Alkalmatlan, képtelen

Nehéz (1. v.) – Gyötrelmes,
kihívásokkal teli
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Memoriter – 2 Timóteus 3:16–17

Mostanra már jó néhány hónapja tanulmányozod a szent-
írásokat a szemináriumon.

1. Olvasd el a 2 Timóteus 3:16–17-et és sorold fel azt a hét
módot, melyrŒl azt mondta Pál, hogy így hasznunkra lehet az
inspirált szentírás!

2. Írd le a bizonyságodat, és azt is vedd bele, hogy mi módon
áldottak meg téged a szentírások!

Nemes harcot harcolsz?

Gondolkozz el rajta, hogy mit tudtál meg Pálról az elmúlt hetek
tanulása során. A 2 Timóteus 4:7–8 elolvasása után válaszolj
a következŒ kérdésekre:

1. Miért hatásos szemedben ez a kijelentés?

2. Mi az a három dolog, amit megtett élete során, és ami azt
mutatja neked, hogy komolyan gondolta, amit mondott?

3. Mi az az öt dolog, amit megtehetnél az elkövetkezendŒ év
során, hogy megmutasd: nemes harcot harcolsz?

Ki volt Titus?
Titus sok alkalommal kerül megemlítésre az Újszövetségben.
A Pál által megtérített görögök egyike volt. Megbízható volt és
hıséges, és számos missziós utazás alkalmával elhívták, hogy
Pállal szolgáljon. Miután Pál Kréta szigetén megalapított egy
gyülekezetet (valószínıleg elsŒ római bebörtönzését követŒen),
Titusra bízta az ottani gyülekezetet, majd elment. Püspökként
azt a megbízást kapta Titus, hogy szedje rendbe, ami még nincs
jól ott (lásd Titus 1:5).

MirŒl szól ez a könyv?
Pál Titusra bízta az egyháztagok felügyeletét Kréta szigetén.
A görög költŒ, Epimenides szavait idézve jellemezte Œket:
„hazugok, gonosz vadak, rest hasak” (Titus 1:12). Pál azonban
tudta, hogy Jézus Krisztus „önmagát adta miérettünk, hogy
megváltson minket minden hamisságtól” (Titus 2:14). Krisztus
mindenki, még a krétaiakhoz hasonló, rosszhírı emberek
számára is lehetŒvé tette, hogy áldásokat kapjanak Jézus
Krisztus evangéliuma által.

Pál azért írt, hogy segítsen Titusnak a gyülekezet megszervezésé-
nek kihívásaiban, és hogy segítsen a krétai szenteknek igaz
módon élni. A tisztességes vezetŒ jellemvonásaira emlékeztette
Titust, és arra bíztatta Œt, hogy egyházi vezetŒként állítson illŒ
példát.
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Titus 1–3
„A hitben épek”

A krétai egyháztagok közül sokan követtek el bınöket és
tanítottak hamis tantételeket. Annak érdekében, hogy segítsen
nekik épnek lenni a hitben, Pál azt tanácsolta Titusnak, a püs-
pöküknek, hogy „fedd[je] Œket kímélés nélkül” (Titus 1:13) és
tanítson nekik helyes tanokat (Titus 2:1). A Titushoz írt levél
olvasásakor figyeld meg, milyen tanokról mondta neki Pál,
hogy tanítsa a szenteknek. Hogyan teszi mássá életedet ezek-
nek az igazságoknak az ismerete?

A szentírások megértése
Titus 1

Titus 2

Titus 3

A szentírások tanulmányozása 
A Titus 1–3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Eretnek (10. v.) – Elpártoló,
hamis tant követŒ

Az ujjászületésnek fürdŒje
(5. v.) – Alámerítéssel történŒ
keresztelés

IgyekezŒ (14. v.) – Lelkes

Fedd (13. v.) – Igazítsd, intsd

Útálatosak (16. v.) – Nagyon
gonoszak

Hátramaradt (5. v.) – Hiányzó

A körülmetélkedésbŒl valók
(10. v.) – Zsidó keresztények,
akik még mindig Mózes törvé-
nyének bizonyos részei szerint
éltek
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Miért írt Pál Filemonnak?
Pál azért írt barátjának, Filemonnak, hogy megkérje Œt: viselked-
jen kedvesen egy szökött rabszolgával, Onésimussal. Onésimus
csatlakozott az egyházhoz és segítségre volt szüksége. A római
törvény értelmében halálbüntetéssel nézett szembe az a rab-
szolga, aki megszökött az urától. Pál tudta, hogy fontos Onési-
musnak biztonságban hazatérni, és arra kérte Filemont: emelke-
djen felül az akkoriban elfogadott kulturális normákon, és
viselkedjen ezzel a rabszolgával megbocsátóan, elfogadással és
szeretetteljesen.

Filemon 1
Fogadjátok be az 

evangéliumi testvért

Gordon B. Hinckley azt tanította:

„Nem könnyı, amikor valaki
tagjává válik ennek az egyház-
nak. A legtöbb esetben maga
után vonja régi szokások, régi
barátok és ismerŒsök elhagyását,
és egy olyan új közösségbe való
belépést, mely más, és bizonyos
mértékig megkövetel dolgokat.

Mivel egyre nagyobb a megtér-
tek száma, nekünk is egyre való-
sabb erŒfeszítéseket kell ten-
nünk azért, hogy segítsünk
nekik, amikor rátalálnak az
útjukra. Mindegyiküknek három

dologra van szüksége: egy barátra, egy feladatra, valamint
arra, hogy »Isten jó szavával« táplálják (Moróni 6:4). A mi
kötelességünk ezen dolgok megadása, és nekünk lehetŒségünk
van erre” (Conference Report, 1997. április, 66; vagy Ensign,
1997. május, 47).

Amikor Pál Filemonhoz írt levelét olvasod, gondolkozz el
rajta, miként cseng össze az, amit Pál tanácsolt neki, hogy
fogadják be az evangéliumi testvért, és az, amit Hinckley
elnök kért tŒlünk!

A szentírások megértése
Filemon 1

A szentírások tanulmányozása 
A Filemon 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Írd le, mi a teendŒ

Egy napon – ha ez még nem történt meg – lehetŒséged lesz
majd találkozni és megismerni valakit, aki nemrég tért meg az
egyházhoz. Miután elolvastad a Filemonhoz írt levelet, írj le lega-
lább öt olyan meghatározott dolgot, melyet megtehetsz annak
érdekében, hogy megfelelŒen és úgy bánj az újonnan megtérttel,
ahogyan Pál akarta, hogy Onésimussal bánjanak. Mind az öt
dolog mellé írd le azt a verset a Filemonnak írt levélbŒl, mely
indokolttá teszi a tervezett teendŒt!

Hasznos (11. v.) – HasználhatóHaszontalan (11. v.) –
Használhatatlan

Az igaz tan hatása

Elder Boyd K. Packer, a Tizenkét
Apostol Kvórumának tagja, azt
tanította:

„Az igaz tan, ha megértik,
megváltoztatja a hozzáállást és
a viselkedést.

Az evangélium tanainak tanul-
mányozása gyorsabban javít
majd a viselkedésen, mint a
viselkedés tanulmányozása javít
majd azon” (Conference Report,
1986. október, 20; vagy Ensign,
1986. November, 17).

1. Olvasd el a Titus 1:9, 13; 2:1, 15; és 3:8-as verseit! Hogyan
vonatkozik Elder Packer kijelentése Pál Titusnak adott
tanácsára?

2. Olvasd fel Titus 2. fejezetét egy nagyszülŒnek vagy szülŒnek,
majd kérdezd meg, miért jó tanács ez valakinek az Œ korában.
Válaszát írd le a jegyzetfüzetedbe!
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Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele
Kik voltak a zsidók?
Ábrahám volt az elsŒ olyan személy, akire zsidóként utalnak
a szentírások (lásd 1 Mózes 14:13). Leszármazottait – különös
tekintettel a zsidó népre, mely a leghosszabb ideig maradt együtt
– zsidóknak hívták, és egy olyan nyelvet beszéltek, mely a héber
nyelvként ismert. Jézus Krisztus, az eredeti tizenkét apostol,
valamint az elsŒ megtértek az egyházban mind zsidók voltak.

A zsidóknak ez a háttere magyarázatot ad arra, hogy miért volt
olyan nehéz néhány zsidóságból megtért kereszténynek feladni
a Mózes törvényein alapuló rituáléit és hagyományait. Nem telje-
sen értették azt, hogy Jézus Krisztus a törvényt betölteni jött,
és azt követelte meg tŒlük, hogy egy magasabb törvény szerint
éljenek. Mivel Pál korábban farizeus volt, megértette azokat
a kihívásokat, melyekkel annak során kerültek szembe, hogy
megpróbáltak az „új szövetség”, vagyis Jézus Krisztus evangéliu-
mának teljessége szerint élni. Arra biztatta Œket, hogy gyakorol-
ják a Jézus Krisztusba, és nem azokba a héber vagy júdeai
hagyományokba, illetve szokásokba vetett hitüket, melyek meg-
szıntek és már semmit nem jelentettek.

Ebben a levélben Pál nagyszerı felfogását osztotta meg a zsidók-
kal az ÓszövetségrŒl és Mózes törvényérŒl, valamint apostolként
különleges tanúbizonyságát az Úr Jézus Krisztusról. Azt tanította
nekik, hogy az Ószövetség nem szembenállt Krisztussal, hanem
valójában tanúbizonyságot tett Róla és az Ã evangéliumáról.

Felkészülve a zsidókhoz írt levél tanulmányozására
Itt következik néhány fontos elgondolás, melyekre figyelnünk
kell a zsidókhoz írt levélben:

1. Az Ószövetség tanításait és szokásait betöltötte Jézus Krisztus élete
és küldetése. A zsidókhoz írt levél a birtokunkban lévŒ egyik
legnagyszerıbb kommentára az Ószövetségnek. Amint figyel-
mesen elolvasod és megpróbálod megérteni a zsidókhoz írt
levelet, az Ószövetség több értelmet nyer majd számodra.

2. Jézus Krisztus és az Ã evangéliuma nagyobb a zsidók Mózes törvé-
nye alatt gyakorolt vallásának minden eleménél. Bár valamikor
a zsidók Mózes törvénye alatt gyakorolt vallása volt az igaz
vallás, Jézus betöltötte a törvényt és adott egy magasabb,
celesztiális törvényt. Mózes törvénye nem volt képes üdvössé-
get hozni az embereknek, Jézus azonban igen, és meg is tette
ezt. Pál ószövetségi szentírások felhasználásával mutatta meg,
hogy Krisztus nagyobb az angyaloknál, a prófétáknál és
a papoknál. Azt is megmutatta, hogy Krisztus papsága –
a melkisédeki papság – nagyobb a Mózes törvénye alatt
gyakorlatban lévŒ ároni papságnál.

3. Az általunk csodált ószövetségi emberek nagyszerı dolgokat vittek
véghez a Krisztusba vetett hitük miatt. Pál sok olyan ószövetségi
hŒsrŒl írt, aki Jézus Krisztusra összpontosította az életét
(Jehovára; lásd Zsidók 11), és arra bíztatta a szenteket, hogy
tekintsenek rájuk, mint példaadókra.

Zsidók 1–2
Nagyobb azáltal, 

hogy alacsonyabban van

A zsidó keresztényeknek nehéz volt maguk mögött hagyni
néhány olyan dolgot, amiben régen hittek, valamint régi
hagyományokat, és teljes mértékben Jézus Krisztusra és az
Ã evangéliumára összpontosítani. EbbŒl adódóan Pál azzal
a hatékony tanúbizonysággal kezdte a hozzájuk írt levelet,
hogy Jézus Krisztus mindennél nagyobb és mindeneknél elŒbb
való, az Ã Atyjának kivételével. A Zsidók 1–2 olvasásánál
figyeld meg, mit tanított Pál, hogyan nyerte el Jézus a hatal-
mát, és miért van az angyalok felett!

A szentírások megértése
Zsidók 1

Zsidók 1:4–8, 13–14; 2:2, 5–9, 16 – Angyalok
Az angyal szó azt jelenti: hírnök. Angyal minden olyan hírnök,
akit az Ã munkájának végzésére küldött el Isten. A Zsidók 1–2-
ben említett angyalok Mennyei Atyánk családjának azon tagjai
voltak, akik különleges elhívást kaptak arra, hogy szolgáljanak
és végezzék az Ã munkáját. Egyes angyalok Mennyei Atyánk
olyan szellemgyermekei, akik még nem jöttek le a földre. Mások
olyan emberek, akik éltek már a földön, és (a) szellemek a szel-
lemvilágban, (b) átváltozott lények (mint János, a szeretett), vagy
(c) feltámadt lények (mint Moróni vagy KeresztelŒ János, amikor
Joseph Smith-t meglátogatták).

Az Œ valóságának képmása
(3. v.) – Az Ã személyének
hasonlatosságára való

Pálca (8. v.) – Rúd vagy bot,
mely hatalmat jelképez

Tett (2. v.) – Választott,
kiválasztott, felszentelt

Örökös (2. v.) – Akinek
jogában áll valamit megkapni
vagy örökölni



149

Zsidók 2

Zsidók 2:7–9 – „Kissebbé tetted Œt rövid idŒre az
angyaloknál”
A Zsidók 1. fejezetében azt tanította Pál, hogy Jézus Krisztus
nagyobb volt az angyaloknál. A Zsidók 2. fejezetében aztán azt
mondta, hogy Krisztus rövid idŒre kisebbé tétetett az angyalok-
nál. Hogyan lehetséges ez? Tulajdonképpen mindkét állítás igaz.
A Zsidók 2-ben azt tanította Pál, hogy bár Jézus Krisztus az
Atyját kivéve mindenkinél nagyobb volt, „kisebbé” tette magát,
hogy minden más emberhez hasonlóan megszülessen és kitegye
magát a halandóság kellemetlenségeinek (melynek az angyalok
nincsenek kitéve). Jézus Krisztus sokkal messzebb ment a halan-
dóság kellemetlenségeinek elviselésénél azért, hogy az egész
emberiség fájdalmát elszenvedje (lásd 2 Nefi 9:21). Így ereszke-
dett az alá, amit Mennyei Atyánk bármely gyermeke valaha is
elszenved majd a halandóságban. Pál elmagyarázta: azáltal, hogy
alávetette magát a halandóság körülményeinek, valamint szenve-
dése és kiengesztelése által Jézus Krisztus irgalmat tanult és
minden dolog felett hatalmat nyert.

A szentírások tanulmányozása 
A Zsidók 1–2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és
a B tevékenységet!

Tudj meg többet Jézus Krisztusról

1. Sorolj fel legalább öt olyan dolgot, amit a Zsidók 1:1–4 és
2:9–18-as verseibŒl tudtál meg Jézusról!

2. Pál azért írt a zsidóknak, hogy segítse a zsidó megtérteket
a Jézus Krisztusba vetett hitük növelésében. Szerinted az álta-
lad felsorolt dolgok közül melyik jelentene a legtöbbet szá-
mukra? Miért?

Kellett (17. v.) – Szükséges volt

Engesztelést (17. v.) –
Teljes mértékı fizetséget
(hogy ne tartozzunk Istennek)

Figyelmeznünk (1. v.) –
Gondos figyelmet fordítanunk

ErŒs (2. v.) – Következetes,
nem változó

Biztosítottak (3. v.) –
Tanúbizonyságot tettek róla
és tanítottak

Fizikai test�
nélküli�

angyalok

Fizikai testtel�
rendelkezŒ�
angyalok

A halandóság�
elŒtti világban�
élŒk, akik arra�
várnak, hogy�

megszülessenek

Akik már�
végeztek a�

halandósággal és�
a szellem-�

világban élnek

Tökéletessé�
tett, feltámadt�
lény, aki már�

végzett�
a halandósággal

Átváltozott�
lény, mint�

János,�
a Kinyilatkoztató�

3. Magyarázd el, hogyan használhatnál fel valamit, amit a Zsi-
dók 1–2-bŒl tanultál Jézusról, hogy helyreigazíts egy olyan
tévhitet, mely egyes emberek elméjében létezik ma Vele kap-
csolatban!

Gondolkozz el Jézus Krisztus szerepén

1. A Zsidók 2:9–11 szerint miért engedte meg Jézus, hogy „egy
kevés idŒre kissebbé téte[ssen] az angyaloknál”? (Segítségért
lást a fenti „A szentírások megértése” részt).

2. Nézd meg, hogyan nevezte Pál Jézust a Zsidók 2:10-ben!
Min változtathat az, ha valaki ilyenféleképpen gondol Rá?

3. Nézd meg a Zsidók 2:11-ben, hogy mit nem szégyellt Jézus!
Milyen érzéseket kelt benned ez a tudat?

4. Mit mondanak el nekünk a Zsidók 2:14–18-as versei annak
fontosságáról, hogy Jézus megtapasztalja a halandóságot?
(Amikor elgondolkozol ezen a kérdésen, elolvashatod Alma
7:11–13-as és a Zsidók 4:15–16-os verseit.)

Zsidók 3–4
A kivonulás tanulságai

Az Ószövetség egyik legfontosabb és legismertebb története az
izráeliták kivonulása Egyiptomból, valamint utazásuk a meg-
ígért föld felé. A régi izráelitákhoz hasonlóan, Pál napjaiban
egyes zsidó keresztények úgy gondolták, hogy túl nehéz dol-
got kér tŒlük Isten. A Zsidók 3–4-ben Pál a kivonulás történe-
tének felhasználásával bíztatja a zsidó megtérteket arra, hogy
tartsák meg a hitet és kerüljék az Œsatyáik által elkövetett
hibák megismétlését. Mivel a zsidóknak Mózes napjaiban
nem volt elég hitük Istenben ahhoz, hogy az Egyiptomból
kivezetŒ út során végig engedelmeskedjenek Neki, nem lett
megengedve nekik az, hogy belépjenek a megígért földre.
Pál nem akarta, hogy a zsidók az Œ napjaiban hitük hiánya
miatt vissza legyenek tartva attól, hogy belépjenek az Úr nyu-
godalmába. Pál bizonyságot tett arról, hogy amint Mózes
vezette az Œsatyáikat, Jézus Krisztus is úgy vezeti Œket vissza
Mennyei Atyánk jelenlétébe.

Jézus Krisztus elhagyta 
Atyja színét, és halandóvá vált, 
hogy megmutassa nekünk, 
hogyan találjunk rá 
a Mennyei Atyánkhoz 
hazavezetŒ útra.

Halandóság

Isten színe
(jelenléte)

�
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Zsidók 5
Jézus Krisztus, a nagy fŒpap

Lévi törzsébŒl sok férfi elhívást kapott arra, hogy papként
dolgozzon Izráel templomaiban, de csak egy férfit – Áron
leszármazottját – hívtak el fŒpapnak (az ároni papság rendjé-
ben). Amint azt a 3 Mózes 16 elmagyarázza, ez a fŒpap ment
be évente egyszer a Szentek Szentélyébe a templomban és
ajánlott fel egy különleges áldozatot az egész nép bıneiért. A
nép gyakran böjtölt ezen a napon, mely a kiengesztelés napja-
ként volt ismert. Pál a Zsidók 5-ben elmagyarázta, hogyan
volt a fŒpap Izráelben csupán szimbóluma az igazi fŒpapjuk-
nak, Jézus Krisztusnak, aki az egész nép bıneiért meghozta
a végsŒ kiengesztelést, majd belépett Atyja jelenlétébe. Ennek
ismerete segíthetett azoknak a zsidó hitbŒl megtérteknek,
akik még mindig nyomást éreztek a zsidó fŒpap követésére,
aki hatalommal bíró egyén volt a közösségben.

A szentírások megértése
Zsidók 5

Zsidók 5:6–10 – Melkisédek
A Joseph Smith fordítás rámutat arra, hogy a Zsidók 5:7–8
Melkisédekre utal, aki Ábrahám napjaiban volt egy nagyszerı
fŒpap. Ugyanezek a versek Krisztusra is utalhatnának.

A Zsidók 5:6, 9–10 a melkisédeki papságra utal. A Tanok és szö-
vetségek 107:1–4 elmondja nekünk, hogy az ÜdvözítŒ papságát
két okból hívják melkisédeki papságnak: hogy kerüljük Krisztus
nevének túlságosan gyakori használatát, és mert Melkisédek oly
nagy király és fŒpap volt. Pál végig, a Zsidók könyvének egészén
át kihangsúlyozta, hogy Jézus volt a Melkisédek rendje szerinti
fŒpap. Azt tanította, hogy a melkisédeki papság nagyobb a
Mózes törvénye alatt gyakorlatban lévŒ ároni papságnál. Szeren-
csések vagyunk, hogy olyan napokban élhetünk, amikor a maga-
sabb papságot minden arra érdemes, érett férfi megkapja az
egyházban, és ezáltal végezhetik Krisztus üdvözítŒ munkáját.

A szentírások tanulmányozása 
A Zsidók 5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A–C
tevékenységeket!

bıneiért, de a sajátjaiért is
ajánlott fel áldozatot

Tisztesség (4. v.) – Elhívás

Esedezések (7. v.) – Imák
és könyörgés Istennek

Körül van véve gyarlósággal
(2. v.) – Tele van gyengeséggel

Miképen a népért, azonképen
önmagáért is (3. v.) – A pap
nemcsak más emberek 

Memoriter – Zsidók 5:4

1. A Zsidók 5:4 szerint ki jogosult a papság, illetve abban
bármely elhívás elnyerésére?

2. Olvasd el a 2 Mózes 28:1-et, és írd le, hogyan hívták el Áront!
Hasonlítsd össze ezt a verset az ötödik hittétellel!

Az engedelmesség tanulása

1. A Zsidók 5:7–8 szerint hogyan lett olyan naggyá Melkisédek?

2. Magyarázd el, szerinted miért tanulhat így engedelmességet
valaki.

Tej vagy hús?

A Zsidók 5:12–14-ben Pál elmagyarázta, hogy néhány egyháztag-
nak, mint a kisgyermekeknek, csak lelki „tej” adható, míg éret-
tebbé nem válnak az evangélium szerinti életben, és kezelni
tudják a lelki „húst”. Gondolkozz el jelenlegi lelki érettségeden,
és írd le, milyen lelki táplálékra állsz készen. Magyarázd el,
miért!

Zsidók 6–10
Mózes törvénye bizonyságot 

tett Krisztusról

Pál megtanította a zsidó megtérteknek, hogyan töltötte be
Jézus Krisztus és az Ã evangéliuma az ószövetségi tanításokat
és szokásokat (lásd Zsidók 6–10). Megpróbálta megmutatni
nekik, hogy Jézus Krisztus „új szövetsége” nagyobb a „régi
szövetségnél”, mivel az új szövetségnek hatalmában áll az
örök élet biztosítása.

A szentírások megértése

Zsidók 6 – ElŒre haladva
Pál emlékeztette a zsidókat, hogy már ismerik az evangélium
alapvetŒ tantételeit, és elŒre kellene haladniuk a lelki fejlŒdésük-
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ben. Elmagyarázta, hogy – Ábrahám leszármazottaiként – rájuk
is kiterjedhet az örök élet ígérete, mely Ábrahámnak adatott, ha
mindvégig igazak és hıek maradnak.

Zsidók 7 – Egy magasabb papság
Pál még több dolgot megtanított a népnek MelkisédekrŒl, vala-
mint a Krisztus által hozott melkisédeki papság és a zsidók által
a Mózes törvénye alatt gyakorolt ároni papság közötti különb-
ségrŒl. Mivel az ároni papságnak határa van, ezért az örök élet
áldásainak elnyeréséhez és az azzal való szolgáláshoz szükség
van egy magasabb papságra.

Zsidók 8 – Egy új szövetség
Pál bizonyságot tett róla, hogy Jézus Krisztus volt az „új szövet-
ség” fŒpapja, betöltve a Jeremiás 31:31–34 próféciáját.

Zsidók 9–10 – Áldozat
Pál megtanította a zsidókat a templom, valamint a templom
szertartásainak jelentŒségére Mózes törvénye idején. Bizonysá-
got tett arról, hogy minden felajánlott áldozat Jézus Krisztust
szimbolizálta, akinek áldozata minden más áldozatot jelentŒség-
teljessé tett. Jézus Krisztus áldozatán keresztül nyerhetünk
bocsánatot a bıneinkre, és végül mindenki, nemcsak a fŒpap,
beléphet Isten színe elé.

A szentírások tanulmányozása 
A Zsidók 6–10. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

A két próféta

Olvasd el a Zsidók 7:1–4-es verseit, és írd le, mit tudsz meg
Ábrahámról és MelkisédekrŒl! A 3. vers elsŒ része a papságra
utal, nem Melkisédekre, és azt jelenti: nem kell valakinek Izráel
egy bizonyos törzsébŒl származnia ahhoz, hogy megkapja ezt
a magasabb papságot. A vers utolsó része mindenkire vonatko-
zik, aki megkapja a melkisédeki papságot.

Zsidók 11
A Jézus Krisztusba vetett hit ereje

Ez a halandó élet megköveteli, hogy hit által éljünk. A Biblia
sok olyan ember példáját tartalmazza, aki megmutatta
nekünk, hogyan tegyük meg ezt, és Pál sokakat megnevezett
a Zsidók 11-ben. A szentírások ezen nagyszerı férfiaihoz
és asszonyaihoz hasonlóan mi is hittel igyekszünk megérteni,
és hittel követjük Mennyei Atyánk tervét. Ha Jézus Krisztusra
összpontosítjuk a hitüket, akkor erŒt nyerünk a kitartáshoz
a próbatételek és a megpróbáltatások során, és képesek
leszünk arra, hogy a szellemi értelemben elŒre haladjunk
a mennyei otthonunk irányában.

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Miután mindent szá-
mításba vettünk, az egyház egyedüli igazi vagyona népének
hitében rejlik” (Conference Report, 1991. április, 74; vagy
Ensign, 1991. május, 54). A Zsidók 11 olvasásánál gondol-
kozz el rajta, hogyan alkalmazhatod a hit nagyszerı példáit,
melyeket azok a férfiak és nŒk mutattak, akikrŒl Pál írt, és
hogyan járulhatsz hozzá hiteddel Isten királyságának igazi
vagyonához!

A szentírások megértése
Zsidók 11

Zsidók 11:1 – Pál meghatározása a hitet illetŒen
Elder Howard W. Hunter, aki akkoriban a Tizenkét Apostol
Kvórumának volt a tagja, segített elmagyarázni a Zsidók 11:1-et,
amikor azt mondta: „A hit biztossá tesz minket abban, amit
remélünk, és meggyŒz minket arról, amit nem látunk. . . . Akik
Œszintén keresik Istent, azok nem látják ugyan Œt, de hit által
megismerik az Œ valóságát. Ez több a reménységnél. A hit meg-
gyŒzŒdéssé teszi ezt – nem látott dolgokról való meggyŒzŒ-
déssé” (Conference Report, 1974. október, 138; vagy Ensign, 1974.
november, 97). A hitnek azon meghatározásait is elolvashatod,
melyeket más próféták adtak Alma 32:21 és Éther 12:6-os
verseiben.

MidŒn felnövekedett (24. v.) –
Elég idŒs lett ahhoz, hogy
felnŒttnek számítson

Krisztus gyalázatát (26. v.) –
A kritikát, melyet Krisztus
követéséért kapott

A megjutalmazásra tekintett
(26. v.) – Tudta, hogy végül
megítéltetik és jutalmat kap

Nélkülözve (37. v.) –
Az életben szükséges dolgok
hiányában

MeggyŒzŒdés (1. v.) –
Bizonyság, bizonyíték

Lakott (9. v.) – Ideiglenesen,
nem örökre élt valahol

Méhében való foganásra
(11. v.) – Hogy gyermekei
legyenek

Üdvözölve (13. v.) –
MeggyŒzve, inspirálva

Példaképen (19. v.) –
Szimbólumként
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Zsidók 11:5 – Énók átváltozott
Énók átváltozott, mely azt jelenti, hogy Isten változást idézett elŒ
a testében, hogy a saját feltámadásáig ne élje meg sem a fájdal-
mat sem a halált. (Másik példát illetŒen lásd 3 Nefi 28:4–9.)

Zsidók 11:10–16 – Milyen „várost” vagy „országot”
kerestek az Œsi próféták?
Egyszerı megfogalmazásban a menny, a celesztiális királyság,
ahol Isten lakik – ez volt az a város vagy ország, melyet az Œsi
próféták kerestek. Míg a föld a bukás hatásai alatt marad, a
menny nem a földön található. Amikor azonban Isten népe telje-
sen szent szövetségeket köt Vele és megtartja azokat, a tisztesség
városait hozza létre, melyet Sionnak nevezünk (lásd Mózes 7:18).
A Sionban lévŒknek kiváltságában áll, hogy Isten jelenlétét
élvezzék a földön. Ha megalapítják Siont, akkor a hithı szenteké
lehet az a város, melyre a Pál által megemlített próféták áhítoz-
tak – egy olyan város, „melynek építŒje és alkotója Isten”
(Zsidók 11:10). A szentírások megjövendölik, hogy az utolsó
napokban Sion ismét felépül majd a földön, beleértve ebbe
Sion központi városát, melyet az Új Jeruzsálemnek hívnak
(lásd T&Sz 45:65–67; 84:2–5).

A szentírások tanulmányozása 
A Zsidók 11. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és
a B tevékenységet!

A hit példaadói

1. Készíts a jegyzetfüzetedben egy táblázatot, melyben felsorolsz
hittel teli embereket. Használd fel azt, amit a Zsidók 11. feje-
zetébŒl tudtál meg, valamint a következŒ táblázat példáját!

Név Zsidók 11 Miben mutatott hitet Kapott áldások

Ábel 4. v. „Becsesebb áldozatot”
ajánlott fel Istennek

Bizonyságot kapott
IstentŒl arra vonat-
kozóan, hogy tisztes-
séges az Ã szemében

JövendŒbeli Jeruzsálemek

A millennium utánA millennium elŒtt

Independence
Missouri

A celesztiális Föld

Egy szent város, amely
leereszkedik, hogy eggyé

legyen a celesztiális Földdel

Egy olyan város, amelyet
az utolsó napokban
építenek a szentek

2. Válassz ki egy olyan embert, aki a hit példaadója volt! Írd le
röviden, hogyan vonatkozik az illetŒ példája rád, valamint
a hitre, melyre szükséged van ahhoz, hogy szembenézz a ma
elŒtted álló kihívásokkal! Miben hasonlítanak az adott illetŒ
kihívásai a te kihívásaidhoz?

„Hit által”

A Zsidók 11 sokszor elmondja nekünk, hogy ezek a régen élt
nagyszerı férfiak és nŒk „hit által” nyerték el Isten áldásait.

1. Említsd meg legalább három olyan ember példáját, aki szerin-
ted benne lehetne ebben a fejezetben, ha a te napjaidban és
ott íródott volna ez, ahol élsz!

2. Annak alapján, ahogyan a Zsidók 11-ben írt Pál, írj az általad
kiválasztott három emberrŒl! Minden példát kezdj úgy: „hit
által”, majd add meg az illetŒ nevét, mondd el, mit tett, ami
nagy hitet mutatott, magyarázd el, miért mutatott ez nagy
hitet, és sorolj fel néhány olyan áldást, melyet Isten megígért
az ilyen embernek ebben az életben és a következŒben!

Zsidók 12
Elkötelezettség és helyreigazítás

A Zsidók 11. fejezete sok olyan ember történetét tartalmazza,
akik megmutatták a Jézus Krisztusba vetett hitüket. A Zsidók
12. fejezetében Pál elmagyarázta, hogyan lelkesítsen minket
az ilyen hit megléte arra, hogy bízzunk az Úrban. Ha megen-
gedjük az Úrnak, hogy helyreigazítson minket, és ha életünk
végéig elkötelezettek maradunk, az két fontos módja annak,
ahogyan megmutathatjuk a Belé vetett hitünket és bizalmun-
kat. Miután fellelkesítettek a Zsidók 11. fejezetében található
történetek és példák, nézd meg a Zsidók 12. fejezetében, hogy
mi módon alkalmazhatod a tanultakat!

A szentírások megértése
Zsidók 12

Becsültük, kegyességgel (9, 28.
v.) – Tisztelet, engedelmesség

Keserves (11. v.) – Szomorú,
gyötrelmes

Ellankadt (12. v.) – Gyenge
(a félelmet is szimbolizálhatja)

Kérték (19. v.) – Átérezve
kértek, könyörögtek

Közbenjáró (24. v.) – Olyan
valaki, aki két ember közé
lép, hogy békét tegyen (vagy
helyreállítsa azt) és barátsá-
got teremtsen, illetve hogy
jóváhagyjon egy szövetséget

Fellege (1. v.) – Száma,
csoportja

Megkörnyékez (1. v.) – Zargat

Megvetve (2. v.) – Figyelmet
nem szentelve

Megostoroz (6. v.) –
Megbüntet

Korcsok (8. v.) – Leányanyák
gyermekei (ma ez otromba
kifejezésnek számít); Pál
annak szemléltetésére hasz-
nálta ezt a kifejezést, hogy
nem törvényes fiai Œk Isten-
nek, mivel nem követik Ãt.
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Zsidók 12:18–21 – A hegy
Ezek a versek Mózes és Izráel gyermekeinek tapasztalatára utal-
nak Sinai hegyénél. Az izráeliták annyira féltek és annyira nem
voltak érdemesek, hogy elutasították annak lehetŒségét,
hogy Mózessel együtt felmenjenek a hegyre és az Úr színe elé
lépjenek.

Zsidók 12:22 – A mennyei Jeruzsálem
Annak érdekében, hogy olvass a mennyei JeruzsálemrŒl, melyet
a Zsidók 12:22-es versében említett meg Pál, lásd a Zsidók 
11-hez tartozó „A szentírások megértése” részt.

Zsidók 12:24 – Krisztus vére „jobbat beszél, mint az
Ábel vére”
Ábel halála jelképezte a halandó élet végét. Krisztus halála és
feltámadása nyitotta meg az örök élethez vezetŒ utat – mely
végtelenül jobb, mint amit Ábel halála jelképezett.

A szentírások tanulmányozása 
A Zsidók 12. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

ErŒvel kitartani

1. A Zsidók 11. fejezetében sok hithı egyén példáját felsorolta
Pál. Olvasd el a Zsidók 12:1–2-es verseit, és sorold fel,
mire biztatta Pál a zsidó szenteket, mit tegyenek, amivel
megmutatják a hitüket!

2. Magyarázd el, hogyan segít nekünk befejezni „az elŒttünk
lévŒ” versenyt (annak kihívását, hogy mindhalálig hithıen
éljünk) az, ha Jézusra tekintünk. Nevezd meg két módját
annak, ahogyan még teljesebben tekinthetsz Jézusra az
életedben!

Egy szeretŒ atya helyreigazítása

1. A Zsidók 12:5–8 szerint miért örüljünk, amikor helyreigazít
vagy megfedd minket Mennyei Atyánk vagy az Ã szolgái?

2. Nevezd meg legalább két módját annak, ahogyan Mennyei
Atyánk helyreigazít minket!

3. Magyarázd el, hogyan juttatják kifejezésre Mennyei Atyánk
helyreigazításai az irántad érzett szeretetét, vagy mondd
el egy olyan alkalom példáját, amikor érezted a Zsidók 12:11-
ben kifejtett mondanivaló igaz voltát!

Másokra gyakorolt hatásunk

A Zsidók 12:12–14-ben azt tanácsolta Pál a szenteknek, hogy
segítsék és szolgálják egymást. A 15-ös versben aztán arra figyel-
meztette Œket, hogy ha elfelejtik, hogyan áldotta meg Œket Isten,
és megengedik, hogy negatív érzések alakuljanak ki, akkor rossz
példájukkal gondot okoznak majd maguknak és másoknak. Írj
egy olyan alkalomról, amikor valakinek a szeretetet, szolgálatot
vagy kedvességet sugárzó jó példája segített neked abban, hogy
igazabb életet akarj élni!

Zsidók 13
Utolsó utasítások

Amikor befejezte a zsidókhoz írt levelet, azt tanácsolta Pál
a szenteknek: éljenek a vallásuk szerint azáltal, hogy kedvesek
az idegenekhez (lásd Zsidók 13:1–3), hıségesek a házasság-
ban (lásd 4. v.), önzetlenek (lásd 5–6. v.), támogatják 
a vezetŒiket (lásd 7, 17–19, 24. v.), és – mindenek elŒtt –
emlékeznek Jézus Krisztusra (lásd 8–16, 20–21. v.).

A szentírások tanulmányozása 
A Zsidók 13. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Jó beszéd lenne belŒle

Válassz ki egy olyan frázist a Zsidók 13. fejezetébŒl, mely jó címe
lenne egy egyházi vezetŒk által elmondható beszédnek. Magya-
rázd el, miért választottad ezt a címet, és sorolj fel legalább két
olyan mondanivalót, melyrŒl szerinted szót lehetne ejteni egy
ilyen címmel bíró beszédben!
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Jakab apostolnak közönséges levele
Mi az a közönséges levél?
Jakab könyve az elsŒ, hét olyan levélbŒl, melyek közönséges
levelekként ismertek. Azért nevezték így Œket, mert szélesebb
körı közönségnek íródtak, mint Pál levelei, melyek bizonyos
egyéneknek vagy gyülekezeteknek szóltak.

Ki volt Jakab?
Jakab a héber Jákób név görög megfelelŒje, mely gyakori név volt
az Újszövetségben. Jakabnak hívták még a szeretett János testvé-
rét, Jakabot, aki Péterrel és Jánossal együtt az ElsŒ Elnökség
tagja volt, valamint Jakabot, Alfeus fiát, aki szintén Jézus
tizenkét apostola közé tartozott. E levél szerzŒjének Jakab, az
igazságos volt a neve. Jézus fivére volt, és püspökként szolgált
a jeruzsálembeli gyülekezetben.

Jakabnak része volt abban a kiváltságban, hogy látta a feltáma-
dott Urat (lásd 1 Korinthusbeliek 15:7). Egész életén át hısége-
sen kitartott az evangélium mellett. A hagyományok megállapí-
tása szerint mintegy Kr.u. 63-ban végezték ki azok, akik hitének
megtagadását követelték tŒle. Úgy gondoljuk, hogy ez a levél
Kr.u. 50 körül íródott.

Mit tanított Jakab?
Jakab azt tanította, hogy az igaz kereszténység olyan életet köve-
tel, melynek során tisztességes cselekedeteket teszünk és szolgá-
lunk. A mindennapi tisztességben és a kedves cselekedetekben
rejlik annak próbája, hogy vajon Jézus követŒi vagyunk-e. Jakab
azt tanította, hogy az ilyen cselekedetek bizonyítják a Jézus
Krisztusba vetett hitünket.

Jakab 1–2
„A hit cselekedetek nélkül megholt”

Mit gondolsz azokról az emberekrŒl, akik azt mondják, hogy
hisznek Jézus Krisztusban és az evangéliumban, de nem úgy
viselkednek? Jakab azt tanította, hogy „a hit cselekedetek nél-
kül megholt” (Jakab 2:26). Szentekként kifejezésre kell juttat-
nunk a hitünket azáltal, hogy az evangélium szerint élünk. A
Jakab 1–2 olvasásánál keress olyan tanításokat, melyek bizta-
tást és segítséget adnak neked az evangélium szerinti életben.

A szentírások megértése
Jakab 1

Jakab 1:5 – „Ha pedig valakinek közületek nincsen
bölcsessége, kérje IstentŒl”
Elder Bruce R. McConkie azt írta: „Ez az egy szentírás-vers
nagyobb és messzemenŒbb hatást gyakorolt az emberiségre,
mint bármely más mondat, melyet bármely korban is feljegyzett
valamely próféta” (Doctrinal New Testament Commentary,
3:246–247). Miután elolvasta ezt a szentírást és érezte annak
igazságát, akkor látott hozzá Joseph Smith, hogy imában
megkérdezze, melyik egyházhoz csatlakozzon. Ez az alázatos
ima indította el az evangélium visszaállítását.

Jakab 1:25 – Mi „a szabadság tökéletes törvénye”?
„A szabadság tökéletes törvénye” az evangélium teljessége.
Ha úgy döntünk, hogy az evangélium tantételei szerint élünk,
akkor elkerüljük a bın fogságát (lásd 2 Nefi 2:27; T&Sz 88:86).

Jakab 2

Jakab 2:1 – „Ne legyen személyválogatás 
a ti hitetekben”
A Joseph Smith fordítás helyesbítése szerint ez a kifejezés úgy
hangzik, hogy nem lehet hitetek Jézus Krisztusban úgy, hogy
személyválogatók vagytok (lásd JSF, Jakab 2:1).

A szentírások tanulmányozása 
A Jakab 1–2. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Memoriter – Jakab 1:5–6

Joseph Smith még csak tizennégy éves volt, és zavarodottnak
érezte magát a vallások tekintetében, amikor olvasott Jakab
könyvébŒl.

1. Olvasd el a Jakab 1:5–8-as verseit, és írd le azokat a szavakat
vagy kifejezéseket, melyek arra biztatnak téged, hogy IstentŒl
kérj útmutatást!

2. Olvass Joseph Smith élményérŒl a Joseph Smith története
1:10–13-as verseiben! Írj le egy olyan helyzetet, amikor segít-
séget kaphatnál azáltal, hogy hitet gyakorolsz és IstentŒl kérsz
bölcsességet!

Elmarasztaltatva (9. v.) –
Elítélve vagy megbüntetve

Káromol (7. v.) – Tiszteletlenül
említ

Személyválogatás, személyvá-
logató (1, 9. v.) – Kivételezés

Kitart (12. v.) – Ellenáll

Zabolázza (26. v.) – Felügyeli

Épek (4. v.) – Teljesek

Készségesen (5. v.) –
Szabadon, bŒkezıen

Kétszívı ember (8. v.) – Meg-
ingó, bizonytalan, kételkedŒ
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Írj beszédet egy úrvacsorai gyılésre

Képzeld el, hogy megkértek: beszélj egy úrvacsorai gyılésen.
A Jakab 1:12–16, 22–27-ben tanultak felhasználásával vázolj fel
egy ötperces beszédet arról, hogy mi módon élhetnek a fiatalok
még jobban az evangélium szerint!

Jakab 1:23

Memoriter – Jakab 2:17–18

Vannak olyan vallások, melyek azt tanítják, hogy az üdvözülés-
hez csak hitre van szükség, a jó cselekedetek nem szükségesek.
Jakab mást tanított. Olvasd el az alábbi levelet, és válaszolj
rá írásban a Jakab 2:14–26-ban található információk felhaszná-
lásával!

Kedves barátom!

Attól tartok, hogy nem vagy keresztény, mert nem fogadod
el Jézust az ÜdvözítŒdnek. Hiszel abban, hogy a hit megléte
mellett tisztességes cselekedeteket is tenned kell ahhoz,
hogy Isten elfogadjon téged. Megtévesztettek! Nincs szük-
ség cselekedetekre akkor, ha hiszel! Krisztus kegyelme
miatt a cselekedetek tetszetŒsek ugyan, de szükségtelenek.
Kérlek téged, fordulj el téves elképzeléseidtŒl, fogadd el
Krisztust, és ne a cselekedeteidre támaszkodj, hogy azok
üdvözítsenek téged! Csak akkor lelhetsz békére.

Barátod egy másik egyházban.
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Jakab 3
A nyelv megszelídítése

ElŒfordult már az, hogy nagyon megsértett valami, amit neked
vagy rólad mondtak? Szerinted kinek okozott ez nagyobb
sérülést – neked, vagy annak, aki mondta? Jakab levelének
egyik alapvetŒ tanítása az, hogy fékezni kell a nyelvünket
(lásd Jakab 1:19, 26; 3:10). Jakab 3. fejezetének olvasásakor
próbáld meg eldönteni, hogy miért tarthat vissza minket
a tökéletességtŒl az, amit mondunk!

A szentírások megértése
Jakab 3

Egy kis zabla, megfelelŒen elhelyezve a szájában, irányítani képes egy erŒs lovat.
Ehhez hasonlóan, egy kis kormánylapát irányítani vagy kormányozni képes egy
nagyon nagy hajót.

A szentírások tanulmányozása 
Jakab 3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
tevékenységet!

Szelídítsd meg a nyelved

Fontos, hogy mit mondunk. Ablakot nyit a szívünkbe. A kedves
és felemelŒ szavak tiszta gondolatokból és jó érzésekbŒl ered-
nek; a gonosz és bántó szavak gonosz gondolatokból és rossz
érzésekbŒl erednek. Olvasd el Jakab 3:1–13-as verseit, és sorolj
fel legalább három olyan szókapcsolatot, mely különbözŒ ötlete-
ket tükröz annak irányítására, hogy mit mondunk!

Kormánylapát

Cselekedeteit (13. v.) –
Viselkedés

Testi (15. v.) – Vággyal teli

MegszeplŒsíti az egész testet
(6. v.) – Elpusztít vagy tisztáta-
lanná tesz

Okos (13. v.) – Intelligens vagy
tapasztalt
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Jakab 4–5
A gonosz legyŒzése az életedben

Jakab praktikus tanácsot adott a mindennapi élethez,
elmondta például, milyen fontos alávetni magunkat Isten aka-
ratának, és megérteni, hogyan szabhat határt a gazdagság
a lelki fejlŒdésnek. Tanácsa éppen olyan fontos ma, mint
akkor, amikor azt leírta. Jakab 4–5 sok mondanivalója közül
figyelj fel azokra, melyek leginkább segítségedre lehetnek,
amint igyekszel Mennyei Atyánk terve szerint élni!

A szentírások megértése
Jakab 4

Jakab 5

A szentírások tanulmányozása 
Jakab 4–5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a következŒ
tevékenységeket!

Sóhajtozzatok (9. v.) – Zsém-
belŒdjetek, panaszkodjatok

Buzgóságos (16. v.) – Intenzív,
Œszinte

Dobzódtatok (5. v.) –
Pocsékolók voltatok a fényızŒ
életmódban

Irigységre kívánkozik (5. v.) – Irigy vágyai vannak

Írj egy receptet

Képzeld el, hogy orvos vagy. Olvasd el Jakab 4:1–4-es verseit,
és határozd meg azon emberek négy tünetét, akik „a világias
dolgok iránti barátság” nevı betegségben szenvednek! Most,
hogy már diagnosztizáltad a lelki betegséget, olvasd el Jakab
4:7–12-es verseit és írj egy receptet, mely segíteni fog az
embereknek „a világias dolgok iránti barátság” legyŒzésében,
valamint a gyógyulásban, Isten barátjaként!

Írj egy papsági áldásról

Elder Neal A. Maxwell mondta el a következŒ történetet:

„Abban az idŒben éreztem elŒször életemben a Szellem tanúság-
tételét, amikor beteg volt a kishúgom. Hat hetesen szamárköhö-
gésben fekve haldoklott. Én körülbelül 14 éves voltam. „Zsírozó
majom” [szerelŒ] voltam a Greyhound Buszok garázsában. Reg-
gel háromkor jöttem haza, és láttam, hogy világosság van oda-
bent. Tudtam, hogy beteg a húgom, és azt mondtam magamban:
»Ez nagy bajt jelent«. Amikor beértem, a kerek ebédlŒasztalon
feküdt, és már nem lélegzett.

Abban az idŒben nem voltak antibiotikumok. Figyeltem, amint
édesapám az Újszövetségben leírt módon megáldja Œt a papság
hatalma által, és láttam, amint újra lélegezni kezd. Akkor tud-
tam, hogy a papság hatalma valóságos” („PBS Interview Studies
Effect of God in Life,” Church News, 1996. augusztus 31, 4).

1. Miután elolvastad Jakab
5:14–16-os verseit, írd le,
hogy mi az a papsági áldás!

2. Röviden írj egy olyan alka-
lomról az életedben, amikor
papsági áldást kaptál, vagy
jelen voltál azon!

1 Péter 1–2
Jézus Krisztus, 

az elŒre kiválasztott Megváltó

Keresztre feszítése elŒtt azt mondta az ÜdvözítŒ Péternek:
„Te azért idŒvel megtérvén, a te atyádfiait erŒsítsed”
(Lukács 22:32). Az 1 Péter 1–2 olvasásánál keresd meg Péter
tanúbizonyságát Jézus Krisztusról, és figyeld meg, hogyan
bíztatta és erŒsítette a szenteket, eleget téve ezzel az Úr paran-
csolatának! Azt is kérdezd meg magadtól: „Hogyan erŒsíthet-
nek meg engem ezek a tanítások, amint felkészülök Jézus
Krisztus második eljövetelére?”

Péter, Jézus Krisztus apostola
Jézus Krisztus halála és feltámadása után Péter volt az egyház
elnöke. FŒ apostolként Œ gondoskodott vezetésrŒl, amint azt ma
a mi prófétánk is megteszi. Életének vége felé egyre erŒsebb lett
a Római birodalom által tanúsított üldöztetés, és egyre veszélye-
sebbé vált keresztényként élni. Az egyháznak sok hithı tagját
kivégezték a hitük miatt. Péter azért írta ezt a levelet, hogy biz-
tassa a szenteket a szenvedéseik közepette, és hogy emlékez-
tesse Œket hithıségük örök jutalmára (lásd 1 Péter 4:12–13).

1 Péter néhány egyedülálló témája
Joseph Smith próféta azt mondta: „Minden apostol között Péter
vetette papírra a legfennköltebb nyelvezetet” (History of the
Church, 5:392). Ebben a levélben benne van Péter tanúbizony-
sága Jézus Krisztus elŒre kiválasztásáról, meggyŒzŒdése arról,
hogy a szentek Isten „megtartásra való népe”, valamint a Biblia
néhány legtöbbet eláruló kijelentése az üdvösségrŒl a halottak
számára.
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A szentírások megértése
1 Péter 1

1 Péter 2

1 Péter 2:2 – „A tiszta, hamisítatlan tej után
vágyakozzatok”
A csecsemŒk könnyen meg tudják emészteni a tejet, és az segít
nekik a megfelelŒ növekedésben. Ehhez hasonlóan, az alapvetŒ
evangéliumi tantételek is segíthetnek a fiataloknak, hogy
növekedjen a hitük az evangéliumban. Péter analógiája hasonlít
Páléhoz az 1 Korinthusbeliek 3:2-ben.

1 Péter 2:4–8 – Mire utalnak mindezek a „kövek”?
Péter egy „lelki ház”-hoz hasonlította Jézus Krisztus egyházát
(1 Péter 2:5). Jézus Krisztus, mint „élŒ” kŒ (4. v.) tétetett meg eme
lelki ház fŒ „szegletkövének” (6. v.). Emellett Œ az „a kŒ, amelyet
az építŒk megvetettek” (7. v.), mely arra utal, hogy Jézus Krisztust
elutasították a zsidók. Ezen elutasítás ellenére, Péter bizonyságot
tett arról, hogy Jézus Krisztus vált „a szegletnek fejévé” (7. v.).
Ã az a „kŒ”, melyre építenünk kell (lásd Hélamán 5:12).

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Péter 1–2. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ tevékenységek (A–C) közül!

Írj egy feladat-meghatározást

Az 1 Péter 1:1–16-ban arra biztatta Pál az egyház tagjait, hogy
ismerjék fel, kik is Œk, és teljesítsék a halandóság elŒtti életben
elvállalt feladatokat. Olvasd el a 2–5, 6–9 és 13–16-os verseket,
majd írj egy feladat-meghatározást, mely elmondja Isten elvárá-
sait a szentek irányában ebben az életben. A feladat-meghatáro-
zás egyszerı kifejezésekkel elmondja, hogy mit kell tennie
valakinek egy feladat elvégzéséhez.

Írj egy szentírásbeli szavakat
tartalmazó szótárt

1. Olvasd el az 1 Péter 2:9–10-es verseit, és a következŒ kifejezé-
sek mindegyikére írj egy szócikket a Bibliaszótárnak: válasz-
tott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való
(sajátságos) nép.

A gonoszság palástja (16. v.) –
Bujkálás gonosz szándékkal

Gonoszság (1. v.) – Bántásra
irányuló vágy

Álnokság (1. v.) – Megtévesztés

Romolhatatlan, szeplŒtelen . . .
örökség (4. v.) – Örök üdvös-
ség

Felövezvén . . . derekait (13. v.)
– Felkészítvén

El volt rendelve (20. v.) –
A halandóság elŒtti életben fel
lett készítve egy elhívásra
a halandóság ideje alatt

Képmutatás nélkül való
(22. v.) – Ãszinte

Akik ki vannak választva
(2. v.) – Isten kiválasztotta
Œket a hitük és az engedelmes-
ségük miatt

Megszentelés (2. v.) – Annak
folyamata, ahogyan tisztává
válunk a kiengesztelés által

Kegyelem (2, 10, 13. v.) –
Isteni segítség vagy erŒ, melyet
Isten kegyelme és szeretete
által kapunk

Próbáld meg olyanná tenni a meghatározásaidat, mint amilye-
nek egy igazi szótárban vannak!

2. Joseph Fielding Smith azt tanította: „A szentek sajátságosak.
Ez a szokásaikat és a vallási meggyŒzŒdéseiket illetŒen is igaz.
Ha hıek a hitükhöz, akkor mindenképpen különbözni fognak
a többi embertŒl. Vallásuk követeli meg ezt tŒlük” (Doctrines
of Salvation, 1:234). Írj egy olyan helyzetrŒl, amely megmutat-
ja, hogyan igaz ez a kijelentés!

„Királyi papság . . . vagytok”

Készíts felsorolást

Péter arra kérte az akkori szenteket, hogy higgyenek Jézus
Krisztusban és kövessék „az Œ nyomdokait” (1 Péter 2:21).
Olvasd el az 1 Péter 2:11–13, 21–25-ös verseket, és sorold fel az
ÜdvözítŒ követéséhez szükséges lépéseket! Gondolkozz el azon,
hogy melyekre lenne leginkább szükség a te életedben!

1 Péter 3–5
A halottak megváltása

Elder David B. Haight, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja
azt mondta: „Az utolsó napi szentek választott nép, akiket
kijelöltek rá a halandóság elŒtti világban, hogy az Úr társai
legyenek az élŒk és a halottak üdvözítésében. Az ElsŒ Elnök-
ség kijelentette, hogy az egyház és ennél fogva tagjainak egyik
fŒ feladata a halottak megváltása” (Conference Report, 1990.
október, 74; vagy Ensign, 1990. November, 59). Az 1 Péter
3–5 olvasásánál keresd meg Péter tanításait eme fontos evan-
géliumi feladatot illetŒen!
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A szentírások megértése
1 Péter 3

1 Péter 3:18–20; 4:6 – Jézus Krisztus küldetése
a szellemvilágban
1918. október 3-án, Joseph Smith elnök leült és elgondolkozott
ezeken a verseken, amelyek 1 Péter-bŒl származnak. Értelmének
szemei megnyíltak, halottak seregeit látta, és feltárult elŒtte,
hogy mi módon hirdettetik az evangélium azoknak, akik már
meghaltak. Ennek a látomásnak a beszámolója a Tanok és szö-
vetségek 138-ban van. Elmondja nekünk, hogy az Úr megláto-
gatta a szellemvilágot, míg teste a sírboltban feküdt. Maga köré
gyıjtötte az igaz életet élt szellemeket, és misszionáriusi sereggé
szervezte Œket. Elvállalták annak feladatát, hogy a börtönben
lévŒ szellemeknek tanítsák az evangéliumot.

A templomokban végzett munkánk szükséges szertartásokról
gondoskodik azok számára, akik a szellemvilágban fogadták
el az evangéliumot. Ily módon Mennyei Atyánk minden gyerme-
kének lehetŒsége van az evangélium elfogadására és arra, hogy
minden szükséges üdvözítŒ szertartásban részesüljön.

1 Péter 4

1 Péter 5

Márk (13. v.) – Márk, az
evangélium szerzŒje

Rút nyerészkedésbŒl (2. v.) –
Haszon- vagy pénzszerzésbŒl

Babilon (13. v.) – Róma,
képletesen szólva

Mintegy Isten igéit szólja
(11. v.) – Olyan valaki, aki
Isten helyett szól (próféták)

Gyaláznak (14. v.) – Nem
megérdemelten megfeddnek
vagy bírálnak

Feslettségek (3. v.) – Féktelen
szenvedélyek, vágy

Ivások (3. v.) – Ivászat,
mulatás, vágyakkal teltség

Igaz a nem igazakért (18. v.) –
ÜdvözítŒ a bınösökért

Magaviselet, éltetek
(1–2, 16. v.) – Viselkedés

Szidalmazás (9. v.) –
Szidás, kritizálás

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 Péter 3–5. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ tevékenységek (A–C) közül!

Hasonlíts

Az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma kijelentette:
„Isteni elgondolás szerint az apáknak kell irányítaniuk családju-
kat szeretettel, tisztességgel, és az Œ feladatuk, hogy gondos-
kodjanak a családjukról és védjék Œket. Az anyák elsŒsorban
gyermekeik neveléséért felelŒsek. Szükségszerı, hogy e szent
feladatokban az apák és az anyák egyenlŒ társakként segítsék
egymást” („A család: Kiáltvány a világhoz”, Liahona, 1996.
június, 10–11. o.).

Olvasd el az 1 Péter 3:1–12-es verseit, és fedezz fel benne három
olyan tantételt, amely kapcsolódik a fenti kijelentéshez! Írd le
ezeket a jegyzetfüzetedbe! A szüleiddel is megbeszélheted, hogy
mit tanultál ebbŒl a tevékenységbŒl, és hogy az miként vonatko-
zik a családotokra.

Taníts egy barátot a szellemvilágról

Képzeld el, hogy egy olyan barátod, aki nemrégen csatlakozott
az egyházhoz, aggódik azon rokonai miatt, akik már meghaltak,
és soha nem volt lehetŒségük arra, hogy hallják az evangéliumot
és megkeresztelkedjenek. Olvasd el és készíts keresztutalást
az 1 Péter 3:18–20 és 4:6, valamint a Tanok és szövetségek
138:18–20, 27, 30–32, 57–59 között! A jegyzetfüzetedbe írd le
annak vázlatát, hogy mit tanítanál a barátodnak!

Állíts össze egy vásárlási listát

Mit jelent az, hogy „Ãrizd az én juhaimat”?

1. Olvasd el János 21:15–19-es verseit, és írd le, hogy minek
a megtételét kérte PétertŒl a feltámadott Úr! Ezt követŒen
olvasd el az 1 Péter 5:1–4-et, és írd le, minek a megtételét
kérte Péter a korabeli papsági vezetŒktŒl! Mit tanít ez Péter
engedelmességérŒl?

2. Olvasd el az 1 Péter 5:5–9-et, és állíts össze egy listát azokról
a lelki ételekrŒl, melyekre szükség van Isten nyájának az
etetéséhez!
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Péter apostolnak közönséges második levele
Mi a 2 Péter üzenete?
Mivel tudta, hogy hamarosan meg fog halni (lásd 2 Péter 1:14),
és tudta, hogy vannak olyanok, akik hamis dolgokat tanítanak
és tagadják az igazságot (lásd 2 Péter 3:16), Péter egyszerı és
közvetlen módon írta ezt a levelet. Péter ismerte az evangélium
örök jelentŒségét, és azt akarta, hogy hithıen kitartsanak 
a szentek. Ez a levél nagyon világosan elmagyarázza azt, hogy
mi módon ismerhetjük meg Urunkat, Jézus Krisztust.

Elder Bruce R. McConkie azt írta, hogy Péter szavai 2 Péter-ben
„lelki magasztosságukban és bepillantásukban egy osztályba
sorolhatók a dicsŒség fokozatairól szóló látomással, valamint
magának az Úrnak a prédikációival” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:325).

2 Péter egyszerı vázlata
Az evangélium egyik célja az, hogy segítsen nekünk a bın legyŒ-
zésében, és ezáltal részesei lehessünk Jézus Krisztus isteni
természetének. Ezt a célt világosan megtanítja 2 Péter. Az elsŒ
fejezet megtanítja, hogyan ismerhetjük meg az Urat és részesül-
hetünk az Ã isteni természetében. A második fejezet szembeál-
lítja Krisztus igaz ismeretét az elpártolók által terjesztett hamis
tanításokkal. A harmadik fejezet pedig arra a reményre hívja
fel a figyelmet, amit az Úr igaz ismerete eredményez – a földre
történŒ dicsŒséges visszatérésének az ígérete.

2 Péter 1–3
Isteni természet részesei legyetek

Az isteni mivolt irányába tör-
ténŒ haladást hasonlíthatjuk
egy létra megmászásához (lásd
például 1 Mózes 28:12–17). Az
Úr segítségével meg kell változ-
nunk, és fejlŒdnünk kell, hogy
„az isteni természet részeseivé”
(2 Péter 1:4) legyünk. Vannak
azonban olyan emberek, akik
más út követését választják az
életben, egy olyan útért, amely
nem a celesztiális királyságba
vezet. Elder Russell M. Nelson,
a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagja úgy jellemezte ezeket
az embereket, mint akik „meg-
mászták a tudás létráját, csak
hogy rájöjjenek: rossz falnak
támasztották azt” (Conference
Report, 1984. október, 37; vagy
Ensign, 1984. November, 30).

2 Péter olvasásánál keresd ki, milyen lépések követésére kért
minket az Úr, és hogyan védhetjük meg magunkat azoktól
a hamis tanítóktól, akik rossz útra vinnének minket.

Jószívıség

Atyafiúi (testvéri) szeretet

Jámborság

Türelem

Tırés

Tudomány (tudás)

Jó cselekedet (erény)

Szorgalmas és
hithı egyháztagság

Isteni
természet

�

A szentírások megértése
2 Péter 1

2 Péter 1:10 – „Igyekezzetek inkább a ti
elhívatástokat és kiválasztatásotokat erŒssé tenni”
Elder Bruce R. McConkie azt tanította, hogy „valaki elhívásának
és kiválasztásának biztossá tétele azt jelenti, hogy valakit elpe-
csételnek az örök életre; azt jelenti, hogy feltétel nélkül biztosít-
ják neki a felmagasztosulást a celesztiális világ legmagasabb
menyországában; azt jelenti, hogy megkapja az isteni mivolt biz-
tosítékát” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:330). Úgy is
utalnak erre mint „biztos . . . prófétai beszéd” (2 Péter 1:19).

2 Péter 2

2 Péter 2:21 – Jobb „meg sem ismer[ni] az igazság
útját” mint elfordulni attól
Akik az igazság megismerése után követnek el bınt, azok
inkább felelŒsségre vonhatók, mint azok, akik tudatlanul
követnek el bınt (lásd még Tanok és szövetségek 82:3).

2 Péter 3

2 Péter 3:3–9 Péter azokról beszélt, akik nem
hisznek a második eljövetelben
Péter azt mondta, hogy éppen olyan könnyı hinni a második
eljövetelben mint a teremtésben. Éppen olyan valószínı a világ
tızzel való elpusztítása, mint amilyen a vízzel való volt. Bár úgy
tınik nekünk, hogy soká tart, míg Isten céljai betöltetnek, ez
számára csak rövid idŒ.

Elcsırnek-csavarnak (16. v.) –
Kiforgatják vagy megváltoztat-
ják a jelentését

Csúfolkodók (3. v.) – Akik
csúfot ıznek valamibŒl

Sóvárog (12. v.) – Ãszintén
vágyik valamire

A bınbe esett angyalok (4. v.)
– Sátán követŒi a halandóság
elŒtti életben (lásd T&Sz
29:36–38)

Elhitetik az állhatatlan lelke-
ket (14. v.) – Megtévesztik
azokat, akik gyengék

Bujálkodás (18. v.) –
Féktelen vágy

A sárnak fertŒjébe (22. v.) –
A sárban fetrengéshez

Becsempészni (1. v.) –
Titokban

Veszedelmes eretnekségek
(1. v.) – Hamis tanítások,
melyek nem hozhatnak
üdvösséget, csakis pusztulást

Romlottság (2. v.) –
Pusztító, ártalmas

Költött (3. v.) –
Nem igaz, hamis

Mesterkélt mesék (16. v.) –
Ravasz, hamis történetek,
melyeket az emberek
megtévesztésére találtak ki

Való (3. v.) – Ahhoz van köze

Gyümölcstelen (8. v.) – Üres

Ebben a sátorban (13. v.) –
Életben, ebben a testben
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A szentírások tanulmányozása 
A 2 Péter 1–3. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ tevékenységek (A–C) közül!

Készíts felsorolást a krisztusi
tulajdonságokról

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „A Péter által [2 Péter 1:5–7-
ben] felvázolt erények részét képezik az isteni természetnek,
avagy az ÜdvözítŒ jellemének. Ezek azok az erények, melyekkel
vetélkednünk [követnünk] kell, ha hasonlóbbakká akarunk válni
Hozzá” (Conference Report, 1986. október, 59; vagy Ensign, 1986.
November, 45).

1. Olvasd el a 2 Péter 1:5–7-es verseit és sorold fel a Péter által
megemlített tulajdonságokat!

2. Szerinted e tulajdonságok kifejlesztése inkább egy létra meg-
mászásához (egyszerre egy lépés) vagy egy kirakó összeraká-
sához (minden tulajdonságra találomra teszünk szert) hason-
lít? Miért?

3. Olvasd el a 2 Péter 1:8–12-es verseit, és sorolj fel számos
olyan áldást, melyet azok kapnak, akik szert tesznek ezekre
a tulajdonságokra!

Megóvják vagy megszabadítják?

2 Péter 2:1–9-ben két fŒ tanítás található. Az egyik az, hogy
a hamis tanítók nem lesznek megóvva, mely azt jelenti, hogy
nem lesznek megvédelmezve. A másik az, hogy az igazéletı
szentek meg lesznek óvva és meg lesznek szabadítva. Olvasd el
ezeket a verseket és sorolj fel legalább három olyan embert
vagy csoportot a szentírásokból, akik nem lettek megóvva,
és három olyat, akik meg lettek óvva és meg lettek szabadítva
a gonoszságtól.

Adj tanácsot egy barátnak

Tegyük fel, hogy van egy olyan barátod, aki kételkedni kezd
bizonyságában Jézus Krisztusról, pontosabban az Ã második
eljövetelének a valóságáról. A 2 Péter 3:1–17-ben arról olvasunk,
hogyan segíthet a második eljövetelbe vetett hit megŒrizni
minket attól, hogy félrevezessenek minket, el az igazságtól.
Felhasználva azt, amit ezekbŒl a versekbŒl tanultál, írj egy levelet
a barátodnak a legfontosabb dologról, amit megtanultál Jézus
Krisztus második eljövetelét illetŒen!

A szentírások megértése
1 János 1

1 János 2

1 János 2:1 – „És ha valaki vétkezik, van
szószólónk”
A Joseph Smith fordítás a következŒképpen változtatta meg ezt a
verset: Ha valaki vétkezik és megbánja azt, akkor van szószólónk
az Atyánál” (JSF, 1 János 2:1).

1 János 2:18–19, 22 – Antikrisztusok
Az antikrisztusok, akikre János utalt, azok, akik elhagyták az
egyházat és már nem hisznek Jézus Krisztusban.

Kenet (27. v.) – A Szentlélek
ajándéka

EngesztelŒ áldozat a mi vétke-
inkért (2. v.) – Áldozat, mely
fizet valamiért

És az élet megjelent (2. v.) –
Jézus Krisztus élt a testben

Ami kezdettŒl fogva vala (1. v.)
– Jézus Krisztus

János három levele
János apostol, aki János evangéliumát is írta, valószínıleg mint-
egy Kr.u. 70 és 100 között írta ezeket a leveleket. Az egyház
akkoriban két komoly nehézséggel nézett szembe. Az egyházon
kívüli ellenségek üldözték az egyháztagokat, az egyházon belül
pedig hamis tanítók dacoltak a vezetŒkkel és biztattak sok
egyháztagot az elpártolásra. János az elsŒ levelet bizonyságként
írta az ÜdvözítŒrŒl és az evangélium igaz voltáról.

1 János 1–2
„A világosságban járunk”

Mindenki követ el bınt, senki nem éri el Isten dicsŒségét (lásd
1 János 1:8). A kiengesztelés által megtisztulhatunk a bıneink-
tŒl és megkaphatjuk a menny áldásait. Gondolj néhány olyan
területre, ahol nem teljesítesz tökéletesen, és gondold át,
mit mondott János, mit kell tenned azért, hogy felülkerekedj
a bıneiden és minden nap „a világosságban” járj (1 János 1:7)!
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A szentírások tanulmányozása 
Az 1 János 1–2. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Mit értett ezalatt?

Ezra Taft Benson elnök ezt
magyarázta: „Ahogyan
mindaddig nem vágyik
valaki az ételre, míg nem
éhes, Krisztus üdvözítésére
sem vágyik addig, amíg
nem tudja, hogy miért van
szüksége Krisztusra. Senki
nem tudja kellŒen és meg-
felelŒen azt, hogy miért
van szüksége Krisztusra,
míg meg nem érti és el nem
fogadja a bukás, valamint
az egész emberiségre gyako-
rolt hatásának a tanát”
(Conference Report, 1987.
április, 106; vagy Ensign,
1987. május, 85).

1. Írj egy olyan bekezdést, melyben elmagyarázod, miként
támasztják alá a János által 1 János 1-ben leírtak Benson
elnök kijelentését!

2. Miért jelenthetnek többet az 1 János 2:1–3-as versek egy olyan
valakinek, aki érti, hogy mindannyian bınösök vagyunk,
amint azt János az 1 János 1:8, 10-es versekben kijelentette?

1 János 3–5
„Isten szeretete”

Isten fiává vagy leányává válni mást jelent, mint Mennyei
Atyánk szellemgyermekének lenni. Azáltal válsz Isten fiává
vagy leányává, hogy elfogadod Krisztust és az Ã evangéli-
umát (lásd T&Sz 25:1; 45:8). Hithı fiai és leányai végül fel
fognak magasztosulni. János rámutatott, hogy ezek az áldások
Mennyei Atyánk irántunk érzett szeretete miatt állnak
rendelkezésre.

A szentírások megértése
1 János 3

1 János 3:15 – „Aki gyılöli az Œ atyjafiát, mind
embergyilkos az”
A gyilkosság a gyılölet gyümölcse, amint a házasságtörés és a
paráználkodás a vágynak a gyümölcse. 1 János 3:16 megmutatja

Így tesszük bátorságosakká Œ elŒtte a mi szíveinket (19. v.) –
Magabiztosan állunk Isten elŒtt

a szeretet és a gyılölet közötti ellentétet. Akiket gyılölet tölt el,
azok ártani igyekeznek másoknak, míg azok, akiket szeretet tölt
el, még az életüket is hajlandók feláldozni azért, hogy mások
élhessenek.

1 János 3:18 – „Ne szóval szeressünk, . . . hanem
cselekedettel és valósággal”
Krisztus tanítványai úgy szeretnek másokat, ahogyan Krisztus.
Ezt a szeretetet egyszerıen nem lehet elmondani („nyelvvel”),
hanem cselekedeteinkben kell megmutatni („cselekedettel és
valósággal”).

1 János 4

1 János 4:7–12 – „Isten szeretet”
Elder Bruce R. McConkie elmagyarázta, hogy „Isten emellett hit,
remény, jószívıség, igazlelkıség, igazság, erény, mértékletesség,
türelem, alázatosság és így tovább. Ez azt jelenti, hogy Isten
minden jó kellemet és isteni tulajdonságot megtestesít – melyek
mind az Œ személyében lakoznak, azok tökéletességében és
teljességében” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:398).

1 János 4:12 – „Az Istent soha senki nem látta”
A Joseph Smith fordítás azt tanítja, hogy soha senki nem látta
Istent, azokat kivéve, akik hisznek” (JSF, 1 János 4:12). Ez össz-
hangban van János bizonyságával, melyet János evangéliuma
jegyez le (Hasonlítsd össze János 6:46 és T&Sz 67:10–12-vel).

Mózes és István látta Istent

1 János 5

A szentírások tanulmányozása 
Az 1 János 3–5. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Mit gondolsz?

Olvasd el az 1 János 3:16–23; 4:7–21; valamint a 2 János 1:5–6-ot!
Írj egy olyan bekezdést, melyben elmondod, hogyan mutatja
meg Isten az irántunk érzett szeretetét, és hogyan mutathatjuk
meg Istennek a szeretetünket!

Megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Œ tŒle (15. v.) –
Megkaptuk, amit kértünk

EngesztelŒ áldozatul (10. v.) –
Áldozatul, mely fizet valamiért

Vallja (2–3. v.) –
Bizonyságot tesz
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János apostolnak közönséges második levele
János második levele
János második levele személyesebb János elsŒ levelénél, és
„a kiválasztott asszonynak és az Œ gyermekeinek” íródott. Nem
világos, hogy ezek valóságos emberek voltak, vagy az egyháznak
egy gyülekezetét és annak tagjait szimbolizálták. Az elsŒ
levélhez hasonlóan ez is János bizonyságát tartalmazza az
evangélium igaz voltáról (lásd a bevezetést 1 János-nál).

2 János 1
Óvakodjatok a hamis tanítóktól

János arra figyelmeztette az egyház tagjait, hogy óvakodjanak
az olyan emberektŒl, akik megtéveszteni és az igazságtól
elvezetni szeretnék Œket. Tudsz valamilyen mai hamis tanítás-
ról? Honnan tudhatod, hogy valaki, illetve egy hírnök (és az
üzenete) IstentŒl való-e? Keress segítséget ehhez a 2 János-ban
leírtakból!

A szentírások megértése
2 János 1

A szentírások tanulmányozása 
A 2 János 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Írj egy összefoglaló megállapítást

Az összefoglaló megállapítás egy-két olyan mondat, mely leírja
egy történet vagy egy könyv fŒbb pontjait. Olvasd el 2 János-t,
és írj egy összefoglaló megállapítást arról, amit ebben a levélben
tanított János!

Ne köszöntsétek (10. v.) –
Ne segítsétek vagy fogadjátok
szívesen Œt

Vigyázzatok magatokra (8. v.)
– Legyetek óvatosak

János harmadik levele
János apostol körülbelül abban az idŒben írta ezt a harmadik
levelet, mint a másik kettŒt. Ennek a levélnek ugyanaz adott
alkalmat, és ugyanaz volt a célja, mint 1 János-nak (lásd a beve-
zetést 1 János-nál). „A szeretett Gájusnak” íródott, hogy meg-
köszönje neki a János által odaküldött férfitestvérek (misszioná-
riusok) támogatását. János arra is felhasználta ezt a lehetŒséget,
hogy megfeddje Diotrefeszt amiatt, hogy nem fogadta el ezeket
a vezetŒket.

3 János 1
Mások segítése és szeretete

Gondolj arra a családra, mely legutoljára az egyházközsé-
gedbe vagy a gyülekezetedbe költözött, illetve megkeresztelke-
dett a környéketeken. Hogyan fogadták Œket az egyháztagok?
Mit tettél, amivel segítettél nekik abban, hogy érezzék:
szívesen látják és szeretik Œket? János két olyan emberrŒl írt,
Gájusról és DiotrefeszrŒl, akik más-más módon kezelték 
a többieket. Mit tanulhatsz e két ember példájából? Mit tanít
a 3 János mások segítésének a fontosságáról?

A szentírások megértése
3 János 1

Jól teszed, ha Istenhez mél-
tóan bocsátasz útjokra (6. v.) –

Oly módon segítsd Œket az
útjukon, hogy azt Isten is
helyeselje

ElsŒséget kíván közöttük
(9. v.) – Szereti elsŒ helyre
tenni magát

A presbiter (1. v.) –
János apostol

Az én gyermekeim (4. v.) –
Azok az egyháztagok, akiket
János tanított, vagy akik felett
elnökölt

Bizonyságot tettek a te szerete-
tedrŒl (6. v.) – Meséltek nekik
a te szeretetedrŒl és kedvessé-
gedrŒl



Júdás apostolnak közönséges levele

163

A szentírások tanulmányozása 
A 3 János 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el a követ-
kezŒ tevékenységet!

Köszöntenek téged (14. v.) –
Üdvözletüket küldik

Gonosz szavakkal csácsogván
ellenünk (10. v.) – Hamisan
vádolván

Jellemezd Œket

Képzeld el, hogy van egy olyan mıvész barátod, aki annak alap-
ján festi le az embereket, ahogyan cselekednek, és nem annak
alapján, ahogyan kinéznek. Olvasd el 3 János-t, és írj a mıvész-
nek egy rövid bekezdést arról, hogy szerinted milyen volt Gájus,
Diofretesz és Demeter. Indokold is meg a jellemrajzaidat!

A szentírások megértése
Júdás 1

A szentírások tanulmányozása 
Júdás levelének tanulmányozásánál végezz el egyet (A vagy B)
a következŒ tevékenységek közül!

Rajzolj

1. Rajzold le a Júdás 1:12–12-ban ábrázold tárgyakat!

2. Hasonlítsd össze a víz nélküli felhŒvel, a gyümölcstelen fával,
a tenger hullámának habjával, valamint a vándorló csillaggal
történteket azzal, hogy mi történik majd a gonoszokkal
a második eljövetelkor! (Segítség tekintetében használd fel
a Júdás 1:5–7, 11, 14–15-ös verseket!)

A testet megfertŒztetik
(8. v.) – Engednek az érzéki
vágyaiknak

A hatalmasságot megvetik,
és a méltóságokat káromolják
(8. v.) – Elutasítják Isten
vezetését és gonosz dolgokat
mondanak Róla, valamint
a vezetŒirŒl

Ellenkezés (11. v.) – Lázadás,
megtagadás

Kemény beszéd (15. v.) –
Gonosz szavak, erŒszakos

Kevélységet (16. v.) –
Kérkedés vagy dicsekvés

Kiragadva Œket a tızbŒl
(23. v.) – Segítve Œket, hogy
kikerüljenek Sátánnak és
követŒinek a hatalmából

Útálva még a ruhát is, amelyet
a test beszennyezett (23. v.) –
Nem vágyván a bınre

Megszenteltettek (1. v.) –
Szentté tétettek, minden
bınükbŒl megtisztíttattak

Tusakodjatok (3. v.) –
Dolgozzatok keményen 
a megvédésén, tartsátok

Akik régen elŒre beírattak
ezen ítéletre (4. v.) – Akiknek
ismert volt a gonoszsága

Kik a mi Istenünknek kegyel-
mét bujálkodásra fordítják
(4. v.) – Azt mondván, hogy
mivel Isten irgalmasan meg
fog bocsátani, nem szükséges
engedelmeskednünk a paran-
csolatoknak; szabadon követ-
hetünk el bınt és adhatjuk
magunkat át a vágyainknak

Angyalok . . . akik nem tartot-
ták meg fejedelemségöket
(6. v.) – Halandóság elŒtti
szellemek, akik úgy döntöttek,
hogy Lucifert követik

Ki volt Júdás?
Júdás Jakab testvére volt, valamint „az Úr egyik fivére” (lásd
Bible Dictionary, „Jude”). Jól ismerte az Ószövetséget, és értékes
leckéket tanított az abban lévŒ történetek és példák felhasználá-
sával.

Júdás aggódott az aposztázia veszélyei miatt, melynek szövevé-
nyei egyre inkább behálózták azokat, akiknek írt. Néhányan
nem voltak tudatában a nekik tanított hamis tanok veszélyes
terjedésének.

Júdás 1
A szentírásokból találj megoldásokat

a problémáidra

Ezra Taft Benson elnök azt tanította:

„Isten szavának, amint az a szentírásokban, az élŒ próféták
szavaiban, valamint a személyes kinyilatkoztatásokban
fellelhetŒ, hatalmában áll megerŒsíteni a szenteket és felfegy-
verezni Œket a Szellemmel, hogy ellenállhassanak a gonosz-
nak, kitarthassanak a jó mellett és örömet találjanak ebben
az életben. . . .

. . . Ha az egyének és a családok rendszeresen és következete-
sen megmerítkeznek a szentírásokban, akkor az automatiku-
san eredményezi ezeket az egyéb tevékenységi területeket.
Növekedni fog a bizonyság. MegerŒsödik az elkötelezettség.
MegerŒsödnek a családok. Árad majd a személyes kinyilat-
koztatás. . . .

Siker az igazlelkıségben, hatalom a megtévesztés elkerülésére
és a kísértéssel történŒ szembennállásra, irányítás a minden-
napi életünkben, a lélek gyógyulása – ez csak néhány ígéret
azok közül, melyeket azoknak adott az Úr, akik az Ã szavához
jönnek” („The Power of the Word” Ensign, 1986. május,
79–82).

Nézd meg, hogyan használta fel Júdás a szentírásokat, hogy
segítsen azoknak, akiknek írt!
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A történelem tanulságai

Júdás tudta, hogy a hamis tanítások bınbe és boldogtalanságba
vihetik a népet, és számos példát adott erre. Vizsgáld meg
a következŒ esetek mindegyikét, és magyarázd el, hogyan hason-
lítanak ezek a példák a Júdás 1:12-ben említett esŒ nélküli fel-
hŒkhöz és terméketlen gyümölcsfákhoz.

1. Sodoma és Gomora népe (7–8. v.)

2. A Sátán példázata, amint Mihállyal (Ádámmal) vitatkozik
(lásd 9. v.)

3. Káin kicsúfolta Istent, Bálám pedig megpróbált pénzhez jutni
az IstentŒl kapott ajándékokkal (lásd 11. v.)

MirŒl szól ez a kinyilatkoztatás?
A Jelenések könyvére gondolván sokaknak rögtön az utolsó
napokra vonatkozó próféciák, vadállatok és más, szimbolikus
nyelvezeten íródott rejtélyek jutnak eszébe. A Jelenések könyvé-
ben benne vannak ugyan ezek a dolgok, ám amint azt János
apostol fel is jegyezte az elsŒ öt versben, olyan kinyilatkoztatás
ez, melyet Jézus Krisztus adott szolgájának, aki ezt követŒen
bizonyságot tett arról, amit látott, valamint Jézus Krisztusról
(lásd Jelenések 1:1–2). Más szavakkal, a Jelenések könyvének fŒ
üzenete hasonlít a legtöbb szentírás-könyv üzenetéhez: Jézus
Krisztusról nyilatkoztat ki dolgokat, azaz Róla tanít, és hív min-
ket, hogy jöjjünk Ãhozzá.

A Jelenések könyvének olvasásánál fedezd fel annak tanításait
Jézus Krisztusról! A könyv szimbolikus nyelvezete és képei
elŒször kihívásnak tınhetnek, de aztán rájössz, hogy elmélyítik
tudásodat Krisztus küldetésérŒl és az Ã hatalmáról.

Történelmi háttér

János akkor kapta meg és írta le ezt a kinyilatkoztatást, amikor
fogoly volt Páthmós szigetén, az Égei tengeren. Ebben az idŒben
Róma kormányzója üldözte a keresztényeket, és Jézus legtöbb
apostola mártírhalált szenvedett a hitéért. Sok más egyháztaggal
kegyetlenül bántak Rómában és a Római birodalom más területein.

Ezekben a napokban jó esélye volt a szentek számára annak,
hogy életüket adják majd az ÜdvözítŒért. Nem nehéz elképzelni,
hogy ilyen nehéz idŒkben bizony kérdéseik voltak az egyháztag-
oknak azt illetŒen, hogy miért szenvednek el ilyen meg-
próbáltatásokat, és hogy mivel válaszol majd az Úr az ilyen
gonoszságra a földön – különösen arra a gonoszságra, mely
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az Úr népére irányul. Ebben az Úrtól jövŒ kinyilatkoztatásban
János felfedte Isten tervének nagyobb vetületét, és segített az
akkori szenteknek jobban megérteni az ebben az életben elŒfor-
duló üldöztetéseket és a gonosz látszólagos gyŒzelmét a jó felett.
Azok a szentek is bátorítást és reményt kapnak majd napjaink-
ban a Jelenések könyvének üzenetébŒl, akiknek szintén kérdé-
seik vannak a jó és a gonosz közötti harcról, valamint az ördög
látszólagos hatalmáról a földön.

Napjainkra
A Jelenések könyvének elsŒ három fejezete az egyház hét gyüle-
kezetének ad tanácsokat János napjaiban, ám ezek a tanácsok
a napjainkra is vonatkoztathatók. A János által látomásban látott
dolgok legnagyobb része olyan eseményeket jelképez, melyek
az utolsó napokban történnek majd meg, Jézus Krisztus második
eljövetele elŒtt, valamint a millennium alatt (lásd 1 Nefi
14:14–28). EbbŒl következik, hogy ez az üzenet különösen kell,
hogy érdekelje a mai szenteket.

Felhívás Jánostól
MielŒtt János elmagyarázta volna, hogy mit látott látomásban, és
mielŒtt bármilyen tanácsot adott volna napjai gyülekezeteinek,
azt mondta, hogy áldottak lesznek, ha olvasnak és „hallgatják
e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek meg-
írattak abban; mert az idŒ közel van” (Jelenések 1:3). A Jelenések
könyvének olvasásánál fontold meg alaposan ezt a felhívást,
hogy halljunk és engedelmeskedjünk. Olyan napokban élsz,
amikor „közel van[nak]” az ebben a könyvben leírt események –
már meg is történtek a napjainkban, vagy még ezután fognak
megtörténni.

Jelenések 1
Jézus Krisztus kinyilatkoztatása

Nem tudjuk, hogy miért volt János Páthmós szigetén, de azt
tudjuk, hogy annak legnagyobb része római fogolytábor volt.
A keresztényeket nagyon üldözték az elsŒ század utolsó részé-
ben. Jánost magát is számızték Páthmós szigetére, Isten igéje,
valamint Jézus Krisztus bizonysága miatt (lásd Jelenések 1:9).
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János azonban még ilyen körülmények közepette is 
a Szellemre vágyott „az Úrnak napján” (Jelenések 1:10),
és csodálatos látomásban volt része Jézus Krisztusról,
melyrŒl a Jelenések 1. fejezetében olvashatunk.

A szentírások megértése
Jelenések 1

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 1. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A és
a B tevékenységet!

Jézus Krisztus kinyilatkoztatása

Sorold fel a jegyzetfüzetedben, hogy mit tudsz meg Jézus
Krisztusról a Jelenések 1-bŒl!

1. Válaszolj az egyikre a következŒ két kérdésbŒl: Mit tudtál meg
Jézus Krisztusról a Jelenések 1-bŒl, amit azelŒtt nem tudtál
Róla? Mi volt rád legnagyobb hatással Jézus Krisztust illetŒen,
amikor azt olvastad, amit János írt Róla?

2. Szerinted miért fontos tudni ezeket a dolgokat Jézusról, amint
hozzákezdesz a Jelenések könyvének olvasásához?

Fontos szimbólumok értelmezése

Keresd meg a következŒ szimbólumokat a Jelenések 1-ben, és
írd le, hogy szerinted mit jelképeznek és mit tanítanak nekünk
az egyes szimbólumok! A Jelenések 1:20-ban az Úr elmagyarázta
néhány János által látott szimbólum jelentését. (Jó ötlet ismét
elolvasni a „Keress szimbólumokat és szimbolikus jelentéseket”
részt az 5. oldalon, hogy segítséget kapj a szimbólumok értelme-
zéséhez.)

• Hét arany gyertyatartó (lásd Jelenések 1:12–13, 20; lásd még
3 Nefi 18:24)

• Az ÜdvözítŒ fehér megjelenése (lásd Jelenések 1:14; lásd még
Alma 13:24)

• Hét csillag az ÜdvözítŒ jobb kezében (lásd Jelenések 1:16, 20;
A Joseph Smith fordítás Jelenések 1:20-as verse az „angyala”
szót „a hét gyülekezet szolgái”-ra változtatja)

• Az ÜdvözítŒ nyelve kétélı kardhoz hasonlíttatik (lásd Jelené-
sek 1:16; lásd még Hélamán 3:29)

• Az ÜdvözítŒ napként fénylŒ arca (lásd Jelenések 1:16; lásd
még T&Sz 8:7)

Az Úrnak napján (10. v.) –
A keresztény sabbat napján
(vasárnap), a hétnek azon
napján, amikor az Úr feltá-
madt

Orcája (16. v.) – Megjelenése,
különös tekintettel az arckife-
jezésére

Megjelenté (1. v.) –
Kinyilatkoztatta vagy átadta

A halottak közül az elsŒszü-
lött (5. v.) – Az elsŒ, aki feltá-
madt

Hatalom (6. v.) – Felhatalma-
zás, irányítás

Az Alfa és az Omega (8, 11. v)
– A görög abc elsŒ és utolsó
betıje; az ÜdvözítŒ nevéhez
tartozó titulus

Jelenések 2–3
Tanács az egyház hét gyülekezetének

A Jelenések 2–3 olyan tanácsokat tartalmaz, melyeket János
az egyház hét gyülekezetének adott az Œ idejében. Észre fogod
venni azonban, hogy János csupán hírnök volt; a szavak az Úr
tanácsai. Hasonlóan a vezetŒink által ma nekünk adott taná-
csokhoz, a Jelenések 2–3 tanácsainak az a célja, hogy bíztassa
az egyháztagokat: éljenek Krisztus tanításai szerint és része-
süljenek az evangélium áldásaiban. Nem nehéz megérteni,
hogyan vonatkoznak napjaink egyháztagjaira az ezekben a
fejezetekben adott tanácsok. Különösen azokra az ígéretekre
figyelj fel, melyeket a hithıeknek adott az Úr! Ezek még ma
is állnak.

A szentírások megértése
Jelenések 2

Jelenések 2 – Fontos változtatások a Joseph Smith
fordításban
A Jelenések 2:1, 8 és 12 Joseph Smith fordítása az angyal szót
szolgára változtatja. (Ezt a Jelenések 3-ban is megváltoztatja.)

Káromkodás (9. v.) – Hazugsá-
got mondani vagy illetlenül
beszélni szent dolgokról

A második halál (11. v.) –
Ha örökre kizárnak az Úr
színe elŒl

Megtartod, tartsátok meg (13,
25. v.) – Maradjatok hithıek

Elhitesse (20. v.) –
Félrevezesse, megkísértse

Hajnalcsillag (28. v.) –
Jézus Krisztusra utal 
(lásd Jelenések 22:16)

Megkísértetted, megpróbáltas-
satok (2, 10. v.) – Próbára
tetted (hogy kiderüljön,
igazak-e)

Nikolaiták (6, 15. v.) – Olyan
népcsoport, akik bizonyos
hamis tanításokban hittek, és
akik megengedték az erkölcs-
telen cselekedeteket – még
biztattak is azokra, – ám úgy
látszik titokban cselekedtek

Nyomorúság (9–10, 22) – Meg-
próbáltatások és szenvedés
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A Jelenések 2:22-ben a Joseph Smith fordítás az ágy szót pokolra
változtatja. A Jelenések 2:26–27-et is megváltoztatja, nyilvánva-
lóvá téve azt, hogy a „vasvesszŒ”, mellyel Jézus uralkodik, Isten
szava (lásd 1 Nefi 15:23–24), és hogy Ã igazsággal, igazságosság-
gal és egyenlŒséggel uralkodik – nem azzal a látszólagos durva-
sággal, melyet a 27. vers közvetít.

Jelenések 2:2, 9, 13, 19 (lásd még Jelenések 3:1, 8, 15)
– „Tudom a te dolgaidat”
Az Úr az összes gyülekezet számára nyilvánvalóvá tette azt, hogy Ã
látja és ismeri a cselekedeteiket. Nekünk is elmondhatná ugyanezt.
Minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket ismeri.

Jelenések 2:7, 11, 17, 26 (lásd még Jelenések 3:5, 12,
21) – „A gyŒzedelmesnek”
Az Úr ígéretei különbözŒ megfogalmazásban hangzanak el
ugyan az egyház gyülekezeteinek, de mind az örök életre 
és a felmagasztosulásra utalnak a celesztiális királyságban. Segít,
és érdekes elolvasni a felmagasztosulás különbözŒ leírásait 
a Jelenések 2–3. fejezetében.

• „Az élet fája” (Jelenések 2:10) az örök életre utal (lásd Jelené-
sek 22:2).

• „Az életnek koronája” (Jelenések 2:10) és az uralkodás ígérete
(lásd Jelenések 2:27) arra az áldásra utal a celesztiális király-
ságban, hogy királyokként és papokként örökké uralkodunk
majd (lásd T&Sz 76:56).

• A fehér kŒ, melyen egy új név van (lásd Jelenések 2:17) csak
azoknak adatik meg, akik elnyerik a celesztiális királyságot
(lásd T&Sz 130:10–11).

• Azok vannak fehérbe öltözve, és azoknak a neve van felírva az
élet könyvébe (lásd Jelenések 3:4–5), akik megszenteltettek és
öröklik a celesztiális királyságot (lásd T&Sz 88:2).

• Akikre rá van írva Isten neve (lásd Jelenések 3:12), azok
maguk is istenek, mely áldás azoknak van megígérve, akik
felmagasztosulnak (lásd T&Sz 76:58).

• Krisztussal ülni az Ã trónján (lásd Jelenések 3:21) annyit tesz,
mint olyannak lenni, amilyen Ã. Ez az áldás csak azoknak
adatik meg, akik a celesztiális királyság legmagasabb fokán
örökölnek felmagasztosulást (lásd T&Sz 132:20).

Figyelemreméltó, hogy a felmagasztosulás ígéretei mindazok
után adattak, hogy az Úr elmagyarázta, milyen módokon követ-
tek el bınt az emberek. Az Úr irgalmas, és akik bınt követtek el,
azok is elnyerhetik az örök életet, ha megbánják a bıneiket.

Jelenések 3

Jelenések 3:1 – „Élsz, és halott vagy”
Elder Spencer W. Kimball, aki akkoriban a Tizenkét Apostol
Kvórumának volt a tagja, azt tanította: „Sok olyan ember van

Nyomorult (17. v.) –
Próbatételeken átesŒ,
sanyargatott

Ír (18. v.) – Orvosság

Megfeddem és megfenyítem
(19. v.) – Helyreigazítom
és megfegyelmezem

Buzgóságos (19. v.) – Ãszinte
és szorgalmas

Tartsd meg (3, 11. v.) –
Maradj hithı

Nem fertŒztették meg (4. v.) –
Nem lettek tisztátalanná (nem
lettek lelkileg tisztátalanokká
a bın által)

Dávid kulcsa (7. v.) –
Hatalom a kormányzásra

Az Ámen (14. v.) – A kifejezés,
mely Krisztusra utal, azt
jelenti: az igaz

ebben az egyházban, akik azt gondolják, hogy élnek, ám halot-
tak a lelki dolgok tekintetében. . . . szolgálatuk inkább a betıé,
nem annyira a léleké” (Conference Report, 1951. április, 105).

Jelenések 3:20 – „Az ajtó elŒtt állok és zörgetek”
Elder Spencer W. Kimball, aki akkoriban a Tizenkét Apostol
Kvórumának volt a tagja, mondta el a következŒ történetet 
a Jelenések 3:20-as versérŒl:

„Holman Hunt, a mıvész, késztetést érzett arra, hogy képen
elevenítse meg ezt a lelkesítŒ szentírást: Egy napon éppen
a »Krisztus kopog az ajtón« képét mutatta meg egy barátjának,
amikor a barát hirtelen felkiáltott: »Egyvalami nem stimmel
a képeden.«

»Mi az?« – kérdezte a mıvész

»Az ajtónak, melyen Jézus kopog, nincs kilincse,« – válaszolt
a barátja.

»Ó,« – mondta Hunt úr, »ez nem tévedés. Tudod, ez az emberi
szív ajtaja. Csak belülrŒl lehet kinyitni.«

És ez így van. Jézus állhat és zörgethet, de nekünk kell eldönteni,
hogy kinyitjuk-e. A Szellem hatalma semmivé válik akkor, ha
kényszeríteni kell valakit egy lépés megtételére. Magának az
embernek kell kezdeményeznie” (The Miracle of Forgiveness
[1967], 212).

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 2–3. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ két (A és B) tevékenységet!

Rendezd össze, amit tanultál

Egy sémát követ az Úr tanácsa, melyet az egyház hét gyülekeze-
tének adott Ázsiában: Elismételte egyik jellemzését a Jelenések
1-bŒl, elmondta a gyülekezet tagjainak, hogy mit tesznek, ami
kedvére van, elmondta nekik, hogy mit kell tenniük a bınbánat-
hoz, és elmondta nekik, hogy milyen áldások várnak rájuk, ha
hithıek. Készíts egy, az alábbihoz hasonló táblázatot a jegyzetfü-
zetedben, és töltsd ki azt a Jelenések 2–3-ban található informá-
ciók alapján!

Efézus 
(lásd Jelenések 2:1–7)

Smirna

Pergámum

Thiatira

Sárdis

Filadelfia

Laodicea

Város Krisztus
jellemzése

Mit tesznek,
ami kedvére
van az Úrnak

Mit kell
megbánniuk

Megígért
áldások
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A szentírások vonatkoztatása az
életedre

1. Szerinted az egyház hét ázsiai gyülekezetének adott tanácsok
közül ma melyik vonatkozik leginkább az egyházra? Miért?

2. Az Úr által a hét gyülekezetnek adott ígéretek közül melyik
buzdít téged leginkább arra, hogy törekedj az örök életre?
Miért?

Jelenések 4
„Amiknek meg kell lenni ezután”

A Jelenések 4. fejezete János látomásával kezdŒdik a jövŒ
eseményeit illetŒen – „amiknek meg kell lenni ezután” (1. v.).
Beszámolója errŒl a látomásról felöleli a Jelenések könyvének
hátralevŒ részét. Bár idŒnként utal olyan eseményekre,
melyek János születése elŒtt történtek, az eseményekrŒl bebi-
zonyosodott, hogy inkább arról tanítanak, ami a jövŒben fog
megtörténni.

A Jelenések 4. fejezetében János leírta egy látomását Isten
trónjáról. Joseph Smith próféta kapott értelmezéseket e fejezet
néhány szimbólumát illetŒen (lásd T&Sz 77:1–5).

Jelenések 5–7
Hétpecsétes könyv

Látomásában János látta Isten trónusát. Azt is látta, hogy
Isten kezében ott volt egy hét pecséttel lepecsételt könyv
(lásd Jelenések 5:1). Egyedül Jézus Krisztus volt érdemes
ennek a könyvnek a felnyitására, melyet meg is tett, pecsétrŒl
pecsétre haladva. Az egyes pecsétek felnyitásánál János
látomást látott a könyv adott részének tartalmát illetŒen.
A Jelenések 6:1–11 az elsŒ öt pecsét felnyitásáról szól. A hato-
dik pecsét felnyitása a Jelenések 6:12-es versben kezdŒdik és

(D&C 77:6).
(T&Sz 77:6).

Ez a könyv „Isten kinyilatkoztatott titkait 
és akaratát tartalmazza”

Ez a könyv „Isten kinyilatkoztatott titkait 
és akaratát tartalmazza”

a 7. fejezeten át tart. A Tanok és szövetségek 77:6–7 tudatja
velünk, hogy a hét pecsét a történelem egy-egy ezer évét jelké-
pezi. EbbŒl következik, hogy amit János az egyes pecsétek
felnyitásánál látott, olyan eseményeket jelképezett, mely a tör-
ténelem azon ezer éve alatt történt meg – az elsŒ pecsét jelké-
pezi a bukást követŒ elsŒ ezer évet, a második pecsét jelképezi
a második ezer évet, és így tovább.

A szentírások megértése
Jelenések 5

Jelenések 5:1, 5 (lásd még Jelenések 1:4; 2:1; 8:2) –
Mi a jelentŒsége a hetes számnak?
A hetes szám végigvonul a Jelenések könyvén. János például az
egyház hét gyülekezetének írt (lásd Jelenések 2–3). Hétpecsétes
könyvet látott (lásd Jelenések 5), hét trombita jelentett be ítélete-
ket a földön (lásd Jelenések 8–9; 11), és a harag hét pohara önte-
tett ki a földre (lásd Jelenések 16). A hetes számot jelentŒ zsidó
szó, a sheva, teljességet vagy tökéletességet jelképez, és a szim-
bolizmus része lehet János beszámolójában a látomásáról. Az,
hogy hét gyülekezetnek írt, szimbolikus módon azt is jelezheti,
hogy az egész egyházhoz szól.

Jelenések 5:1–2, 5 (lásd még Jelenések 6:1, 3, 5, 7, 9,
12) – Pecsétek
Az Œsi idŒkben a hivatalos okiratok, kézirattekercsek és feljegy-
zések olyan viaszpecséttel voltak lezárva, melyekben egy lenyo-
mat jelezte azt, hogy ki pecsételte le. Az így lepecsételt okirat-
okat csakis az arra felhatalmazott egyén nyithatta ki, tanúk
jelenlétében. Itt Isten akarata, titkai és cselekedetei (lásd T&Sz
77:6) voltak feljegyezve a János által látott könyvben. Csak
Krisztusnak volt felhatalmazása, és csak Œ volt érdemes annak
felnyitására. Ugyanez áll az örök életre is. „Csak Œ nyithatta
meg a mennyek kapuját, hogy beengedjen minket” („There is
a Green Hill Far Away,” Hymns, #194; dŒlt betıs kiemelés).

Jelenések 6

Jelenések 6:1, 3, 5, 7 (lásd még Jelenések 4:6–9) –
A négy állat
A négy állat esetében felismerhetjük, hogy Œk fajtáik legelŒ-
kelŒbb vagy legerŒsebb állatai – az oroszlán a vadállatok közül,
a marha (vagy borjú) a háziállatok közül (melyek az ember
haszonállatai), a sas a madarak közül és az ember minden élŒ
dolog közül. A Tanok és szövetségek 77:2–4 inspirált kommen-
tárt fız ehhez a négy állathoz.

SzŒrzsák (12. v.) – Az Œsi
Izráelben, amikor az emberek
bınbánóak voltak, vagy
mutatni akarták, hogy azok,
akkor ruhaként fekete kecske
szŒrét vagy irháját vették fel

Nem állsz bosszút a mi
vérünkért (10. v.) – 
Nem követelsz igazságtételt
a mártírokért

Poharak (8. v.) – Tartók,
edények

Jóillatok (8. v.) – Az égŒ
tömjén kellemes illata

Júda nemzetségébŒl való
oroszlán, Dávid gyökere
(5. v.) – Jézus Krisztus (lásd
1 Mózes 49:9; Ésaiás 11:10)
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Jelenések 6–7 – Szimbolizmus a hét pecsétben
Mai napi kinyilatkoztatás azt tanítja nekünk, hogy a hét pecsét
mindegyike a történelem egy-egy ezer éves korszakát jelképezi
(lásd a fenti bevezetést a Jelenések 5–7-hez).

Amikor az elsŒ pecsét fel lett nyitva, János egy fehér lovon
lovagló, gyŒzedelmes koronás férfit látott. Elder Bruce R.
McConkie azt mondta, hogy ez Énokot jelképezi, aki segített
népének ellenségeik – közöttük a Sátán – legyŒzésében, vala-
mint egy tiszta és igazlelkı város megalapításában, melyet
a fehér ló jelképez (lásd Doctrinal New Testament Commentary,
3:476–478). A második pecsét felnyitása azt az erŒszakot, halált
és pusztítást fedte fel, mely Noé és a vízözön idején történt.

A harmadik pecsét felnyitása egy olyan idŒszakot jelképezett,
amikor Isten népét éhségek sújtották. Ábrahám az éhség miatt
költözött el, és Jákób (Izráel) családjának történetét is igencsak
átszŒtték az éhínségek. A negyedik pecsét felnyitása arra emlé-
keztet minket, hogy a Kr.e. 1000 és Krisztus születése közötti
idŒszak a háború ideje volt a szövetséges nép között. Olyan
idŒszak volt ez, amikor legyŒzték, fogságba vitték és az egész
világon szétszórták Œket az idegenek. Az ötödik pecsét felfedte,
mivel szembesültek János napjainak hithı szentjei – életüket
adták a bizonyságukért.

A hatodik pecsét felnyitásakor ábrázolt események már részlete-
sebben vannak leírva. Arra a sáfárságra utalnak, mely az
ÜdvözítŒ második eljövetelét készíti elŒ.

Jelenések 6:6 – Mi a jelentŒsége a búza és az árpa
árának?
Egy mérce búza elég volt egy ember napi eledeléhez. Azokban az
idŒkben egy dénár volt egy napi munka bére. Ez azt mutatja,
hogy az éhínség miatt drága volt az élelem. Az árpa olcsóbb volt
ugyan, de gyengébb minŒségı, és csak éhínség idején használták
az emberek. A Jelenések 6:5-ben megjelenített mérleget vivŒ
ember arra utal, hogy pontosan kimérték az ételt – mely megint
csak éhínség idejére utal.

Jelenések 7

Jelenések 7:3–8 – Isten szolgáinak lepecsételése
a homlokukon
János napjaiban általános gyakorlat volt a hamis isteneknek
hódolók körében az, hogy megjelölik a homlokukat (vagy néha
a fejüket) istenük nevével vagy szimbólumával. Akik az ÜdvözítŒ
tanításaiban hittek, azok nem jelölték meg magukat. A Jelenések
3:12 és 22:1–5-bŒl megtudjuk, hogy az igazlelkıek Isten nevét
kapták. Ez azt jelzi, hogy maguk is Istenhez hasonlítottak, és „az
Œ képmását” hordozzák az arcukon (Alma 5:14). A szimbolizmus
azt is jelezheti nekünk, hogy gondolataik mindig Istenükön
jártak, hogy mindig megemlékeztek róla (lásd T&Sz 20:77, 79).

A 144 000 lepecsételésének profetikus magyarázatának egy része
megtalálható a Tanok és szövetségek 77:9–11-es verseiben.

Nyomorúság (14. v.) – Megpróbáltatások és üldöztetés

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 5–7. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
hármat a következŒ öt (A–E) tevékenység közül!

Magyarázz el egy fontos tant

Mi a válasz arra a kérdésre, melyet a Jelenések 5:2-es versében
tett fel az angyal?

Hogyan lehetséges mindkettŒ?

1. Milyen neveken nevezik Jézust a Jelenések 5:5–6-os verse-
iben, melyek szimbolikusan ellentétei egymásnak?

2. Magyarázd el, miként jelképezik ezek a nevek Jézust, és
hogyan lehet Ã mindkettŒ ezek közül!

Az ÜdvözítŒ megbecsülése

1. Írd le, hogy mit mond a Jelenések 5, mit tettek a mennyei egy-
ének azért, hogy dicsŒítsék és méltányolják Jézust! Szerinted
miért méltányolják Ãt még a mennyben is?

2. Nevezd meg legalább két módját annak, ahogyan itt a földön
méltányolni tudod Jézust. Legyen benne egy olyan, ami nincs
megemlítve a Jelenések 5-ben, és magyarázd el, hogy szerin-
ted miként méltányolná Œt a cselekedeted!

Írj fel egy orvosságot

1. Mi a neve a ló lovasának János látomásában a negyedik
pecsétrŒl? Kik követték Œt szorosan utána?

2. 2 Nefi 9:6–14 segítségével írd le, hogyan gyŒzhetŒ le ez a két
dolog!

Lelki védelem az utolsó napokban

1. A mai szenteknek különösen jelentŒségteljesek azok az ese-
mények, melyeket a hatodik pecsét felnyitásakor, az ÜdvözítŒ
második eljövetele elŒtt látott János. A harag idejeként jelle-
mezte ezt, és kíváncsi volt rá, hogy ki képes elviselni azt (lásd
Jelenések 6:17). A Jelenések 7. fejezetében nézd meg, mit
látott János, ami megmutatta, hogy mi módon Œriztetnek meg
az igazlelkıek az ítélet napján?

2. Hányan tartoztak még ide azon a 144000-en kívül, akik
elnyerték ezt az áldást? (lásd Jelenések 7:9).

3. A Jelenések 7:13–17-ben leírtak alapján miért Œrizettek meg
ezek az emberek? Miért szeretnél közöttük lenni? (Gondol-
kozz el a „pecsételés” azon magyarázatán is, mely „A szent-
írások megértése” Jelenések 7:3–8-hoz tartozó részében talál-
ható.)

4. Szerinted mi volt a két leghatásosabb szimbólum vagy kép
a Jelenések 7-ben, amit fel is használhatnál egy olyan beszéd-
ben, mely a lelki védelemrŒl szól az utolsó napokban?
Magyarázd el, hogyan használnád fel ezeket!
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Jelenések 8–9
Hét angyal a hetedik pecsétben

A Jelenések 8. fejezete a hetedik pecsét felnyitásával kezdŒdik.
A Jelenések 8–22. fejezetei jegyzik fel, hogy mit látott János
a hetedik pecsét felnyitása után. Amint a következŒ táblázat
segít nekünk ennek megértésében, úgy látszik, a hetedik pecsét
áll a Jelenések könyvének középpontjában.

A hét pecsét összefoglalása
ElsŒ 
pecsét

Harmadik 
pecsét

ElsŒ 
1000 év

Énok

Második 
pecsét

Ötödik 
1000 év

Ötödik
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Birodalmak
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1000 év
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1000 év
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Millennium

U
to

ls
ó 

na
po

k
Já

no
s

K
or

áb
bi

 n
ap

ok

Sápadt 
ló

Fekete 
ló

Vörös 
ló

Fehér
ló

A Jelenések 8. fejezetében a szentek imáiról olvashatunk, ame-
lyet a tömjén felfelé szálló füstje jelképez. Azoknak a szentek-
nek az imái miatt, akik igazlelkıek voltak a nagy megpróbálta-
tások közepette, hat angyal – egymást váltva – jött a földre,
hogy ítélkezzen a gonoszok felett. A Jelenések 8. fejezete az
elsŒ négy angyalt említi meg, a Jelenések 9 pedig az ötödik és
a hatodik angyalt, akiknek az ítéletei még drámaiabbak és
hatékonyabbak, mint az elsŒ négyé. A Jelenések 10 a hetedik
lejövŒ angyalról szól. Ami az Œ megjelenésekor történik, az
különbözik az elsŒ hat angyal eljövetelekor történtektŒl.

Két dolog tınik különösen figyelemreméltónak a Jelenések 9.
fejezetében. ElŒször is, azt olvassuk, hogy az ötödik angyal íté-
letei csak azokat érték, „akiknek homlokukon nincsen az Isten-
nek pecséte” (4. v.), mely ismét azt a lelki – és gyakran fizikai
– védelmet hangsúlyozza ki, melyet az evangélium szertartá-
sai iránti engedelmesség nyújt. A második megfigyelendŒ
dolog az, hogy bár az Úr azért küldte ezeket a pusztításokat,
hogy bınbánatra buzdítsa a népet (lásd T&Sz 43:20–25),
a gonoszok még azt követŒen sem voltak meggyŒzŒdve arról,
hogy bınbánatot kell tartaniuk, miután a hat angyal „meg-
fújta” az ítéletét (lásd jelenések 9:20–21). Amint az Noé napja-
iban és Mormon könyve nefitáinak utolsó éveiben is történt,
az emberek nyilvánvalóan olyan gonoszok lettek, hogy majd-
nem lehetetlen számukra a bınbánat.

Sok szimbolikus kép van a Jelenések 8–9-ben. Amint azt a
korábbi fejezetekben már elolvastad, a János által megemlített
képek nem voltak feltétlenül azok, amik feltárultak elŒtte,
hanem szimbolikusan jelképezik azt, amit látott.

Hangsúly a Jelenések könyvében

ElsŒ pecsét
ElsŒ 1000 év

A bukás elŒtt történtek 5 vers (Jelenések 12:7–12)
A mennyei háború

�
A Föld celesztiális 
királysággá válik

11 vers (Jelenések 6:1–11)
Az elsŒtŒl az ötödik pecsétig

14 vers (Jelenések 6:12–7:8)
Hatodik pecsét

211 vers (Jelenések 8–19)
A hetedik pecsét felnyitásától 
Jézus Krisztus második eljöveteléig

6 vers (Jelenések 20:1–6)
A millennium

9 vers (Jelenések 20:7–15)
Utolsó események

33 vers (Jelenések 21:1–22:6)
A Föld celesztiálissá válik

Második pecsét
Második 1000 év

Harmadik pecsét
Harmadik 1000 év

Negyedik pecsét
Negyedik 1000 év

Ötödik pecsét
Ötödik 1000 év

Hatodik pecsét
Hatodik 1000 év

Hetedik pecsét
Hetedik 1000 év

Átvéve a következŒ mıbŒl: Gerald N. Lund, „The Book of Revelation – Three Keys for 
Making It a Book of Revelation,” A Symposium on the New Testament (1980), 120.

Jézus 
születése

�
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Jelenések 10
János küldetése

Mivel a Jelenések 9. fejezete az ötödik és a hatodik angyalról
szól, elvárná az ember, hogy a 10. fejezet a hetedik angyalról
szóljon. Ehelyett „egy másik erŒs angyal”-ról (1. v.) olvasunk,
aki lejött, hogy megtanítsa Jánosnak, minek kell megtörténnie
azt megelŒzŒen, hogy a hetedik angyal megfújná trombitáját,
valamint azt, hogy mi János szerepe az utolsó napi esemé-
nyekben, melyeket látomásban látott.

A szentírások megértése
Jelenések 10

Jelenések 10:8–11 – Mi volt az a „könyvecske”,
melyet János megevett?
A Tanok és szövetségek 77:14 felfedi, hogy mit jelképez a könyv-
ecske. Amint azt a Tanok és szövetségek 7 megerŒsíti, János
átváltozott. Olyan változást tapasztalt meg a testében, mely lehe-
tŒvé teszi számára, hogy öregedés vagy a fizikai fájdalom érzése
nélkül éljen. Ez lehetŒvé teszi számára egy különleges küldetés
betöltését, melyet a Jelenések 10. fejezetében kapott. 1831 júniu-
sában Joseph Smith próféta „azt prófétálta, hogy János, a kinyi-
latkoztató, ott volt akkoriban Izráel azon tíz törzse között, akit
Salmanasság, Assiria királya vitt el azt megelŒzŒen – azért, hogy
felkészítse Œket visszatérésükre a hosszú szétszóratásból”
(History of the Church, 1:176).

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 10. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Missziós elhívás

1. Az, hogy János megette a könyvecskét (lásd Jelenések
10:8–11), elhívását jelképezte az Úr egy különleges küldeté-
sére. Olvasd el a 2 Nefi 32:3-at, és magyarázd el, szerinted mit
szimbolizált az, hogy János megette a könyvecskét, és hogy
miért akarta megtenni ezt még a missziójának a szolgálata
elŒtt (lásd még T&Sz 11:21–22).

2. Találd meg azt a két szót, mely leírja, hogyan ízlett Jánosnak
a könyv! Írd le, hogy szerinted mit jelentenek ezek a dolgok
(lásd még Alma 17:4–5; 26:28–33)!

Titka (7. v.) – Olyan dolgok, melyek a világ egésze elŒtt nem
ismertek

Jelenések 11
Két különleges tanú

A Jelenések 11. fejezete arról szól, hogy a hetedik angyal meg-
fújta a trombitáját. Ám még mielŒtt ez megtörtént volna, János
látott egy másik olyan figyelemreméltó eseményt, mely három
évnél tovább tartott. Keresd meg ezt, amikor olvasol! Azt is
nézd meg, mi történt a hetedik trombita megszólalásakor, és
hogy miben különbözik ez attól, ami a másik hat trombita
megszólalásakor történt!

A szentírások megértése
Jelenések 11

Jelenések 11:2–3 – „Negyvenkét hónap” és 1260 nap
A Jelenések 11:2 elmondja nekünk, hogy a nemzsidók negyven-
két hónapig „tapodják” majd Jeruzsálemet, mely három és fél év.
Ez az aposztáziának arra az idejére utal, amikor szimbolikusan
láb alá tapossák az Úr munkáját. A 3. vers jelzi, hogy „két tanú”
1260 napon át különleges missziót szolgál majd a városban –
mely szintén három és fél év. Szimbolikusan azt látta János, hogy
az Úr szolgáinak szolgálata ellensúlyozza az aposztázia idejét,
egyenlŒ esélyt adva ezzel az embereknek arra, hogy válasszanak
az Úr és a Vele szemben állók között. Sajnos, amint ez a fejezet
elmondja, sokan nem hallgatnak ezekre a prófétákra.

Jelenések 11:3–12 – „Két tanú”
A Tanok és szövetségek 77:15 még többet elárul a két tanúról.
Ennek a két prófétának Illéshez (lásd 1Királyok 17:1) és Nefihez
(lásd Hélamán 10:6–11) hasonló hatalma lesz. Ellenségeiknek
csak azt követŒen lesz felettük hatalma, hogy elvégezték a
küldetésüket (lásd Jelenések 11:7). A Jelenések 11:4-ben „két
olajfá[nak]” és „két gyertyatartó[nak]” nevezik Œket. Elder Bruce
R. McConkie felvetette, hogy ezek arra irányuló küldetésüket
jelképezik, hogy „olajat adjanak azoknak, akik elmennek,

kellett tanítaniuk és amirŒl
bizonyságot kellett tenniük

Örvendeznek (10. v.) –
Örülnek, ünnepelnek

Gyötörte (10. v.) – Emlékez-
tette Œket a bıneik miatt érzett
bıntudatukra

A többiek (13. v.) – Akik nem
pusztultak el

Jaj (14. v.) – Valami szomorú,
gyötrelem

VesszŒ (1. v.) – Hosszú,
egyenes bot

Nádszál (1. v.) – Királyi jogar,
sétapálca

Gyászruhák (3. v.) – Egyszerı,
fekete kecske szŒrébŒl készült
ruha, melyet általában olyan
személy viselt, aki megalázko-
dott

Bizonyságtétel (7. v.) – Szolgá-
lat; miután minden olyan
dolgot elmondtak, amit meg 
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hogy találkozzanak a VŒlegénnyel . . . [lásd Máté 25:1–13;
T&Sz 45:56–57]; és hogy a lámpa felállítva az Attól érkezŒ
világosságot tükrözi az embereknek, aki a világ Világossága”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:510).

Jelenések 11:8 – „A nagy város . . . amely lélek
szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik”
János „Sodomának” nevezte Jeruzsálemet a Jelenések 11:8-ban,
hogy szimbolikusan utaljon a városban lévŒ gonoszságra abban
az idŒben, amikor Jézust keresztre feszítették, és bármely más
olyan idŒben, amikor a lakosok elutasítják Jézust és az Ã felhatal-
mazott szolgáit. János „Egyiptomnak” nevezte Jeruzsálemet,
hogy szimbolizálja az ilyen gonoszságból adódó lelki fogságot –
mely ahhoz a fogsághoz hasonlít, melyet Izráel gyermekei
tapasztaltak meg Mózes napjaiban.

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 11. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Az Úr tanúi

A próféták nemcsak azáltal tesznek bizonyságot Krisztusról,
amit mondanak, hanem azáltal is, amit tesznek. Figyelmesen
olvasd el a Jelenések 11:3–12-es verseit, és sorold fel a hasonló-
ságokat a két tanúval történtek és a Krisztussal történtek,
valamint aközött, hogy mit tett és mit tesz majd Ã.

Mit mondanál?

1. A Jelenések 11:10 szerint, milyen érzései voltak a János által
látomásban látott embereknek azt illetŒen, amit a két próféta
tett a missziója során?

2. Írd le, hogyan tekinthetnek az emberek ugyanígy a mai prófé-
tákra!

3. Ha beszélhetnél egy olyan emberrel, akit János látomásban
látott, vagy egy olyan valakivel, aki ma így tekint a prófétákra,
akkor mit mondanál, hogy segíts az illetŒnek megérteni, mi
módon segítenek nekünk inkább a próféták ahelyett, hogy
„gyötörnének” minket?

A hetedik angyal megfújja a trombitáját

A Jelenések 8–9 elmondja nekünk, hogy János hét angyalt látott,
akik közül mindegyiknek volt egy trombitája, melyet megfújt,
és azt is elmondja, hogy mi történt, amikor az elsŒ hat angyal
megfújta ezeket. A Jelenések 11:15–19 azt mondja el, hogy mi
történt, amikor a hetedik angyal megfújta a trombitáját.

1. Mit jelent be a hetedik trombita?

2. Miben különböznek a hetedik trombita megfújását követŒ
események attól, ami az elsŒ hat megfújása után történt?

3. Szerinted miért tınt úgy, hogy a szenteket elöntötte a hála,
és dicsŒítették Istent?

Jelenések 12
A nagy csata a jó és a rossz között

A Jelenések 11. fejezetének végén arról olvastunk, hogy miu-
tán a hetedik angyal megfújta a trombitáját, „e világnak orszá-
gai a mi Urunkéi és az Ã Krisztusáéi lettek, ki örökkön örökké
uralkodik” (15. v.). Ez kezdi el a millenniumot, az ezeréves
békét, mely a gonoszok elpusztulása után következik be.
Ebben az idŒben Krisztus uralkodik majd a földön, „a föld
megújul, és visszakapja paradicsomi dicsŒségét” (Hittételek
1:10). A Jelenések 12. fejezete azonban nem beszél a millen-
nium alatti állapotokról, ahogyan azt elvárhatnánk. A Jelené-
sek 12–18 ehelyett még több dolgot elmond a jó és a rossz
közötti harcról, Sátán királyságainak növekedésérŒl, melyek
szemben állnak Isten királyságával, valamint a millenniumra
készülve Sátán királyságainak végsŒ pusztulásáról. A Jelené-
sek 12 tulajdonképpen azt mondja el, hogy János látta,
hogyan kezdŒdött ez a nagy csata Sátán követŒi és Isten köve-
tŒi között a halandóság elŒtti létben, és folytatódott a föld
történelmén át. A következŒ néhány fejezet legnagyobb része
viszont arra utal, hogy mi történik majd az utolsó napokban
(lásd 1 Nefi 14:18–22, 27).

A szentírások megértése
Jelenések 12

Jelenések 12:1–6, 13–17 – Az asszony és
a fiúgyermek
A Jelenések 12 Joseph Smith fordítása segít nekünk megérteni,
hogy a János által látott asszony Isten egyházát jelképezi, a fiú-
gyermek pedig Istenünknek és az Ã Krisztusának a királyságát
(lásd JSF, Jelenések 12:7), aki vasrúddal (lásd JSF, Jelenések
12:3), vagyis Isten szavával kormányozza majd mind a nemzete-
ket. Krisztus maga állította fel ezt a királyságot, amikor a földön
élt. Az aposztázia évszázadokra „a pusztába” kergette azt, ami
azt jelenti, hogy egy ideig nem volt irányító hatása Isten gyerme-
keinek az életében a földön. Az utolsó napokban azonban ismét
visszaállíttatnak a földre Isten királyságának a kulcsai, és teljes
mértékben használatban lesznek azok akkor, amikor ismét eljön
Krisztus és a millenniumon keresztül kormányoz majd a földön
(lásd T&Sz 65).

IdŒkig, ideig és az idŒnek
feléig (14. v.) – Ez három és fél
évre utal

Egyebek (17. v.) – Akik
hátramaradtak

Kínlódik (2. v.) – Szülési
fájdalmai vannak

A föld lakosai (12. v.) –
A földön élŒ emberek

Tápláltassék (14. v.) –
Megkapja azt, amire szüksége
van az életben maradáshoz
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Jelenések 12:3–4, 7–17 – Vörös sárkány hét fejjel,
tíz szarvval és hét koronával
A sárkányt Sátánként, az ördögként azonosítja be a Jelenések
12:9. A fejek a tudását jelképezik, a szarvai a hatalmát, a koronái
pedig irányítását vagy ellenŒrzését azok felett, akik megengedik,
hogy legyŒzze Œket. Figyeld meg, hogy a 4. vers szerint maga
után vonta „az ég csillagainak harmadrészét”. Mai kinyilatkozta-
tás segít nekünk megérteni, hogy ez azokat jelképezi, akik a
halandóság elŒtti életben követték Œt, és akiknek nem lett meg-
engedve, hogy testet kapjanak és folytassák az örök fejlŒdésüket
(lásd T&Sz 29:36–38; Ábrahám 3:23–28).

Jelenések 12:7–11 – „Az égben viaskodás”
Joseph Smith próféta azt mondta: „A mennyei viaskodás a
következŒ volt: Jézus azt mondta, lesznek bizonyos lelkek, akik
nem fognak üdvözülni; az ördög pedig azt mondta, hogy mind-
egyiküket üdvözíti, és a nagy tanács elé tárta tervét, mely Jézus
Krisztus mellett szavazott. Az ördög tehát fellázadt Isten ellen és
mindazokkal együtt levettetett, akik Œt támogatták” (History
of the Church, 6:314; lásd még Mózes 4:1–4; Ábrahám 3:23–28).

A jó és a rossz közötti háború nem ért véget Sátán vereségével
a halandóság elŒtti életben. A Jelenések 12:17 elmondja nekünk,
hogy továbbra is háborúzik Isten szentjeivel (lásd még T&Sz
76:28–29). Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „Olyan idŒben
élünk, melyet elŒre látott János, a kinyilatkoztató. . . . Sátán
háborút vív az Egyház azon tagjai ellen, akiknek bizonyságuk
van és megpróbálják betartani a parancsolatokat” („The Power of
the Word,” Ensign, 1986. május, 79).

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 12. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ (A–C) tevékenységek közül!

Mit rejt egy név?

Sorolj fel legalább öt olyan nevet vagy címet, mely Luciferre utal
a Jelenések 12:1–10-ben, és magyarázd el, mit tanítanak róla
az egyes nevek, hogy figyelmeztessenek minket és elkerüljük
a befolyását!

Magadról olvasva a szentírásokban

1. A Jelenések 12:7–11 egy mennyei háborúról szól a halandóság
elŒtti életben. Mi módon feltételezheted ésszerıen azt, hogy
egyike voltál azoknak az embereknek, akikre a 11-es vers
utal? (lásd Ábrahám 3:23–28).

2. Írj egy olyan bekezdést, ami elmagyarázza, hogy mit tudsz
meg magadról a Jelenések 12:11-bŒl, és hogy miként segíthet
neked most az, amit akkor tettél!

3. Hogyan alkalmazhatod ezeket a tanításokat és a tantételeket
ma az életedben?

Keress példákat

Joseph Smith próféta azt tanította, hogy „minden testtel rendel-
kezŒ lénynek hatalma van azok felett, akiknek nincs teste. Az
ördögnek csak akkor van hatalma felettünk, ha azt megengedjük

neki” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181). Azt is kijelen-
tette: „A gonosz szellemeknek megvannak a korlátaik, a határaik
és a törvényeik, melyek irányítják Œket” (History of the Church,
4:576). James E. Faust, második tanácsos az ElsŒ Elnökségben,
bizonyságot tett arról, hogy „elegendŒ védelem áll rendelkezésre
Lucifernek és az Œ seregeinek a hatalma ellen” („Serving the
Lord and Resisting the Devil,” Ensign, 1995. szeptember, 7).

Keress olyan példákat a Jelenések 12-ben, amelyek megmutatják
annak igazságát, amit Joseph Smith próféta és Faust elnök
mondott!

Jelenések 13
Állatok, melyek gonoszságot 

jelképeznek

A Jelenések 13. fejezetében János szimbolikusan leírja tovább
folytatódó látomását a jó és a rossz közötti harcról. Ez a feje-
zet olyan erŒs állatként ábrázolja azt a gonoszságot, melyet
Sátán támogat a földön, mely mindazzal szembeszáll, amit
Isten királysága jelképez, és fenyegetésekkel, valamint erŒ-
szakkal akarja érvényre juttatni, amit akar. Az állat emellett
Sátán erŒfeszítéseit is jelképezi Krisztus második eljövetele
elŒtt, elmondván, hogy az állat megsebesítése nem állítja meg
azt (lásd Jelenések 13:3). Más szavakkal, bár megállítható
a Sátánnak egy erŒfeszítése, Œ másokkal folytatja, vagy
újakba kezd.

Sokan megpróbálták már elmagyarázni „a fenevad számát”
(666; 18. v.). A mai próféták nem adták meg ennek a szent-
írásrésznek az értelmezését, és az egyháztagoknak oda kell
figyelniük arra, hogy ne tanítsanak vagy támogassanak olyan
emberi elképzeléseket, melyek nincsenek összhangban az egy-
ház tanaival, és amit nem tanítanak a próféták.

Jelenések 14
Aratás ideje a földön

Míg a Jelenések 13 a Sátán királyságainak a hatalmáról és
növekedésérŒl szól, a Jelenések 14. fejezetében a visszaállítás-
ról és Isten egyházának növekedésérŒl olvashatunk a földön,
az utolsó napokban. Ezt az idŒszakot az aratás idejéhez
hasonlították (és hasonlítják), amikor a jó termést begyıjtik és
elraktározzák, míg minden olyan dolgot, ami nem használ-
ható, elpusztítanak – kivágnak, beszántanak és elégetnek. 
Az egyik célja Isten királysága megalapításának a földön,
az utolsó napokban az, hogy figyelmeztesse a föld népét az 
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aratás ezen idejére, vagyis az ítélet napjára, mely Krisztus
második eljövetelekor következik majd be. Ha figyelmeztettek
minket, akkor felkészülhetünk azáltal, hogy jó gyümölcsöt
hozunk, vagyis jó cselekedeteket, melyek lehetŒvé teszik szá-
munkra azt, hogy biztonságban begyıjtsenek minket Istenhez.

A szentírások megértése
Jelenések 14

Jelenések 14:1 – Az Atya neve a homlokodra írva
Lásd „A szentírások megértése” részt a Jelenések 7:3–8-nál
(168. o.).

Jelenések 14:1–5 – Istennek „zsengéi”
Az Œsi Izáelben az emberek a templomba hozták az elsŒ és
a legjobb terményeiket, felajánlásként Istennek. Az ezekrŒl
a „zsengék”-rŒl való lemondással azt mutatták az izráeliták
az Úrnak, hogy Ã a legfontosabb az életükben. A Jelenések

Arass (15. v.) – Vágd le 
a termést az aratás idején

Borsajtó (19–20. v.) – Az a
hely, ahol a levet eltávolítják
a gyümölcsbŒl azáltal, hogy
taposnak rajta

Borsajtó

Nem fertŒztették meg
magukat (4. v.) – Nem voltak
erkölcstelenek

Álnokság (5. v.) – Bármilyen
tisztességtelenség, megtévesz-
tés

Harag (8, 10, 19. v.) – Ítélet

Paráznaság (8. v.) –
Bálványimádat

Harag (10. v.) – Borzalmas
ítéletek

Sarló (14–19. v.) – Hajlított,
éles penge, melyet búzaszárak
vágására használnak

Sarló 

14:1–5-ben megemlített 144000 ember azt tette az életével,
amit az Œsi izráeliták tettek a terményeikkel – az Úrnak adták
engedelmességük elsŒ és legjobb részét (amint azt a 4–5. versek
leírják). Ezért voltak Œk az Úr „zsengéi”-nek népe a földön.

Jelenések 14:6–7 – „Láték más angyalt . . . akinél vala
az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak
hirdesse”
Gordon B. Hinckley elnök idézte a Jelenések 14:6 egy részét, és
azt mondta: „Ez az angyal eljött. Moróni a neve. Hangja a porból
szól, másik tanúbizonyságot hozva az Úr Jézus Krisztus élŒ
valóságáról” (Conference Report, 1995. október, 93; vagy Ensign,
1995. November, 70). Célja az, hogy elŒkészítse az embereket
az Úr eljövetelére (lásd T&Sz 133:17–19).

János látomásával a háttérben, Moróni elŒször az aratás évszaká-
nak elején látogatta meg Joseph Smith prófétát ott, ahol Joseph
élt, és beszélt neki egy olyan könyvrŒl, mely – amint azt Ezra
Taft Benson elnök elmondta – „eszköz lesz, melyet arra tervezett
Isten, hogy igazsággal, mint áradattal árassza el a földet, hogy
összegyıjtse a kiválasztottjait (lásd Mózes 7:62)” (Conference
Report, 1988. október, 3; vagy Ensign, 1988. November, 4), az Úr
eljövetelére készülve.

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 14. fejezetének tanulmányozásánál végezd el az A
tevékenységet, és kettŒt a többi (B–D) tevékenység közül!

Memoriter – Jelenések 14:6–7

1. Olvasd el a fenti „A szentírások megértése” részt, Jelenések
14:6–7-nél! Az olvasottak alapján megjelölheted ezt a két ver-
set, vagy odaírhatsz valamit melléjük.

2. A Jelenések 14:6–7 felhasználásával írd le, mit mondanál
valakinek, aki megkérdezi, hogy mit jelképez a templomaink
tetején található alak!
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Magyarázd el a szimbolizmust

Képzeld el, hogy a kereszténység egy tanulmányozója arra kér,
hogy magyarázd el a Jelenések 14:1–5 jelentését! Különösen arra
kíváncsi, hogy vannak-e olyan egyháztagok, akiknek Mennyei
Atyánk neve van a homlokukra írva. Írd le, hogy mit mondanál
nekik, mit jelent valójában Isten nevét magunkra venni, és mit
szimbolizálhat a homlok! Azt is említsd meg, hogy mi módon
mutatta meg a 144 000 ember, hogy valóban magukra vették az
Atya nevét (lásd 4–5. v.)!

Fontos megbízások

1. Hat különbözŒ angyalról van szó a Jelenések 14. fejezetében.
Úgy tınik, hogy mindegyiknek van egy bizonyos megbízása.
Írd le a jegyzetfüzetedbe azokat a verseket, amelyek megmond-
ják az egyes angyalok megbízásait. Ezt követŒen írd le, mit
kell megtennie az adott angyalnak! (Ezen angyalok közül
mindegyik jelképezheti angyalok vagy mennyei segítŒk egész
csoportját.)

2. Válaszd ki ezek közül bármely két megbízatást, és írd le,
milyen érzéseket keltene benned az, ha neked adnák ezeket!
Magyarázd el, hogy miért lennének benned ilyen érzések!

3. Olvasd el a Tanok és szövetségek 11:1–4, 27-es verseit, és írd
le a jegyzetfüzetedbe, hogy valószínıleg melyik megbízást
adta neked az Úr!

Indítsd a sarlódat

A Jelenések 14. fejezete egy aratásról szól, Krisztus második
eljövetele elŒtt. Olvasd el a következŒ szentírás-utalások minde-
gyikét, és írd le, mit tanítanak neked ezek az aratáskor történ-
tekrŒl és az aratás céljáról: Jelenések 14:14–19; Alma 26:5–7;
Tanok és szövetségek 12:1–4; 29:7–12; 33:2–7; 45:1–5; 86:1–7;
88:84–85, 94.

Jelenések 15
Látomás a celesztiális világról

Bár a Jelenések 4–22 egy látomásnak számít, a látomás szín-
tere idŒrŒl idŒre megváltozik. A Jelenések 15 új színtért jelez
a látomásban. Itt János egy „üvegtengert” látott, „tızzel
elegyítve” (2. v.), ahol a „vadállatot” (a Jelenések 13 utal erre)
legyŒzŒk élnek. A Tanok és szövetségek 130:6–7 elmondja
nekünk, hogy az üveg- és tıztengerhez hasonló bolygók Isten
jelenlétében vannak. Brigham Young elnök azt mondta: 
„Ez a föld celesztiális testet ölt majd, mely olyan lesz, mint
egy üvegtenger” (Discourses of Brigham Young, vál. John
A. Widtsoe [1941], 101). János látta az ott lakókat, akik
dicsérŒ énekeket énekeltek Istennek. Egy templomot is látott,
melyet betöltött Isten dicsŒsége. A templomon kívül hét,
fehérbe öltözött angyal volt. A megbízásaikat a Jelenések 16.
fejezete írja le.

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 15. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Egy jó kérdés

1. János a Jelenések 15. fejezetében feljegyezte annak az ének-
nek a szavait, melyet a celesztiális világban hallott. A kérdés
után mondottak figyelembe vételével hogyan válaszolnád meg
a 4. versben feltett kérdést?

2. Ha a válasz annyira egyértelmı, amennyire azt az ének jelezni
látszik, akkor miért jelent küszködést oly sok embernek az,
hogy méltányolja és dicsŒítse az Urat az életében?

3. Mikor a legvalószínıbb az, hogy olyan érzések vannak ben-
ned, mint ezekben az énekesekben? Mit tehetnél azért,
hogy gyakrabban jelen legyen az életedben ez az érzés és ez
a távlat?

Jelenések 16
Hét angyal „tölti ki” Isten ítéleteit

A Jelenések 15. fejezete elmondja, miként látott János hét
angyalt a templomból kijönni Isten jelenlétében. Mindegyik
kapott egy poharat, mely „Istennek haragjával teljes vala”
(Jelenések 15:7). A Jelenések 16. fejezete leírja, amint mind-
egyik angyal kitölti poharának tartalmát a földre, Isten
ítéleteit vagy büntetéseit hozva a gonoszokra.

A Jelenések 16. fejezetében találhatók egy része hasonlít
ahhoz, amirŒl a Jelenések 8–9-ben olvastunk. Emlékezz rá,
hogy a Jelenések 12. fejezetében János látomása visszament az
idŒben, és megmutatta a Jelenések 8–11-ben látottakhoz vezetŒ
eseményeket. EbbŒl adódik, hogy a Jelenések 16. fejezete elis-
mételhet néhány olyan dolgot, melyet korábban látott, ám ez
alkalommal más célból mutatják meg neki ezeket. A Jelenések
16. fejezetében például János látja a vadállat, a Sátán szerepét,
melyet ezekben az utolsó napi ítéletekben játszik.

A Jelenések 9. fejezetében számos vers szól az azt követŒ
háborúskodásról, hogy a hatodik angyal megfújja a trombi-
táját. A Jelenések 16. fejezetében, miután a hatodik angyal
kitölti poharát, János látta, hogy a vadállat Armageddonhoz
gyıjt össze embereket, ami a Krisztus második eljövetelét meg-
elŒzŒ utolsó nagy csata színhelye. A Jelenések 16. fejezetének
következŒ történése az, hogy a hetedik angyal – aki a Jelené-
sek 11. fejezetének hetedik angyalához hasonlít – bejelenti,
hogy „meglett” (Jelenések 16:17), vagyis elérkezett a második
eljövetel ideje. Ez a legborzalmasabb idŒszak azok számára,
akik az elŒzŒ ítéletek során nem voltak hajlandók megbánni
a bıneiket, ám csodálatos idŒszak az igazlelkıeknek.
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A Jelenések 16. fejezetében János látta, hogy az utolsó ese-
mény az ÜdvözítŒ eljövetelekor annak a Babilonnak pusztu-
lása, mely az ördög királyságait jelképezi. Az ördög királysá-
gainak elpusztulása a jó nagy gyŒzelmét jelenti a gonosz elleni
harcban, melyrŒl már a Jelenések 12 óta szó van. A pusztulást
a Jelenések 17–18 írja le.

Jelenések 17–18
Babilonnak, a paráznának 

a pusztulása

A Jelenések 14. fejezete elmondja, hogyan hallotta János,
amint az angyal kijelentette, hogy Babilon el fog pusztulni
(lásd 8. v.). A Jelenések 16:19-ben kezdŒdik ennek a pusztu-
lásnak a beszámolója, a Jelenések 17–18 pedig még részlete-
sebben folytatja a beszámolót. Hasonlóan a Jelenések más
részeihez, Babilon pusztulása is szimbolikus nyelvezeten
íródott.

Babilon az Œsi Babilónia fŒvárosa volt, de a szentírásokban
a név gyakran az egész nemzetre utal. Az Ószövetségben
azt olvassuk, hogy a babilóniaiak legyŒzték Júda királyságát,
és sok izraelitát fogságba hurcoltak Babilonba. Babilon városa
nagyon nagy volt, a város lakosai pedig gazdagok voltak és
díszes épületekkel, ruházattal, valamint szabadidŒs tevékeny-
ségekkel juttatták kifejezésre a gazdagságukat. Emellett
bálványoknak hódoltak. Babilon világiassága miatt, és mert
olyan hely volt ez, ahová fogságba vitték Izráel gyermekeit,
az Úr gyakran használta Babilon nevét a szentírásokban
a bın, a világiasság, az ördög földi befolyása, valamint az
ezekbŒl eredŒ lelki fogság jelképeként (lásd T&Sz 1:16; 133:5,
7, 14). Babilon Sion, valamint Sion értékeinek az ellentéte
(lásd Mózes 7:18).
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A szentírások megértése
Jelenések 17

Jelenések 17:8 – A fenevad, mely „vala és nincs,
noha van”
Úgy tınik, hogy ez a zavaros kifejezés az ördögre utal, vagy vala-
kire, aki teljesen az ördög szolgálatába szegŒdött, és úgy látszik,
éppen ellenkezŒje ez annak, amit Jézus Krisztusról tudott meg
János a Jelenések 1:4, 8-ban. Bár az ördög élhet örökké, követ-
kezetlen, változékony és egyáltalán nem méltó a bizalomra
(lásd Alma 30:60). Jézus Krisztus azonban „tegnap, ma és mind-
örökké” Isten (Mormon 9:9), és nemcsak hatalmas, hanem
következetes is, és mindig meg lehet bízni Benne. EbbŒl adódik,
hogy hitünk középpontjába állíthatjuk Ãt.

Jelenések 18

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 17–18. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ tevékenységet!

Találd meg a szentírások jelentését

Néha úgy érthetŒ meg egy szimbólum vagy zavaros rész
a szentírásokban, ha az elŒtte vagy utána következŒ versekben
keresünk hozzá kulcsokat.

1. Hasonlítsd össze a Jelenések 17:1–2, 6, 18-as és a Jelenések
18:2–3, 24-es verseit, és írj le a jegyzetfüzetedbe egy megál-
lapítást arról, hogy kit szimbolizál a „parázna” vagy a nŒ 
a Jelenések 17. fejezetében.

2. Hogyan segít neked a Jelenések 17:15-ös verse a Jelenések
17:1 megértésében?

3. A Jelenések 17:3 egy hétfejı, tízszarvú fenevadról szól. 
A Jelenések 17:12 szerint mik ezek a szarvak?

Port hányván az Œ fejökre
(19. v.) – A szomorúság és a
gyász jele a bibliai idŒkben

Büntette (20. v.) – Megtorlás,
megadta azt, ami a mások
ellen elkövetett gonoszsága-
ikért járt

Dobzódásának ereje (3. v.) –
Luxuscikkeinek vagy világi
dolgainak nagy száma

Csapások (4, 8. v.) – Gondok,
megtörténŒ rossz dolgok

Dobzódott (7. v.) – Élt gono-
szul, világi örömöket keresve

Siratják Œt és jajgatnak Œ rajta
(9. v.) – Nagyon szomorúak
lesznek miatta, gyászolnak

nek Istennel és mindazzal
szemben, amit Ã jelképez

Útálatosságok (4–5. v.) –
Mocskos, utálatos dolog,
trágár és sértŒ

Veszedelem (8, 11. v.) –
Pusztulás vagy romlás
(lásd T&Sz 76:31–38)

Kifosztják (16. v.) –
Elpusztítják

Parázna (1, 15–16. v.) – Olyan
valaki, aki pénzt fogad el
erkölcstelen cselekedetekért;
ebben az esetben Babilont,
vagyis a világot szimbolizálja

Paráználkodtak, paráznaság
(2, 4. v.) – Erkölcstelen csele-
kedetek; bálványimádás is

Káromlás (3. v.) – Olyan
beszéd és olyan cselekedetek,
melyek sértik vagy tiszteletle-
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Máskor pedig további könyvekhez kell fordulnod a szentírások-
ban, hogy segítséget kapj valaminek a megértéséhez, vagy
további információkhoz juss. Amikor megismersz egy értelme-
zést (ami az 1–5 lépésben remélhetŒleg bekövetkezik), akkor
jó ötlet oly módon megjelölni a szentírásaidat, mely elvezet
ehhez az értelmezéshez, amikor legközelebb ezeket a fejezeteket
tanulmányozod. Odaírhatod például az utalást a vers mellé
a margóra.

4. Olvasd el az 1 Nefi 14:9–17-et, hogy az segítsen neked 
a Jelenések 17 megértésében! Írd le, mit tudtál meg a fenevad
jelentésérŒl és arról, hogy mit tett a nŒ a Jelenések 17-ben
szóba került idŒszak elŒtt!

5. Hogyan segít neked a Tanok és szövetségek 133:14 annak
megértésében, hogy mit jelent az Úr parancsának követése
a Jelenések 18:4-ben?

Vannak olyan esetek, amikor nehéz további segítségekre lelni a
szentírásokban. A jelentést a Szellemnek kell megadnia, amint
idŒt szakítasz az elmélkedésre. A szimbolikus nyelvezetrŒl tör-
ténŒ elmélkedésben segíthet az, ha idŒt szakítasz a szimbó-
lumok elképzelésére, majd leírod ezek jellemzését. Tegyél fel
magadnak ehhez hasonló kérdéseket: Melyek a szimbólum leg-
fontosabb jellemzŒi? Milyen érzést vagy üzenetet közvetítenek
ezek a jellemzŒk? Mi a lelki üzenet? Ezek az egyszerı meggon-
dolások gyakran biztatnak olyan elmélkedésre, mely meghívja a
belelátás és a megértés szellemét. Próbáld meg felhasználni eze-
ket a 6–7. lépésekben!

6. Mit tanít a nŒ jellemzése a Jelenések 17:4-es versében arról,
hogy mit jelképez Babilon?

7. Annak figyelembevételével, amit megtudtál, miért megfelelŒ
szimbóluma a parázna Babilonnak? (Figyelembe veheted
a bevezetésben és „A szentírások megértése” részben adott
információkat is.)

Jelenések 19
Krisztus második eljövetele

Babilonnak és mindannak pusztulásánál, amit jelképez, az
utolsó esemény az, hogy eljön „a királyoknak Királya,
és uraknak Ura” (Jelenések 19:16), aki Jézus Krisztus, hogy
megragadja és kivesse a fenevadat. Ennek az eseménynek
a leírása a Jelenések 19. fejezetében található. János elŒször
a Jelenések 11:15–19-ben kezdett írni errŒl az eseményrŒl,
de aztán még részletesebben feltárultak elŒtte az ahhoz vezetŒ
események, valamint az ítéletek jelentŒsége és a gonoszok
elpusztulása Jézus Krisztus eljövetelének az idején. A Jelené-
sek 19. fejezetétŒl a könyv végéig János Jézus Krisztus
második eljövetelének eseményeit, valamint az azt következŒ
eseményeket írta le.

A szentírások megértése
Jelenések 19

Jelenések 19:7–9 – A Bárány mennyegzŒje és
mennyegzŒi vacsorája
A Jelenések 12. fejezetében azt olvassuk, hogy egy nŒ jelképezi
az egyházat. Jézus több alkalommal utalt magára úgy, mint
a vŒlegényre, aki feleségül veszi a nŒt (lásd Ésaiás 54:5; Máté
22:2–14; Lukács 5:34). Ez a szimbolikus esküvŒ arra emlékeztet
minket, hogy szövetségi kapcsolatban állunk az Úrral, és hogy
Ã úgy törŒdik az egyházzal, mint egy tökéletes férj, akire támasz-
kodhatunk és akiben megbízhatunk (lásd Efézusbeliek 5:25).

A mennyegzŒi vacsora olyan lakoma, amely a házasságot
ünnepli. A lakoma képe arra emlékeztet minket, hogy Jézus
Krisztus evangéliuma Ádám és Éva minden leszármazottjának
kielégíti a lelki, az érzelmi, a társasági és a fizikai éhségét vagy
szükségleteit.

Jelenések 19:9, 17–21 – Két vacsora
Két vacsoráról van szó a Jelenések 19. fejezetében. Ez a kettŒ
nem ugyanaz, bár hasonló idŒben történnek meg a föld történel-
mében. Az elsŒre, a Bárány mennyegzŒi vacsorájára, az elŒzŒ
részben utaltunk. A másik vacsora, „a nagy Istennek vacsorája”
(17. v.), egy olyan szimbólum, mely a gonoszok elpusztítására
emlékeztet minket. Ezen kívül arra emlékeztet minket, hogy ha
ennek a világnak a dolgaiban bízunk, és nem vagyunk hajlan-
dóak hinni a halál utáni életben, akkor ugyanarra a jövŒre van
csak kilátásunk, mint amire minden más élŒlénynek a földön –
meg fogunk halni, rothadni kezdünk és ragadozó madarak falják
fel a testünket. Ezzel szemben, az evangélium halált hirdet a sír
felett, és az örök boldogság lehetŒségét.

Jelenések 19:15, 21 – „És az Œ szájából éles kard jŒ
vala ki; és Œ fogja azokat legeltetni vasvesszŒvel”
A kard és a vasvesszŒ is Isten szavára utal (lásd Zsidók 4:12;
1 Nefi 15:23–24). Bár ez durvának hat, Jézus uralma nem durva,
hanem határozott, erŒs, és az ember elevenébe vág, hogy segít-
sen neki az örökre szóló változásban vagy abban, hogy tökélete-
sen tudatában legyen a vétkének (lásd 1 Nefi 16:2; Alma 31:5;
3 Nefi 11:3).

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 19. fejezetének tanulmányozásánál végezz el kettŒt
a következŒ tevékenységek közül!

Tervezz meg egy meghívót

1. Rajzolj vagy írj meg egy meghívót a jegyzetfüzetedben,
melyben meghívsz valakit a Jelenések 19:7–9-ben leírt
eseményekre! Legyen benne minden fontos részlet, beleértve

Nyomja . . . borsajtóját (15. v.)
– Lásd „A szentírások megér-
tése” részben adott segítséget
és rajzot, Jelenések 14-nél
(172. o.)

A többiek (21. v.) – Akik
megmaradtak

Aleluja (1, 3–4, 6. v.) –
Dicséret Istennek!

Gyolcs (8, 14. v.) – LenbŒl
készült sima anyag

Ruha (13, 16. v.) – Köntös



177

azt, hogy mi történik majd, milyen öltözéket viseljenek, és
mire van szükségük a belépéshez. Olvasd el és használd fel
Máté 22:2–14; 2 Nefi 9:50–51; Tanok és szövetségek 27:5–14;
és 58:8–9-es verseit, amikor döntesz a meghívó részletei felŒl.

2. A Tanok és szövetségek 65:1–5 szerint ki adja át a meghívót
ezekre a nagyszerı eseményekre, melyekrŒl a Jelenések
19:7–9 beszél?

Használj fel egy szentírást a kérdések
megválaszolásához

1. Az egyik keresztény barátod, aki nem tagja az egyháznak,
nem hisz a mai prófétákban, és arra kíváncsi, hogyan állíthat-
juk azt, hogy vannak próféták az egyházban. Használd fel
a Jelenések 19:10-es versét, amikor elmagyarázod hitünket
a prófétákban (lásd még 4 Mózes 11:29)!

2. Használd fel a Jelenések 19:10-es versét, hogy elmagyarázd az
igaz bizonyság eredetét (vedd figyelembe még: 1 Korinthus-
beliek 2:11; Alma 5:45–46)!

Miért piros?

1. János úgy írta le Jézust, mint aki piros öltözéket visel a máso-
dik eljövetelekor (lásd Jelenések 19:13). Olvasd el a Tanok
és szövetségek 19:16–19 és 133:46–51-es verseit, majd magya-
rázd el, hogy mit jelképez a piros ruha!

2. Milyen színı azok ruhája, akik Jézussal jönnek az eljövetele-
kor? Mit jelképez ez a szín? (lásd Jelenések 19:8, 14).

Jelenések 20
A millennium

Amikor Jézus Krisztus dicsŒsséggel eljön és Babilon elpusztul,
az egy olyan idŒszak kezdetét jelenti Mennyei Atyánknak erre
a földre vonatkozó tervében, melyet a millenniumnak neve-
zünk. Ez a szó „egy ezer éves idŒszakot” jelent. Bár a millen-
nium szó nem szerepel a Jelenések 20. fejezetében, a János
által leírtak világosan errŒl szólnak.

A szentírások megértése
Jelenések 20

Jelenések 20:4 – Ki ül ítélkezve a trónokon?
Ez valószínıleg az Úrnak azon szolgáira utal, akikrŒl azt
mondta, hogy ítélkezni fognak Vele az utolsó napon (lásd 1 Nefi
12:9–10; 3 Nefi 27:27).

Jelenések 20:4–6 – Az elsŒ feltámadás
További információkért azzal kapcsolatban, hogy ki vesz részt az
elsŒ feltámadásban, lásd: Móziás 15:21–16; Tanok és szövetségek
76:64, 70; és 88:95–98.

Jelenések 20:7–10 – Góg és Mágóg
Góg és Mágóg neveit elŒször Ezékiel 38–39 említi meg. Olyan
nemzetekre utalnak, melyek az Úr ellen harcolnak a második
eljövetele elŒtt. A Jelenések 20. fejezetében azokra utalnak, akik
Sátánt követik a millennium végén és akik az Úr ellen harcolnak.

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 20. fejezetének tanulmányozásánál végezd el
a következŒ (A–B) két tevékenységet!

Mi az amit igenis elmond?

1. A Jelenések könyvében majdnem tizenöt fejezet ír a Krisztus
második eljövetelét megelŒzŒ utolsó napokról, ám csak egy,
a 20. fejezet ír a millenniumról (lásd a „Hangsúly a Jelenések
könyvében” részt, 169. o.). És amikor János a milleniumról ír,
nem is mondja el nekünk, hogy miként élnek vagy mit csinál-
nak majd az emberek. Magyarázd el, hogy szerinted miért írt
ilyen sokat arról, hogy mi történik majd a millennium elŒtt,
de majdnem semmit a millennium alatti történésekrŒl vagy
tevékenységekrŒl.

2. Bár a Jelenések könyvébŒl nem sokat tudunk meg az emberek
tevékenységeirŒl a millennium alatt, megtudunk néhány
nagyon fontos tant a föld történelmében eme figyelemreméltó
korszakot illetŒen. Sorolj fel minden olyan igazságot, melyet
a millenniummal kapcsolatban találsz a Jelenések 20. fejezeté-
ben! Egész mondatokban írd le ezeket, és jelezd, hogy mely
versek jelentik ki az egyes igazságokat.

Memoriter – Jelenések 20:12–13

1. Sorold fel azokat az igazságokat a Jelenések 20:12–13-ból,
melyeket szerinted minden ember tudni akar a földön, mielŒtt
meghal! Magyarázd el, hogy miért akarja tudni valaki ezeket
a dolgokat!

2. Milyen további értesüléseket adnak nekünk 2 Nefi 9:10–16-os
versei azt illetŒen, hogy mi történik a könyvek felnyitásakor,
melyekrŒl a Jelenések 20:12–13 ír?

Szélességére (9. v.) –
Ez a világnak egy nagy 
részére utal

Mélység (1, 3. v.) – KülsŒ
sötétség, Sátánnak és a kárho-
zat fiainak eljövendŒ lakhelye
(lásd T&Sz 76:31–38)
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3. Az ebben a tevékenységben tanultak felhasználásával válassz
ki egyet a következŒ megállapítások közül, és írd le, hogy mit
mondanál annak, aki ezt mondta:

• „Ha bınt követsz el, könnyı megbocsátást nyerni és elke-
rülni a következményeket.”

• „Isten mindenkit szeret, ezért nem lesz olyan rossz az ítélet
napja.”

• „Senki nem tökéletes, és én sok ismerŒsömnél jobb
vagyok, miért aggódjam tehát az ítélet miatt? Csak útját
állja egy kis szórakozásnak.”

• „Mindaddig nem számít mit teszel, amíg másoknak nem
ártasz.”

Jelenések 21–22
A Föld celesztiális világgá válik

A Jelenések könyvének ezen utolsó két fejezetében arról olva-
sunk, hogy mit látott János a föld jövŒjét illetŒen a millen-
nium után, amikor celesztiális világgá válik mindazok szá-
mára, akik azon élnek. Bizonyságát is elmondta nekünk arról,
hogy az általa látott dolgok igazak. Amikor elolvasod, amit a
celesztiális királyságról és arról írt János, hogy milyen csodá-
latos lesz majd ott élni, gondolkozz el azon: mi kell ahhoz,
hogy ott éljen valaki. Megéri eleget tenni ezeknek a követel-
ményeknek azért, hogy ilyen dicsŒséget nyerjünk?

Brigham Young elnök adott nekünk egy szempontot, aminek
alapján elgondolkozhatunk a Jelenések 21–22-ben leírtakon,
amikor azt mondta: „Beszélünk a megpróbáltatásainkról és
gondjainkról ebben az életben; de képzeljétek el, hogy ezernyi
és milliónyi év távlatából látjátok magatokat, miután hınek
bizonyultatok vallásotokhoz ezalatt a néhány rövid év alatt,
amit itt töltöttetek, és elnyertétek örök üdvözüléseteket, vala-

mint a dicsŒség egy koronáját Isten jelenlétében. Aztán vesse-
tek még egy pillantást az itteni életetekre, lássátok az elvesz-
tett dolgokat, a kereszteket (terheket), a csalódásokat és a fáj-
dalmakat. . . . Kénytelenek lennétek így kiáltani: »Mit számít
mindez! Ezek a dolgok csak egy pillanatig tartottak, és most
itt vagyunk. Hithıek voltunk halandóságunk pár percében, és
most örök életben és dicsŒségben van részünk, hatalmunkban
áll fejlŒdni a határtalan tudásban, a fejlŒdés megszámlálhatat-
lan állomásán keresztül, és élvezni Atyánk és Istenünk,
valamint Jézus Krisztus, a mi idŒsebb testvérünk mosolyát és
tetszését«” (Journal of Discourses, 7:275).

A szentírások megértése
Jelenések 21

Jelenések 21:2 – Új Jeruzsálem
A Jelenések 21. fejezetében megemlített Új Jeruzsálem nem
ugyanaz a város, amely az amerikai kontinensen épül majd fel az
utolsó napok és Jézus Krisztus második eljövetelének a része-
ként (lásd Hittételek 1:10). A celesztiális királyságra utal.

Jelenések 21:11–25 – Isten városának a jellemzése
Ha idŒt szakítanál arra, hogy kiszámold a méreteket, melyeket
Isten városára adott János, akkor meglátnád, hogy egy olyan
várost jellemzett, melynek mérete minden olyan dolgot megha-
lad, amit valaha is létrehozott az ember. Ezen kívül, az értékes
fémek és kövek leírása leírhatatlan szépségrŒl árulkodik. A leg-
csodálatosabb rész azonban magának Istennek a jelenléte,
ami miatt nincs szükség templomra, de még világításra sem
(lásd 22–23).

Jelenések 22

Jelenések 22:2, 14 – Az élet fája
Ádám és Éva bukása után el lett zárva az élet fájához vezetŒ út,
hogy legyen idejük a bınbánatra, a próbatételre és arra, hogy
minden tekintetben felkészüljenek arra, hogy részesei legyenek
ennek a nagy áldásnak (lásd Alma 12:22–26; 42:2–5; Mózes
4:31). János látta, hogy az élet fájának gyümölcse mindenki
számára elérhetŒ a celesztiális világban. Az a tény, hogy rendel-
kezésre áll az élet fája, azt mutatja, hogy a bukás minden hatása
le lett gyŒzve ezen a helyen.

Jelenések 22:17 – „Jöjj”
Amint azt ennek a könyvnek a bevezetésében kijelentettük (lásd
164. o.), a Jelenések könyvének az a fŒ célja, hogy hívjon minket:
jöjjünk Krisztushoz. A könyv vége – pontosabban a Jelenések
22:17 – ismét kihangsúlyozza ezt a meghívást.

és Izráel jogos királya;
Jézus Krisztus

Csapások (18. v.) – Átkok,
katasztrófák

Elátkozott (3. v.) – Ádám és
Éva bukásának következmé-
nyeire utal

Dávidnak ama gyökere és ága
(16. v.) – Dávid leszármazottja 

Tisztátalan (27. v.) – Ami
tisztátalanná vagy szentség-
telenné tesz

Sátor (3. v.) – Lakhely
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Jelenések 22:18–19 – Ne adjatok hozzá vagy
vegyetek el ezekbŒl a dolgokból
Néhányan annak az elképzelésnek a megvédésére használják a
Jelenések 22:18–19-es verseit, hogy a Biblia után nem lehet több
kinyilatkoztatás vagy szentírás, mert az hozzátenne a Bibliához.
Így próbálják meg kétségbe vonni Mormon könyvét, a Tanok és
szövetségeket és az Igazgyöngyöt.

Mózes azonban ugyanezt írta az Œ könyveirŒl (lásd 5Mózes 4:2).
Ha Mózesnek ezen szavait is ugyanúgy értelmezzük, ahogyan
egyesek a János által leírtakat értelmezik, akkor az elsŒ öt könyv
után nem is lenne Biblia. János, Mózeshez hasonlóan, egysze-
rıen csak arra utalt, aminek megírására Isten utasítást adott
neki – a Jelenések könyvére.

Bárki megtudhatja a mai napi kinyilatkoztatások és ezen utolsó
napi szentírások igaz voltát, ha magát Istent kérdezi meg arról,
hogy igazak-e ezek (lásd Máté 7:7–11; Jakab 1:4–5).

A szentírások tanulmányozása 
A Jelenések 21–22. fejezetének tanulmányozásánál végezz el
kettŒt a következŒ (A–D) tevékenységek közül!

Tervezz egy plakátot

Válassz ki egy olyan verset a Jelenések 21–22-bŒl, melybŒl sze-
rinted jó plakát lenne, melyet kirakhatnál és arra emlékeztetne
téged, hogy maradj hı az Úrhoz és az Ã tanításaihoz. Magyarázd
el, miért inspirálna téged ez a vers, és készíts egy kis vázlatot
arról, hogy mit szeretnél, hogyan nézzen ki ez a plakát!

Kik ezek az emberek?

1. Olvasd el és hasonlítsd össze a Jelenések 7:9, 13–17-es, vala-
mint a Jelenések 21:1–4-es verseit, és mondd el, ki van ott
a János által látott szent városban! (A Jelenések 22:11–14-es
verseit is elolvashatod.)

2. A Jelenések 21:8 és 22:15 szerint ki nem lesz ott a Szent
Városban? (GyŒzŒdj meg arról, hogy minden szónak érted
a jelentését ezekben a versekben!)

A legnagyobb hatást gyakorló

A Jelenések könyvével kapcsolatban azt mondta Elder Bruce R.
McConkie: „Az emberek között most meglévŒ szentírások egy-
ikében sem, sehol nincsenek ilyen lényegbe vágó és meggyŒzŒ
magyarázatok azt illetŒen, hogy miért kell legyŒznünk a világot,
és hogy milyen áldások áradnak ebbŒl. . . . Ennek az inspirált
mınek a tanításai valóban a szentírásokban fellelhetŒ legna-
gyobb ösztönzést (motivációt) adják a személyes igazlelkıség-
hez” („Understanding the Book of Revelation,” Ensign, 1975.
szeptember, 89).

Annak megerŒsítéseként, amit Elder McConkie mondott, írj
arról a két vagy három, rád legnagyobb hatást gyakorló dologról,
melyet a Jelenések könyvébŒl tudtál meg, és ami arra inspirál és
motivál téged, hogy igaz módon élj!

„Jövel Uram Jézus”

Olvasd el a Jelenések 22:20-as versét! Gondolkozz el azon, hogy
mit tanultál az Újszövetség tanulmányozása során, és írd le
bizonyságodat Jézusról! Azt is vedd bele, hogy miért csatlakoz-
nál Jánoshoz a Jézus jövetelét kérŒ imában!

Beléphetsz, ha
You have kept the covenants

which you have entered into with
the Lord and are made spotless 

and pure before the Lord.
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