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Gordon B.Hinckley elnök mondta: „Remélem, hogy [a szentírás tanulmányozása] szá-
modra olyan valamivé válik majd, ami sokkal élvezetesebb, mint csupán egy kötelesség,
sőt, segít majd, hogy Isten igéje iránti szereteted elmélyüljön. Megígérem, hogy olvasása
közben elméd megvilágosodik, szellemed felemelkedik” („The Light within You”,
Ensign, 1995. május, 99. o.).

Mint az evangéliumi tanok tanítójának, alkalmad van, hogy segíts az osztályod
tagjainak, hogy megtanulják szeretni az Ószövetséget, és megtapasztalják a megvi-
lágosodást, amelyet Hinckley elnök ígért. Amint tanítasz, az Üdvözítő példáját
fogod követni, aki szerette a szentírásokat, és tanítványai tanítására használta őket.

Jézus közvetlenül feltámadása után arra használta a szentírásokat, hogy erőteljes igazsá-
gokat tanítson két tanítványának. Egy Kleofás nevű tanítvány és társa az Emmausba
vezető úton mentek, az éppen akkor hallott hírekről beszélgetve, miszerint Jézus teste
már nincs a sírkamrában. Amint haladtak, Jézus csatlakozott hozzájuk, de nem ismer-
ték fel őt. Megkérdezte, miről beszélgetnek és miért szomorúak, mire a tanítványok
beszéltek neki a keresztre feszítésről és a feltámadásról. Amikor Jézus meghallotta ezt,
„magyarázza vala nékik minden írásokban, amit őfelőle megirattak” (Lukács 24:27).

Kleofás és társa kérték az Üdvözítőt, hogy maradjon velük, és amint leültek enni,
felismerték benne a feltámadt Urat. Majd eltűnt a szemük elől, és ezt mondták egymás-
nak: „Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mibennünk, mikor nékünk szóla az úton,
és mikor magyarázá vala nékünk az Írásokat?” (Lukács 24:32).

A szentírások, amelyek felgyújtották a tanítványok szívét, Mózes és a próféták könyvéből
voltak – a szentírások, amelyeket Ószövetségként ismerünk. Amint ugyanezeket a szent
igazságokat tanítod, a Szentlélek bizonyságot fog tenni osztályodnak azok igaz voltáról,
ahogyan Kleofásnak és társának tette.

Az Ószövetség tanulmányozása meg fogja erősíteni az osztály tagjainak az Üdvözítőről
való bizonyságukat, és elkötelezettségüket, hogy evangéliuma szerint éljenek. Amikor
tanulmányaik alatt a Szellem vezeti őket, az osztály tagjai képesek lesznek Jóbbal együtt
tanúsítani: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett
megáll” (Jób 19:25).

A Szellem
által tanítani Amikor az evangéliumi tanok osztályának tanítására készülsz, fontos, hogy törekedj

a sugalmazásra és arra, hogy az Úr Szellemétől vezetést nyerj. „A Szellem hívő imádság
révén adatik nektek”, mondta az Úr, „ha azonban nem kapjátok meg a Szellemet,
akkor nem taníthattok”. (T&Sz 42:14). Emlékezz, az osztályodban a Szentlélek a tanító.

A mód, ahogyan a Szellem elnyerésére törekszel, az ima, a böjt, a szentírások napon-
kénti tanulmányozása, és a parancsolatok iránti engedelmesség. Mialatt a tanításra
készülsz, imádkozz a Szellem vezetéséért, hogy segítsen megérteni a szentírásokat és az
osztály tagjainak szükségleteit! A Szellem abban is segíthet, hogy hasznos módszereket
tervezz a szentírások megbeszélésére és azok alkalmazására életünkben (1 Nefi 19:23).
A Szellem segítségével hatékony eszközzé válsz majd az Úr kezében, hogy gyermekeinek
igéjét tanítsd.

V

Segítség a tanítónak
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Az alábbiakban találsz néhány javaslatot, hogy miképpen hívhatod a Szellemet 
az osztályodba:

1. Kérd meg az osztály tagjait, mondjanak imát az óra elején és végén! Az óra alatt
imádkozz a szívedben, hogy vezessen a Szellem, nyissa meg az osztály tagjainak
a szívét, tegyen bizonyságot nekik és inspirálja őket!

2. Használd a szentírásokat (lásd alább: „A szentírásokra koncentrálva”)!

3. Tégy bizonyságot, valahányszor a Szellem arra indít, nem csak az óra végén!
Tégy bizonyságot az Üdvözítőről! Gyakran kérd meg az osztály tagjait, hogy
tegyenek bizonyságot!

4. Használj himnuszokat, elemi iskolai énekeket és más szent zenét, hogy előkészítsd
az osztály tagjainak szívét arra, hogy érezzék a Szellemet!

5. Fejezd ki az osztály tagjai, mások és Mennyei Atyánk, valamint Jézus Krisztus
iránti szeretetedet!

6. Mondd el gondolataidat, érzéseidet és tapasztalataidat, amelyek a lecke alapelveire
vonatkoznak! Kérd meg az osztály tagjait, tegyenek hasonlóképpen! A tagok arról
is beszélhetnek, hogyan alkalmazták vagy tanították azt, amiről az előző leckék során
beszélgettek.

A szentírásokra 
koncentrálva Az evangéliumi tanok órájára való felkészülés a szentírások szorgalmas, imádságos

szívvel való tanulmányozását igényli. Az Úr azt parancsolta: „Ne arra törekedjetek,
hogy igémet hirdessétek, hanem arra, hogy megismerjétek azt”. És amint megismered
igéjét a szentírások tanulmányozása által, az Úr megígéri, hogy „akkor fog majd
nyelvetek megoldódni; és akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szellemem és igém,
sőt isteni hatalmam is az emberek meggyőzésére” (T&Sz 11:21).

Ez a kézikönyv olyan eszköz, mely segít neked a szentírásokat tanítani. Buzdítsd 
az osztály tagjait, hogy hozzák el szentírásaikat az órára minden héten!

Az óra folyamán a beszélgetéseket úgy irányítsd, hogy a szentírásokra koncentráljanak!
Légy bölcs és józan, amikor olyan fejtegetéseket és más információkat használsz, ame-
lyek nem szentírási forrásokból származnak! Az osztály tagjait arra kell tanítani, hogy
a tudást és a sugalmazást a szentírásokban és az utolsó napi próféták szavaiban kutassák.

Az osztály minden tagja kapjon egy példányt az Ószövetség – Tanulók tanulmányi
kalauza (34592135) című tankönyvből! Ez a könyvecske összegzéseket és kérdéseket
tartalmaz, amelyek segítik az osztály tagjait, hogy megértsék a szentírásokat, és elgon-
dolkodjanak azok alkalmazásán, valamint felkészüljenek az órai beszélgetésekre.
Bátorítsd a szülőket, hogy használják a tanulmányi kalauzt a családi szentírás-tanul-
mányozás során!

A leckék felépítése Ez a kézikönyv olyan fiatalok és felnőttek számára készült, akik az evangéliumi tanok
óráit hallgatják, és négy évente kell használni. A leckéket úgy tervezték, hogy több
ismeretet tartalmazzanak, mint amennyit feltehetően egy tanóra alatt képes leszel
megtanítani. Keresd az Úr Szellemét, amikor a szentírások részleteit, kérdéseit és az órai
tevékenységeket válogatod, hogy az osztály tagjai igényeinek a legjobban megfeleljenek!

A következő szakaszokat minden lecke tartalmazza:

1. A lecke célja. A lecke céljának megállapítása azt a fő gondolatot tartalmazza,
amelyre koncentrálnod kell, amikor a leckére készülsz és azt tanítod.

2. Felkészülés. E szakasz első része összegzi azokat a szentírásbeli történeteket, amelye-
ket a lecke felvázol. Néhány lecke javasol további olvasmányokat, amelyek a jobb
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megértést segítik. Ez a szakasz sok leckében más javasolt előkészületeket is tartalmaz,
mint például szemléltető eszközöket, amelyeket bevihetsz az osztályba.

3. Figyelemfelkeltő tevékenység. Ez a szakasz egyszerű tevékenységet, tárgyi szemlél-
tetést vagy kérdést tartalmaz, melyek segítenek az osztály tagjainak a tanulásra
felkészülni, részt venni az órán, és érezni a Szellem hatását. Akár a kézikönyv figye-
lemfelkeltő tevékenységét használod, akár egy sajátodat, fontos, hogy az osztály
tagjainak figyelmét felkeltsd (összpontosítsd) az óra elején. A tevékenységnek rövid-
nek kell lenni.

4. A szentírás megbeszélése és alkalmazása. Ez a lecke fő része. Imádságos szívvel
tanulmányozd a szentírás részleteit, hogy hatékonyan tudd megtanítani és meg-
beszélni azt! Használd a „Segítség a szentírások tanításához” című rész javas-
latait (alant), hogy a tanítási módszereket váltogatni tudd, és az osztály tagjainak
figyelmét ébren tartsd!

5. Összegzés. Ez a szakasz segít összefoglalni a leckét, és buzdítja az osztály tagjait,
hogy a megbeszélt alapelvek szerint éljenek. Arra is emlékeztet, hogy tégy bizony-
ságot. Vigyázz, hogy jusson elég idő minden lecke összegzésére!

6. További ötletek a tanításhoz. Ez a szakasz további igazságokat tartalmaz a szentírás
történeteiből, valamint váltakozó tanítási módszereket, tevékenységeket és más
javaslatokat, amelyek kiegészítik az óravázlatot. Néhány ötletet felhasználhatsz ezek
közül a lecke részeként.

Használd fel a következő javaslatokat, hogy a szentírás történeteit még hatékonyabban 
és nagyobb változatossággal tanítsd:

1. Segíts az osztály tagjainak megérteni azt, amit a szentírások Jézus Krisztusról, az
Ószövetség Jehovájáról tanítanak, akinek születését, halandó misszióját, második
eljövetelét és millenniumi uralkodását megjövendölték az Ószövetségben!

2. Kérd meg az osztály tagjait, gondolkodjanak és mondjanak jellemző módokat,
melyek által a szentírás részei életükben alkalmazhatók!

3. A tantételen kívül hangsúlyozd az Ószövetség történeteit, különösen a hitről
szólókat, meggyőződve arról, hogy az osztály tagjai értik őket, és beszéljétek meg
az alkalmazás módjait is!

4. Az osztály tagjai keressenek olyan szavakat, kifejezéseket vagy gondolatokat, amelyek
gyakran ismétlődnek egy szentírás részletben, vagy amelyek különös jelentéssel
bírnak számukra!

5. Írj fel a táblára néhány kifejezést, kulcsszót vagy kérdést, amelyek kapcsolatban
vannak a szentírás történetével! Majd olvassátok el vagy foglaljátok össze a történe-
tet! Kérd meg az osztály tagjait, hallgassák meg a kérdésekre vonatkozó kifejezéseket,
kulcsszavakat vagy válaszokat, majd álljatok meg, és beszéljétek meg őket!

6. Mormon könyvében végig az „azt láthatjuk”, „láthatjuk tehát” kifejezéseket arra
használják, hogy egy megtanított alapelv összegzését bevezessék. Egy szentírás részlet
megbeszélése után kérd meg az osztály tagjait, hogy fejezzék be az „azt láthatjuk”
vagy a „láthatjuk tehát” kifejezéssel kezdődő mondatot, hogy megmagyarázzák az
éppen akkor tanult evangéliumi alapelvet!

7. Keressetek és beszéljetek meg szimbólumokat, amelyeket az Ószövetségben használ-
nak! Például a menyasszony és a vőlegény Izráelt és az Üdvözítőt szimbolizálja.

8. Említsd meg, hogy a szentírásokban szereplő emberek vagy események hogyan állít-
hatók szembe egymással! Például szembe állíthatod Káint Ábellel és Énókkal
(Mózes 5–7); Dávidot és Bethsabét (2 Sámuel 11) az egyiptomi Józseffel és Potifár

Segítség a 
szentírások 
tanításához
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feleségével (1 Mózes 39:7–13); vagy Illés prófétát a gonosz Akháb királlyal 
(1 Királyok 16:29–33; 17–19).

9. Tartsatok felolvasó előadást úgy, hogy az osztály tagjai felolvassák a szentírásban
szereplő különböző emberek szavait!

10. Oszd az osztályt két vagy több kis csoportra! Miután átnéztétek a szentírás történe-
tet, minden csoport írja le a történetben tanított alapelveket! Azután a csoportok
felváltva beszéljék meg, hogyan alkalmazhatják életükben ezeket az alapelveket!

11. Kérd meg az osztály tagjait, hozzanak ceruzát, hogy megjelöljék a lényeges verseket,
amint azokról beszélgettek!

Az órai beszélgetés 
elősegítése Általában nem előadást kell tartanod, hanem meg kell próbálnod segíteni az osztály

tagjainak, hogy érdemben vegyenek részt a szentírások megbeszélésében. Miközben
az osztály tagjai részt vesznek az órai munkában, még eredményesebben tanulják
a szentírásokat, és jobban megértik, hogyan alkalmazzák az evangéliumi alapelveket
saját életükben. Törekedj a Szellem vezetésére, amikor azt határozod el, hogy milyen
kérdéseket teszel fel, hogyan rendezed és dolgozod ki őket! Az órai beszélgetések-
nek azokra a témákra kell összpontosítaniuk, melyek segítik a tagokat Krisztushoz
jönni, és tanítványaiként élni. Változtasd meg azokat a beszélgetéseket, amelyek nem
valósítják meg ezeket a célokat!

A szentírás utalások azért vannak, hogy segítsenek téged és az osztály tagjait, hogy
választ kapjatok a szentírások legtöbb kérdésére. Néhány kérdésre a válasz az osztály
tagjainak tapasztalataiból származik majd.

A lecke teljes anyagának megbeszélése kevésbé fontos, mint az, hogy az osztály tagjai
jobban megértsék a szentírásokat, és elkötelezzék magukat, hogy még inkább Krisztus
tanítványaiként éljenek. Ha az osztály tagjai egy jó beszélgetésből inkább tanulnak,
gyakran hasznos, ha hagyjuk, hogy az folytatódjon, mint hogy megpróbálnánk a lecke
teljes anyagát megtanítani.

Használd a következő irányelveket az órai beszélgetés elősegítésére:

1. Tégy fel egy kérdést, majd adj meg egy szentírás utalást, hogy az osztály tagjai
megtalálják a választ!

2. Olyan kérdéseket kérdezz, amelyek gondolatokat és beszélgetést igényelnek inkább,
mint „igen” vagy „nem” válaszokat! A miért, hogyan, ki, kik, mi, melyek, mikor
és hol névmásokkal kezdődő kérdések rendszerint a leghasznosabbak a beszélgetés
elősegítésére.

3. Ösztönözd az osztály tagjait, beszéljenek érzéseikről, hogy mit tanulnak a szentí-
rásokból! Arra is bátorítsd őket, beszéljenek tapasztalataikról, melyek azt mutatják,
hogy az evangéliumi alapelvek miképpen alkalmazhatók az életben! Fűzz pozitív
megjegyzéseket közreműködésükhöz!

4. Vedd figyelembe az osztály minden egyes tagjának az igényeit! Bár az osztály minden
tagját bátorítani kell, hogy részt vegyen az órai beszélgetésben, lehet, néhányan
mégis haboznak válaszolni. Beszélhetsz velük külön, hogy megállapítsd, mit
szólnának ahhoz, ha hangosan olvastatnád őket, vagy részt vennének az órán.
Légy óvatos, ne szólíts fel olyan osztálytagot, aki esetleg zavarba jönne!

5. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy úgy készüljenek az órára, hogy tanulmányozzák
a kijelölt szentírás részletet, és az Ószövetség – Tanulók tanulmányi kalauza
(34592135) című könyvet! Jobban részt tudnak majd venni a beszélgetésben,
ha felkészülnek. Javasold, hogy az osztály tagjai beszéljék meg a szentírás
részleteket és a leckéket családjaikkal!

VIII
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjait, hogy megértsék: (1) Isten gyermekei vagyunk,
(2) ellenállhatunk a Sátán kísértéseinek, és (3) Isten műve és dicsősége, hogy létrehozza
halhatatlanságunkat és örök életünket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat az Igazgyöngyből:

a. Mózes 1:1–11. Mózes látja Istent és szemtől szembe beszél vele. Mózes megtudja,
hogy ő Isten egyik fia, az Atya Egyszülöttjének hasonlatosságára. Megjegyzés:
Az osztály tagjainak meg kell érteniük, hogy Jehova, és nem a Mennyei Atya jelent
meg Mózesnek ebben a látomásban. Jehova volt a földi élet előtti Jézus Krisztus,
és az Ószövetség Istene. Ő (Jézus) szándékban egy az Atyával, és képviseli Őt hata-
lomban és felhatalmazásban. Szavai az Atya szavai, és néha, mint a Mózes 1:6-ban,
első személyben beszél az Atya nevében.

b. Mózes 1:12–23. A Sátán szembeszáll Mózessel; Mózes elűzi őt.
c. Mózes 1:24–39. Isten ismét megjelenik, és művéről és dicsőségéről tanít.

2. Tanulmányozd a leckét, és döntsd el, miként tanítod a szentírás történeteket!
Mivel nehéz lenne minden kérdést feltenni, vagy a lecke minden részletét megtaní-
tani, imádságos lélekkel válaszd ki azokat, amelyek az osztály tanulóinak szük-
ségleteit a legjobban kielégítik! Néhány kérdést átalakíthatsz, hogy megfeleljen
az osztály tagjai körülményeinek.

3. Szerezz egy példányt az Ószövetség – Tanulók tanulmányi kalauza (34592135) című
könyvből osztályod minden tagjának! (Az egyházközségnek ezeket a tanulmányi
kalauzokat meg kellett rendelnie az éves tananyag megrendelőjén; a püspökség egy
tagjának kell azokat odaadnia a Vasárnapi Iskola Elnökségének.)

4. Ha a második figyelemfelkeltő tevékenységet használod, szerezz be egy papír- vagy
textilzacskót, és tégy bele néhány hétköznapi tárgyat, mint például egy kavicsot,
egy fésűt és egy ceruzát!

Javasolt 
órafelépítés

Az Ószövetség beszámoló arról, ahogyan Isten választott népével bánik a teremtés
idejétől kezdve néhány száz évvel az Üdvözítő születését megelőző időig. Az Ószövetség
erőteljes példákat ad a hitről és az engedelmességről. Megmutatja a felejtés, az engedet-
lenség vagy az Istennel való szembeszegülés következményeit is. E könyv próféciái
bizonyságot tesznek a Messiás születéséről, megváltó áldozatáról, második eljöveteléről
és millenniumi uralmáról.

Az Ószövetséghez kiegészítésül e tanfolyam magában foglalja Mózes és Ábrahám köny-
veit az Igazgyöngyből. Ezek a könyvek fontos kiegészítéseket és tisztázó magyarázatokat
adnak Mózes első könyve néhány részletéhez. Mózes könyve kivonat Joseph Smith
bibliafordításából. Ábrahám könyve fordítás, melyet Joseph Smith próféta készített egy
bizonyos egyiptomi papiruszról.

Bevezetés az
Ószövetségbe

1

1.
lecke

Mózes 1:39

„. . . ez művem és 
dicsőségem . . .”
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Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Kérd meg az osztály tagjait, nézzék át a Mózes 1:6, 20–22, és 39-es versét, hogy az
azokban feltárt fontos igazságokat megállapítsák! A válaszok különfélék lehetnek.
Magyarázd el, hogy ez a lecke arra a három igazságra koncentrál, amelyek „A lecke
célja” című részben vannak felsorolva az 1. oldalon!

2. Válassz ki két tagot az osztályból, adj oda nekik egy zacskót, melyben néhány hét-
köznapi tárgy van (lásd a „Felkészülés” című részt az 1. oldalon)! Mondd meg a részt-
vevőknek, hogy egy játékot fognak játszani, de ne adj nekik utasításokat, és ne
magyarázd el a játék célját! Kérd meg a résztvevőket, nyissák ki a zacskót, és kezdjék
el a játékot! Azt remélik majd, hogy a zacskó tartalma elmagyarázza a játékot.
Azonban a tartalma nem adja meg ezt az információt, és a résztvevők tudni akarják
majd, mit várnak tőlük, mit tegyenek.

Hangsúlyozd ki: ahhoz, hogy megértsünk egy játékot, annak célját vagy szándékát
kell megértenünk! Hasonlóképpen, ahhoz, hogy földi életünket megértsük, meg
kell értenünk annak célját vagy értelmét. A Mózes 1 segít megértenünk ezt azáltal,
hogy három fontos kérdésre válaszol.

Kik vagyunk?
Hogyan győzhetjük le az ellenség hatását?
Mi Isten műve és dicsősége?

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről! Az óra folyamán egy arra alkalmas időben oszd ki
a Tanulók tanulmányi kalauzát (34592135), és bátorítsd az osztály tagjait, hogy használ-
ják azt egyéni és családi szentírás tanulmányozásuk elősegítésére!

1. Isten azt tanítja, hogy Mózes Isten egyik fia

Tanítsd meg és beszéljetek meg a Mózes 1:1–11-et!

• Mit tudott meg Mózes Istenről a Mózes 1:1–7-ben leírt élményekből? Mit tudott meg
Mózes saját magáról? (Leírathatod az osztály tagjaival, hogy ezekben a versekben
Isten számtalanszor így utal Mózesre: „fiam”.)

• Mit jelent az, hogy Mózes az Üdvözítő „hasonlatosságára” teremtetett? (Mózes 1:6).
Milyen hatással lehet életünkre annak tudása, hogy Isten gyermekei vagyunk,
Fiának hasonlatosságára teremtve?

Elder Dallin H. Oaks tanította: „Fontoljuk meg a kedvelt énekünkben tanított gondo-
lat erejét: »Az Úr gyermeke vagyok.« . . . Itt a válasz az élet egyik legnagyobb kér-
désére: »Ki vagyok én?« Isten gyermeke vagyok szellemi ágon, mennyei szülőktől.
Ez a származás meghatározza örökkévaló lehetőségünket. Ez az erőteljes eszme
hatásos serkentő. Mindegyikőnket megerősíthet, hogy igaz módon válasszunk,
és magunktól telhetően a legjobbra törekedjünk. Tápláljuk bele az . . . ember elmé-
jébe azt az erőteljes gondolatot, hogy ő Isten gyermeke, és önbecsülést és késztetést
kaptatok, hogy megoldjátok az élet problémáit” (Conference Report, 1995. okt.,
vagy Ensign, 1995. nov., 25. o.).

• Azáltal, hogy Isten ismételten „fiam”-nak szólítja Mózest, és azt mondja, hogy
„Egyszülöttem hasonmásá”-ra teremtette, önbizalmat ad neki, és megérteti vele,
hogy milyen értékes. Ennek az alapelvnek a követése miképpen segít bennünket
mint szülőket? Hogyan erősítheti meg a házasságokat? Miképpen erősítheti
meg a barátságokat?

A szentírás 
megbeszélése és 
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Emlékeztesd őket, hogy a világban, ahol a bírálat, a negatívum, és a lealacsonyító
megjegyzések látszanak uralkodni, nekünk az Úr példáját kell követnünk, és úgy
kell beszélnünk, hogy segítsünk másoknak úgy szemlélni önmagukat, hogy ők Isten
gyermekei, akiknek méltóságuk és értékük van!

• Mózes fontossága és örökkévaló lehetősége ki van hangsúlyozva a Mózes 1:1–7-ben.
Azonban, miután Isten jelenléte eltávozott tőle, Mózes ezt mondta: „Most már
tudom, hogy az ember semmi” (Mózes 1:10). Milyen szempontból igaz mindkét
fogalom? (Isten végtelenül bölcsebb és hatalmasabb, mint a halandó férfiak és nők.
Nélküle semmik vagyunk. Azonban mint az Ő gyermekei, megvan a lehetőségünk,
hogy hozzá hasonlókká váljunk.)

2. A Sátán szembeszáll Mózessel; Mózes elűzi őt

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 1:12–23-at!

• Amikor a Sátán jött, mit parancsolt Mózesnek, mit tegyen? (Lásd Mózes 1:12.) Szerin-
tetek miért hívta a Sátán Mózest „ember fiá”- nak? (A Sátán azt akarta, hogy Mózes
azt higgye, nem Isten fia.) Miért akarja a Sátán, hogy kétségbe vonjuk vagy semmibe
vegyük azt, hogy Isten gyermekei vagyunk? Miképpen próbálja ezt elérni?

• Miképpen reagált Mózes, amikor a Sátán „ember fiá”-nak nevezte? (Lásd Mózes 1:13.)
Egy erős bizonyság, hogy Isten fiai és leányai vagyunk, miképpen segíthet ellenáll-
nunk a kísértésnek?

• Hányszor mondta Mózes a Sátánnak, hogy távozzon? (Lásd Mózes 1:16, 18, 20 és 21.)
Mit tanít ez nekünk a Sátán erőfeszítéseivel szembeni ellenállásról?

• Miképpen kapott Mózes erőt, hogy ellenálljon a Sátán kísértéseinek? (Lásd Mózes
1:18, 20–21.) Hogyan késztette Mózes a Sátánt távozásra? Az ima miképpen erősíthet
meg bennünket, hogy ellenálljunk a kísértésnek? Mi mást tehetünk, hogy elnyerjük
ezt az erőt?

3. Isten ismét megjelenik, és művéről és dicsőségéről tanít

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 1:24–39-et!

• Miután a Sátán eltávozott, Mózes ismét meglátta Isten dicsőségét, és egy másik
látomást kapott a földről és lakóiról (Mózes 1:24–28). Melyik két kérdést tette fel
Mózes, amikor ebben a látomásban részesült? (Lásd Mózes 1:30.) Milyen választ
adott Isten? (Lásd Mózes 1:31–32, 39.)

• Bár Isten annyi világot és embert teremtett, melyek számunkra megszámlálhatatla-
nok, biztosította Mózest, hogy valamennyit ismeri (Mózes 1:35). Hogyan kezdté-
tek érezni azt, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus személyesen ismer és szeret
benneteket? (Bizonyságot tehettek olyan időről, amikor éreztétek irántatok való
szeretetüket és törődésüket.)

• Isten műve és dicsősége, hogy létrehozza „az ember halhatatlanságát és örök életét”
(Mózes 1:39). Mi a halhatatlanság? Kik fogják elnyerni a halhatatlanságot? Mi az
örök élet? Kik fogják elnyerni az örök életet?

Elder James E. Faust mondta: „Van különbség a halhatatlanság vagy az örök létezés
és az örök élet között, amely helyet jelent Isten jelenlétében. Jézus Krisztus kegyelme
által a halhatatlanságot mindenki megkapja . . . , igazságos vagy igazságtalan, igaz
vagy gonosz. De az örök élet »Isten ajándékai közül a legnagyobb ajándék« (T&Sz
14:7). Az Úr szerint akkor kapjuk meg ezt a nagyszerű ajándékot, »ha parancsolatai-
mat betartod és mindvégig kitartasz«. Ha ekként kitartunk, ezt az ígéretet kapjuk:
»örök életed lesz« (T&Sz 14:7)” (Conference Report, 1988. okt., 14. o.; vagy Ensign,
1988. nov., 12. o.).
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• Miért fontos tudnunk, mi Isten műve és dicsősége? Milyen sajátos módokat ismertek,
melyekkel segíthetjük Őt ebben a hatalmas munkában?

Gordon B. Hinckley elnök mondta: „Azért vagyunk itt, hogy segítsünk Atyánknak
művében és dicsőségében, hogy létrehozza »az ember halhatatlanságát és örök életét«
(Mózes 1:39). A ti kötelességetek ugyanolyan fontos a saját felelősségetek területén,
mint az enyém az én területemen. Ebben az egyházban nincs jelentéktelen vagy
kis következményekkel járó elhívás. Kötelességünk teljesítése közben mindegyikőnk
hatással van mások életére. Saját felelősségünkről az Úr mindegyikőnknek ezt
mondta: . . . »Ha így teszel, a legnagyobb jót cselekszed embertársaiddal, és a te Urad-
nak dicsőségét előmozdítod« (T&Sz 81:4)” (Conference Report, 1995. ápr. 94. o.;
vagy Ensign, 1995. máj., 71. o.; lásd még T&Sz 81:5–6).

Összegzés A Mózes 1 azt az erőteljes tantételt tanítja, hogy Isten fiai és lányai vagyunk. Kérd meg
az osztály tagjait, töprengjenek el ennek az igazságnak a jelentőségén! Tégy bizonyságot
arról, hogy Mennyei Atyánk ismer és szeret mindegyikőnket! Biztasd az osztály tagjait,
fejezzék ki családjaiknak az 1 Mózesben tanultakkal kapcsolatos érzéseiket!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Mózes „magára hagyatott” (Mózes 1:9)

• Lehetnek idők, amikor magunkra hagyatunk, ahogy Mózes – időszakok, amikor nem
érezzük erősen a Szellemet, vagy sok megpróbáltatásunk van. Mit tanulhatunk a
Mózes 1-ből, amely segít kezelni ezeket az időszakokat? (A következő válaszok lehet-
ségesek: Ilyen nehézségek nem biztos, hogy azért érnek minket, mert valamit rosszul
tettünk; Isten nem hagy el teljesen bennünket, ahogyan azt a 15. vers mutatja; és
gyakran nyerhetünk nagy erőt megpróbáltatásaink közepette, ha Istenhez folyamo-
dunk, és hitünket erősítjük.)

2. Mindenki Isten gyermeke

• Mózes látomást kapott, mielőtt Izráel gyermekeit Egyiptomból kivezette, ahogyan
az a Mózes 1-ben le van jegyezve. Szerintetek ez a látomás hogyan segített neki fára-
dozásában, különösen, amikor elkedvetlenedett a nép gyakori lázadása és hitének
hiánya miatt? Annak tudása, hogy mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, miképpen
segít egy tanítót vagy vezetőt? Ez a tudás hogyan segít bennünket a családunk tag-
jaival, a barátokkal és a másokkal való kapcsolatainkban?

3. Joseph Smith bibliafordítása

Ha az Old Testament Video Presentations (53224) elérhető, bemutathatod a „The Power
of the Joseph Smith Translation” című öt perces filmet az óra részeként. Emlékeztesd
az osztály tagjait, hogy Mózes könyve részlet Joseph Smith bibliafordításából!
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjainak megérteni a földi élet előtti elrendelés
tantételét és saját felelősségüket, hogy segítsenek felépíteni Isten országát, és lelkeket
vezessenek Krisztushoz.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat az Igazgyöngyből
és a Tanok és szövetségekből:

a. Ábrahám 3:11–12, 22–23; Tanok és szövetségek 138:53–57. Ábrahám szemtől
szemben beszél az Úrral és megtudja, hogy a földi élet előtti életben sok nemes és
nagy szellem előre elrendeltetett halandó missziójára (Ábrahám 3:11–12, 22–23).
Joseph F. Smith elnök többet megtud a nemesekről és nagyokról egy látomásban,
mely az Üdvözítőnek a feltámadása előtt a szellemvilágban tett látogatásáról szól
(T&Sz 138:53–57).

b. Ábrahám 3:24–28; Mózes 4:1–4. Ábrahám és Mózes látomásban látja, hogy Jézus
Krisztust a mennyei tanács kiválasztotta, hogy Üdvözítőnk legyen, és mi azt válasz-
tottuk, hogy követjük Őt. Azt is látták, hogy Lucifer (a Sátán) és a szellemek, akik
őt követték, levettettek a mennyből.

2. További olvasmányok: Ésaiás 14:12–15; Jelenések 12:7–9; Alma 13:3–5; Tanok és
szövetségek 29:36–39; az Ábrahám 3 többi része és a Tanok és szövetségek 138.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára a legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Emeld ki, hogy a szentírások jelentőségteljesebbekké válnak számunkra, amikor
tanításaikat saját életünkben alkalmazzuk! Így cselekedve gyakran az ősi próféták
és követőik helyébe kell képzelni magunkat. De az Ábrahám 3:22–28-ban nem
kell magunkat valaki más helyébe képzelni, mivel ezek a versek olyan fontos ese-
ményekről szólnak, melyeknek részesei voltunk. Ezek az események a földi élet
előtti életünkben történtek.

2. Rajzolj 28 üres négyzetet a táblán a földi élet előtti elrendelés 25 betűjének,
plusz 3 szóköznek! Magyarázd el, hogy a kifejezés, melyet az üres négyzetek
képviselnek, a földi élet előtti élettel kapcsolatos!

Adj az osztály tagjainak 25 lehetőséget, hogy kitalálják a kifejezést alkotó betűket!
Amikor kitalálnak egy betűt, írd a megfelelő helyre vagy helyekre! Amikor olyan
betűt mondanak, amely nincs a kifejezésben, írd le a tábla egyik sarkába, hogy elke-
rüljétek az ismétlődésüket!

Amikor az osztály tagjai kitöltöttek minden üres négyzetet, vagy kitalálták a szót,
segíts nekik meghatározni a jelentését! A földi élet előtti elrendelést Isten rendelte
el a földi élet előtti életben szellemgyermekei számára, hogy teljesítsenek bizonyos
küldetéseket halandó életük folyamán! Magyarázd el, hogy ez a lecke a földi élet
előtti életről szól, amikor sok szellemet előre elrendeltek, hogy fontos dolgokat
tegyenek meg Mennyei Atyánknak!

Figyelemfelkeltő
tevékenység

5

Ábrahám 3; Mózes 4:1– 4

„. . . kiválasztattál, mielőtt 
még megszülettél”

2.
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ábrahám megtudja, hogy a földi élet előtti életben sok szellemet előre elrendeltek
halandó missziójuk teljesítésére

Tanítsd meg és beszéljétek meg az Ábrahám 3:11–12, 22–23 és a Tanok és szövetségek
138:53–57 verseit!

• Az Ábrahám 3-ban lejegyzett látomásban az Úr megmutatta Ábrahámnak a mennyei
tanácsot, melyet a föld teremtése előtt tartottak. (Jegyezd meg: az utolsó napi
próféták jelezték, a mennyei tanács gyűlések sorozata volt, nem egyetlen gyűlés.)
Kik voltak jelen ebben a tanácsban? (Mennyei Atyánk és szellemgyermekei.)
Mit tudunk meg erről a tanácsról az Ábrahám 3:22–23-ból?

• Kik a „nemesek és nagyok”, akikről az Ábrahám 3:22–23 ír? (A próféták és más
egyházi vezetők.) Magyarázd el, hogy 1918-ban Joseph F. Smith elnök látott
néhányat e „nemesek és nagyok” közül egy, a szellemvilágról való látomásában.
Kiket látott Smith elnök? (Lásd T&Sz 138:53; lásd még a további tanítási ötletek
közül a másodikat.)

• Mit jelent az, hogy Ábrahám kiválasztatott, mielőtt még megszületett? (Lásd
Ábrahám 3:23. Elrendeltetett a földi élet előtti életben, hogy próféta legyen.) Mit
jelent a földi élet előtti életben elrendeltetni? (A meghatározást lásd a második
figyelemfelkeltő tevékenységben.) A Tanok és szövetségek 138:53-ban említett
emberek mire rendeltettek el a földi élet előtti életben? (Lásd T&Sz 138:53–56.)

• Jelentett-e biztosítékot a földi élet előtti elrendelés Ábrahámnak, Joseph Smithnek
és másoknak, hogy próféták lesznek? Mi a kapcsolat a földi élet előtti elrendelés
és szabad akarat között? (Bár egy embert elrendelnek a földi élet előtt egy elhívásra,
de az az elhívás az ember érdemességétől és hajlandóságától függ, hogy elfogadja-e.)

• Azon kívül, hogy a prófétákat elrendelte földi élet előtti életükben elhívásaikra, Isten
elrendelt a földi élet előtti életben más „választott szellemeket” is, hogy különböző
módon segítsenek felépíteni királyságát. Mire rendeltethettünk el valószínűleg földi
élet előtti életünkben? (Lásd T&Sz 138:56.)

Ezra Taft Benson elnök tanította:

Isten arra tartalékolt benneteket, hogy a végső időkben, az Úr második eljövetele
előtt jelenjetek meg. Néhányan hűtlenné válnak majd; de Isten királysága sértetlen
marad, hogy fogadja vezetőjét, Jézus Krisztust. Míg nemzedékünk gonoszságban
összehasonlítható lesz Noé idejével, amikor az Úr vízözön által tisztította meg 
a földet, van egy lényeges különbség ezt a kort illetően. Az, hogy Isten a végső küzde-
lemre megőrzi néhány legerősebb gyermekét, akik segítenek győzelemre vinni
királyságát. . . .

. . . Ez félreérthetetlen – ti vagytok a kijelölt nemzedék! Sohasem volt még nagyobb
szükség több hűséges emberre ilyen rövid időszak alatt, mint most” (The Teachings
of Ezra Taft Benson [1988], 104–105. o.).

• Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy teljesítjük a földi élet előtt elrendelt elhívá-
sunkat? (A következő válaszok lehetségesek: az evangélium szerint élünk, tanul-
mányozzuk a pátriárkai áldásainkat, személyes kinyilatkoztatásra törekszünk.
Emlékeztesd az osztály tagjait, hogy ezeknek az elhívásoknak a teljesítéséhez készsé-
geseknek és érdemeseknek kell lennünk! Lásd még T&Sz 58:27–28.)

A szentírás 
megbeszélése és 
alkalmazása
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2. A mennyei tanács Jézus Krisztust választotta, hogy Üdvözítőnk legyen; mi azt
választottuk, hogy követjük őt. Lucifer (a Sátán) és a szellemek, akik őt követték,
levettettek a mennyből

Tanítsd meg és beszéljétek meg az Ábrahám 3:24–28 és a Mózes 4:1–4-et!

• Magyarázd el, hogy a mennyei tanácsban Mennyei Atyánk ismertette az üdvözülés
tervét, és egy Üdvözítőt választott számunkra! Mely két szellem ajánlkozott, hogy
Üdvözítőnk lesz? (Lásd Ábrahám 3:27; Mózes 4:1–2.) Ajánlatuk miben különbözött?
(Jézus Mennyei Atyánk tervét akarta követni, és neki adni a dicsőséget. Lucifer saját
tervét akarta követni, és a dicsőséget magának akarta.) Mennyei Atyánk miért Jézus
Krisztust választotta, hogy a Megváltónk legyen? (Lásd Mózes 4:2–3.)

• Kit választottunk a mennyei tanácsban, hogy követjük? Honnan tudjuk, hogy Jézus
Krisztus követését választottuk? (A földre születtünk, hogy fizikai testet kapjunk.)

• Mit jelent az első hely (állapot) és a második hely (állapot) az Ábrahám 3:26-ban?
(Az első hely [állapot] a földi élet előtti életre, a második hely [állapot] a földi életre
utal. Mi megtartottuk az első helyünket azáltal, hogy Jézus Krisztus követését
választottuk Lucifer követése helyett.) Milyen áldást kaptunk, mert megtartottuk
első helyünket? (A földre születés lehetőségét.) Milyen áldásokat kapunk majd,
ha megtartjuk második helyünket? (Lásd Ábrahám 3:26.) Miképpen tarthatjuk meg
második helyünket?

• Mi történt Luciferrel (a Sátánnal) és azokkal, akik az ő követését választották?
(Levettettek a mennyből és megtagadták tőlük a lehetőséget, hogy fizikai testük
legyen. Lásd Mózes 4:3; Ábrahám 3:28; Jelenések 12:7–9; T&Sz 29:36–37.)

• Mit tesznek most a Sátán és követői? (Még mindig azon igyekeznek, hogy megsem-
misítsék a szabad akaratunkat. Gonosz szellemekként vannak jelen a földön,
akik bűnre csábítanak bennünket. Lásd Mózes 4:4.) Milyen módjai vannak annak,
ahogyan a Sátán és követői megpróbálják korlátozni vagy megsemmisíteni a sza-
bad akaratunkat? Mit tehetünk, hogy felismerjük erőfeszítéseiket és ellenálljunk
azoknak?

• Miképpen segít nektek annak tudása, hogy ti Jézus Krisztus követését választottátok
a mennyei tanácsban? Buzdítsd az osztály tagjait, hogy továbbra is Krisztus követését
válasszák, amint azt a földi élet előtti létben tették!

Összegzés Tégy bizonyságot Jézus Krisztusról és szerepéről, miszerint Ő a földi élet előtti életben
elrendelt Üdvözítőnk! Fejezd ki, hogy bízol az osztály tagjainak képességében, hogy
teljesítik a földi élet előtti életben elrendelt elhívásukat, hogy segítenek felépíteni Isten
országát!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. „. . . és azon keresztül vizsgáljuk őket”

• Az Ábrahám 3:24–25 részletezi az egyik fő okát annak, amiért Jézus Krisztus Mennyei
Atyánk irányítása alatt a földet megteremtette. Miért teremtetett a föld? Miképpen
segít nektek annak tudása, hogy azt választottátok, a földre jöttök, tudva, hogy itt
próbára tesznek benneteket?

7
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2. „A nagyok és hatalmasok”

• Joseph F. Smith elnök a Tanok és szövetségek 138. fejezetében lejegyzett látomásában
szintén látott néhányat a „nagyok és hatalmasok” közül, akik Krisztus születése előtt
éltek a földön. Kiket látott Smith elnök? (Lásd T&Sz 138:38–49. Felsorolhatod nevei-
ket a táblán. Emeld ki, hogy az osztály tagjai e személyek legtöbbjéről tanulni fognak
a következő évben a vasárnapi iskolában!)

8
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjait, hogy hálát érezzenek azért, mert Isten mindent
a mi hasznunkra teremtett, és minket az Ő hasonlatosságára teremtett.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat az Igazgyöngyből:

a. Mózes 1:27–42. Mózes látomást lát Isten teremtéseiről (teremtményeiről),
és megparancsolják neki, hogy írjon beszámolót a föld teremtéséről.

b. Mózes 2:1–25; 3:1–14. Mózes megtudja, hogy minden dolognak Isten a teremtője.
c. Mózes 2:26–31; 3:7, 15–25. Mózes megtudja, hogy a férfiak és nők Isten képmására

teremtettek.

2. További olvasmányok: Ábrahám 4–5; 1 Mózes 1–2.

3. Ha a második figyelemfelkeltő tevékenységet választod, hozz magaddal gyurmát
vagy krétát!

4. Ha a következő audiovizuális anyagok elérhetőek, használhatod némelyiket az óra
részeként:

a. „In the Image of God” című három perces részlet az Old Testament videofilmből
(53224).

b. Rövid kivonat a „The Creation” című videofilmből, 1. rész: Beginnings/Abraham
(53150).

c. Képek: A teremtés – Élő teremtmények (62483; Evangéliumi képcsomag 100).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Kérd meg az osztály tagjait, fontolják meg, mennyi információt tudnának nyújtani,
ha megpróbálnának a következő kérdések egyikére válaszolni egy iskolába még nem
járó gyereknek: Miképpen marad egy repülő a levegőben? Hogyan működik egy
tévékészülék? Hogyan növekednek a növények? Legtöbbünk figyelembe venné az
iskolába még nem járó gyerek felfogóképességét, és csak általános fogalmakat
mondana, meghagyva a részleteket akkorra, amikor a gyerek érettebbé válik majd.

• Ezek a példák hogyan hasonlítanak az Úrnak a teremtésről adott kinyilatkoztatá-
saira? (Az Úr az örökkévaló igazságoknak csak azt a részét nyilatkoztatta ki, amelyet
halandó elménk képes megérteni, és amelyet szükséges tudnunk üdvözülésünk
elnyeréséhez.)

Ez a lecke azokat az igazságokat tárgyalja, amelyeket az Úr a teremtésről nyilat-
koztatott ki.

2. Kérj önként jelentkezőket az osztály tagjaiból, hogy formázzanak vagy rajzoljanak
egy kis állatot gyurmából vagy krétával (egy-két percet adj csak)! Majd beszéljétek
meg a tényt, hogy bár megformázhatjuk a modelljét egy élőlénynek, de csak Isten az,
aki életet teremthet. Ez a lecke azt a hatalmas csodát tárgyalja, hogy Isten megterem-
tette a földet és mindent, amely azon él.

Figyelemfelkeltő
tevékenység

9
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Mózes látomást lát Isten teremtéseiről (teremtményeiről)

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 1:27–42-t!

• Ki írta Mózes első könyvében a beszámolót a teremtésről? (Lásd Mózes 1:40; 2:1.)
Miért írta Mózes ezt a beszámolót? (Lásd Mózes 1:40–41.) Mit tudunk meg
a Mózes 1:27–39-ből Isten hatalmáról? Mit tudunk meg Istennek gyermekei
iránti szeretetéről?

• Miben különböznek a Mózes első könyvében (Ószövetség), valamint a Mózes és
Ábrahám könyvében található, a teremtésről szóló történetek? (Ábrahám és Mózes
látomásban látták a föld rendezését [megszervezését], majd lejegyezték látomásukat.
Mindegyik tartalmaz csekély mértékben eltérő részleteket. Mózes első könyvét
eredetileg Mózes írta, de beszámolója teljességéből egy kevés elveszett. Ez a teljesség
állíttatott vissza Mózes könyvében, az Igazgyöngyben.)

2. Mózes megtudja, hogy mindent Isten teremtett

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 2:1–25; 3:1–14-et!

• Ki teremtette a földet? (Lásd Mózes 1:32; 2:1; lásd még János 1:1–3, 14; Zsidók 1:1–2;
Móziás 3:8; T&Sz 14:9.) Miért fontos tudnunk, ki a Teremtő?

• Mit nyilatkoztatott ki Isten a teremtés céljáról? (Lásd Mózes 1:39; Ábrahám 3:24–25;
lásd még 1 Nefi 17:36; 2 Nefi 2:11–15. A teremtés célja, hogy helyet biztosítson
Mennyei Atyánk szellemgyermekeinek, ahol elnyerhetik fizikai testüket, próbára
teszik és megvizsgálják őket, hogy kiderüljön, engedelmeskednek-e Neki, amikor
távol vannak jelenlététől. Azok, akik hűségesek, örök életet fognak nyerni. Kiemel-
heted, hogy bár egy teremtésről való beszámolót Mózes első könyve is tartalmaz
[Ószövetség], a teremtés céljait és fontosságát csak az utolsó napi kinyilatkoztatás
magyarázza meg.)

• Miképpen készít fel bennünket a földi élet az örök életre? (A következő válaszok
lehetségesek: fizikai testet kapunk, megtanuljuk a szabad akaratunkat használni,
tudást nyerünk, családunk van, szertartásokban részesülünk és szövetségeket
kötünk.)

• Mit mondott Isten a teremtés eredményeiről? (Lásd Mózes 2:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31;
3:2. A teremtés rövid beszámolója során Isten nyolcszor jelenti ki, hogy műve jó.)
Számotokra Isten mely teremtményei különösen gyönyörűek? Miért tesz jót nekünk
az, ha a teremtés szépségeit naponta gondosabban figyeljük?

• A földet a semmiből teremtették? (Lásd Ábrahám 3:24; 4:1.)

Joseph Smith próféta mondta: „A »teremtés« szó a (héber) baurau szóból ered,
amely nem azt jelenti, hogy a semmiből teremteni; azt jelenti, rendezni (szervezni);
ugyanúgy, ahogy valaki az anyagokat egybe rendezné, és építene egy hajót. Ezért
úgy következtetjük, hogy Isten rendelkezett anyagokkal, hogy világot rendezzen
(szervezzen) a káoszból – a kaotikus anyagból” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 350–351. o.).

• A teremtésről való beszámoló hogyan befolyásolja Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
iránti érzéseiteket? A teremtések (teremtmények) miképpen tesznek bizonyságot
Istenről? (Lásd Mózes 6:63; Alma 30:44.) Miképpen fejezhetjük ki hálánkat a teremtés
ajándéka miatt?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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3. Mózes megtudja, hogy a férfiak és a nők Isten képmására teremtettek

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 2:26–31; 3:7, 15–25-öt!

• Kinek a képmására teremtettünk? (Lásd Mózes 2:26–27.)

Az Első Elnökség mondta: „Minden férfi és nő az egyetemes Atya és Anya hasonlatos-
ságára teremtetett, és szó szerinti fiai és leányai az Istenségnek” („The Origin of Man”,
Improvement Era, 1909. nov., 78. o.).

• Miképpen áldhatja meg életünket annak tudása, hogy Isten képmására teremtettünk?
Hogyan kellene ennek befolyásolnia a más emberekkel való kapcsolatainkat?

• Mit tanítanak Énók szavai a Mózes 7:30-ban arról, hogy Isten külön gondot visel
mindegyikőnkre? Mire tanítanak bennünket Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról?

• Szerintetek mire gondolt az Úr, amikor azt mondta, uralkodjunk teremtményei fölött
ezen a földön? (Lásd Mózes 2:26. Tisztelnünk kell a földet és törődnünk kell Isten
teremtményeivel.) Hogyan tudjuk jobban teljesíteni kötelességünket, hogy uralkod-
junk a teremtmények fölött?

Összegzés Tégy bizonyságot a megtanított tantételek igaz voltáról! Kérd meg az osztály tagjait,
beszéljenek a teremtéssel kapcsolatos érzéseikről!

További tanítási 
ötletek A következő anyag egészíti ki a javasolt óravázlatot. Ezt használhatod az óra részeként.

A teremtés időtartama

A teremtéshez szükséges időtartam nem ismert. A teremtésről szóló szentírás beszámoló-
ban a nap nem 24 órás időtartamot jelent. A héber jom szó fordítható úgy, mint „nap”,
„idő” vagy „időtartam”. Péter apostol mondta, hogy „egy nap olyan az Úrnál, mint ezer
esztendő” (2 Péter 3:8; lásd még Ábrahám 3:4.)
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjainak megérteni, hogy a bukás szükséges része volt
Mennyei Atyánk számunkra készített tervének.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Mózes 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56. A Sátán az Éden kertjébe jön és arra törekszik,
hogy Évát elhitesse. Éva és Ádám esznek a jó és a gonosz tudása fájának gyü-
mölcséből (4:5–12). Mivel elbuknak, Ádám és Éva kiűzetnek a kertből (4:13–31).
Később Ádám és Éva örvendeznek a bukás áldásain (5:10–11). Énók a bukás
hatásairól tanít (6:48–49, 55–56).

b. Mózes 5:14–15; 6:50–54, 57–62. Jézus Krisztus engesztelő áldozata miatt a halan-
dók megmenekülnek a fizikai haláltól a feltámadás által, és megmenekülhetnek
a szellemi haláltól a hit, a bűnbánat, a keresztség és a Szentlélek ajándéka, vala-
mint a parancsolatok iránti engedelmesség által.

c. Mózes 5:1–9, 12. Ádám és Éva megkezdik halandó életüket. Gyermekeik vannak,
és azokra az igazságokra tanítják őket, amelyeket megtanultak (5:1–4, 12).
Ádám áldozatot mutat be az Egyszülött áldozata hasonlatosságára (5:5–9).

2. További olvasmányok: 1 Mózes 2–3; 1 Korinthusbeliek 15:20–22; 2 Nefi 2:5–30;
2 Nefi 9:3–10; Hélamán 14:15–18; Tanok és szövetségek 19:15–19; 29:34–44;
Hittételek 1:2.

3. Megkérheted az osztály egyik tagját, készüljön fel, hogy összefoglalja Ádám és Éva
bukása beszámolóját (Mózes 4:6–31), egy másikat, hogy készüljön fel Ádám bemuta-
tott áldozata történetének összefoglalásából (Mózes 5:5–9).

4. Ha a következő audiovizuális anyagok elérhetők, használhatod őket a lecke részeként:

a. „The Fall” című hat perces részlet az Old Testament videofilmből (53224).
b. Kép: Ádám és Éva (62461; Evangéliumi képcsomag 101).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Rajzold fel a 13. oldalon lévő ábrát a táblára! Mondd el az osztály tagjainak: elder
Bruce R. McConkie azt mondta, hogy üdvözülésünket „három isteni esemény, az örök-
kévalóság három pillére” tette lehetővé (A New Witness for the Articles of Faith [1985],
81. o.). Aztán tedd fel a következő kérdést:

• Melyek azok az események, amelyek eléggé fontosak ahhoz, hogy az „örökkévalóság
pillérei” legyenek, amelyek lehetővé teszik az üdvözülést? (Elder McConkie azt
mondta, hogy ezek a pillérek a teremtés, a bukás és az engesztelő áldozat, melyek
mind részei Isten üdvözülésünk érdekében hozott tervének. Írd fel a táblán lévő
három pillérbe a teremtés, a bukás és az engesztelő áldozat szavakat!)

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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„. . . vétkem miatt megnyíltak
szemeim . . .”

Mózes 4; 5:1–15; 6:48–62

4.
lecke
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Magyarázd el, hogy ez a lecke segít megértenünk, miképpen volt Mennyei Atyánk
tervének szükséges része a bukás, hogy létrehozza halhatatlanságunkat és örök életünket
(Mózes 1:39)!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ádám és Éva bukása, valamint annak hatása rájuk és ránk

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56-ot!

Az Éden kertjében Isten megparancsolta Ádámnak és Évának, hogy „legyetek termé-
kenyek és sokasodjatok, töltsétek be a földet” (Mózes 2:28). Azt is megparancsolta nekik,
hogy ne egyenek a jó és a gonosz tudása fájának gyümölcséből (Mózes 3:17). Mindad-
dig, amíg nem esznek a tiltott gyümölcsből, a kertben maradnának, és nem halnának
meg. De nem lennének képesek a sokasodás parancsának is engedelmeskedni (Mózes
5:11; 2 Nefi 2:23). Mennyei Atyánk szabad akaratot adott nekik, hogy válasszanak a két
parancsolat között.

Tekintsétek át röviden Ádám és Éva bukásának beszámolóját a Mózes 4:6–31 alapján,
vagy bízd meg az osztály egyik tagját e feladattal!

• Milyen következményei voltak a bukásnak Ádámra és Évára? És ránk? (Lásd Mózes
4:22–29; 5:10–11; 6:48–49, 55–56; 2 Nefi 2:22–23; 9:6; 1 Mózes 3:16–23.) A kövekez-
ményekről készíthettek felsorolást a táblára. Hangsúlyozd ki, hogy a bukásról szóló
sok igazság helyreállíttatott Joseph Smith próféta által, de a világ általában nem
ismeri azokat!

a. Ádámnak és Évának gyerekeik lehettek, mely lehetővé tette, hogy a földre jöjjünk,
és halandó testet kapjunk (Mózes 5:11; 6:48; 2 Nefi 2:23, 25).

b. Megtapasztaljuk a fizikai halált, vagyis a fizikai test elválását a szellemtől
(Mózes 4:25; 6:48; 2 Nefi 9:6).

c. Megtapasztaljuk a szellemi halált, vagyis az Isten jelenlététől való elkülönülést
(Mózes 4:29; 6:49; 2 Nefi 9:6).

d. Szenvedés és szomorúság részesei vagyunk (Mózes 6:48; 1 Mózes 3:16–17).
e. Képesek vagyunk bűnöket elkövetni (Mózes 6:49, 55; 2 Nefi 2:22–23).
f. A földet átok sújtja, mely szükségessé teszi, hogy dolgozzunk (Mózes 4:23–25;

1 Mózes 3:17–19).
g. Megtanulhatjuk felismerni a jót és a rosszat (Mózes 4:28; 6:55–56; 2 Nefi 2:23;

1 Mózes 3:22).

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

ÜDVÖZÜLÉS
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h. Boldogok lehetünk halandó életünkben (Mózes 5:10; 2 Nefi 2:23, 25).
i. Megismerhetjük megváltásunk örömét (Mózes 5:11).
j. Elnyerhetjük az örök életet (Mózes 5:11).

Mialatt a bukás következményeiről beszélgettek, hangsúlyozd, miképpen hasznos
számunkra a bukás! Az utolsó napi kinyilatkoztatás tisztázza, hogy Mennyei Atyánk
még a teremtés előtt megtervezte, hogy földi életünk a próba és a vizsgálat ideje
lesz, hogy hozzá hasonlóbbakká válhassunk (Ábrahám 3:24–26). Ez szükségessé tette
azt, hogy halandók lévén, képesek legyünk megtanulni a választást a jó és a gonosz
között, ami a bukás által vált lehetővé.

• A bukás helyes értelmezése miképpen segít bennünket a halandóság ideje alatt?

• Miért fontos megérteni, hogy Isten előre látta a bukást, és hogy ez szükséges része
volt üdvösségünkre készített tervének?

• A Sátán azt remélte, azáltal, hogy Ádámot és Évát rávette, hogy egyenek a tiltott
gyümölcsből, meghiúsíthatja Isten tervét (Mózes 4:6). A bukás beszámolója mit
tanít nekünk a Sátánnak Isten céljai megakadályozására irányuló képességéről?
(Lásd T&Sz 3:1–2.)

2. Jézus Krisztus engesztelő áldozata megment bennünket a fizikai és a szellemi
haláltól

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 5:14–15; 6:50–54, 57–62-t!

Ádám és Éva bukása fizikai és szellemi halált hozott a világba. A fizikai halál a test
és a szellem szétválása, amely a halandó élet végén következik be. A szellemi halál az
Isten jelenlététől való elkülönülés, amely akkor következett be, amikor Ádámot és
Évát kiűzték a kertből. Magyarázd el, hogy önmagunktól képtelenek vagyunk legyőzni
a halált. Ezért küldte Mennyei Atyánk Egyszülött Fiát, hogy engesztelő áldozata által
megváltson bennünket a haláltól (Alma 22:14).

• Amikor a próféták Ádám és Éva bukásáról tanítanak, gyakran Jézus Krisztus engesz-
telő áldozatáról is tanítanak (Mózes 5:10–15; 6:48–62; 2 Nefi 9:6–10). Miért fontos,
hogy az engesztelő áldozatot a bukással együtt tanítsák? (A bukás tette szükségessé
az engesztelő áldozatot Istennek üdvözülésünkért hozott tervében. Az engesztelő
áldozat és a bukás egyidejű tanítása segít nekünk, hogy megértsük, hogyan nyerünk
megváltást a fizikai és a szellemi haláltól.)

Ezra Taft Benson elnök mondta: „A megváltás tervének az Ádám bukásáról való
beszámolóval kell kezdődni. Moróni szavaival: »Ádám okozta az emberiség bukását.
Az emberiség bukása miatt jött el Jézus Krisztus, . . . hogy megváltást hozzon az embe-
riségnek (Mormon 9:12). Ahogyan az ember nem igazán kívánja az ételt, amíg nem
éhes, éppen úgy nem vágyik, hogy Krisztus üdvözítse, mindaddig, amíg nem tudja,
miért van szüksége Krisztusra. Senki sem tudja megfelelően és helyesen, miért van
szüksége Krisztusra mindaddig, amíg meg nem érti és el nem fogadja a bukás tanté-
telét, és annak hatását az egész emberiségre” (Conference Report, 1987. ápr., 106. o.;
vagy Ensign, 1987. máj., 85. o.).

• Miképpen menekülünk meg a fizikai haláltól? (Lásd 1 Korinthusbeliek 15:20–22;
2 Nefi 2:8; 9:6. Jézus Krisztus engesztelő áldozata által fel fogunk támadni.)

• Miképpen menekülhetünk meg a szellemi haláltól? (Lásd Mózes 5:14–15; 6:50–52,
59; Hélamán 14:15–18; T&Sz 19:15–19. Az engesztelő áldozat révén megtisztulhatunk
és méltóvá válhatunk arra, hogy Istennel lakhassunk a Jézus Krisztusban való hit,
a bűnbánat, a keresztség és a Szentlélek ajándéka, valamint a parancsolatok iránti
engedelmesség által.)

14
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Mormon könyve prófétája, Jákób, örvendezett a haláltól való megváltáson, amely az
Üdvözítő engesztelő áldozata által lehetséges (2 Nefi 9:10). Elolvashatod ezt a részt,
és megoszthatod a bizonyságodat és érzéseidet azokról az áldásokról, amelyeket az
engesztelő áldozat által kapunk. Kérj meg az osztályból tanulókat, hogy tegyék ők is
ugyanezt!

3. Ádám és Éva megkezdik halandó életüket, gyerekeket nemzenek, az evangéliumot
tanítják nekik, imádják és engedelmeskednek Istennek

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 5:1–9, 12-t!

• Mit tett Ádám és Éva azután, hogy kiűzték őket az Éden kertjéből? (Lásd Mózes 5:1–5,
12.) Ádám és Éva élete miképpen volt hasonló a mi mai életünkhöz? Mit tanulha-
tunk meg a Mózes 5:1–9, 12-ből a halandó életünk céljairól?

• Nézzétek át a Mózes 5:5–9-et, vagy jelölj ki valakit az osztályból, hogy tegye meg!
Milyen parancsolatot adott az Úr Ádámnak? (Lásd Mózes 5:5.) Miért mutatott
be Ádám áldozatot, bár nem tudta cselekedetének az okát? (Lásd Mózes 5:6.)

Joseph Smith próféta mondta: „Isten bármit követel, az helyes, . . . bár miután az
események megtörténtek, lehet, hogy még sokáig nem látjuk az okát” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 256. o.).

• Miért fontos az Úr parancsolatainak engedelmeskedni még akkor is, amikor nem
értjük meg azok minden okát? Miképpen kaptatok áldásokat egy parancsolat betar-
tásáért, amelyet nem teljesen értettetek?

• Mi volt azoknak az áldozatoknak a célja, amiket Ádám mutatott be? (Lásd Mózes
5:7–9. Példázatai vagy hasonmásai voltak annak az áldozatnak, amit Mennyei Atyánk
hozott Egyszülött Fia által. Az ilyen áldozatok bemutatása emlékeztető volt Ádám
és utódai számára, hogy minden halandó megváltást nyerhet a bukásból Jézus Krisz-
tus engesztelő áldozata által.) Mi emlékeztet bennünket erre a tantételre? Hogyan
fejezhetjük ki hálánkat a bukás és az engesztelő áldozat iránt?

Összegzés Olvassátok el újra Éva bizonyságát a bukás áldásairól (Mózes 5:11)! Fejezzétek ki háláto-
kat Ádám és Éva, a bukás, és Jézus Krisztus engesztelő áldozata iránt!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Nem volt bűn az, hogy Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből

Olvassátok el elder Dallin H. Oaks következő kijelentését, mely segít megmagyarázni,
hogy Ádám és Éva nem követett el bűnt, amikor ettek a tiltott gyümölcsből:

„Éva volt az, aki először szegte meg az Éden törvényeit azért, hogy bevezesse a halan-
dóság állapotát. Tette, bármilyen volt is jellegében, formálisan törvényszegés volt,
de az örökkévalóság szempontjából dicsőséges szükségszerűség, amely megnyitja
a kaput az örök élet felé. Ádám bölcsességét bizonyította, amikor ugyanezt tette. . . .

. . . Ünnepeljük Éva tettét, becsüljük bölcsességét és bátorságát a bukásnak nevezett nagy
epizódban! . . . Elder Joseph Fielding Smith mondta: »Sohasem nevezem bűnnek azt
a szerepet, amelyet Éva játszott ebben a bukásban, sem Ádámot nem vádolom bűnnel.
. . . Ez a törvény megszegése volt, de nem bűn.« . . .
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Ez a felmerült ellentét a bűn és a törvényszegés között emlékeztet bennünket a második
hittétel gondos megfogalmazására: „Hisszük, hogy az emberek saját bűneik, nem pedig
Ádám vétke (törvényszegése) miatt bűnhődnek (dőlt betűs kiemelés). Hasonló meg-
különböztetést találhatunk a törvényben is. Néhány tett, mint a gyilkosság bűntett,
mivel alapvetően rossz. Egyéb tettek, mint például a jogosítvány nélküli vezetés, csak
azért bűntett, mert a törvény szerint tilos. E megkülönböztetés szerint a tett, mely a
bukást előidézte, nem bűn volt – nem alapvetően rossz –, hanem törvényszegés – helyte-
len, mivel a törvény szerint tilos. Ezeket a szavakat nem mindig használják arra, hogy
valamilyen különbözőséget jelöljenek, de ez a megkülönböztetés nagy jelentőségű
a bukás körülményei között” (Conference Report, 1993. okt., 98. o.; vagy Ensign, 1993.
nov., 73. o.).

2. A különbség a bukás következményei és felelőssége között

Ádám és Éva minden utódja örökölte a bukás következményeit, beleértve a fizikai
és a szellemi halált, de a bukás felelősségét nem. A második hittétel azt tanítja, hogy
„az emberek saját bűneik, nem pedig Ádám vétke (törvényszegése) miatt bűnhődnek”.
Lásd még Moróni 8:5–23.

3. „. . . kívánságaidat férjed szabja meg . . .”

A következő kijelentések segíthetik az osztály tagjait megérteni az Úrnak Évához szóló
kijelentését, amikor ezt mondta: „. . . kívánságaidat férjed szabja meg, és ő uralkodjék
feletted” (Mózes 4:22).

Spencer W. Kimball elnök mondta: „Kétségem van az uralkodik szóval kapcsolatban.
Ez a szó rossz benyomást kelt. Jobban szeretem a vezet szót használni, mivel ez az, amit
a férj tesz. Az igaz férj vezeti a feleségét és családját” („The Blessings and Responsibilities
of Womanhood”, Ensign, 1976. márc., 72. o.).

Elder M. Russell Ballard mondta: „Isten kinyilatkoztatta a prófétái által, hogy a férfiak-
nak meg kell kapniuk a papságot, apákká kell lenniük, finom, tiszta és őszinte szeretettel
kell vezetniük és gondozniuk családjaikat igazságosságban, ahogyan az Üdvözítő vezeti
az egyházat (lásd Ef. 5:23)” („Equality through Diversity”, Ensign, 1993. nov., 90. o.).
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjainak megérteni, hogy ha Jézus Krisztus követését
választjuk, az szabadsághoz, boldogsághoz és örök élethez vezet, míg ha a Sátán köve-
tését választjuk, az boldogtalansághoz és rabsághoz vezet.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat az Igazgyöngyből:

a. Mózes 5:16–41. Káin jobban szereti a Sátánt, mint Istent, és a Sátán parancsának
engedelmeskedik, hogy az Úrnak áldozatot mutasson be (5:16–19). Az Úr vissza-
utasítja az áldozatot, és megparancsolja Káinnak, bánja meg bűneit (5:20–25).
Káin szövetséget köt a Sátánnal és megöli Ábelt (5:26–33). Az Úr megátkozza Káint,
aki kizáratik az Úr jelenlétéből (5:34–41).

b. Mózes 6:26–63. Énókot, Ádám negyedik dédunokáját elhívja az Úr, hogy bűnbá-
natot hirdessen a népnek (6:26–36). Énók engedelmeskedik az Úr parancsának,
és tanítja a népet (6:37–63).

c. Mózes 7:13, 17–21, 23–47, 68–69. Énók hite olyan nagy, hogy a hegyek elmozdul-
nak és a folyóvizek megváltoztatják folyásukat, és nagy félelem fog el minden
népet (7:13, 17). Az Úr és Énók sír a föld népének gonoszsága fölött (7:23–47).
Énók városának népe egy szív és egy szellem az Úrral, és az egész város felvitetik
a mennybe (7:18–21, 68–69).

2. További olvasmányok: Mózes 5:42–55; 6:10–23; 7:14–16, 59–64; 2 Nefi 2:25–27;
1 Mózes 4:1–16.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Az óra megkezdése előtt a következő két kijelentés-sorozatot írd fel a táblára:

Mondd meg az osztály tagjainak, hogy a két lista kijelentései két férfitől származnak,
akikről ebben a leckében fognak tanulni! Kérdezd meg az osztály tagjait, mit állapíthat-
nak meg a két férfiről kijelentéseik alapján! (Feloszthatod az osztályt kis csoportokra,

1. sorozat

„Ki az az Úr, hogy
én őt ismerjem?”

„Szabad vagyok;”

„Talán őrzője vagyok
öcsémnek?”

2. sorozat

„Ő az én Istenem
és a ti Istenetek.”

„Miért tanácskoztok hát
egymás között és tagadjátok
meg a mennyei Istent?”

„Ti pedig testvéreim
vagytok.”

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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hogy megbeszéljék a kijelentéseket. Amikor a csoportok öt-hat perc alatt megbeszélték
a kijelentéseket, minden csoportból egy tanuló foglalja össze az osztály többi tagja
számára, amit csoportonként megbeszéltek!)

Amikor az osztály tagjai válaszoltak, magyarázd el, hogy az első kijelentés-sor Káintól
ered, aki a Sátán követését választotta! A második sorozat Énóktól származik,
aki az Úr követését választotta. Mindegyik férfi kijelentése Isten iránti magatartását
tükrözi.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Káin szövetséget köt a Sátánnal, megöli Ábelt, és az Úr megátkozza

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 5:16–41-et!

• Ádám és Éva azt remélte, hogy Káin fiuk is úgy követi majd az Urat, mint ahogyan ők.
De Káin „nem engedelmeskedett” szüleinek és az Úrnak, és ezt kérdezte: „Ki az az Úr,
hogy én őt ismerjem?” (Mózes 5:16). Ez a kérdés mit mutat meg Káinnak Isten iránti
magatartásáról? Mit kell tennünk, hogy megismerjük Istent? (Lásd Alma 22:17–18.)

• Miért mutatott be Káin áldozatot az Úrnak? (Lásd Mózes 5:18.) Mit ajánlott fel Káin?
(Lásd Mózes 5:19.) Miért fogadta el az Úr Ábel áldozatát, míg Káin áldozatát vissza-
utasította (Lásd Mózes 5:5, 20–23. Az Úr azt parancsolta Ádámnak, Évának és gyerme-
keiknek, hogy nyájaik zsengéit áldozzák fel. Ábel engedelmeskedett, de Káin a Sátán
szavaira figyelt, és a föld gyümölcseiből áldozott.) Miért volt fontos, hogy úgy mutas-
sanak be áldozatokat, ahogyan azt az Úr megparancsolta?

Joseph Smith próféta tanította: „Ábel olyan áldozatot mutatott be Istennek, amelyet
Isten elfogadott, a nyája zsengéjéből áldozott. Káin a föld gyümölcseit áldozta fel,
amit nem fogadott el az Úr, mert nem tudott hitből áldozni. . . . Az Egyszülött vérének
kiontása az emberért végzett engesztelő áldozatul . . . a megváltás tervének a része
volt; . . . és mivel az áldozatot szimbólumként vezették be, mely által az embernek fel
kellett fognia a nagy Áldozatot, melyet Isten készített elő; ezért az ezzel ellentétes
áldozat bemutatása nem a hit gyakorlása . . .; következésképpen Káinnak nem lehetett
hite; és bármi, ami nem hitből ered, az bűn” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
vál. Joseph Fielding Smith [1976], 58. o.).

• Miképpen reagált Káin, amikor az Úr visszautasította az áldozatát, és bűnbánatra
szólította fel? (Lásd Mózes 5:21, 26.) Néha miért nehéz számunkra, ha bűnbánatra
szólítanak fel? Miképpen vágyakozhat szívünk jobban a bűnbánatra?

• Káin, miután fivérét, Ábelt megölte, ezt mondta: „Szabad vagyok” (Mózes 5:33).
Szerintetek mit hitt Káin, mitől szabadult meg? Az Isten parancsolatai iránti engedet-
lenség valójában miképpen csökkenti szabadságunkat? Az engedelmesség miképpen
növeli szabadságunkat?

• Mit felelt Káin, amikor az Úr megkérdezte, hol van Ábel? (Lásd Mózes 5:34.)
Mit jelent testvérünk őrzőjének lenni? (Lásd 1 János 3:11, 17–18.) Miképpen csele-
kedhetünk fivéreink és nővéreink őrzőjeként?

Robert L. Simpson püspök mondta: „A világ ma azt mondja, hogy hagyd békén
a barátodat. Joga van oda menni, ahová kedve tartja. A világ azt mondja, a rábeszélés,
hogy látogasd az egyházat vagy a papsági gyűléseket; vagy felhagyj egy rossz szo-
kással, korlátozáshoz és jogtalan kényszerhez vezethet; de ismét az Úr szavát idézem:

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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Testvéreitek őrzői vagytok, és idővel megtérvén a ti testvéreiteket erősítsétek”
(Conference Report, 1971. okt., 114. o.; vagy Ensign, 1971. dec., 103. o.).

• Mi történt Káinnal annak eredményeként, hogy Isten helyett a Sátán követését
választotta? (Lásd Mózes 5:23–25, 36–41.) Káin választása hogyan hatott leszár-
mazottjaira, valamint saját magára? (Lásd Mózes 5:41–43, 49–52, 55.) Igaz vagy
igaztalan választásaink miképpen hatnak családunk tagjaira?

2. Énók bűnbánatot hirdetett népének

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 6:26–63-at!

• Miképpen reagált Énók, amikor az Úr elhívta, hogy bűnbánatot hirdessen a népnek?
(Lásd Mózes 6:31.) Mit ígért az Úr Énóknak, ha elmegy, ahogy parancsolta? (Lásd
Mózes 6:32–34.) Mit tanulhatunk Énók történetéből arról, ahogyan az Úr vezetőit
kiválasztja? (Lásd még 1 Sámuel 16:7.) Mit tanulhatunk Énóktól arról, ahogyan az
Urat szolgálta, még akkor is, ha nem érezzük magunkat alkalmasnak?

• Szerintetek az emberek miért érezték sértve magukat, amikor Énók elkezdett a bűnbá-
natról prédikálni? (Lásd Mózes 6:37; lásd még 1 Nefi 16:2; Móziás 13:7.) Miért hall-
gatták mégis tovább annak ellenére, hogy sértve érezték magukat? (Lásd Mózes
6:38–39. Először csak kíváncsiak voltak, de később rájöttek, hogy Énók Isten em-
bere.) Miképpen nyerhetünk bizonyságot arról, hogy az élő próféta Isten embere?
Ez a bizonyság hogyan segít követni a prófétát még akkor is, amikor tanításai
népszerűtlenek?

• Az evangélium mely tantételeit tanította Énók, amint a népet bűnbánatra szólí-
totta fel? (Lásd Mózes 6:47–63. Ha ezeket a verseket a 4. leckében megbeszéltétek,
nem szükséges ismét átnézni őket.)

• Az Úr megadta nekünk, hogy magunk választhatunk (Mózes 6:56). Mit jelent ez?
(Hatalmunkban áll választani.) Miért szükséges a szabad akarat Istennek üdvözü-
lésünkre készített tervében? (Szükségünk van a szabad akaratra, hogy így felelősek
legyünk választásainkért.) Mik a következményei annak a választásnak, ha a Sátánt
követjük? Mik a következményei annak a választásnak, ha az Urat követjük?
(Lásd 2 Nefi 2:25–27.)

3. Énók városa népének egy szíve és egy szelleme van az Úrral, és az egész város
felvitetik a mennybe

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 7:13, 17–21, 23–47, 68–69-et!

• Milyen csodákat tett az Úr Énók nagy hite miatt? (Lásd Mózes 7:13.) Milyen csodákat
tesz az Úr napjainkban az emberek hite miatt?

• Hogyan áldattak meg az emberek, akik hallották Énók szavait, és megbánták bűnei-
ket? (Lásd Mózes 7:17–18.) Miért hívták városukat Sionnak? (Lásd Mózes 7:18.)
Mit jelent szívben és szellemben egynek lenni? Mit tehetünk mi, hogy szívben és
szellemben egyek legyünk az Úrral, családjainkkal, az egyházzal?

• Mi történt végül Énókkal és városa népével? (Lásd Mózes 7:19–21, 69.)

• A Mózes 7:28-ban Énók sírni látta az Urat. Miért sírt az Úr? Miért kételkedett
Énók abban, hogy az Úr tud sírni? (Lásd Mózes 7:29–31.) Mit válaszolt az Úr?
(Lásd Mózes 7:32–33, 36–37.) Mit éreztek az Úrral kapcsolatban, amikor
ezeket a verseket olvassátok?
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• Mikor Énók látta az emberek gonoszságát, ő is sírt (Mózes 7:41, 44). Miképpen
vigasztalta az Úr Énókot? (Lásd Mózes 7:44–47.)

Elmondhatod az osztály tagjainak, hogy a későbbi leckék tárgyalják majd Sion újra
megalapítását az utolsó napokban (beleértve Új Jeruzsálemet), az Üdvözítő második
eljövetelét, és millenniumi uralkodását a földön, melyet Énók látomásban látott
(Mózes 7:62–65).

Összegzés Emeld ki, hogy Káin a Sátán követését választotta, és az ő gonosz praktikáit tanította
gyermekeinek és követőinek! Ennek eredményeképpen Káin leszármazottjai gonoszság-
ban nőttek fel, és Isten megátkozta őket igaztalanságuk miatt. Ezzel ellentétben Énók
az Úr követését választotta. Énók azon választásának, hogy engedelmes volt, és az evan-
géliumot tanította mindenkinek, aki figyelt rá, az volt az eredménye, hogy egy egész
város olyan igaz életűvé vált, hogy elvitetett a földről, hogy Istennel éljen.

Tégy bizonyságot arról, hogy a döntések, amelyekben Jézus Krisztus követését választ-
juk, segítenek bennünket közelebb kerülni Hozzá, és szabadságra, boldogságra és örök
életre vezetnek bennünket!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Családi feljegyzések vezetése

• Miért volt fontos, hogy Ádám és Éva, valamint leszármazottjaik emlékkönyvet írtak
és feljegyezték leszármazásukat? (Lásd Mózes 6:5–8, 45–46.) Ma miért fontos
számunkra, hogy ilyen feljegyzéseket vezessünk? Őseitek életének írott beszámolói
miképpen segítettek nektek? Életeteknek és hiteteknek írott beszámolója hogyan
segíthet családtagjaitoknak?

• Miképpen tekinthetők a szentírások családi feljegyzéseknek? Hogyan használhatják
a szülők és a tanárok eredményesen a szentírásokat gyermekeik tanítására?

2. Énók és Káin összehasonlítása

Rajzolj a táblára két lépcsősort, az egyik felfelé, a másik lefelé vezessen (lásd a 21. olda-
lon lévő rajzot)! Írd a felfelé vezető lépcső fölé: Magatartás, mely Istenhez vezet
bennünket, és írd Énók nevét az első lépcsőfokra! A lefelé vezető lépcső fölé ezt írd:
Magatartás, mely pusztulás visz bennünket, és írd Káin nevét az első lépcsőfokra!

Az osztály tagjai olvassák el az első verset, mely Énók lépéseit jelöli (Mózes 7:59),
és az első verset, mely Káin lépéseit mutatja (Mózes 5:16)! Majd írj fel néhány kulcsszót
a megfelelő lépcsőfokokra a táblán! Ismételjétek ezt a fennmaradó lépésekkel! Mikor
minden verset elolvastatok, jelöld Énók lépéseinek a végét az Istennel lakni felirattal,
Káin lépéseinek végét pedig a Szellemi pusztulás felirattal! Beszéljétek meg, hogy
Énók szavai és tettei miképpen segítettek neki közelebb kerülni Istenhez, míg Káin
szavai és tettei a Sátánhoz vitték közelebb őt!

• Miképpen követhetjük Énók példáját és kerülhetünk közelebb Istenhez?
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3. „Kend meg szemedet, . . . úgy majd látni fogsz” (Mózes 6:35)

Jézus Krisztus egyszer meggyógyított egy vak embert úgy, hogy megkente a szemét
agyaggal (János 9:1–7). Énók, aki még nem volt szellemileg érett, s ezért szellemileg
vak volt bizonyos dolgok iránt, szintén azt a parancsot kapta, hogy „kend meg a
szemedet agyaggal, és mosd meg” (Mózes 6:35).

• Mit látott Énók, amikor megtette ezt? (Lásd Mózes 6:36.) Mire tanít bennünket
az agyag lemosásának jelképes cselekedete?

• Mit tehetünk, hogy még teljesebben kinyíljon a szemünk Isten dolgaira? Hogyan
tökéletesíthetjük szentírás-tanulmányozásunkat, hogy meglássuk a benne rejlő
kincseket?

4. Szeretteink, akik tévútra tértek

• Annak ellenére, hogy Ádám és Éva az evangéliumot tanították gyermekeiknek,
(Mózes 5:12) Káin és mások az igaztalan életet választották. Miképpen segíthetünk
magunknak elviselni a fájdalmat, amikor szeretteink tévútra térnek? Mit tehetünk,
hogy segítsünk ezeknek a szeretteinknek?

Elder Richard G. Scott tanácsolta:

„Közületek sokaknak nehéz a szívük, mert egy fiuk vagy lányuk, a férjük vagy a fele-
ségük elfordult az igaz élettől és a gonoszság útján jár. Az üzenetem nektek szól:

„Szabad
vagyok”
(Mózes 5:33)

Szellemi
pusztulás

Énók

„Mert Isten
vagy, és én
ismerlek ...”
(Mózes 7:59)

„... miért
vagyok én a
te szolgád?”
(Mózes 6:31)

„... ti pedig
testvéreim
vagytok ...”
(Mózes 6:43)

„... Isten
vele volt ván-
dorlásában”
(Mózes 6:39)

„... Énók ...
megsiratta
testvéreit ...”
(Mózes 7:44)

„... egy
szív és egy
szellem
voltak ...”
(Mózes 7:18)

Istennel
lakni

Káin

„Ki az az Úr?”
(Mózes 5:16)

„... ő eldobta
magától
a magas
tanácsot ...”
(Mózes 5:25)

„Talán őr-
zője vagyok
öcsémnek?”
(Mózes 5:34) „Híres volt

gonoszsá-
gáról”
(Mózes 5:31)

„... Káin
eltaszítta-
tott az Úr
színe elől”
(Mózes 5:41)

Magatartás, mely pusztulásba vezet

Magatartás, mely Istenhez

vezet bennünket
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Életetek tele van gyötrelemmel, fájdalommal, időnként kétségbeeséssel. Elmondom,
miképpen vigasztalhat meg benneteket az Úr.

Először fel kell ismernetek két alapvető elvet:

1. Míg sok minden van, amit megtehettek egy szükséget szenvedő szerettetek 
megsegítésére, van néhány dolog, amit az Úrnak kell megtennie.

2. Maradandó javulás szintén nem lehetséges a szabad akarat igaz módon való
gyakorlása nélkül. Ne kíséreljétek meg erőszakosan eltörölni a szabad akaratot.
Maga az Úr sem tenné ezt. A kikényszerített engedelmesség nem terem áldáso-
kat (lásd T&Sz 58:26–33).

Hét módját javaslom, ami által segíthettek.

Először is: szeressetek korlátok nélkül! . . . Másodszor: ne nézzétek el a törvény-
szegést, de adjatok meg minden reményt és támogatást a törvényszegőnek! . . .
Harmadszor: tanítsátok az igazságot! . . . Negyedszer: őszintén bocsássatok meg,
amilyen gyakran szükséges! . . . Ötödször: bizalommal imádkozzatok, . . . »mert
igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése« (Jakab 5:16)! . . .

Hatodszor: a problémát az örökkévalóság távlatában szemléljétek! . . . Amikor min-
dent megtettetek, amit ténylegesen megtehettetek, tegyétek az ügyet az Úr kezébe,
és tovább ne aggódjatok! Ne érezzetek bűntudatot, mert nem tudtok többet tenni!
Ne pazaroljátok az energiátokat hiábavaló aggodalmaskodással! . . . Időben érezni
fogjátok az ösztönzést és tudni fogjátok, hogyan nyújtsatok további segítséget.
Nagyobb békességét és boldogságot fogtok találni, és nem fogjátok elhanyagolni
azokat, akiknek szükségük van rátok, és nagyobb segítségre lesztek képesek, ha a
dolgokat abban az örökkévaló távlatban szemlélitek. . . .

Még egy utolsó javaslat – Soha ne mondjatok le egyetlen szerettetekről sem, soha!”
(Conference Report, 1988. ápr., 69–71. o.; vagy Ensign, 1988. máj., 60–61. o.).
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjainak, hogy vágyódjanak a méltó élet után, 
és kerüljék el a világ gonoszságát.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Mózes 8:19–30; 1 Mózes 6:5–22; 7:1–10. Noé az evangéliumot hirdeti, de az
emberek nem hallgatnak rá (Mózes 8:19–25). Az emberek gonoszsága miatt az
Úr kijelenti, minden testet el fog pusztítani a földről (Mózes 8:26–30; 1 Mózes
6:5–13). Az Úr megparancsolja Noénak, hogy építsen egy bárkát, vigye be a
családját, és minden élőlényből kettőt (1 Mózes 6:14–22; 7:1–10).

b. 1 Mózes 7:11–24; 8; 9:8–17. 40 nap és 40 éjjel esik az eső (7:11–12). Minden ember
és minden teremtmény, amely nem a bárkában van, meghal, és vizek borítják
a földet 150 napig (7:13–24). Amikor a vizek visszavonulnak, Noé és családja, vala-
mint az állatok elhagyják a bárkát (8:1–19). Noé áldozatot mutat be az Úrnak
(8:20–22). Az Úr szövetséget köt Noéval, és szivárványt helyez az égbe a szövetség
jeléül (9:8–17; jegyezd meg, hogy Joseph Smith fordításában a 15. vers megál-
lapítja, a szövetség Isten és Noé, nem pedig Isten és minden élőlény között volt).

c. 1 Mózes 11:1–9. Kevés nemzedékkel a vízözön után az emberek megpróbálnak
egy tornyot építeni a mennyig (Bábel tornya). Az Úr összezavarja nyelvüket, hogy
ne tudják megérteni egymást, és szétszórja őket az egész föld színén.

2. További olvasmányok: Zsidók 11:7; Mózes 7:32–36.

3. Ha a következő audiovizuális anyagok elérhetők, felhasználhatod némelyiket a lecke
részeként:

a. Rövid kivonat a „Noah and the Flood” című filmből, a The Beginnings/Abraham
című videokazetta 2. része (53150).

b. Képek: A bárka építése (62053; Evangéliumi képcsomag 102); Noé és a bárka
az állatokkal (62305; Evangéliumi képcsomag 103); és A teremtés – Élő teremt-
mények (62483; Evangéliumi képcsomag 100).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Ha az osztályterem elég nagy, kérj meg számos tanulót, hogy álljanak egymás mellé
egyenes vonalban úgy, hogy mindkét karjukat nyújtsák ki, és ujjukkal érintsék meg
a mellettük állók ujját! Magyarázd el, hogy körülbelül 85 tanulónak kellene egymás
mellé állni, hogy ugyanolyan hosszú sort alkossanak, mint amilyen hosszú a bárka
volt, amit Noé épített!

2. Mutasd meg a táblázatokat a lecke végén, hogy segíts az osztály tagjainak elképzelni
Noé bárkájának méreteit, összehasonlítva azokkal a hajókkal, amelyek valószínűleg
ismertebbek!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Az emberek visszautasítják Noé bűnbánatra való felszólítását; Noé bárkát épít

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Mózes 8:19–30 és az 1 Mózes 6:5–22; 7:1–10-et!
(Ha az osztály tagjainak kérdéseik vannak a „tiszta” és „tisztátalan” állatokkal
kapcsolatban, utalj nekik a 3 Mózes 11:1–31-re!)

• Milyen volt a világ, amikor az Úr elhívta Noét az evangélium hirdetésére?
(Lásd Mózes 8:20–22.) Milyen hasonlóságokat láthattok Noé korának népe és
korunk emberei között? Noé korának népe miképpen tudta volna elkerülni 
a pusztulást? (Lásd Mózes 8:23–24.) Miképpen segít elkerülni a szellemi és fizikai
pusztulást, ha hallgatunk a prófétákra és követjük őket?

• Miért építette Noé a bárkát? (Lásd Zsidók 11:7.) Az egyházi vezetők mindegyikünknek
azt tanácsolták, hogy „építsünk egy személyes bárkát” (W. Don Ladd, Conference
Report, 1994. okt., 36; vagy Ensign, 1994. nov., 29. o.). Mit tehetünk, hogy magunkat
és családjainkat szellemileg megvédjük? Szerintetek melyek a különösen fontos
parancsolatok, amik ma megvédenek bennünket? (Használhatod A fiatalság erős-
ségéért [34285135] című füzetet a beszélgetésetek során.)

• Mit tehetünk, hogy fizikai értelemben felkészültek legyünk egy katasztrófa vagy
más súlyos helyzet esetén? (Lásd az alant lévő idézeteket, valamint az elder L. Tom
Perrytől származó idézetet az 54. oldalon.) Sokan közülünk miért halogatják meg-
tenni a szükséges előkészületeket? Miképpen kötelezhetjük el jobban magunkat arra,
hogy most készüljünk fel?

Ezra Taft Benson elnök mondta: „Az a kinyilatkoztatás, hogy termeljünk és tároljunk
élelmiszert, ma ugyanolyan lényeges lehet fizikai jólétünkhöz, mint az emberek
számára beszállni a bárkába Noé idejében” (Conference Report, 1987. okt., 61. o.;
vagy Ensign, 1987. nov., 49. o.).

Elder W. Don Ladd tanította: „Túl késő akkor elkezdeni a bárkaépítést, amikor esni
kezd az eső. . . . Figyelnünk kell az Úr szószólójára. Nyugodtan kell előre halad-
nunk és készülnünk arra, ami bizonyosan be fog következni. Nem szabad pánikba
esnünk vagy félnünk, mert ha szellemileg és fizikailag felkészültek vagyunk,
mi és családjaink túlélünk bármilyen vízözönt. Bárkáink a hit tengerén fognak
úszni, ha tetteinkben állhatatosan és biztosan készülünk a jövőre”.

• Milyen emberi tulajdonságokat mutatott meg Noé a bárka építésekor? (A következő
válaszok lehetségesek: hit, engedelmesség és kemény munka.) Miképpen erősíthetjük
meg magunkban ezeket a tulajdonságokat?

Spencer W. Kimball elnök elmondta, hogy amikor Noé a bárkát építette, „semmi
bizonyítéka nem volt az esőnek és a vízözönnek. . . . Figyelmeztetéseit oktalannak tar-
tották. . . . Milyen esztelenség bárkát építeni száraz földön, napsütésben, amikor
az élet a megszokott útján halad! De az idő lejárt. A bárka elkészült. A vízözön eljött.
Az engedetlenek és az ellenszegülők vízbe fulladtak. A bárka csodája követte az
építésében megnyilvánuló hitet” (Faith Precedes the Miracle [1972], 5–6. o.).

2. Az Úr vízözön által tisztítja meg a földet

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 7:11–24; 8; és 9:8–17-et!

• Mi történt, amikor jött a vízözön? (Lásd 1 Mózes 7:23.) Milyen „bárkáink” vannak
ma, amelyek segítenek megmenekülnünk a körülöttünk lévő gonosztól? (A válaszo-

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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kat felírhatod a táblára, és felkérheted az osztály tagjait, beszéljenek arról, hogy ezek
a „bárkák” miképpen segítettek megvédeni őket. A lehetséges válaszok tartalmazzák
az otthonainkat, családjainkat, barátainkat, a templomokat, a szemináriumot, az egy-
házi gyűléseket, az imát, a szentírásokat és az élő prófétákat.) Hogyan segíthetünk
másokat, hogy menedéket találjanak ezekben a „bárkák”-ban?

• Az eső elállta után miért küldött ki Noé egy galambot a bárkából? (Lásd 1 Mózes 8:8.)
Mi történt az első két alkalommal, amikor kiküldte a galambot? (Lásd 1 Mózes
8:8–11.) Mi történt a harmadik alkalommal? (Lásd 1 Mózes 8:12.)

• Mi volt az első, amit Noé megtett, miután kijött a bárkából? (Lásd 1 Mózes 8:20.)
Miképpen fejezhetjük ki az Úr iránti hálánkat, amikor átsegít egy nehéz helyzeten?

• Mit helyezett Isten az égbe, miután az özönvíznek vége volt? (Lásd 1 Mózes 9:13.)
Mit mondott Isten, mit ábrázol a szivárvány? (Lásd 1 Mózes 9:12–13, 16–17.) Milyen
szövetséget kötött Isten Noéval? (Lásd 1 Mózes 9:8–11, 15.)

3. Az emberek Bábel tornyát építik

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 11:1–9-et!

• Miért határoztak úgy Noé leszármazottjai, hogy építenek egy tornyot? (Lásd 1 Mózes
11:4.) Szerintetek mit akartak elérni azáltal, hogy maguknak nevet szereznek? Mi a
különbség a között, ha nevet szerzünk magunknak, vagy ha magunkra vesszük Krisz-
tus nevét? Milyen felelősséget veszünk magunkra, amikor Krisztus nevét hordozzuk?
(Lásd Móziás 18:8–10.)

• Mit eredményezett az a kísérlet, hogy tornyot építenek a mennyig? (Lásd 1 Mózes
11:5–9.) Miért nem érhetjük el a mennyet saját magunktól, vagy emberi módszerek-
kel? Mi az Úr nekünk szánt módszere, hogy elérjük a mennyet?

Összegzés Magyarázd el, hogy az embereket, akik Bábel tornyát építették, azért büntették meg,
mert világi eszközökkel akarták elérni a mennyet! Ezzel ellentétben Noé és családja
azért menekült meg a vízözöntől, mert Isten parancsolatai szerint éltek.

Tégy bizonyságot, hogy számunkra a menny elérésének – hogy visszatérjünk és
Mennyei Atyánkkal éljünk – egyetlen módja Jézus Krisztus evangéliuma által lehetséges.
Igaz életet kell élnünk, ahogyan Noé tette, hinni Krisztusban, megbánni bűneinket,
részesülni a szent szertartásokban, és életünk végéig kitartani. Ha megtesszük mindezt,
a gonosz fölé emelkedünk, és képesek leszünk visszatérni Isten jelenlétébe.

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki az óravázlatot. Ezek közül használhatsz néhányat

az óra részeként.

1. Énók látomásban látja Noé idejét

Énók, Noé dédapja látomásban látta Noé nemzedékének gonoszságát, és a vízözön
következményeit (Mózes 7:41–52). Énók szomorú volt e gonoszság miatt, és kérte az
Urat, könyörüljön meg Noén és gyermekein. Az Úr megígérte Énóknak, hogy soha
többé nem pusztítja el a világot vízözön által (Mózes 7:51). Az Úr azt is megígérte
Énóknak, hogy Noé az ő leszármazottja lesz, így Énók magja folytatódik a földön még
a vízözön után is (Mózes 7:52; 8:2, 6, 8–9). Az Úr megújította ezt a szövetséget Noéval
a vízözön után (1 Mózes 9:8–17).
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2. Az Úr megtartja az igazakat

Ahogy Noé és családja megmenekült a vízözöntől igaz életük miatt, az Úr a Bábel tornya
idején is megmentette az igaz embereket. Röviden beszéljétek meg Járed és fivére
történetét, ahogyan az az Éther 1:1–5, 33–37-ben található, és hogy miért nem zavarta
össze az Úr a nyelvüket!

Különböző hajók méretarányos összehasonlítása (lásd a figyelemfelkeltő 
tevékenységet)

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 m

A bárka

Görög gálya

Hadihajó

Jégtörő hajó

Óceánjáró

26

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 26



A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tagjainak megérteni az ábrahámi szövetség
áldásait és felelősségeit.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az Ábrahám 1:1–4; 2:1–11-et; és az 1 Mózes 12:1–8;
17:1–9-et! Ábrahám arra törekszik, hogy igaz legyen és Isten áldásaira méltó módon
éljen. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, megígérve neki, hogy számos utódja lesz,
akik el fogják nyerni az ígéret földjét, a papság áldásait és az evangéliumot.

2. További olvasmányok: 1 Mózes 15; Tanok és szövetségek 132:19–24, 29–32.

3. Ha a következő audiovizuális szemléltető eszközök elérhetők, felhasználhatod őket
az óra részeként:

a. Rövid kivonat az „Abraham – The Journeys” vagy „Abraham – The Promise”
című filmekből, a Beginnings/Abraham című videokazetta (53150) 3–4. része.

b. Misszionáriusok fényképe (62611) és egy közeli templom képe.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

• Mi a pátriárkai áldás?

Az Első Elnökség mondta: „A pátriárkai áldás az azt kérő személy leszármazásának
sugalmazott kinyilatkoztatása, és amikor a Szellem arra indít, a személy élete
missziójának sugalmazott és prófétai kijelentése is, olyan áldásokkal, figyelmez-
tetésekkel és intésekkel, amire a pátriárka indíttatást érez. . . . Minden megígért
áldás megvalósulása az Úr evangéliuma iránti hűségen alapul” (levél a cövekel-
nökökhöz, 1957. jún. 28.; idézve: Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. kiad.
[1966], 558. o.).

• Közületek kik kapták már meg a pátriárkai áldásukat? Mit jelent az, hogy a pátriárka
kijelenti leszármazásunkat az áldásban? (Amikor a pátriárka kijelenti leszármazásun-
kat, kinyilatkoztatja nekünk, hogy Ábrahám próféta leszármazottjai vagyunk Efraim,
Manassé, vagy Ábrahám más leszármazottjain keresztül.)

Magyarázd meg, hogy ez a lecke azokat az áldásokat ismerteti, amelyeket megkapunk,
és azokat a felelősségeket, amelyekkel Ábrahám leszármazottjaiként tartozunk!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Isten szövetséget köt Ábrahámmal

Tanítsd meg és beszéljetek meg az Ábrahám 1:1–4; 2:1–11-et; és az 1 Mózes 12:1–8;
17:1–9-et!

• Amikor Ábrahám fiatalember volt, igaz akart lenni, és Isten áldásaihoz méltó életet
akart élni. Milyen áldásokra vágyott Ábrahám az Ábrahám 1:2–4 szerint?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Isten utasította Ábrahámot és családját, hogy hagyják el Ur földjén lévő otthonukat,
és menjenek a Háránnak nevezett földre (Ábrahám 2:1–4). Ott Ábrahám imádkozott
és látomást látott, amelyben Isten megígérte, hogy megáldja őt és utódait. Ezt nevezik
az ábrahámi szövetségnek. Milyen áldásokat ígért Isten Ábrahámnak ebben a szövet-
ségben? (Lásd Ábrahám 2:6–11; 1 Mózes 12:1–8; 17:1–9. Kiemelheted, hogy Ábra-
hámnak sok évet kellett várnia, mielőtt a megígért áldások közül néhány beteljesült,
és még a napjainkban is tart beteljesülésük.)

A következő rajz segíthet összefoglalni az ábrahámi szövetség áldásait. Egy rövidített
ábrát felrajzolhatsz a táblára. Hagyj elég helyet a „Felelősségek” rovat számára,
ahogyan az a 29. oldalon látható!

2. Örökösei vagyunk az ábrahámi szövetség áldásainak és felelősségeinek

Magyarázd el, hogy minden egyháztag „Ábrahám magva”, amely azt jelenti, hogy leszár-
mazottjaik vagyunk. Elder Joseph Fielding Smith mondta : „Nagy többsége azoknak,
akik az egyház tagjaivá válnak, Ábrahám szó szerinti leszármazottjai Efraimon, József
fián keresztül. Azoknak, akik Ábrahámnak és Izráelnek nem szó szerinti leszármazottjai,
azzá kell válniuk, és amikor megkeresztelik és konfirmálják őket, beoltatnak a fába,
és örökösként joguk van minden joghoz és kiváltsághoz” („How One May Become of
the House of Israel”, Improvement Era, 1923. okt., 1149. o.).

• Ábrahám magvaként az egyház tagjai örökösei az ábrahámi szövetség áldásainak és
felelősségeinek. Miként válunk e szövetség örököseivé? (Amikor megkeresztelnek
bennünket az egyházba, az ábrahámi szövetségnek az üdvözülésre vonatkozó ígérete
megújíttatik velünk. Amikor a templomban összepecsételnek bennünket, az ábra-
hámi szövetségnek a felmagasztosulásra vonatkozó ígérete megújíttatik velünk.
A szövetség áldásainak elnyeréséhez teljesítenünk kell az azzal járó felelősségeket,
és érdemesen kell élnünk.)

Elder Bruce R. McConkie magyarázta:

„Ábrahám először az evangéliumot kapta meg a keresztség által (amely az üdvözülés
szövetsége); majd ráruházták a magasabb papságot, és belépett a celesztiális házas-
ság kötelékébe (amely a felmagasztosulás szövetsége), elnyerve általa az ígéretet,
hogy örökkévaló növekedésben lesz része; végül ígéretet kapott, hogy mindezeket
az áldásokat minden halandó utódjának felajánlják (Ábr. 2:6–11; T&Sz 132:29–50).
Az Ábrahámnak tett isteni ígéretek tartalmazták azt is, hogy Krisztus az ő leszárma-

Örökkévaló házasság és
örökkévaló növekedés
(T&Sz 132:19–22)

Az ábrahámi szövetség áldásai és felelősségei

Földi
áldások:

Jézus Krisztus
evangéliuma és
a papság Ábrahám
és utódai számára
(Ábrahám 2:9–11;
1 Mózes 17:7)

Örökkévaló
párhuzamok

Felmagasztosulás
és örök élet
(T&Sz 132:23–24)

Számtalan utód
(Ábrahám 2:9–10;
1 Mózes 12:2–3;
17:2, 4–6)

Egy megígért föld,
ahol élnek
(Ábrahám 2:6, 19;
1 Mózes 12:7; 17:8)

A celesztiális királyság
(T&Sz 88:17–20)
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zottja lesz, és az ígéretet, hogy Ábrahám utódai bizonyos választásokat, megígért
földeket és örökkévaló örökséget kapnak (Ábr. 2; 1 Móz. 17; 22:15–18; Gal. 3).

Mindezen ígéretek összességét nevezzük ábrahámi szövetségnek. Ezt a szövetséget
megújították Izsákkal (1 Móz. 24:60; 26:1–4, 24), majd ismét Jákóbbal (1 Móz. 28;
35:9–13; 48:3–4). A szövetségnek azokat a részeit, amelyek a személyes felma-
gasztosulásra és az örökkévaló növekedésre vonatkoznak, Izráel házának minden
tagjával megújítják, akik belépnek a celesztiális házasság rendjébe; e rend által
a részt vevő felek Ábrahám, Izsák és Jákób összes áldásának az örököseivé válnak
(T&Sz 132; Róma. 9:4; Gal. 3; 4)” (Mormon Doctrine, 2. kiad. [1966], 13. o.).

• Milyen áldásokat kaphatunk az ábrahámi szövetség által? (Megkaphatunk minden
áldást, amit Ábrahám magkapott, ahogyan az az előbbi rajzon vázolva van.
Ezek az áldások magukban foglalják az evangéliumot, a papságot, a felmagaszto-
sulást és az örökkévaló családi kapcsolatokat.)

• Milyen felelősségeink vannak az ábrahámi szövetség örököseiként? (Lásd Ábrahám
2:9, 11; 1 Mózes 18:19.) Segítenünk kell Isten minden gyermekének, élőknek és
holtaknak, hogy megkapják az evangélium áldásainak teljességét. (Isten parancsola-
tainak is engedelmeskednünk kell.)

Ha felrajzoltad a 28. oldalon lévő ábrát a táblára, írj a végére egy listát, mely a követ-
kező felelősségeket tartalmazza:

• Miként segíthetünk másoknak, hogy részesüljenek az evangéliumban? (Végezni
a misszionáriusi munkát, részt venni a templomi szertartásokban a halotta-
kért, példát adni az igaz életre. Mutathatsz képeket egy templomról és misszio-
náriusokról.)

Ezra Taft Benson elnök mondta: „Ábrahám ivadékainak – nekünk – az a felelőssé-
günk, hogy misszionáriusok legyünk, és elvigyük »ezt a hivatalt és papságot minden
néphez« (Ábrahám 2:9)” (Conference Report, 1987. ápr., 107. o.; vagy Ensign, 1987.
máj., 85. o.).

Elder Boyd K. Packer mondta a következő analógiát, hogy kihangsúlyozza az evan-
gélium másokkal való megosztásának a felelősségét:

Képzeljük el, hogy a püspökünk bennünket jelölt ki, hogy egy pikniket szervezzünk
az egyházközség tagjainak. Ennek kell az egyházközség történetében a legjobb
pikniknek lenni, és nem kell törődnünk azzal, hogy mennyibe kerül. Lefoglalunk
egy gyönyörű, piknikre alkalmas területet az országban, amely mind a miénk.

A nap elérkezik, minden tökéletes. Az asztalok felállítva és a lakoma szemet gyö-
nyörködtető. Majd amikor éppen az áldást mondják, egy öreg autó kanyarodik a
piknik területére, és prüszkölve megáll. Nyugtalan férfi emeli fel a motorháztetőt,
ahonnan gőz lövell ki. Néhány gyerek kászálódik ki az autóból. Az aggódó anya

Felelősségek: Engedelmeskedni
Isten parancsolatainak
(1 Mózes 18:19)

Segíteni Isten minden
gyermekének, hogy
részesüljenek az evangéliumi
áldások teljességében
(Ábrahám 2:9, 11)
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egy dobozt tesz a szomszédos asztalra, és ételmaradékokat rak ki, arra törekedve,
hogy ebédnek nézzen ki éhes gyerekei számára. De nincs elég ennivaló.

Majd az egyik kislány szemügyre veszi a mi asztalunkat. Kistestvérét magával húzza
hozzánk, és közéd és közém dugja a fejét. Arrébb megyünk. A kislány ezt mondja:
„Nézd csak azt, vajon milyen íze van?”

Mit tennénk? Nem vennénk tudomást róluk, vagy megkérnénk őket, legyenek
csendben? Visszakísérnék őket az asztalukhoz, adva nekik abból az ételből,
amire nekünk nincs szükségünk, vagy meghívnánk őket, hogy csatlakozzanak
hozzánk, üljenek le közénk és lakomázzunk együtt, és engedjék meg, hogy
megjavítsuk az autójukat, és adjunk valamit az útra?

Elder Packer megkérdezi: „Lehet-e tisztább öröm annál, hogy látjuk, amint az éhes
gyerekeket jóllakatjuk? Lehet-e nagyobb megelégedés annál, hogy félbeszakítjuk
ünnepségünket, hogy segítsünk nekik megjavítani az autójukat? . . .

. . . Vannak emberek szerte a világon és körülöttünk – szomszédaink, barátaink,
néhányan családjainkban – akik szellemi értelemben alultápláltak. Néhányan
közülük éhen halnak! Ha mindezt megtartjuk magunknak, az éhesek számára nem
jelent lakomát” (Conference Report, 1984. ápr., 59–61. o.; vagy Ensign, 1984. máj.,
41–42. o.).

• Mit tanít ez az analógia a felelősségünkről, hogy miképpen segítsünk másokkal
megosztani az evangélium áldásait? (Megáldattunk az evangélium teljességével,
a legnagyszerűbb lakomával, amelyet a világ valaha ismert [T&Sz 58:8–12].
Isten elvárja tőlünk, hogy megosszuk ezt az áldást másokkal, élőkkel és holtakkal
egyaránt.)

• A pátriárkai áldásunkban kijelentett leszármazás miként hasonlít egy elhíváshoz arra,
hogy teljesítsük kötelességeinket az ábrahámi szövetség örököseiként? (A kijelentés
által, hogy Ábrahám magvai vagyunk, a pátriárkai áldásaink ismét hangsúlyozzák azt
a kiváltságunkat, hogy megkapjuk az ábrahámi szövetség áldásait, és kötelességünket,
hogy megvalósítsuk az azzal járó feladatokat.)

Összegzés Tégy bizonyságot az ábrahámi szövetség áldásairól! Bátorítsd az osztály tagjait, 
hogy teljesítsék kötelezettségeiket e szövetség örököseiként!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

A világban való létezés kihívása

Magyarázd el, hogy az ősi izraeliták sok olyan országgal voltak körülvéve, akik népei
nem hittek az igaz Istenben. Ezek közé tartoztak az asszírok, a babilóniaiak, az egyipto-
miak és mások. 

• Szerintetek az Úr miért helyezte szövetséges népét az ősi világ közepére inkább, mint
olyan helyre, ahol egyedül vannak? (Lásd 5 Mózes 4:6–8. Velük akart példát mutatni
másoknak, és teljesíteni az ábrahámi szövetséget, miszerint megáld minden népet.)

Magyarázd el, hogy az Ószövetség sok története ábrázolja az Úr népének sikerét vagy
kudarcát szövetségeik betartásában, és abban, ahogy másokat az igaz életre befolyá-
solnak. Ábrahám, József, Dániel, Eszter és sokan mások igaz példák voltak. Sámson,
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Akháb, a pusztában vándorló Izráel gyermekei és mások megengedték, hogy a világ
hatással legyen rájuk.

Az Úr, ahogyan az ősi Izráellel tette, minket, az utolsó napi szövetséges népét is 
a világba helyezte. A mi kihívásunk az, hogy inkább mi befolyásoljuk a világot a jó
(igaz) irányba, mint megengedjük, hogy a világ befolyásoljon bennünket a rossz
(igaztalan) irányba.

31

7. lecke

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 31



A lecke célja A lecke célja az, hogy megerősítse az osztály minden egyes tagjának azt az elhatározását,
hogy ragaszkodik az igaz élet normáihoz az egyre növekvő gonoszság ideje alatt is.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat! Jegyezd meg: az 1 Mózes
17:5 elmondja, hogy az Úr Ábrám nevét Ábrahámra változtatja! E lecke folyamán
végig az Ábrahám nevet használjuk.

a. 1 Mózes 13. Miután a Kanaánban pusztító éhínség miatt Ábrahám és családja egy
ideig Egyiptomban él, visszatérnek Kanaánba. Ábrahám Hebronban telepszik le,
unokaöccse, Lót pedig Sodoma mellett.

b. 1 Mózes 14:1–2, 8–24. Lótot foglyul ejtik a királyok ütközetében, és Ábrahám
szabadítja meg (14:1–2, 8–16). Ábrahám tizedet fizet Melkisédeknek, és vissza-
utasítja a hadizsákmány elfogadását Sodoma királyától (14:17–24).

c. 1 Mózes 18:16–33; 19:1–29. Az Úr tudtul adja, hogy el fogja pusztítani Sodomát
és Gomorát lakói gonoszsága miatt (18:16–22). Ábrahám megpróbálja rábeszélni
az Urat, hogy kímélje meg a várost, ha talál ott élő igaz embereket (18:23–33).
Lótnak és családjának megparancsolja, hogy hagyják el Sodomát (19:1–23; jegyezd
meg, hogy Joseph Smith fordításában az 1 Mózes 19:11–13 kifejezi, hogy Lót
nem ajánlotta fel leányait Sodoma férfiainak, hanem inkább megpróbálta megvé-
deni lányait a férfiaktól). Az Úr elpusztítja Sodomát és Gomorát (19:24–29).

2. További olvasmány: 1 Mózes 12.

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz be egy friss újságot az osztályba!

4. Bemutathatod az óra részeként az „Abraham – The Promise” vagy „Abraham –
Sodom and Gomorrah” című filmek rövid részletét, amelyek a Beginnings/Abraham
című videokazetta (53150) 4–5. részei.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Mutass be egy friss újságot az osztálynak! Anélkül, hogy elidőznél bármely újsághírnél,
magyarázd el, hogy gonosz (igaztalan) hatásokkal vagyunk körülvéve! Magyarázd el,
hogy ez a lecke annak a fontosságáról szól, hogy igazaknak kell lennünk még akkor is,
ha körülöttünk minden gonosz!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ábrahám és családja Hebronban telepszik le, Lót és családja Sodoma mellett

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 13-at!

Adhatsz egy rövid áttekintést Ábrahám utazásától életének eddig a pontjáig. A káldeai
Urban (Ur-Kaszdim) nevelkedett, majd az Úr Háránba vezette, hogy ott telepedjen le

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység

32

Igaz életet élni egy 
gonosz világban

1 Mózes 13–14; 18–19

8.
lecke

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 32



(1 Mózes 11:31; Ábrahám 2:1–5). Az Úr később Háránból Kanaán földjére vezette:
„A te magodnak adom ezt a földet” (1 Mózes 12:7). A Kanaánban pusztító éhínség miatt
Ábrahám és családja Egyiptomba ment (1 Mózes 12:10). Az 1 Mózes 13 azzal kezdődik,
hogy Ábrahám és családja visszatér Egyiptomból Kanaánba.

• Miért nem tudtak Ábrahám és Lót, valamint családjaik együtt élni, amikor visszatér-
tek Egyiptomból Kanaánba? (Lásd 1 Mózes 13:5–7.) Mit tanulunk Ábrahámról az
1 Mózes 13:8–9-ben lévő beszámolójából? Miként követhetjük Ábrahám példáját,
amikor összeütközésbe kerülünk családunk tagjaival vagy másokkal?

• Lót mit választott élete helyéül? (Lásd 1 Mózes 13:10–12.) Emeld ki, hogy Sodoma
lakói rendkívül gonoszak voltak (1 Mózes 13:13), de Lót mégis azt választotta,
hogy a közelükben él. Mi tette a Sodoma melletti földet rokonszenvessé Lót számára?
(Lásd 1 Mózes 13:10. „Bő-vizű föld” volt és gyönyörű.)

• Lót először „lakozik vala a Jordán-melléki városokban”, Sodomán kívül, de „sátoroz
vala Sodomáig” (1 Mózes 13:12). Később Sodoma városában élt (1 Mózes 14:12).
Miket tehetünk, amelyek szellemi értelemben egyenértékűek azzal, hogy sátrunkat
Sodoma irányába verjük fel? (Érintkezhetünk gonosz dolgokkal ahelyett, hogy elke-
rülnénk azokat, vagy megengedjük magunknak a kisebb bűnök elkövetését anélkül,
hogy arra gondolnánk, hogy nagyobbak elkövetéséhez vezethetnek. Miképpen
változtathatjuk meg viselkedésünket, mielőtt a kis problémák vagy bűnök nagyokká
válnak?

• Hasonlóan Lóthoz, Mormon könyvében Benjámin király népe is egy bizonyos
irányba nézve állították fel sátraikat. Mi felé nézve állították fel sátraikat?
(Lásd Móziás 2:6.) Miképpen irányíthatjuk otthonainkat inkább a templom
felé, mint világi helyek felé?

2. Ábrahám kiszabadítja Lótot, tizedet fizet Melkisédeknek, és visszautasítja
a hadizsákmány elfogadását Sodoma királyától

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 14:1–2, 8–24-et!

• Mialatt Lót Sodomában élt, számos városállam királya, beleértve Sodomát és
Gomorát is, háborúzni kezdett egymással (1 Mózes 14:1–2, 8–9). Mi történt Lóttal
e háború alatt? (Lásd 1 Mózes 14:10–12.) Hogyan segített Ábrahám Lótnak,
miután Lótot fogságba ejtették? (Lásd 1 Mózes 14:13–16.)

• Kivel találkozott Ábrahám, miután kiszabadította Lótot? (Lásd 1 Mózes 14:17–18.)
Ki volt Melkisédek? (Lásd 1 Mózes 14:18; lásd még T&Sz 107:1–2.) Mit adott Ábrahám
Melkisédeknek? (Lásd 1 Mózes 14:20.)

• Miért utasította vissza Ábrahám, hogy akár egy fonalszálat is elfogadjon jutalomként
Sodoma királyától? (Lásd 1 Mózes 14:21–24. Nem akart bármit is elfogadni egy
gonosz királytól.) Mi tekinthető a mai világban az erkölcstelenség egy „cérnaszálá-
nak”? Mi lehet a tisztességtelenség egy „cérnaszála”? Néha hogyan kötünk kom-
promisszumot az erkölcstelenséggel, és hajlandók vagyunk azt elfogadni a keresett
szórakozásban? Miért fontos megpróbálnunk, hogy egy kis mértékben se engedjük
be a világi dolgokat az életünkbe? (Lásd 2 Nefi 28:20–21.)

• Mit tanulhatunk Ábrahámnak az Úr iránti elkötelezettségéből, ha összehasonlítjuk,
hogyan viselkedett Melkisédekkel és Sodoma királyával szemben?
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3. Az Úr elpusztítja Sodomát és Gomorát

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 18:16–33; 19:1–29-et!

• Sodoma és Gomora lakóinak bűnei miatt az Úr eltervezte, hogy elpusztítja a városo-
kat (1 Mózes 18:20–21). Mit kért Ábrahám az Úrtól, miután értesült erről a tervről?
(Lásd 1 Mózes 18:23–32.) Mit tudunk meg abból a tényből, hogy az Úr hajlandó lett
volna megkímélni a városokat, ha igaz embereket talál bennük?

• Miért parancsolták meg Lótnak, hogy hagyja el Sodomát? (Lásd 1 Mózes 19:12–13,
15.) Miképpen reagáltak Lót vejei, amikor sürgette őket a távozásra? (Lásd 1 Mózes
19:14.) Néhány ember miért utasítja vissza, hogy kivonja magát a rossz hatás alól,
még akkor is, ha tudatában van a veszélynek?

• Milyen tanácsot adtak az angyalok Lótnak és családjának, amint elhagyták a várost?
(Lásd 1 Mózes 19:17.) Emeld ki, hogy az Üdvözítő hasonló tanácsot adott követőinek
(Lukács 9:62; 17:29–32; T&Sz 133:14–15). Mit jelent a „ne tekintsen vissza” kifejezés?
(Vonakodást, hogy feladjuk azt, amire kértek bennünket; kevesebbet, mint a Krisztus
követése iránti teljes elkötelezettséget). Néha miképpen tekinthetünk vissza?

• Mi történt Lót feleségével, amikor visszanézett Sodomára? (Lásd 1 Mózes 19:26.)
Mit tanít nekünk Lót feleségének története a bűnbánatról? (Ahhoz, hogy bűnbánatot
tartsunk, meg kell változtatnunk szívünket és viselkedésünket. Hogy ezt megtegyük,
néha új környezetet és társakat kell választanunk.)

• Mit veszített el Lót, mert „sátoroz vala Sodomáig”? Minek az elvesztését kockáztatjuk,
amikor olyan helyzetbe hozzuk magunkat, ahol tudjuk, hogy kísértés fenyeget?
Miképpen hat ránk az, amikor megengedjük, hogy körül vegyen a gonosz, bár
közvetlenül nem vagyunk részesei bűnös cselekedeteknek?

• Az 1 Mózes 19:29 mit sugall, mi volt az oka annak, hogy Lót megmenekült, ami-
kor Sodoma és Gomora elpusztult? (Az Úr megemlékezett Ábrahám igaz voltáról.)
A mi igaz életünk miként lehet jó hatással másokra?

Spencer W. Kimball elnök mondta: „Világunk ma körülbelül ugyanolyan, mint
a nefita próféta idejében volt, aki ezt mondta: ». . . csak az igazak imáinak köszönheti-
tek, . . . hogy már most rátok nem szakad a végső pusztulás . . .« (Alma 10:22). Termé-
szetesen sok-sok becsületes és hithű ember van, aki betart minden parancsolatot,
és akinek élete és imája tartja vissza a világot a pusztulástól” (Conference Report,
1971. ápr., 7. o.; vagy Ensign, 1971. jún., 16. o.).

Összegzés Tégy bizonyságot annak fontosságáról, hogy távol tartsuk magunktól a bűnt, még akkor
is, ha körülöttünk minden gonosz! Buzdítsd az osztály tagjait, törekedjenek a világra
jó hatással lenni, és ne hagyják, hogy a világi dolgok befolyásolják őket!

Befejezheted elder M. Russell Ballard következő kijelentésével:

„Az egyházban gyakran ismétlünk egy két részből álló kijelentést: »Élj a világban,
de ne a világért!« Ha figyeljük a televízió műsorait, amely általánossá (szokásossá),
sőt vonzóvá teszi az istenkáromlást, az erőszakot és a hűtlenséget, gyakran kívánjuk,
bárcsak ki tudnánk zárni a világot valahogyan, és teljesen elszigetelhetnénk csa-
ládjainkat attól. . . .

Talán feloszthatnák a fent említett kijelentést két különálló figyelmeztetésre. Először:
»Élj a világban!« Légy benne, légy tájékozott! Próbálj megértő és türelmes lenni,
és értékeld a különbözőséget! Segítsd a társadalmat értékes szolgálattal és hozzájáru-
lással! Másodszor: »De ne a világért élj!« Ne kövess rossz ösvényt, ne változtasd meg
mértékadó normáidat, ne fogadd el, ami nem helyes! . . .
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Az egyház tagjainak kell hatással lenni másokra inkább, mint másoknak miránk.
Dolgoznunk kell, hogy meggátoljuk a bűn és a gonosz áradatát ahelyett, hogy tétlenül
sodródjunk vele. Mindnyájunknak inkább segítségre van szüksége a probléma
megoldásához, mint kikerülni vagy nem venni tudomásul” (Conference Report, 1989.
ápr., 100–101.o .; vagy Ensign, 1989. máj., 80.o.).

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Sodoma és Gomora bűnei

Ahogyan az 1 Mózes 19:4–11 megállapítja, Sodoma és Gomora lakói súlyos szexuális
bűnökkel voltak terhelve. Ezek a bűnök, bár súlyosak, de nem az egyedüliek voltak,
amiért a város elpusztult. Az osztály egyik tagja olvassa el az Ezékiel 16:49–50-et hango-
san, és beszéljétek meg az osztállyal a többi bűnöket, amelyekben Sodoma és Gomora
lakói vétkesek voltak! Segíts az osztály tagjainak megérteni, hogy a látszólag kis bűnök
minket is elpusztíthatnak éppen úgy, mint a nagyok!

2. Példa által vezetni

Annak szemléltetésére, hogy inkább egy utolsó napi szent fejtsen ki jó hatást, mint hogy
a világ befolyásolja, mutasd be a „Leading by Example” című hét perces részletet az
Old Testament Video presentation (53224) című videokazettáról. Ebben a részletben
egy fiatal nő igaz példája segít egy barátjának, hogy megtérjen Jézus Krisztus evangé-
liumához.
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjait, hogy jobban megértsék Mennyei Atyánk
áldozatát, ahogyan Fiát feláldozta, azáltal, hogy megtanulják, hogyan volt hajlandó
Ábrahám Izsákot feláldozni.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat! Jegyezd meg:
az 1 Mózes 17 elmondja, hogy az Úr Ábrám nevét Ábrahámra, Szárai nevét
Sárára változtatta (lásd az 5., 15. verseket). Az egész lecke folyamán az
Ábrahám és a Sára nevek használatosak.

a. Ábrahám 1:1, 5–20. Fiatalemberként Ábrahámot a fáraó hamis papjai üldözik.
Megkísérlik feláldozni őt, de Jehova megmenti.

b. 1 Mózes 15–17; 21. Későbbi életében Ábrahám vágyódik utód után, ami megígérte-
tik neki (15:1–6). Sára Hágárt adja Ábrahámnak feleségül; Hágár megszüli Ismáelt
(16:1–16). Isten ismét beszél az Ábrahámmal kötendő szövetségéről, megígérve,
hogy sok népnek lesz az atyja (17:1–14; lásd a 7. leckét). Izsák születését hírül
adják, akin keresztül a szövetség folytatódni fog (17:16–22). Sára megszüli Izsákot
(21:1–12).

c. 1 Mózes 22. Isten megparancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot (22:1–2).
Ábrahám felkészül Izsák feláldozására, de Isten gondoskodik feláldozni való kosról
(22:3–19).

2. További olvasmányok: Zsidók 11:8–19; Jakab 2:21–23; Jákób 4:5; Tanok és 
szövetségek 132:34–36.

3. Ha a második figyelemfelkeltő tevékenységet választod, legalább egy héttel a lecke
előtt kérd meg az osztály néhány tagját, készüljenek fel, és beszéljenek olyan időről,
amikor áldásban volt részük, mert hajlandók voltak áldozatot hozni!

4. Ha a következő audiovizuális szemléltető eszközök elérhetők, felhasználhatod 
némelyiket a lecke részeként:

a. Egy rövid kivonat az „Abraham – The Promise” vagy „Abraham Is Commanded
to Sacrifice Isaac” című filmből, amely a Beginnings/Abraham (53150) című
videofilm 4. és 6. része.

b. Képek: Egy angyal megmenti Ábrahámot (62607; Evangéliumi képcsomag 104)
és Ábrahám viszi Izsákot feláldozni (62054; Evangéliumi képcsomag 105).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Kérd meg az osztály tagjait, gondoljanak valakire, akit nagyon szeretnek,
vagy egy olyan vagyontárgyukra, ami nagyon értékes számukra!

• Mit éreznétek, ha Isten arra kérne, váljatok meg tőle, illetve áldozzátok
fel ezt az embert vagy vagyontárgyat? Mit tennétek?

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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2. Kérj meg néhány tagot az osztályból, beszéljenek olyan időről, amikor áldásban volt
részük, amiért hajlandók voltak áldozatot hozni!

Az egyik ilyen tevékenység után magyarázd el, hogy Isten azt parancsolta Ábrahámnak,
hogy áldozza fel fiát, Izsákot, akit nagyon szeretett. Bár végül Ábrahámtól nem kívánták
meg, hogy megtegye ezt az áldozatot, hajlandósága, hogy megtegye, „javára íratott”
(T&Sz 132:36). Ábrahám igaz élete miatt leszármazottjai nagy áldásokban részesültek.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ábrahámot majdnem feláldozzák a fáraó hamis papjai

Tanítsd meg és beszéljétek meg az Ábrahám 1:1, 5–20-at! A lecke egy része Istennek arra
a parancsára összpontosít, hogy Ábrahám áldozza fel Izsákot. Segítségképpen az osztály
tagjainak, hogy megértsék e parancs jelentőségét és Ábrahám hitének mélységét, a lecke
azzal a rövid beszélgetéssel kezdődik, amely Ábrahámnak arról az élményéről szól,
hogy a fáraó hamis papjai majdnem feláldozták, amikor fiatal volt.

• Milyen viszonyok voltak Káldeában, amikor Ábrahám ott élt? (Lásd Ábrahám 1:1,
5–8.) A fáraó hamis papjai mit próbáltak megtenni Ábrahámmal? (Lásd Ábrahám 1:7,
12.) Miképpen menekült meg Ábrahám ezektől a hamis papoktól? (Lásd Ábrahám
1:15–16, 20.)

• A hamis papok oltárán szerzett élményei miképpen segíthették Ábrahámot a jövőbeli
próbatételekre való felkészülésben? A mi próbatételeink hogyan segíthetnek bennün-
ket felkészülni a jövendő nehézségekre?

2. Ábrahámnak gyermekei születnek Hágártól és Sárától

Tanítsd meg és beszéljetek meg az 1 Mózes 15–17; 21-et!

• Milyen ígéretet tett az Úr Ábrahámnak gyerekeire vonatkozóan? (Lásd 1 Mózes
15:1–6.) Miért adta Sára Hágárt Ábrahámnak feleségül? (Lásd 1 Mózes 16:1–3;
T&Sz 132:34–35.) Milyen ígéretet tett az Úr Hágárnak? (Lásd 1 Mózes 16:10–11.)

• Mit nyilatkoztatott ki Isten Ábrahámnak az 1 Mózes 17:15–16, 19 és 21-ben? Hogyan
reagált Ábrahám? (Lásd 1 Mózes 17:17. Jegyezd meg, hogy míg a Biblia azt mondja,
Ábrahám „nevete”, amikor meghallotta, hogy Sára fiat fog szülni, a héber szó másik
változata az „örvende” kifejezés. Joseph Smith bibliafordítása azt mondja, hogy
Ábrahám „örvendeze” a hír hallatán.)

• A kinyilatkoztatás, hogy Ábrahámnak és Sárának fia lesz, mit taníthat nekünk arról,
ahogyan Isten beváltja ígéreteit? (Isten be fogja váltani ígéreteit, bár nem feltétlenül
úgy és akkor, ahogyan azt mi esetleg várjuk. Emeld ki, hogy Ábrahámnak és sokan
másoknak a szentírásokban hűségesen várniuk kellett sok évig, mielőtt a megígért
áldás megadatott!)

• Istennek Izsákra vonatkozó ígéretei miképpen különböztek az Ismáelre vonatkozó
ígéreteitől? (Lásd 1 Mózes 17:19–21.)

3. Isten megparancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza fel Izsákot

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 22-t!

• Miért kérte Isten Ábrahámtól, hogy áldozza fel Izsákot? (Lásd 1 Mózes 22:1. Az angol
Biblia utolsó napi szent változatában van egy lábjegyzet, amely azt mondja, hogy a
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megkísért szó ebben a versben azt jelenti: megvizsgál vagy megpróbál.) Miért lett
volna ez a próba nehéz Ábrahámnak? (Izsák nem csak hogy a fia volt, de Isten
megígérte, hogy az ábrahámi szövetség Izsák és leszármazottjai által fog folytatódni
[1 Mózes 17:19]. Egy másik ok, ami miatt ez nehéz lett volna, az, hogy Ábrahá-
mot magát mint fiatalembert majdnem feláldozták a fáraó hamis papjai [Ábrahám
1:1, 5–20].)

• Hogyan reagált Ábrahám Isten parancsára, hogy áldozza fel Izsákot? (Lásd 1 Mózes
22:2–3.) Mit tanulhatunk Ábrahámtól a hitről és az engedelmességről? (Lásd Zsidók
11:17–19; Jakab 2:21–23.)

• Miképpen reagált Izsák ebben a helyzetben? (Lásd 1 Mózes 22:3–10. Semmi jele nincs
annak, hogy Izsák ellenezte Ábrahámnak a szándékát, hogy őt feláldozza.)

Elder Dallin H. Oaks magyarázta: „Mikor megérkeztek az elrendelt helyre, Ábrahám
épített egy oltárt és fát helyezett rá. Majd a Biblia azt mondja: »Ábrahám . . . meg-
kötözé Izsákot, az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére« (1 Mózes 22:9).
Mit gondolt Izsák, amikor Ábrahám ilyen különös dolgot tett? A Biblia nem említ
küzdelmet vagy ellenkezést. Izsák nyugalma egyedül csak atyja iránti bizalmával
és engedelmességével magyarázható” (Conference Report, 1992. okt., 51. o.; vagy
Ensign, 1992. nov., 37. o.).

• Ábrahám hajlandósága Izsák feláldozására példázata Mennyei Atyánk hajlandósá-
gának Egyszülött Fia feláldozására (Jákób 4:5; 1 Mózes 22:8, 13). Milyen hason-
lóságok vannak Ábrahám élménye és Mennyei Atyánké között? Mi a legnagyobb
különbség?

• Miként hasonlíthatnak bennünket Izsákhoz? Ha Izsák minket ábrázol, kit ábrázol
a bozótban lévő kos? Hogyan segítenek ezek az összehasonlítások jobban megérteni
Mennyei Atyánk irántatok való szeretetét Fia feláldozásában?

Elder Dallin H. Oaks mondta: „Ez a történet . . . Isten jóságát mutatja Izsák megvédé-
sében és a helyettes biztosításában, így nem kellett meghalnia. Bűneink és halandósá-
gunk miatt mi is, mit Izsák, halálra vagyunk ítélve. Amikor már semmi remény
nincs, Mennyei Atyánk Isten Bárányát adja, és az Ő áldozata által megmenekülünk
(Conference Report, 1992. okt., 51. o.; vagy Ensign, 1992. nov., 37. o.).

• Mit bizonyított Ábrahám e próba által? (Lásd 1 Mózes 22:11–12.) Kérd meg az osztály
tagjait, beszéljenek olyan helyzetekről, akár szentírásbeliről, akár személyesről,
ahol az egyéneket vizsgálták, és lehetőségük volt hűségük bebizonyítására! Kérd meg
az osztály tagjait, beszéljenek arról az örömről és áldásokról is, amelyek a hűség
bizonyításából adódnak!

• Az 1 Mózes 22:16 miért úgy utal Izsákra, mint Ábrahám egyetlen fiára? (Izsák volt az
a fiú, akin keresztül a szövetség folyatódik. Ez az utalás hangsúlyozza az Izsák és az
Üdvözítőnk, az Atya Egyszülött Fia között meglévő párhuzamot is.) Milyen áldásokról
biztosították Ábrahámot hithűsége miatt? (Lásd 1 Mózes 22:15–18.) Milyen áldásokra
kaptunk ígéretet az ábrahámi szövetség által? (Lásd a 7. leckét) Mik a felelősségeink
az ábrahámi szövetség örököseiként?

Összegzés Fejezd ki nagyrabecsülésedet az Ábrahám által mutatott hit és engedelmesség iránt!
Tégy bizonyságot arról, hogy Ábrahám hajlandósága Izsák feláldozására példázata volt
Mennyei Atyánk hajlandóságának Egyszülött Fia feláldozására! Kérd meg az osztály
tagjait, beszéljenek az engesztelő áldozattal és Mennyei Atyánknak és Jézus Krisztusnak
irántunk való szeretetével kapcsolatos érzéseikről!

38

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 38



További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Tanulni a próbatételekből

• Hugh B. Brown elnök azt mondta, Isten azért parancsolta Ábrahámnak, hogy áldozza
fel Izsákot, mert „Ábrahámnak tanulnia kellett valamit Ábrahámról” (in Truman G.
Madsen, The Highest in Us [1978], 49. o.). Mit tanulhatott Ábrahám magáról ebből
a tapasztalatból? Mit tanultatok a saját próbatételeitekből?

• Az Úr kinyilatkoztatta, szükséges, hogy megpróbáltassunk „úgy, mint Ábrahám”
(T&Sz 101:4). Szerintetek miért szükséges ez? (Lásd T&Sz 101:5, 35–38; 122:5–7.)
Mit tehetünk most, hogy felkészüljünk azokra az áldozatokra, amelyeket az Úr
kérhet tőlünk?

2. Szilárd kapcsolatot építeni Istennel

Az Ábrahám 1 és 2 leírja, milyen kapcsolata volt Ábrahámnak és fiának Istennel.
Ábrahám atyja Istenhez fordult a bajban, de amikor életében jól mentek a dolgok,
bálványimádó lett (Ábrahám 1:5, 30; 2:5). Ábrahám másrészről szüntelenül Istent
kereste (Ábrahám 1:2, 4; 2:12).

• Miképpen kereshetjük Istent azáltal, hogy a vele való kapcsolatunkat állandóvá és
nem alkalomszerűvé tesszük? Miképpen tehetjük Isten iránti elkötelezettségünket
még következetesebbé, hogy a békesség és nyugalom idején éppen úgy keressük Őt,
mint a próbatételek idején?
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tagjainak arra vágyakozni, hogy az elsőszülött-
ségi áldásokhoz és az örökkévaló házassághoz méltó életet éljenek.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Mózes 24. Ábrahám hangsúlyozza a szövetségben kötött házasság (örökkévaló
házasság) fontosságát azáltal, hogy Izsáknak méltó feleséget választ.

b. 1 Mózes 25:20–34. Rebeka kinyilatkoztatást kap születendő iker fiairól (25:22–23).
Amikor ezek a fiúk felnőnek, Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát Jákóbnak
(25:29–34).

c. 1 Mózes 26–29. Izsáknak és leszármazottjainak megígértetnek az ábrahámi
szövetség áldásai (26:1–5). Ézsau szövetségen kívül házasodik, és szomorúságot
okoz szüleinek (26:34–35). Izsák megáldja Jákóbot, hogy népek és nemzetek fölött
uralkodjon (27:1–46). Izsák Jákóbra ruházza az ábrahámi szövetség áldásait és
elküldi, hogy egy érdemes feleséget találjon (28:1–10). Jákób feleségül veszi Leát
és Rákhelt a szövetségben (29:1–30).

2. Ha az első figyelemfelkeltő tevékenységet használod, hozz be egy tál vagy egy zacskó
pattogatott kukoricát, vagy egy szem gyümölcsöt!

3. Ha tizenéveseket vagy fiatal egyedülálló felnőtteket tanítasz, fontold meg a további
tanítási ötletek közül a második használatát: „A helyes házasság a helyes kapcsola-
tokkal kezdődik”!

4. Ha a következő audiovizuális szemléltető anyagok elérhetők, használhatod 
némelyiket az óra részeként:

a. „Marriage in the Covenant”, négy perces részlet az Old Testament Video 
Presentations (53224) című videokazettáról.

b. Egy rövid kivonat a „Rebekah” vagy az „Esau and Jacob” című filmből,
az Isaac and Jacob (53151) című videokazetta 1–2. részei.

c. Kép: Rebeka a kútnál (62160).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Mutasd meg a tál vagy a zacskó pattogatott kukoricát, vagy egy szem gyümölcsöt,
majd tedd fel az osztály tagjainak a következő kérdést:

• Ha választanotok kellene, hogy most rögtön kaptok egy tál pattogatott kukoricát
(vagy egy szem gyümölcsöt) vagy valamikor később, korlátlan mennyiségű patto-
gatott kukoricát (vagy gyümölcsöt), miután a magot elvetettétek, gondoztátok és
betakarítottátok a kukoricát (vagy a gyümölcsöt), melyiket választanátok? Miért?

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, gyakran választunk könnyen vagy munka és várakozás által megszerez-
hető dolgok között. Néha azt választjuk, ami azonnali hasznot (örömöt vagy mege-
légedettséget) hoz, még akkor is, ha a munka és a várakozás választása végül nagyobb
áldást eredményezne. Hogy most vagy később választjuk-e a kukoricát (vagy a gyü-
mölcsöt), nem egy fontos döntés. Azonban az életben más döntésekkel kerülünk
szembe – ilyenekkel például, hogy kit vegyünk el és hol házasodjunk –, ahol az azon-
nali megelégedettség megtagadhatja tőlünk a dicsőséges és maradandó áldásokat.

2. Tedd fel az osztály tagjainak a következő kérdést:

• Áldoztatok-e valaha pénzt és időt valami megszerzésére csak azért, hogy rájöjjetek,
nem volt érdemes időt és pénzt vesztegetni rá?

Kérj meg néhány tagot az osztályból, beszéljenek olyan időről, amikor túl sokat fizettek
valamiért, amit meg akartak szerezni (beszélhetsz a saját tapasztalatodról is)!

Magyarázd el, szellemi szempontból ugyanez megtörténhet! Igaztalan választásaink
által örökkévaló áldásokat cserélhetünk el sokkal kevésbé értékes dolgokért. Ha azonban
igaz életet élünk, megkaphatunk minden áldást, amit Mennyei Atyánk elkészített
számunkra.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ábrahám hangsúlyozza a szövetségben kötött házasság (örökkévaló házasság)
fontosságát

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 24-et! Az örökkévaló házasság fontosságának
megbeszélése közben légy tekintettel azoknak a tanulóknak az érzéseire, akik még
nem kötöttek házasságot a templomban, vagy akiknek a szülei még nem házasodtak
össze a templomban!

• Miért volt Ábrahám olyan hajthatatlan, hogy Izsák a saját nemzetségéből házasodjon,
és ne a kanaániták közül, akiknek a földjén Ábrahám és Izsák élt? (Ábrahám azt
akarta, hogy Izsák olyasvalakit vegyen el, akinek a hite ugyanaz, mint az övé, hogy
a szövetségben tudjon házasodni. Ez azért volt szükséges, hogy Ábrahám leszárma-
zottjai megkaphassák az ábrahámi szövetség áldásait.) Miért fontos, hogy a szövetség-
ben házasodjunk? (Ha szükséges, magyarázd el, hogy napjainkban a szövetségben
kötött házasság, az örökkévaló házasság és a templomi házasság kifejezések gyakran
használatosak egymás helyett.)

• A szövetségben kötött házasság mióta Isten parancsolata? (Ez örökkévaló szertartás,
amely minden korban az Úr rendje szerint való volt, amikor az evangélium teljes-
sége a földön volt. Ádám és Éva voltak a földön az elsők, akik részesültek ebben a
szertartásban.)

• Ábrahám elküldte szolgálóját, hogy feleséget találjon Izsáknak (1 Mózes 24:4).
Mi tetszett nektek Ábrahám szolgájában? (Lásd 1 Mózes 24. A válaszok különbözőek
lehetnek, de tartalmazhatják, hogy megbízható, ragaszkodó, imádságos és hithű
volt. Még egy hosszú utazás után sem evett addig, amíg Ábrahám megbízását nem
teljesítette. És a tíznapos ünnep helyett inkább egyenesen vissza akart térni Rebekával
Ábrahámhoz.) Mit tanulhatunk Ábrahám szolgálójától, amely segít az Úrtól kapott
kötelzettégeinket jobban teljesíteni?

• Honnan tudta Ábrahám szolgálója Rebekáról, hogy jó feleség lesz Izsák számára?
(Lásd 1 Mózes 24:15–20, 58. Rebeka kedves volt, szívesen segített másoknak,
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amit az is mutatott, hogy vizet mert Ábrahám szolgáinak és tevéinek. Kiemelheted,
hogy egy teve egy nap 114 liter vizet tud meginni, tehát Rebekának bizonyára nagyon
sok vizet kellett felhúznia, hogy a tíz tevének elég legyen. Rebeka arra is hajlandó
volt, hogy elhagyja családját azért, hogy feleségül menjen Izsákhoz, feltehetően azért,
mert nagy hite volt, és mert tudta, hogy az Úr akarata volt, hogy Izsákhoz feleségül
menjen.)

• Mit szeretnétek, milyen tulajdonsággal bírjon egy férj vagy egy feleség? A szellemi
tulajdonságok miért fontosabban a fizikai megjelenésnél? Milyen tulajdonságokat
kell (akár házasok vagyunk már, akár nem) kifejlesztenünk magunkban, hogy jó
férjek vagy feleségek legyünk?

• Mikor kell egy embernek az örökkévaló házasságra való felkészülést elkezdeni?
Melyek azok a dolgok, amelyeket a gyerekek és a fiatalok megtehetnek, hogy felké-
szüljenek az örökkévaló házasságra? Miképpen segíthetnek a szülők és más fel-
nőttek a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy felkészüljenek a templomban kötendő
házasságra?

Howard W. Hunter elnök mondta: „Tervezzük, tanítsuk és beszéljük rá gyerekeinket,
hogy az Úr házában házasodjanak! Erősítsük meg újra, nyomatékosabban, mint
valaha tettük a múltban, hogy fontos az, hogy hol házasodtok és milyen felhatalma-
zás által nyilvánítanak benneteket férjjé és feleséggé!” (Conference Report, 1994.
nov., 118. o.; vagy Ensign, 1994. nov., 88. o.).

2. Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát Jákóbnak

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 25:20–34-et!

• Milyen kinyilatkoztatást kapott Rebeka születendő iker fiairól? (Lásd 1 Mózes
25:22–23.) Miért volt szokatlan kinyilatkoztatás az Úrnak az a kijelentése, hogy 
„a nagyobbik (idősebb) szolgál a kisebbiknek”? (Az elsőszülöttségi jog rendszerint
az apáról a legidősebb fiúra szállt. Megkapni az elsőszülöttségi jogot azt jelentette,
hogy a legidősebb fiú dupla részt örököl a családi vagyonból, és cserében felügyeli
a családot, gondoskodik anyjáról és leánytestvéreiről az apa halála után. Az Úr
Rebekának adott kinyilatkoztatásában a kijelentés, hogy „a nagyobbik (idősebb)
szolgál a kisebbiknek”, azt jelenti, hogy ebben a helyzetben a fiatalabb fiú kapja
meg az elsőszülöttségi jogot, és az ő leszármazottjai lesznek a szövetséges nép.)

• Mit érzett Ézsau, az idősebb fiú elsőszülöttsége iránt a szövetségben, mely nagyapja,
Ábrahám és az Úr között köttetett? (Lásd 1 Mózes 25:29–34. Ézsau hajlandósága,
hogy eladja elsőszülöttségi jogát azért, hogy fizikai éhségét kielégítse, megmutatja,
mennyire kevésre értékelte elsőszülöttségét.)

• Az egyház tagjaiként mindegyikőnknek joga van a szellemi elsőszülöttséghez
mennyei szüleinktől. Milyen áldások foglaltatnak elsőszülöttségünkben? 
(A következő válaszok lehetségesek: a papság, a templomi áldások, a szertartások,
a kinyilatkoztatások, és a lehetőség a felmagasztosulásra.)

• A tény, hogy hol házasodunk, miképpen befolyásolja képességünket az elsőszülött-
ségi áldások elnyerésére? (Részesei leszünk az ábrahámi szövetségnek, amely a felma-
gasztosulásra és az örökkévaló növekedésre vonatkozik, a templomi felruházás és az
örökkévaló házasság szövetségeinek megkötése és megtartása által.)

• Szavaink és tetteink miképpen mutatják elsőszülöttségünk iránti megbecsülésünket?
Közülünk néhányan hogyan követnek el Ézsauhoz hasonló hibát, olyan dolgokat
választva, amelyek azonnali megelégedettséget hoznak, és nem olyanokat, amelyek
örökkévaló értékkel bírnak!
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• A szövetség örökösének eldöntésekor az Úr Izsákot választotta, idősebb fivére, Ismáel
helyett (Gal. 4:22–23), Jákóbot idősebb fivére, Ézsau helyett, Józsefet idősebb
fivére, Rúben helyett (1 Krónika 5:1–2), és Efraimot idősebb fivére, Manassé helyett
(1 Mózes 48:17–20). Mit sugall ez, hogyan válhatunk alkalmassá Isten elhívásaira
és áldásaira?

3. Jákób feleségül veszi Leát és Rákhelt a szövetségben, és általa folytatódik
az ábrahámi szövetség

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 26–29-et!

• Mit árul el Ézsauról az, ahogyan a feleségeit megválasztotta, mit tartott elsődleges-
nek? (Lásd 1 Mózes 26:34–35; 28:6–9.) Mit tanulhatunk Jákób igyekezetéből,
hogy a szövetségben házasodjon? (Lásd 1 Mózes 28:1–5; 29:1–28. Megtanulhatjuk
azt, hogy a szövetségben házasodni Jákób számára nagyon fontos volt. Hosszú utat
tett meg, hogy megtalálja a hithű asszonyt, akit felségül vesz. Majd hét évet dolgozott
Lábánnak, mielőtt feleségül vette Rákhelt, és azután is tovább dolgozott neki.)
Miként mutathatjuk meg, hogy a szövetségben való házasodás fontos számunkra?

Gordon B. Hinckley elnök beszélt egy családról, akik Ausztráliában csatlakoztak
az egyházhoz, és aztán eladták minden ingóságukat, hogy el tudjanak menni 
Új-Zélandba, hogy családjukat összepecsételjék. E családban az apa ezt mondta:
„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elmenjünk a templomba. Világi
javaink egy régi autóból, bútorainkból és edényeinkből állnak. Azt mondtam 
a családomnak: »Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne menjünk. Ha az
Úr erőt ad, tudok dolgozni és eleget keresni ahhoz, hogy egy másik autót,
bútorokat és edényeket vegyünk, de ha elveszíteném szeretteimet, valóban sze-
gény lennék ebben az életben éppen úgy, mint az örökkévalóságban«” (Be Thou
an Example [1981], 138. o.).

• Miután két ember házasságot kötött a templomban, mit kell tenniük, hogy biztosak
legyenek, házasságuk valóban örökkévaló házasság? Egy férj és feleség hogyan
védelmezheti és tökéletesítheti a házassági kapcsolatot, hogy a templomban megígért
szövetségek és áldások megvalósuljanak? (Megkérhetsz néhányat az osztály tagjai
közül, mondjanak példát arra, amit házastársuk vagy szülőjük tett, hogy celesztiális
szellemet hozzon a házasságba!)

Összegzés Hangsúlyozd a szövetségben kötött házasság és az elsőszülöttségi áldásokhoz méltó
élet fontosságát! Kérd meg az osztály tagjait, hogy hozzanak bölcs döntéseket, és ne
cseréljék fel az örökkévaló áldásokat fizikai örömökre vagy megelégedettségre!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Rebeka választatott ki Izsák feleségéül

Az 1 Mózes 24-ből származó következő idézetek mindegyikét írd fel külön-külön egy
darab papírra, és adj az osztály minden tagjának egyet vagy többet! Az osztály tagjai
szentírásaikat használva keressék meg, ki tette a kijelentéseket, és mely versekben je-
gyezték fel őket! Amikor befejezték, beszéljétek meg a kijelentéseket, és a szövegössze-
függést, amelyben előfordulnak! Hangsúlyozd a szövetségben kötött házasság fontos-
ságát, Ábrahám szolgájának hitét és ragaszkodását, és Rebeka jó tulajdonságait, melyek
által jól választotta meg örökkévaló társát!
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a. „. . . nem vészesz feleséget az én fiamnak a kananeusok leányai közül . . .”
b. „Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és onnan vészesz

feleséget az én fiamnak. . . .”
c. „Az Úr, az égnek Istene . . . elbocsátja az ő Angyalát te előtted.”
d. „. . . erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal.”
e. „A te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak.”
f. „Bethuél leánya vagyok a Milkhah fiáé, a kit ő Nákhornak szült.”
g. „Áldott az Úr, . . . [aki] vezérelt engem . . . az én uram atyjafiainak házához.”
h. „És az ezt mondja nékem: Te is igyál, és a te tevéidnek is merítek; az legyen a feleség,

a kit az Úr az én uram fiának rendelt.”
i. „Most azért, ha szeretettel és hűséggel akartok lenni az én uramhoz, mondjátok meg,

ha pedig nem, adjátok tudtomra.”
j. „Ímé, előtted van Rebeka, vegyed, menj el; és legyen felesége a te urad fiának,

a mint az Úr elvégezte.”
k. „Elmegyek.”
l. „Te mi húgunk! szaporodjál ezerszer való ezerig.”

Válaszok: a-Ábrahám (3. v.); b-Ábrahám (4. v.); c-Ábrahám (7. v.); d-szolgáló (14. v.) 
e-Rebeka (19. v.); f-Rebeka (24. v.); g-szolgáló (27. v.); h-szolgáló (44. v.); 
i-szogláló (49. v.); j-Lábán és Bethuél (51. v.); k-Rebeka (58. v.); l-Rebeka
családja (60. v.).

2. „A helyes házasság a helyes kapcsolatokkal kezdődik”

• Izsákot és Jákóbot egyaránt utasította az apjuk, hogy olyan asszonyt vegyenek felesé-
gül, akik hite ugyanaz, mint az övék. Ézsau bánatot okozott szüleinek azért, mert
olyan asszonyokat vett feleségül, akik nem hittek Ábrahám Istenében. Miért fontos,
hogy olyan emberrel házasodjunk, aki ugyanazt a hitet vallja, mit mi?

Spencer W. Kimball elnök adta ezt a tanácsot: „Pál azt mondta a korinthusbelieknek:
»Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában . . .« Talán Pál azt akarta, hogy megértsék:
a vallási különbségek alapvető különbségek. A vallási különbségek több konflik-
tushoz vezetnek. Az egyházhoz való hűség és a családhoz való hűség összeütközésben
kerül egymással. A gyerekek életében ez gyakran zavart okoz. A nem egyháztagok
lehetnek egyaránt ragyogóak, jól képzettek és vonzóak, és lehet személyiségük
a legkellemesebb, de közös hit nélkül a házasság nehézségek elé néz a jövőben.
Van néhány kivétel ugyan, de az ilyen házasságok általában kellemetlenek és bol-
dogtalanok” (The Miracle of Forgiveness [1969], 240. o.).

• Mit tehettek, hogy meggyőződjetek arról, hogy a személy, akivel házasságot köttök,
olyasvalaki, akivel örökkévaló házasságban élhettek? A jelenlegi kapcsolataitok és
barátságaitok miképpen befolyásolják életetek további részét és az örökkévalóságot?

Kimball elnök így folytatta: „Világosan fogalmazva, a helyes házasság a helyes kap-
csolatokkal kezdődik. Az ember általában azok közül házasodik, akiket . . . ismer.
Ezért ez a figyelmeztetés különösen nyomatékos. Ne kockáztassátok meg, hogy nem
egyháztagokkal vagy olyan egyháztagokkal randevúztok, akik talán képzetlenek
vagy hitetlenek! Egy lány mondhatja azt, hogy »ó, nem szándékozom feleségül
menni ehhez az emberhez, csak szórakozni járnunk együtt«. De nem engedhetjük
meg magunknak, hogy olyan valakibe szeressünk bele, aki talán soha sem fogja
elfogadni az evangéliumot. Igaz az, hogy egy kis százalék végül megkeresztelkedik,
miután összeházasodott egy egyháztaggal. . . . Ők a mi áldott kisebbségünk. . . .
De a többség nem csatlakozik az egyházhoz, és . . . súrlódás, csalódottság és válás az
eredménye e házasságok nagy részének” (The Miracle of Forgiveness, 241–242. o.).
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3. Isten a nőknek ugyanúgy ad kinyilatkoztatást, mint a férfiaknak

A szentírás kinyilatkoztatásról szóló történetei többnyire Istennek a papsági vezetőkkel
való kapcsolatáról szólnak, akik férfiak voltak. Azonban az 1 Mózes 25:22–23 egy olyan
történetről szól, ahol Isten egy nőnek ad kinyilatkoztatást.

Rebeka imájára vonatkozóan elder Bruce R. McConkie ezt mondta: „Állíthatom-e példa-
ként közös ősünket, Rebekát leányai elé az egyházban arra, amit ma tehetnek? . . . Ami-
kor Rebekának nehézségei voltak és isteni vezetésre volt szüksége, az Úrhoz imádkozott,
aki meghallgatta imáját [válaszolt imájára]. Az Úr kinyilatkoztatást ad azoknak a
nőknek, akik hittel imádkoznak Hozzá” (Conference Report, Tahiti Area Conference
1976., 16. o.).

• Miképpen készülhetnek fel a férfiak és a nők egyaránt arra, hogy személyes kinyilat-
koztatást kapjanak?

4. Jákób látomása az égig érő lajtorjáról (a mennyig érő létráról)

• Mialatt Jákób Kanaán földjén utazott rokonához, hogy feleséget találjon, és Ézsau
haragja elől elmeneküljön, egyszer megállt éjszakai pihenőre, és figyelemre
méltó álmot látott (1 Mózes 28:10–19). Mit látott Jákób álmában? Milyen áldásokat
ígért meg neki az Úr? (Lásd 1 Mózes 28:13–15. Ezek az ábrahámi szövetség áldásai,
melyeket Jákóbbal ebben a látomásban újított meg; lásd 7. lecke) Mit szimbolizál
a lajtorja (létra)?

Elder Marion G. Romney mondta erről az álomról: „Jákób felfogta, hogy a szövetsé-
gek, amelyeket az Úrral kötött . . . a létra fokai, amelyeken neki, magának kell
felmásznia azért, hogy elnyerje a megígért áldásokat – az áldásokat, amelyek feljo-
gosítják arra, hogy belépjen a mennybe, és együtt legyen az Úrral” („Temples –
The Gates to Heaven”, Ensign, 1971. márc., 16. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítse az osztály tagjait, hogy megtanulják, (1) hogyan fordítsanak
minden tapasztalatot és körülményt a maguk javára, és (2) hogyan erősítsék meg elköte-
lezettségüket az Úr szexuális erkölcsi normái iránti engedelmességben.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Mózes 37. Józsefet, Jákób tizenegyedik fiát gyűlölik fivérei, és eladják rabszol-
gának.

b. 1 Mózes 39. József boldogul mint rabszolga, de erkölcstelenséggel vádolják és
börtönbe vetik (39:1–20). A börtönőr Józsefre bízza a többi foglyot (39:21–23).

c. 1 Mózes 34:1–12; 35:22; 38:1–30. Az erkölcstelenség bűne negatív következ-
ményekkel jár Jákób családjára – lányára, Dínára (34:1–12); legidősebb fiára,
Rúbenre (35:22); és egy másik fiára, Júdára (38:1–30).

2. További olvasmányok: 1 Mózes 34:13–31.

3. Ha a következő audiovizuális szemléltető eszközök elérhetők, használhatod némelyi-
ket az óra részeként:

a. Rövid kivonat a „The Dreamer” vagy „Joseph Interprets Pharaoh’s Dream” című
filmből, amelyek a Joseph and His Brothers című videokazetta (53152) 1–2. részei.

b. Képek: Józsefet eladják testvérei (62525; Evangéliumi képcsomag 109), József
ellenáll Potifár feleségének (62548; Evangéliumi képcsomag 110).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Kérd meg az osztályt, nevezzen meg néhány olyan filmet, tv-műsort, könyvet vagy
folyóiratot, amely területeteken jelenleg népszerű!

• A szexuális erkölcsnek milyen normáját képviselik ezek a művek? Mennyiben külön-
böznek ezek normák az Úr normáitól, ahogyan azokat a szentírások és az egyház
vezetői tanítják?

Magyarázd el, hogy a társadalom erkölcsi viselkedésmódja gyakran különbözik azoktól
az erkölcsi normáktól, amelyeket az Úr megállapított. Míg a társadalom normái
változhatnak, az Úr normái állandóak.

Ez a lecke egy olyan férfi tapasztalatait tárgyalja, aki az Úr erkölcsi normáit követte,
és más férfiakét, akik nem azt tették. A lecke megtárgyalja még az Úr normái követésé-
nek és nem követésének a következményeit is.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. Józsefet testvérei eladják rabszolgának

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 37-et!

Jákób feleségül veszi Leát és Rákhelt, édesanyja testvérének, Lábánnak a leányait,
valamint szolgálólányaikat, Zilpát és Bilhát. Jákób feleségei tizenkét fiút szülnek neki,
akik Izráel tizenkét törzsének az ősei lesznek (az Úr Jákób nevét Izráelre változtatta;
lásd 1 Mózes 32:28). József Jákób tizenkettedik fia volt; Jákób és Rákhel legidősebb
fiaként József kapta az elsőszülöttségi jogot, amikor Rúben, Jákób és Lea legidősebb fia
erkölcstelenség miatt elveszítette azt (1 Krónika 5:1–2).

• József fivérei miért voltak féltékenyek rá? (Lásd 1 Mózes 37:3–8.) Miképpen reagáltok,
amikor családotok tagjai megbántanak benneteket, vagy jobb bánásmódban részesül-
nek, mint ti? Hogyan győzhetjük le a féltékenység vagy a harag érzését családtag-
jainkkal és barátainkkal szemben?

• Hogyan reagált József, amikor atyja arra kérte, menjen el Sikhembe, hogy megnézze,
hogy vannak a bátyjai? (Lásd 1 Mózes 37:13–14. Jegyezd meg, hogy Sikhem körül-
belül 72 kilométerre volt.) Mit tett József, amikor nem találta meg a bátyjait Sikhem-
ben? (Lásd 1 Mózes 37:15–17. Jegyezd meg, hogy Dóthán legalább újabb 19 kilo-
méterre volt.) Ebből a történetből mit tudunk meg a fiatal Józsefről? (A válaszok
tartalmazhatják azt, hogy engedelmes volt atyja iránt, és kitartó abban, amit atyja
kért, hogy megtegyen.)

• Mire esküdtek össze József bátyjai, amikor József a mezőre ért, ahol birkákat legel-
tettek? (Lásd 1 Mózes 37:12–18.) Rúben érvelése József életének megkímélésére
mennyiben különbözött Júdáétól? (Lásd 1 Mózes 37:21–22, 26–27.) Végül is mit
tettek a testvérek Józseffel ahelyett, hogy megölik? (Lásd 1 Mózes 37:28, 31–33.)

2. József megtagadja, hogy bűnt kövessen el Isten ellen

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 39-et!

• Miképpen áldotta meg az Úr Józsefet, miután eladták rabszolgának? (Lásd 1 Mózes
39:1–4.) Miért bízott annyira Józsefben, a rabszolgában Potifár, a fáraó gazdag hiva-
talnoka? (Lásd 1 Mózes 39:5–6.)

• Mit tett József, amikor Potifár felesége megpróbálta megkísérteni, hogy rosszat
tegyen? (Lásd 1 Mózes 39:11–12. Emeld ki, hogy József azonnal kikerülte a helyzetet.)
Miként követhetjük József példáját, amikor megkísértetünk?

• Milyen mentségei lehettek volna Józsefnek, ha engedett volna Potifár feleségének?
Milyen mentségeket hoznak fel ma az emberek erkölcsi törvényszegésük igazolására?
Miért nem valódi mentségek ezek az igazolások?

• Hogyan büntették meg Józsefet, amiért erkölcsös maradt, amikor Potifár felesége
megkörnyékezte? (Lásd 1 Mózes 39:12–20. Potifár háztartásának gondnokából fogoly
lett.) Ma a világban az emberek hogyan bánnak másokkal, akik erényesek? (Külön-
böző válaszol lehetségesek: Az erkölcsös embereket kigúnyolják és kirekesztik a társa-
dalomból, de gyakran tisztelik őket.) Megbeszélhetitek, a világ hogyan kényszerít
az erkölcstelenségre, amellyel a ma ifjúságának szembe kell néznie, és hogyan állhat-
nak ellen ennek a nyomásnak.

• A szentírások hangsúlyozzák, hogy míg József a börtönben volt, az Úr vele volt
(1 Mózes 39:21–23). Mit árul ez el Józsefről? (Inkább megmaradt hitében, minthogy
megkérdőjelezze vagy vádolja Istent bebörtönzéséért, amely erkölcsösségének
volt az eredménye.) Mit tanulhatunk Józseftől arról, ahogyan a rossz tapasztalatokat
és körülményeket jóra fordíthatjuk? (A beszélgetés alatt elolvashatjátok a Róma-
beliek 8:28-at.)
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Ifj. elder Hartman Rector magyarázta: „[A] képesség, hogy mindent valami jóra
változtassunk, isteni jellemvonásnak tűnik. Mennyei Atyánk úgy látszik, mindig
képes erre. Minden, nem számít, milyen szörnyű, az Úrnak a győzelmére válik.
József, bár rabszolga volt és teljesen méltatlan volt erre a sorsra, mégis hűséges
maradt az Úrhoz, és továbbra is a parancsolatok szerint élt, és valami nagyon jóra
fordította megalázó körülményeit. Az ilyen embereket nem lehet legyőzni”
(Conference Report, 1972. okt., 170. o.; vagy Ensign, 1973. jan., 130. o.).

3. Sekhem, Rúben és Júda súlyos erkölcsi bűnt követnek el

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 34:1–12; 35:22; és a 38:1–30-at! Ne tárgyal-
játok hosszasan ezeknek a férfiaknak a bűneit, használjátok ellentétként József
hűségéhez!

• Emeld ki, hogy József családjának nem minden tagja és ismerőse volt olyan bátor,
mint József, amikor kísértéssel néztek szembe! Miképpen reagált Sekhem, Rúben
és Júda a szexuális kísértésre?

• Említsd meg az 1 Mózes 34:3 nyelvezetét, amely leírja Sekhem Dína iránti érzéseit:
„És ragaszkodék az ő lelke Dínához . . . és megszereté a leányt”. Ez a leírás miért
nem illik Sekhem tetteihez? (Ha Sekhem valóban szerette volna Dínát, nem szeplősí-
tette volna meg őt. Segíts az osztály tagjainak megérteni, hogy az emberek gyakran
használják ezt a kifogást, hogy „szeretjük egymást”, csak azért, hogy igazolják erkölcs-
telen cselekedeteiket, de azok az emberek, akik igazán szeretik egymást, nem
fognak egymásra bűnt és szenvedést hozni, hogy kielégítsék fizikai szenvedélyeiket
és vágyaikat. Azt a viselkedést, amely nehézzé teszi az imádkozást, érdemtelenné
teszi az embereket a templomba való belépésre, vagy szétzúzza a családokat, nem
a szeretet motiválja.)

• Amikor élete végén Jákób mindegyik fiát megáldotta, utalt Rúben erkölcsi törvény-
szegésére, és így ábrázolta Rúbent: „állhatatlan, mint a víz” (1 Mózes 49:3–4).
Miként megalapozott összehasonlítás ez? Mit mondott Jákób Rúbennek, mi szár-
mazik abból, hogy „állhatatlan, mint a víz”?

• Hasonlítsátok össze az árat, amit József fizetett, hogy erényes legyen, azzal az árral,
amit Rúben fizetett erkölcstelenségéért. Mit veszített el Rúben erkölcstelensége miatt?
(Lásd 1 Krónika 5:1–2.) Ma melyek a szexuális bűnök szellemi és fizikai következ-
ményei? Miért tartja az Úr olyan fontosnak azt, hogy erkölcsileg tiszták legyünk?

• Az egyház vezetői következetesen azt tanítják, hogy az Isten parancsolatai iránti enge-
delmesség igazi szabadságot jelent. Miképpen látjuk ezt József életében? Az enge-
detlenség miképpen eredményezett kevesebb szabadságot Sekhem, Rúben és Júda
éltében? Ha azt választjuk, hogy betartjuk a parancsolatokat, ez miképpen tesz
szabadabbá, mint ha megszegjük azokat? (Lásd János 8:31–36.)

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy az Úr segítségével tapasztalataink és körülményeink szün-
telenül a javunkat szolgálják! Tégy bizonyságot annak az értékéről is, hogy gondolatban
és tettekben erkölcsileg tisztának kell maradni! Kérd meg az osztály tagjait, értékeljék
a filmeket, folyóiratokat és egyéb tömegtájékoztatási eszközöket, és csak azokat használ-
ják, amelyek az Úr által megállapított szexuális erkölcsi normákat tükrözik! Buzdítsd
az osztály tagjait, legyenek annyira elkötelezettek, mint amennyire József volt, amikor
engedelmeskedett az erkölcsi tisztaság törvényének!
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További ötletek 
a tanításhoz A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Béthel – Isten háza

• Mialatt Jákób Kanaánból rokona földjére utazott, megállt éjszakai pihenőre, és
jelentős álmot látott egy lajtorjáról (létráról), amely egészen a mennyig ért (1 Mózes
28:10–19; lásd a 10. leckében lévő negyedik tanítási ötletet). Jákób ezt a helyet
Béthelnek nevezi, amely azt jelenti: Isten háza (lásd 1 Mózes 28:19). Ma milyen hely
viseli ugyanezt a nevet? (A templom, amelyet az Úr házának neveznek.)

Elder Marion G. Romney állapította meg: „A templomok mindnyájunk számára
ugyanazok, mint ami Béthel volt Jákób számára” („Temples – The Gates to Heaven”,
Ensign, 1971. márc., 16. o.).

• Az 1 Mózes 35:1–15-ben Jákób visszavitte családját erre a szent helyre. Mit kért Jákób
a családjától, mit tegyenek, hogy felkészüljenek a Béthelbe, „az Istennek házába”
való visszatérésre? (Lásd 1 Mózes 35:2.) Ezek a dolgok miképpen hasonlatosak
azokhoz az előkészületekhez, amelyeket mi teszünk, hogy az Úr házába elmenjünk?
Milyen „idegen istenek” lehetnek közöttünk?

Spencer W. Kimball elnök mondta:

„Az Úr bennünket mint népet olyan jóléttel áldott meg, melyhez fogható nem volt
a múltban. A készletek, amelyeket hatalmunk alá helyezett, jók, és szükségesek mun-
kánkhoz itt, a földön. De attól tartok, közülünk sokan megcsömörlöttek a nyájaktól,
a földektől, a csűröktől és más világi javaktól, és hamis istenekként kezdték imádni
őket, és ezeknek a dolgoknak hatalmuk van felettünk. Birtokolhatunk-e többet ezek-
ből a jó dolgokból, mint amennyit hitünk kibír?

Annak ellenére, hogy örömünkre szolgál, ha magunkat moderneknek tartjuk,
és hogy úgy gondoljuk, birtokunkban van a világ tudása, ahogyan egyetlen népnek
sem volt a múltban – mindezeknek a dolgoknak ellenére mi, egészében véve bál-
ványimádó nép vagyunk. Ez az állapot a legvisszataszítóbb állapot az Úr számára”
(„The False Gods We Worship”, Ensign, 1976. jún., 4., 6. o.).

• Hogyan vethetjük el az „idegen isteneket” és tisztíthatjuk meg magunkat, és lehetünk
méltók a templomlátogatásra? (Lásd 1 Mózes 35:2; Zsoltárok 24:3–4; 2 Korinthus-
beliek 7:1; Moróni 10:30, 32.)

2. Jákób és Ézsau kibékülnek

• A Kanaán földjére való visszatérésekor Jákób tudta, hogy ismét találkoznia kell
fivérével, Ézsauval (1 Mózes 32:3–23; 33:1–17). Miért félt Jákób Ézsauval találkozni?
(Lásd 1 Mózes 32:11.) Miként készült Jákób az Ézsauval való találkozásra?
(Lásd 1 Mózes 32:13–20.) Hogyan viselkedett Ézsau Jákóbbal, amikor ismét talál-
koztak? (Lásd 1 Mózes 33:4, 8–11.) Mit tanulhatunk Jákóbtól és Ézsautól a családi
konfliktusok megoldásáról?
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3. Ágyasok az ószövetségi időkben

Az 1 Mózes 35:22 úgy utal Bilhára, Rákhel szolgálólányára, mint Jákób ágyasára.
Elder Bruce R. McConkie a következő magyarázattal szolgált arra nézve, hogy az
ágyas kifejezést miképpen használták az ószövetségi időkben:

„A történelem folyamán mindvégig, ahogyan Isten népével bánt, beleértve az Izráel
házával való bánásmódot, az ágyasok törvényes feleségek voltak, összeházasodva férjeik-
kel az új és örökkévaló házasság szövetségében. . . . Az ősi időkben másodlagos felesé-
geknek tekintették őket, azaz olyan feleségeknek, akiknek nem voltak ugyanolyan
jogaik az akkor létező társadalmi rendszerben, mint azoknak a feleségeknek, akiket nem
ágyasoknak neveztek” (Mormon Doctrine, 2. kiadás [1966], 154. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tagjainak megérteni: ha hithűek és
engedelmesek vagyunk, Isten szenvedéseinket javunkra fogja fordítani.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Mózes 40–41. A börtönben József helyesen magyarázza a fáraó szolgáinak
álmait, majd megmagyarázza a fáraó álmát is a tehénről és a gabonafejről.
József uralkodóvá tétetik egész Egyiptomon a fáraó alatt, és felkészíti a népet
a közlegő éhínségre.

b. 1 Mózes 42–45. Jákób kétszer küldi fiait Egyiptomba, hogy gabonát vegyenek.
József felfedi kilétét bátyjai előtt, megbocsát nekik és együtt örvendeznek.

2. További olvasmányok: 2 Nefi 2:2; Tanok és szövetségek 64:8–11; 122:5–9.

3. Megkérheted az osztály egyik tagját, készüljön fel az 1 Mózes 42–43 rövid
összegzésére.

4. Az óra részeként bemutathatsz egy rövid összegzést a „Joseph’s Brothers” vagy
„Reconciliation” című filmből, amely a Joseph and His Brothers című videokazetta
(53152) 3–4. része.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Kérd meg az osztály tagjait, képzeljék el azt, hogy meghaltak és a szellemvilágba kerül-
tek, és éppen most tekintenek vissza halandóságuk tapasztalataira! Magyarázd el,
hogy négy kérdést fogsz feltenni arról, hogy a viszontagságok miképpen hatottak éle-
tükre! Miután mind a négy kérdést feltetted, kérd meg az osztály tagjait, fűzzenek
magyarázatot bármelyik kérdéshez, amit választanak!

• Mely néhány próbatétel volt az, amellyel szembekerültetek halandó életetek
folyamán?

• Milyen leckét tanultatok meg az élet próbatételeiből?

• Ha újra végigélhetnétek életeteket, mit változtatnátok meg abból, ahogyan
próbatételeitekhez viszonyultatok?

• Hogyan élhettetek volna jobban az élet tapasztalatai adta lehetőségetekkel?

Magyarázd el, hogy ez a lecke Józsefről, Jákób fiáról szól, és arról, miként volt hűséges
és engedelmes még a nagy próbatételek idején is!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, beszéljenek a szentírás tantételeivel
kapcsolatos élményeikről!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. József megmagyarázza a pohárnok, a sütőmester és a fáraó álmát. A fáraó
uralkodóvá teszi Józsefet egész Egyiptomon

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 40–41!

Az osztály tagjai nézzék át az előző leckét, és nevezzenek meg néhányat a próbatételek-
ből, amelyeket József élete korábbi szakaszában tapasztalt (1 Mózes 37; 39)! Az osztály
tagjainak válaszait felírhatod a táblára. A következő válaszok lehetségesek:

a. Testvérei gyűlölték (1 Mózes 37:4).
b. Testvérei szövetkeztek, hogy megölik, majd inkább eladták rabszolgának

(1 Mózes 37:18–28).
c. Igazságtalanul vetették börtönbe, miután visszautasította, hogy gonoszságot

cselekedjen (1 Mózes 39:20).

• Miképpen reagált József a próbatételeire? Hogyan áldotta meg a Úr Józsefet azért,
mert még a próbatételek idején is igaz maradt?

• A börtönben a fáraó pohárnoka és sütőmestere kapcsolatba került Józseffel. Mind-
kettőjük álmot látott, de nem tudták megfejteni. Amikor József megmagyarázta a
pohárnok álmát, mit kért a pohárnoktól viszonzásképpen? (Lásd 1 Mózes 40:14–15.)
Mi történt, amikor a pohárnokot kiengedték a börtönből? (Lásd 1 Mózes 40:21, 23.)
Miért volt ez egy másik próbatétel József számára? (Lásd 1 Mózes 41:1, 14. Még újabb
két évet maradt börtönben.)

• Végül miért engedték ki Józsefet a börtönből? (Lásd 1 Mózes 41:1, 8–15.) Mi volt
József válasza, amikor a fáraó azt mondta, hallotta, hogy József képes álmokat
magyarázni? (Lásd 1 Mózes 41:16.) Miként mondhatunk helyesen köszönetet az
Úrnak tehetségeinkért és ajándékainkért? (Isten dicsőítésére, mások áldására,
és nem a saját magunk dicsőségére használhatjuk őket.

• Mit álmodott a fáraó? (Lásd 1 Mózes 41:1–7; 17–24.) Mi volt a magyarázata a fáraó
álmának? (Lásd 1 Mózes 41:25–32.) Miután József megadta a magyarázatot, mit java-
solt a fáraónak, mit tegyen? (Lásd 1 Mózes 41:33–36; lásd még a második tanítási
ötletet.) Miképpen reagált a fáraó József javaslatára, hogy készüljenek fel az éhínségre?
(Lásd 1 Mózes 41:37–43.)

2. József felfedi kilétét bátyjai előtt, és megbocsát nekik

Tanítsd meg és beszéljétek meg az 1 Mózes 42–45-öt! Megbízhatod az osztály egyik
tagját, hogy röviden foglalja össze az 1 Mózes 42–43-at.

• Először miért jöttek Egyiptomba József fivérei? (Lásd 1 Mózes 42:1–3.) Miért tértek
vissza másodszor Egyiptomba? (Lásd 1 Mózes 42:33–34; 43:2.) Miért vonakodott
Jákób, hogy elengedje Benjámint testvéreivel Egyiptomba? (Lásd 1 Mózes 42:36, 38.)
Végül miért egyezett bele, hogy Benjámin elmenjen? (Lásd 1 Mózes 43:3–5, 11–14.)

• Jákób úgy érezte, hogy egy másik fiát is el fogja veszíteni, ha Benjámint elküldi test-
véreivel Egyiptomba (1 Mózes 42:36). Az Úr miképpen változtatta ezt a vélt próbaté-
telt áldássá Jákób számára?

• Amikor József fiatal volt, volt egy álma, amely megjövendölte, hogy testvérei végül
meghajolnak előtte (1 Mózes 37:5–11.) Miként vált ez az álom valóra? (Lásd 1 Mózes
42:6; 43:26–28.) Ez a beteljesülés, amelyről bátyjai azt gondolták, hogy nagy próbaté-
tel számukra, miképpen változott áldássá?
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• Több mint húsz évvel azután, hogy Józsefet eladták rabszolgának, testvérei még
mindig bűntudatot éreztek tettük miatt (1 Mózes 42:21.) A bűn hogyan lehet pozitív
erő életünkben? Miképpen lehet negatív erő? A teljes bűnbánat miképpen befolyá-
solja a bűntudatot? (Lásd Énosz 1:4–6.)

• József bátyja, Júda miképpen adta jelét annak, hogy kedvesebb emberré vált, mióta
utoljára látta Józsefet? (Lásd 1 Mózes 44:18, 30–34. Emlékeztesd az osztály tagjait,
hogy Júda ötlete volt, hogy Józsefet rabszolgának adják el.)

• Szerintetek József bátyjai miért aggódtak, amikor József felfedte kilétét előttük?
(Lásd 1 Mózes 45:1–3.) József hogyan fejezte ki, hogy megbocsátott testvéreinek?
(Lásd 1 Mózes 45:4–11, 14–15.) Szerintetek József megbocsátása miképpen segített
bátyjai szellemi felemelkedésében?

• Mit mond a világ, mit tegyünk, amikor valaki igazságtalanul bánik velünk, ahogyan
Józseffel tették testvérei? Mit mond az Úr, mit kell tennünk? (Lásd T&Sz 64:8–11.)
Milyen áldásokat kaptatok, amikor kedvesen bántatok másokkal, akik rosszul bántak
veletek? Hogyan válhatunk még megbocsátóbbakká?

• József egyiptomi bebörtönzése, amely számára próbatétel volt, miképpen vált
áldássá számára, családja és egész Egyiptom számára? (Lásd 1 Mózes 45:4–8.)
Hogyan követhetjük József példáját a saját kihívásainkhoz és próbatételeinkhez
való viszonyulásunkban?

• Az Újszövetségben Pál apostol azt mondta a rómaiaknak, hogy „azoknak, akik Istent
szeretik, minden javokra van” (Rómabeliek 8:28). Hogyan igaz ez a ti életetekben?
Kérd meg az osztály tagjait, beszéljenek olyan személyes élményeikről, amelyekben
egy esemény, ami kezdetben negatívnak tűnt, később áldásnak bizonyult!

Összegzés Emlékeztesd az osztály tagjait, hogy sok próbatételén keresztül József hűséges maradt!
Még azt is megbocsátotta testvéreinek, hogy eladták rabszolgának. Igaz élete miatt József
nagy mértékben megáldatott. Tégy bizonyságot arról, hogy ha hithűek maradunk, Isten
meg fog áldani bennünket azáltal, hogy mindent a javunkra fordít!

További tanítási 
ötletek A következő tanítási ötletek egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A nagy utolsó napi József

Joseph Smith fordításában az 1 Mózes 50:24–38 tartalmaz olyan próféciákat, amelyeket
József mondott egyik leszármazottjáról, aki „nagy látnok” lesz. Mormon könyve
prófétája, Léhi újra kijelentette ezeket a próféciákat a 2 Nefi 3:5–15-ben. A leszármazott,
akire ezek a próféciák utalnak, Joseph Smith próféta.

Beszéljétek meg, hogy az egyiptomi József által mondott következő próféciák miképpen
váltak valóra Joseph Smith életében!

a. József egyik leszármazottja „nagy (választott) látnok” lesz (Joseph Smith fordítása,
1 Mózes 50:26; 2 Nefi 3:6).

b. Ezt a látnokot nagyon tisztelni fogja József többi leszármazottja (Joseph Smith
fordítása, 1 Mózes 50:27; 2 Nefi 3:7).
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c. Tanítani fogja a szövetségeket, amelyeket Isten kötött őseivel (Joseph Smith fordítása,
1 Mózes 50:28; 2 Nefi 3:7).

d. Engedelmeskedni fog Istennek (Joseph Smith fordítása, 1 Mózes 50:28; 2 Nefi 3:8).
e. Mózeshez hasonló nagy próféta lesz (Joseph Smith fordítása, 1 Mózes 50:29;

2 Nefi 3:9).
f. Eszköze lesz egy új szentírás (Mormon könyve) napvilágra hozatalának, amely

alátámasztja és együtt hat a létező szentírással (a Bibliával) (Joseph Smith fordítása,
1 Mózes 50:30–31; 2 Nefi 3:11–12).

g. Bár gyenge lesz, az Úr erőssé teszi (Joseph Smith fordítása, 1 Mózes 50:32;
2 Nefi 3:13).

h. Apját és őt egyaránt Józsefnek nevezik majd (Joseph Smith fordítása, 1 Mózes 50:33;
2 Nefi 3:15).

2. Felkészülés az éhínségre

• József azt tanácsolta a fáraónak, hogy a hét bőséges esztendőt arra használják, hogy
Egyiptomot előkészítsék az éhínség hét esztendejére, amely azután fog következni
(1 Mózes 41:29–30, 34–36). Milyen tanácsot adnak egyházi vezetőink, hogy felkészít-
senek bennünket az éhínség és egyéb nehézségek idejére?

Elder L. Tom Perry tanította:

„Amilyen fontos, hogy szellemileg felkészültek legyünk, ugyanúgy kell fizikai
szükségleteinket is előkészíteni. . . . Évek óta tanítanak bennünket, hogy legalább
négy követelménynek tegyünk eleget, hogy felkészüljünk az eljövendő időkre.

Először is: részesüljetek megfelelő oktatásban! Tanuljatok egy szakmát vagy hivatást,
amely képessé tesz benneteket arra, hogy biztos állást szerezzetek, amely lehetővé
teszi, hogy elég pénzt keressetek a magatok és családotok szükségleteinek a kielégí-
tésére! . . .

Másodszor: éljetek szigorúan jövedelmetek határain belül, és spóroljatok meg vala-
mennyi pénzt a nehéz napokra! Valósítsátok meg életetekben azon költségek szigorú
tervezését, amellyel az Úr megáldott benneteket! Amilyen rendszeresen a tizedet
fizetitek, úgy tegyetek félre egy összeget a család jövőbeli szükségleteire! . . .

Harmadszor: kerüljétek a túlzott adósságot! A szükséges adósságot csak gondos,
komoly imádság és a lehető legjobb tanács elnyerése után vállaljátok! Önfegyelemre
van szükségünk, hogy jóval fizetőképességünk határain belül maradjunk. . .

Negyedszer: szerezzetek be és raktározzatok tartalék élelmiszert és készletet, amely az
élet fenntartásához kell [ha a helyi törvények megengedik az ilyen tárolást]! Szerezze-
tek ruházatot és hozzatok létre takarékszámlát egy ésszerű, jól megtervezett alappal,
amely jó szolgálatot tehet szükséghelyzetben! Emlékszem, bennünket arra tanítottak,
hogy készüljünk a jövőre és szerezzünk be egy évre szükséges készletet. Gyanítom,
hogy a bőség évei szinte mindnyájunkkal elfeledtetik ezt a tanácsot. Hiszem, hogy
vége van már annak az időnek, amikor ezt a tanácsot semmibe veszik. A világ mai
eseményeit tekintve ezt a legnagyobb komolysággal kell kezelni” (Conference Report,
1995. okt., 46–47.o.; vagy Ensign, 1995. nov., 36. o.).

• Az éhínség idején „mind az egész föld Egyiptomba megy vala Józsefhez” élelmet
venni, mert Egyiptom volt az egyetlen ország, amely felkészült az éhínségre (1 Mózes
41:54–57). A felkészültség hogyan kínál lehetőségeket mások szolgálatára?
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3. József fiai

• Miután a fáraó Egyiptomon uralkodóvá tette, József feleségül vett egy Aszenáth
nevű nőt, és két fiuk lett (1 Mózes 41:45, 50). Milyen nevet adott József és Aszenáth
két fiának? (Lásd 1 Mózes 41:51–52.) Miért voltak ezek megfelelő nevek József fiai
számára? (Elmondhatod az osztály tagjainak, hogy a Manassé azt jelenti „elfelejteté”,
az Efraim pedig azt, hogy „megszaporított”.)
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A lecke célja A lecke célja az, hogy bátorítsa az osztály tagjait, (1) hogy bízzanak az Úrban, hogy
teljesíti ígéreteit, (2) hogy növelje az Üdvözítő engesztelő áldozata iránti megbecsülé-
süket, és (3) hogy az úrvacsorát mélyebb értelművé tegye életükben.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 2 Mózes 1–3. Izráel gyermekeit az Egyiptomiak rabszolgákká teszik (1:1–14).
A fáraó elrendeli, hogy minden izraelita születésű fiút öljenek meg (1:15–22).
Mózes megszületik, és a fáraó lánya neveli fel (2:1–10). Mózes megöl egy egyip-
tomit, és Midián földjére szökik, ahol feleségül veszi Czipporát (2:11–22).
Az Úr égő csipkebokorban jelenik meg Mózesnek, és elhívja, hogy Izráelt meg-
szabadítsa a szolgaságból (3:1–22; jegyezd meg, hogy Joseph Smith bibliafordításá-
ban az „Úr angyala” kifejezés a 2 Mózes 3:2-ben az „Úr jelenlété”-re változik).

b. 2 Mózes 5–6. Mózes és Áron kéri a fáraót, bocsássa szabadon Izráelt, de a fáraó
visszautasítja, és még nagyobb terheket ró a népre (5:1–23). Az Úr megígéri, hogy
beváltja az Ábrahámmal kötött szövetség ígéretét (6:1–8). (Megjegyzés: a 7–10 feje-
zetek elmondják, hogy Mózes sokszor közeledik a fáraóhoz kérve, engedje szaba-
don Izráelt. A sok jel, csoda és csapás ellenére a fáraó megtagadta kérését. Joseph
Smith fordításában, ezekben a fejezetekben az „Úr megkeményítette a fáraó szívét”
kifejezés megváltozik „a fáraó megkeményítette a szívét” kifejezésre.)

c. 2 Mózes 11–13. Az Úr megígéri, hogy még egy csapást küld Egyiptomra, amelyben
minden ház elsőszülöttje meg fog halni (11:1–10). Az Úr utasítja Mózest, készüljön
a páskhára, amely meg fogja óvni Izráelt a csapástól (12:1–20). Egyiptomban
az elsőszülöttek elpusztulnak (12:29–30). A fáraó azt mondja Mózesnek, vigye
el a népét Egyiptomból, és az izráeliták elindulnak (12:31–42). Mózes megmondja
Izráel gyermekeinek, hogy a jövőben tartsák meg a kovásztalan kenyér ünnepét
megszabadulásuk emlékezetére (13:1–16). Az Úr nappal felhőben, éjjel tűzosz-
lopban megy Izráel tábora előtt (13:17–22). (Jegyezd meg, hogy a „páskha
ünnepe” és a „kovásztalan kenyér ünnepe” gyakran azonos értelemben használa-
tos; a páskha az első napja a kovásztalan kenyér ünnepének.)

d. 2 Mózes 14. A fáraó és serege üldözi Izráel gyermekeit (14:1–9). A nép fél, és Mózes
az Úrhoz könyörög segítségért (14:10–18). Izráel gyermekei megmenekülnek
a seregtől, és száraz lábbal kelnek át a Vörös-tengeren; A fáraó emberei üldözőbe
veszik őket és megfulladnak (14:19–31).

2. További olvasmányok: 2 Mózes 4; 7–10; 15.

3. Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy röviden ismertesse a 2 Mózes 1–2-t!

4. Készíts feliratokat a páskha és az úrvacsora szavakból!

5. Ha a következő audiovizuális szemléltető eszközök elérhetők, némelyiket 
használhatod az óra részeként:

a. „Animal Sacrifice and the Atonement”, egy kilencperces részlet az Old Testament
videofilmből (53224).
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b. Képek: Jézus, a Krisztus (62572; Evangéliumi képcsomag 240); Mózes a gyékény-
kosárban (62063; Evangéliumi képcsomag 106); Mózes és az égő csipkebokor
(62239; Evangéliumi képcsomag 107); Átkelés a Vörös-tengeren (62100).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Kérdezd meg az osztály tagjait, hogy mentették-e meg már őket veszélyes helyzetből!
Kérj meg egyet-kettőt közülük, röviden beszéljenek élményeikről, vagy mesélj el egy
sajátodat! Kérdezd meg az osztály tagjait, mit éreztek az iránt, aki megmentette őket!

Magyarázd el, hogy ez a lecke az egyik legdrámaibb megmenekülésről szól, ami valaha
történt – Izráel gyermekeinek megszabadításáról a halál csapásától és az egyiptomi
szolgaságból! Magyarázd el azt is, hogy ez a megszabadítás egy még nagyobb megszaba-
dítást szimbolizál – a mi megszabadításunkat bűneinktől és a haláltól az Üdvözítő
engesztelő áldozata által!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Miután Jákób és családja Egyiptomba költöztek, az izraeliták még 430 évig éltek ott.
Az idő alatt egy olyan fáraó került uralomra, aki leigázta őket, és nehéz terheket
rótt rájuk. Amint József megjövendölte, az Úr Mózest támasztotta, hogy megszabadítsa
Izráel gyermekeit (2 Nefi 3:10).

1. Az Úr elhívja Mózest, hogy megszabadítsa Izráelt a szolgaságból

A megbízott tanuló számoljon be röviden a 2 Mózes 1. és 2. fejezetéről, majd tanítsd
meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 3-at!

• Miképpen hívta el az Úr Mózest, hogy megszabadítsa Izráelt a szolgaságból?
(Lásd 2 Mózes 3:1–4.) Mit mondott az Úr Mózesnek, mialatt elhívta? (Lásd 2 Mózes
3:5–10.) Mit tanulhatunk az Úrról abból, ahogyan elhívta Mózest? (A következő
válaszok lehetségesek: az Úr ismeri népét, irgalmas hozzájuk, meg akarja áldani őket,
megtartja nekik tett ígéreteit.)

• Kérd meg az osztály tagjait, képzeljék el, hogy ők Izráel gyermekei, akik Egyiptomban
élnek! Nemzedékeken át az tanították nekik, hogy ők Isten szövetséges népe, és
hogy Ő meg fogja tartani Ábrahámnak tett ígéreteit. Mégis, most rabszolgák, akik
elnyomásban és rabságban élnek. Mit tanulhatunk ebből a körülményből, amely
segíthet nekünk, amikor viszontagságot tapasztalunk? (Isten nem felejt el bennünket
nyomorúságunk idején sem, ahogyan ezt megmutatta Mózes elhívása által, és végül
Izráel megszabadítása által. De általában nem azonnal szabadít meg bennünket
próbatételeinkből. Nem számít, milyen hosszúak a próbatételek, állandóan imád-
koznunk kell Hozzá, bíznunk kell, hogy szeret bennünket, és hogy minden dolgot
a javunkra fog fordítani, ha engedelmeskedünk neki. Lásd T&Sz 90:24; 98:3; Móziás
24:14–15.) Miképpen kaptatok vigasztalást és segítséget az Úrtól nyomorúságotok
idején?

• Mit mondott Mózes, amikor az Úr elhívta, hogy szabadítsa meg Izráelt?
(Lásd 2 Mózes 3:11; 4:1, 10.) Miképpen érezte Mózes magát alkalmatlannak?
Milyen biztosítékot adott neki az Úr? (Lásd 2 Mózes 3:12; 4:11–12.) Mit éreztek,

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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amikor elhívást kaptok az Úrtól? Miért lehet jó az, ha néha alkalmatlannak
érezzük magunkat? Hogyan segített az Úr elhívásotokban, amikor úgy éreztétek,
nem vagytok elég alkalmasak?

• Mit áldozott fel Mózes azért, mert elfogadta az elhívást, hogy népét vezesse?
(Lásd Zsidók 11:24–26.) Mit áldozunk mi fel azért, hogy elfogadjuk az elhívásokat
az Úr szolgálatára? Miért fontos, hogy hajlandók legyünk áldozatot hozni az Úrért?

2. Az Úr csapásokat küld Egyiptomra

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 5–6-ot! Adhatsz egy rövid áttekintést a
2 Mózes 7–10-ről is, megmagyarázva, hogy Mózes sokszor közeledett a fáraóhoz és kérte,
engedje szabadon Izráelt. A jelek, csodák és csapások ellenére a fáraó visszautasította
kérését. Valószínűleg nem kell időt szánni az órából, hogy az egyes jeleket, csodákat és
csapásokat átnézzétek.

• Mit válaszolt a fáraó, amikor Mózes és Áron először kérte, hogy engedje Izráel
gyermekeit elmenni? (Lásd 2 Mózes 5:1–9.) Miként reagáltak Izráel gyermekei erre
a próbatételre? (Lásd 2 Mózes 5:15–21.) Hogyan reagált Mózes? (Lásd 2 Mózes
5:22–23.) Mit tanulhatunk mi ebből a történtből? (Amit tanulhatunk, az a türelem
a nyomorúságban. Az Úr beváltja ígéreteit, bár lehet, nem akkor és úgy, ahogyan
azt mi várjuk.)

• Miután a fáraó megnövelte Izráel terheit, az Úr megismételte Mózesnek tett ígéreteit.
Mik voltak ezek az ígéretek? (Lásd 2 Mózes 6:4–8.) Miként reagáltak Izráel gyermekei,
amikor Mózes emlékeztette őket ezekre az ígéretekre? (Lásd 2 Mózes 6:9.) Néhányan
közülünk miért nem figyelnek többé a prófétákra és hisznek Isten ígéreteiben a
próbatételek idején? Hogyan tarthatjuk meg Istenbe vetett hitünket a nyomorúság
idején?

• Hogyan reagált Mózes, amikor az Úr arra kérte, járuljon másodszor is a fáraó elé
Izráel szabadságát kérve? (Lásd 2 Mózes 6:10–12.) Emeld ki, néha mi is vonakodunk
megtenni, amire az Úr kér, mert félünk, vagy mert nem gondoljuk, hogy az lehet-
séges. Hogyan segített az Úr, amikor kétségeitek voltak vagy féltetek?

3. Az Úr utasítja Mózest, készüljön a páskhára (húsvétra)

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 11–13-at!

• Mi volt a célja az első húsvétnak? (Lásd 2 Mózes 12:12–13, 22–23.) Miért akarta
az Úr, hogy Izráel továbbra is tartsa meg a húsvét ünnepét az eljövendő években?
(Lásd 2 Mózes 12:24–27, 42; 13:1–10.)

• Magyarázd el: azon kívül, hogy Izráelt emlékezteti, hogy Isten megvédte őket a
halálos csapástól és megszabadította őket az egyiptomiaktól, a páskha (húsvét) egy
jövőbeli fontos eseményt is jelképez! Mi volt ez az esemény? (Jézus Krisztusnak,
Isten Bárányának az engesztelő áldozata, amely megszabadít bennünket a bűntől
és a haláltól. Lásd 1 Korinthusbeliek 5:7.) A páskha (húsvét) miképpen jelképezi az
engesztelő áldozatot?

Megmutathatod a következő hasonlóságokat a páskha (húsvét) és Jézus Krisztus
engesztelő áldozata között:

a. Izráel gyermekeinek elsőszülött, hím, hibátlan (ép) bárányt kellett felhasználni
húsvétkor (2 Mózes 12:5). Az Üdvözítő Isten Elsőszülött fia, Isten Báránya,
hibátlan és szeplőtlen (1 Péter 1:19).

b. Izráel gyermekeinek meg kellett hinteni az ajtófélfát a bárány vérével, hogy
megmentsék elsőszülöttjeiket a haláltól (2 Mózes 12:7, 22–23). Az Üdvözítő vére,
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amelyet a Gecsemánéban és a kereszten ontott, megtisztítja a hűségeseket,
és megmenti őket a szellemi haláltól (Móziás 4:2).

c. Izráel gyermekeinek kovásztalan kenyeret kellett enniük (2 Mózes 12:8, 15–20).
„A kovász vagy élesztő az ősi időkben a romlás szimbóluma volt, mert nagyon
könnyen megromlott és megpenészedett. . . . Az izraelitáknak a kovásztalan kenyér
elfogyasztása azt jelképezte, hogy olyan kenyeret esznek, amely nem romlott
vagy tisztátalan, nevezetesen az Élet kenyere, aki Jézus Krisztus (lásd János 6:35).”
(Old Testament Student Manual: Genesis–2 Samuel [1981], 119. o.) A kovász
eltávolítása bűnbánatot vagy a bűnnek az ember életéből való eltávolítását is
sugallja.

d. Izráel gyermekeinek a húsvéti ételt sietve kellett megenni (2 Mózes 12:11). Az izra-
elitákhoz hasonlóan, nekünk is buzgón és azonnal kell reagálnunk a szabadításra,
amit az Üdvözítő ajánl fel nekünk.

• Az utolsó vacsora alkalmával az Üdvözítő a páskha helyett bevezette az úrvacsorát
(Máté 26:19, 26–28). Állítsd ki az Üdvözítő képét, helyezd a páskha feliratot a kép
bal oldalára, az úrvacsora feliratot a jobb oldalára! Milyen hasonlóságok vannak
a páskha és az úrvacsora között? (Lásd 2 Mózes 12:14; 13:9–10; T&Sz 20:75–79.)

Elder Howard W. Hunter azt tanította, hogy a húsvéti étkezéskor – azaz amit ma
utolsó vacsora néven ismerünk – „inkább a kenyér és bor, mint állatok és keserű
füvek, váltak a nagy Bárány teste és vére jelképévé, jelképpé, amelyet tisztelettel
és az Ő emlékezetére kell enni és inni mindörökre.

Ezzel az egyszerű, de hatásos módszerrel vezette be az Üdvözítő azt a szertartást,
amely ma az Úr vacsorájának szentségeként ismert. A Gecsemáné szenvedésével,
a Kálvária áldozatával, és a sírból való feltámadással Jézus ősi törvényt töltött be,
és új korszakot (sáfárságot) vezetett be, amely az áldozat törvényének magasabb
és szentebb megértésén alapul. Soha többé nem kívántatik meg az embertől, hogy
nyája elsőszülött bárányát feláldozza, mert Isten Egyszülöttje önmagát áldozta
fel mint »végtelen és örökkévaló áldozatot«” (Conference Report, 1985. ápr.; vagy
Ensign, 1985. máj., 19. o.).

• Elder Howard W. Hunter azt mondta: ahogyan a páskha az ősi Izráel számára a
védelem szövetsége volt, úgy az úrvacsora is egy „új biztonsági szövetség” számunkra
(Conference Report, 1974. ápr., 24. o.; vagy Ensign, 1974. máj., 18. o.). Az úrvacsora
miképpen biztonsági szövetség számunkra? (Az úrvacsora az Üdvözítő engesztelő
áldozatára emlékeztet bennünket, ami örökkévaló biztonságot hoz, megszabadítva
bennünket a bűn és a halál kötelékéből. A szövetségek, amelyeket megújítunk, amint
részesülünk az úrvacsorából, szintén örökkévaló biztonságot nyújtanak.)

Elder Jeffrey R. Holland kérdezte:

„Úgy tekintünk-e az [úrvacsorára] mint a mi páskhánkra, a mi biztonságunk, megsza-
badításunk és megváltásunk emlékezetére?

Mivel olyan sok forog kockán, ezt a szertartást, mely emlékeztet bennünket a sötétség
angyalától való megmenekülésünkre, sokkal komolyabban kellene vennünk, mint
néha tesszük. Erőteljes, tiszteletteljes, mély gondolatokkal teljes pillanatnak kellene
lennie. Serkentenie kellene a szellemi érzéseket és benyomásokat” (Conference
Report, 1995. okt., 89. o.; vagy Ensign, 1995. nov., 68. o.).

• A páskháról való utasításaiban az Úr hangsúlyozta, szükséges, hogy a szülők tanít-
sák gyermekeiknek annak fontosságát (2 Mózes 12:26–27; 13:8, 14). Miért volt
fontos, hogy az izraelita szülők ezt tegyék? Hogyan alkalmazható ez napjainkra?
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(Mint az ősi Izráelben, nekünk is tanítani kell gyermekeinknek az úrvacsora és egyéb
szertartások jelentőségét, amelyek az Úr kezére emlékeztetnek bennünket, amely
megszabadított bennünket a bűntől és a haláltól.)

4. Izráel gyermekei átkelnek a Vörös-tengeren

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 14-et!

• Miután a fáraó megengedte Izráel gyermekeinek, hogy elhagyják Egyiptomot,
ellenük fordult, és sereget küldött utánuk (2 Mózes 14:5–9). Mit tettek Izráel gyer-
mekei, amikor látták a közeledő sereget? (Lásd 2 Mózes 14:10–12.) Mit mondott
Mózes Izráel gyermekeinek, amikor hitük megingott? (Lásd 2 Mózes 14:13–14.)
Miképpen fejleszthetjük hitünket olyan erőssé, mely elég ahhoz, hogy megtartson
bennünket, amikor telve vagyunk félelemmel?

• Hogyan mentette meg az Úr Izráel gyermekeit a közelgő egyiptomi seregtől?
(Lásd 2 Mózes 14:21–31.) Hogyan segíthet nekünk ez a történet a próbatétel idején?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy ahogyan az Úr beváltotta ígéretét, és megszabadította
az izraelitákat a szolgaságból, ugyanúgy fogja nekünk tett ígéreteit is beváltani! Buzdítsd
az osztály tagjait, növeljék megbecsülésüket az Üdvözítő engesztelő áldozata iránt, és
arra méltóan és komolyan részesüljenek az úrvacsorából, megtartva a szövetséget, hogy
„mindig megemlékeznek róla” (T&Sz 20:77)!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A Sátán utánozza Isten hatalmát

• Mit tett a fáraó, amikor Mózes és Áron megmutatta neki Isten hatalmának a jeleit?
(Lásd 2 Mózes 7:8–12, 17–22.) Mit tudunk meg a Sátánról ezekből a versszakokból?

• Melyek azok a módok, ahogyan a Sátán utánozza Isten hatalmát és áldásait manap-
ság? Milyen ajándékot adott az Úr nekünk, hogy segítsen megkülönböztetni
a jót a rossztól? Miképpen növelhetjük képességünket, hogy megkülönböztessük
a jót a rossztól?

2. A csapások

• Miért küldött az Úr csapásokat Egyiptomra? (Lásd 2 Mózes 7:5, 17; 8:10; 9:14, 29;
10:2; 14:4.) Hogyan reagált a fáraó a csapásokra? (Lásd pl.: 2 Mózes 8:8, 15, 25, 28,
32.) Izráel gyermekeinek miért nem ártottak a csapások? (Lásd 2 Mózes 9:4–6, 23–26;
10:22–23; 11:4–7.)

3. A páskha

Amint azt tanítod, hogy a páskha miképpen jelképe Jézus Krisztus engesztelő áldo-
zatának, beszerezheted a következő dolgokat, hogy a páskha jelképeit illusztráld:

a. Egy bárány és egy ajtó képét.
b. Palacsintát vagy valamilyen lepényt (hogy bemutasd a lapos, kovásztalan kenyeret).
c. Tormát vagy fejes salátát (a keserű fű helyett).
d. Egy pár cipőt vagy szandált (az izraeliták úgy ették ezt az ételt, hogy a cipőjük

a lábukon volt, azt a sietséget jelképezve, ahogyan elhagyták Egyiptomot).
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4. „És mindnyájan . . . keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben”
(1 Korinthusbeliek 10:2)

Elolvashatod az 1 Korinthusbeliek 10:1–4-et, ahol Pál azt tanítja, hogy Izráel gyermekei
felhőben és tengerben kereszteltettek meg. Ennek jelentőségét magyarázva elder
Bruce R. McConkie a következőket mondta: „[Pál] azt mondja, hogy éppen úgy, aho-
gyan Izráel, átkelve a Vörös-tengeren, megmenekült Egyiptom világiasságától,
keresztény leszármazottjainak is ugyanúgy, keresztség által kell lemondani a test
kívánságairól, és kell Istennek tetsző életet élni” (Doctrinal New Testament Commen-
tary, 3 köt. [1966–1973], 2:355. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy bátorítsa az osztály tagjait, részesüljenek az Úr szellemi vizéből
és kenyeréből, támogassák választott vezetőit, és engedelmeskedjenek parancsolatainak,
hogy „szent nép”-pé tehesse őket (2 Mózes 19:6).

Felkészülés 1. Imáságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 2 Mózes 15:22–27; 16:1–31; 17:1–7. Izráel gyermekei zúgolódnak, mert szomjasak
és éhesek, és az Úr vizet, mannát és fürjeket ad nekik.

b. 2 Mózes 17:8–13; 18:13–26. Amálek Izráel ellen jön hadakozni. Izráel győz, amíg
Mózes feltartja a kezét, de Amálek győz, amint Mózes elfárad, és leengedi a kezét.
Áron és Húr tartják Mózes kezeit, és Izráel megnyeri a csatát (17:8–13). Mózes
követi Jethró tanácsát, bírákat (elöljárókat) jelöl ki, és felhatalmazást ruház rájuk
(18:13–26).

c. 2 Mózes 19–20. Az Úr találkozik Mózessel a Sinai-hegyen, és a Tízparancsolatot
adja Izráelnek.

d. 2 Mózes 32–34. Mózes kőtáblákat kap, melyek utasításokat tartalmaznak az Úrtól,
de összetöri őket, amikor visszatér a Sinai-hegyről, és látja, hogy a nép aranyborjút
imád (31:18; 32:1–24). Az Úr elveszi a melkisédeki papság szertartásait Izráeltől,
és egy alacsonyabb törvényt ad nekik, Mózes törvényét. Mózes új kőtáblákat farag
az összetörtek helyett, de az új táblák nem tartalmazzák „a szent papság örökké-
való szövetségének a szavait” (2 Mózes 34:1–5). A nép szövetséget köt, hogy enge-
delmeskedik Mózes törvényének (34:10–35).

2. További olvasmányok: Zsoltárok 78; 1 Korinthusbeliek 10:1–11; Tanok és
szövetségek 84:19–27.

3. Hozz be az osztályba néhány könyvet vagy más nehéz tárgyakat, ha a 64–65. oldalon
lévő tárgyi szemléltetést használod!

4. Ha az Old Testament Video Presentations (53224) elérhető, bemutathatod
a „Modern Idolatry” című hét perces részletet az óra részeként.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

• Képzeljétek el, hogy utazást kell tennetek egy vadonban, ahol még soha nem
voltatok, és még nem térképezték fel! Hogyan készülnétek erre az utazásra? 
(A válaszok különbözőek lehetnek, de az egyik hasznos előkészület legyen az,
hogy kalauzt keresnek.)

• Milyen képesítésekkel kell rendelkeznie a kalauznak, akinek vezetnie kell benneteket
a vadon területén? (A válaszok különbözőek lehetnek, de a kalauznak ismernie kell
a területet és megbízhatónak kell lennie.)

• Ki volt a kalauza Mózesnek és Izráel gyermekeinek, miután elmenekültek Egyiptom-
ból és beléptek a vadonba? (Az Úr.)

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Emeld ki, hogy az izraeliták tapasztalatai, míg a vadonban vándoroltak, fontos leckét
taníthatnak nekünk, míg a halandóságon át utazunk! Fontos az a lecke, hogy
Istenre bízhatjuk magunkat, hogy vezessen és gondot viseljen ránk, ahogyan az
izraelitákkal tette.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről! Mivel nehéz lesz feltenni minden kérdést, illetve
a lecke minden pontjára kitérni, imádságos szívvel válogasd ki azokat, amelyekre az
osztály tagjainak leginkább szükségük van!

1. Az Úr gondoskodik vízről, mannáról és fürjekről Izráel gyermekei számára

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 15:22–27; 16:1–31; és 17:1–7-et!

Miután az izraeliták átkeltek a Vörös-tengeren, az Úr utasította Mózest, hogy vezesse
őket az ígéret földjére. De az Úr először próbának vetette alá az izraeliták hitét a pusztá-
ban. Sok embernek nem volt hite, panaszkodtak az Úrnak, ahelyett, hogy hozzá
fordultak volna. Az Úr mégis adott nekik vizet, hogy szomjukat oltsák, és mannát és
fürjeket, hogy éhüket csillapítsák.

• Milyen problémával kerültek szembe az izraeliták A 2 Mózes 15:22–24 és 17:1–3-ban?
Hogyan reagált Mózes, amikor a nép zúgolódott ellene? (Lásd 2 Mózes 15:25; 17:4.
Az Úrhoz fordult segítségért.) Mit tanulhatunk Mózes válaszából? Hogyan válaszolt
az Úr Mózes segélykérő imájára? (Lásd 2 Mózes 15:25–26; 17:5–7.)

• Az Úr ellátta Izráel gyermekeit fizikai és szellemi vízzel. A fizikai víz a sziklából fakadt,
amelyre Mózes rásújtott; a „szellemi ital” a „szellemi Sziklá”-ból eredt, ami Krisztus
(1 Korinthusbeliek 10:4). Mi az a szellemi víz, ami Krisztusból fakad? (Lásd 1 Nefi
11:25.) Hogyan ihatjuk azt a vizet? Mi ígértetik meg azoknak, akik azt a vizet isszák?
(Lásd János 4:14; T&Sz 63:23.)

• Milyen problémával kerültek szembe az izraeliták a 2 Mózes 16:2–3-ban? Hogyan
reagált az Úr? (Lásd 2 Mózes 16:4, 11–15.) Amellett, hogy kielégítette az emberek
éhségét, milyen más céljai voltak a manna küldésének?

a. Megmutatja az Úrnak, hogy vajon engedelmeskedik-e a nép Neki (2 Mózes 16:4,
16–31).

b. Napi emlékeztetőt ad az Úr hatalmáról és szeretetéről (2 Mózes 16:12).
c. Megtanítja a népnek, hogy „az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal

él az ember, ami az Úrnak szájából származik” (5 Mózes 8:3).
d. Megalázza a népet és segít elnyerni az üdvösséget (5 Mózes 8:16).

• Szerintetek a manna küldése miképpen segít megvalósítani ezeket a célokat?
Hogyan valósítja meg az Úr ezeket a célokat az életünkben?

• A manna miképpen képviseli Krisztust? (Lásd János 6:35.) Krisztus élő kenyere
hogyan különbözik a mannától? (Lásd János 6:48–51.) Miképpen vehetünk naponta
Krisztus élő kenyeréből?

• Az izraelitáknak minden nap össze kellett gyűjteni a mannát, hogy fizikai erejüket
megőrizzék. Hogyan hasonlít ez ahhoz, amit nekünk kell tennünk, hogy megőrizzük
szellemi erőnket? (Ahogyan szükségünk van a napi táplálásra, hogy fenntartsuk
fizikai erőnket, ugyanúgy kell naponta táplálkoznunk, hogy megőrizzük szellemi
erőnket. Nem várhatjuk, hogy szellemileg tápláljanak bennünket, ha csak néha
tanulmányozzuk a szentírásokat, és csak néha imádkozunk.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• Mi történt, amikor az izraeliták eltették a mannát másnapra? (Lásd 2 Mózes
16:19–20.) Mi történt, amikor a mannát a Sabbatra készülve tették el másnapra?
(Lásd 2 Mózes 16:22–25.) Miképpen alkalmazhatjuk ezt az alapelvet a Sabbatra
való heti készülődésünk folyamán?

• Mi történt volna az izraelitákkal, ha az Úr segítsége nélkül próbáltak volna átutazni
a vadonon? Mi fog velünk történni, ha megpróbálunk az Úr segítsége nélkül átutazni
a halandóságon?

2. Áron és Húr tartotta Mózes kezeit, így az izraeliták győztek az Amálek elleni
csatában. Mózes követte Jethró tanácsát, és bírákat (elöljárókat) nevezett ki,
és felhatalmazást ruházott rájuk

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 17:8–13 és 18:13–26-ot! Emeld ki, hogy
mindkét történet az egyházi vezetők segítésének és támogatásának a fontosságát tanítja
nekünk!

• Az amalekiták Mózes idejétől kezdve sok éven át háborúztak Izráel gyermekei ellen.
Miként voltak képesek az izraeliták legyőzni Amálek népét a csatában, amelyet
a 2 Mózes 17:8–13 ír le? (Amikor Áron és Húr támogatta Mózes azáltal, hogy tartották
a kezeit, Izráel győzött a csatában.) Milyen szellemi ütközetet vívunk ma? A próféta
támogatása hogyan segít bennünket győzni ezekben a csatákban?

Ezra Taft Benson elnök mondta: „Emlékszem, hogyan emelte fel Mózes karjait
a hegyen az izraeli sereg győzelmére. Ameddig karjai felemelve voltak, Izráel
győzött, de amikor leengedte a fáradtságtól, az ellenség győzött. Ezért Áron és
Húr »felemelve tartotta karjait, mindkét oldalon«, és Izráel győzedelmeskedett
(2 Mózes 17:12). Így leszünk győzedelmesek mi is, ha feltartjuk az Úr felkent
szolgáinak karját” (Conference Report, 1986. ápr., 98. o.; vagy Ensign, 1986.
máj., 77. o.).

• Mi aggasztotta Jethrót, amikor látta, hogy a nép egész nap és este Mózeshez jön?
(Lásd 2 Mózes 18:13–18.) Mit tanácsolt Jethró Mózesnek, mit tegyen? (Lásd 2 Mózes
18:19–23.)

• A 2 Mózes 18:16–20 milyen prófétai kötelességeket említ?

Az osztály tagjai keressék meg az ezekben a versekben említett kötelességeket, majd
a válaszokat írd fel a táblára! Használhatod a következő tárgyi szemléltetést is:
Kérd meg az osztály egyik tagját, emelje fel a karját! Amikor az első kötelességet
megtalálják, helyezz egy könyvet vagy egy nehéz tárgyat az osztály tagjának karjára!
Helyezz mindig egy újabb könyvet vagy nehéz tárgyat a karjára, amint más köteles-
ségeket azonosítanak!

a. Légy a nép bírája (2 Mózes 18:16).
b. Képviseld a népet Isten előtt (2 Mózes 18:19).
c. „És tanítsd őket a rendeletekre (szertartásokra) és törvényekre” (2 Mózes 18:20).
d. „. . . add tudtokra az útat, amelyen járniok kell . . .” (2 Mózes 18:20).
e. „[mutasd meg] a tenni valót, amelyet tenniök kell” (2 Mózes 18:20).

• Hogyan tarthatjuk a próféta és apostolok kezét és könnyíthetjük terheiket manapság?
(Lásd T&Sz 21:4–5; 107:22. Miközben az osztály tagjai javaslatokat mondanak,
vedd le a könyveket és a tárgyakat az osztály tagjának a karjáról, aki tartja azokat!)

• Hogyan segíthetjük és támogathatjuk helyi egyházi vezetőinket? (A következő
válaszok lehetségesek: beszéljünk elismerően róluk, szolgáljunk szorgalmasan egy-
házi elhívásainkban, legyünk jó házitanítók és látogató tanítók.)
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• Miképpen kaptatok áldásokat azért, mert segítettétek egyházi vezetőiteket?
(Ebben a beszélgetésben használhatod a T&Sz 21:6-ot.)

3. Az Úr találkozik Mózessel a Sinai-hegyen, és a Tízparancsolatot adja Izráelnek

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 19–20-at!

Izráel három hónapja volt a vadonban, amikor az Úr meg akarta velük kötni szövetségét
(2 Mózes 19:5–6). E szövetség részeként nyilatkoztatta ki Mózesnek a Tízparancsolatot.

• Mialatt Izráel gyermekei a Sinai-hegy alatt táboroztak, mit ígért nekik az Úr, ha enge-
delmesek lesznek? (Lásd 2 Mózes 19:3–6. „Ti lesztek nékem . . . az enyéim, . . . papok
birodalma és szent nép.”) Mit jelentenek ezek az ígéretek? Ma hogyan alkalmazhatók
ezek az ígéretek ránk?

Ezek az ígéretek azt jelentik, hogy Izráel az Úr szövetséges népévé válik, mindenki
másnál nagyobb kedvezményben részesül, arra kiválasztva, hogy viselje a papságot
és hirdesse az evangéliumot minden népnek. (Lásd még 5 Mózes 7:6; 14:1–2;
1 Péter 2:9).

• Mit akart az Úr, milyen tapasztalatot szerezzen népe a Sinai-hegy alatt?
(Lásd 2 Mózes 19:9, 11, 16–17; T&Sz 84:23.) Mit kívánt az Úr népétől, mit tegyenek,
mielőtt találkozhatnának Vele? (Lásd 2 Mózes 19:10, 14.)

• A Sinai-hegy szent hely volt, ahol az Úr beszélni akart népéhez, és meg akarta
mutatni magát nekik. Milyen szent helyeket adott nekünk, ahol ugyanezeket
az áldásokat kaphatjuk meg? (A templomokat; lásd T&Sz 97:15–16; 109:12–13.)
Kérd meg az osztály tagjait, beszéljenek arról, hogy a templom miképpen segített
nekik meghallani az Úr hangját és érezni a jelenlétét!

• A 2 Mózes 20-ban az első négy parancsolat az Isten és a közöttünk lévő helyes kapcso-
latról tanít (2 Mózes 20:3–11). Ma miképpen érvényes az a parancsolat, hogy az
Urat imádjunk, és ne legyenek más isteneink Őelőtte? Milyen hamis isteneket imád
ma néhány ember? (Lásd 1 Sámuel 15:23; Efézusbeliek 5:5; T&Sz 1:15–16.)

Spencer W. Kimball elnök mondta:

„A bálványimádás a legsúlyosabb bűnök egyike. . . . A modern bálványok vagy hamis
istenek ma olyan formákat ölthetnek, mint ruhák, házak, üzletek, gépek, autók,
utazások és számos egyéb anyagi javak, amelyek eltérítenek bennünket az Istenség
ösvényéről. . . .

A nem tapintható dolgok is könnyen válhatnak hamis istenekké. A diplomák, díjak
és címek is válhatnak bálványokká. . . .

Sok ember először felépíti és berendezi otthonát, autót vásárol – és aztán már
»nem engedheti meg magának, hogy tizedet fizessen«. Kit imának ők? Bizonyos,
hogy nem az ég és a föld Urát. . . .

Sokan imádják a vadászatot, a horgásztúrát, a vakációt, a hétvégi piknikeket és
a kirándulásokat. Másoknak a sport, a baseball, futball, a bikaviadal vagy a golf
a bálványuk. . . .

Van még egy másik képmás is, amit az emberek imádnak, és ez a hatalom és tekin-
tély. . . . A hatalomnak, a gazdagságnak és a befolyásnak ezek az istenei sok időn-
ket elveszik, és éppen olyan valóságosak, mint Izráel gyermekeinek aranyborjúja
a vadonban” (The Miracle of Forgiveness [1969], 40–42. o.).

• Melyek azok az esetek, amikor az emberek Isten nevét hiába veszik szájukra?
Miért fontos, hogy nevét ne vegyük hiába a szánkra?
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• Miért fontos, hogy megszenteljük a Sabbat-napot? (Lásd 2 Mózes 20:8; 31:16–17;
Ésaiás 58:13–14; T&Sz 59:9–10.) Hogyan határozhatjuk meg, milyen tevékenységek
megfelelőek a Sabbat napján? Miképpen kaptatok áldásokat, mert megszenteltétek
ezt a napot?

• Nézzétek át azt a hat parancsolatot, amelyek a másokkal való kapcsolatainkra vonat-
kozik (2 Mózes 20:12–17). Az e parancsolatok iránti engedelmességünk hogyan javít-
hatja a másokkal való kapcsolatainkat? (Koncentrálhattok az egyes parancsolatokra,
megmagyarázva, hogy mit jelentenek, és megfelelő módon megbeszélhetitek őket.)

4. Az Úr bevezeti Mózes törvényét

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 2 Mózes 32–34-et!

Amikor az Úr Mózessel beszélt a Sinai-hegyen, kinyilatkoztatott egy törvényt, amely
magában foglalta a melkisédeki papság szertartásait (T&Sz 84:19–23). Az izraeliták
bálványimádó magatartása azonban megmutatta, hogy még nem voltak készen arra,
hogy az evangélium teljessége szerint éljenek (2 Mózes 32:1–9; T&Sz 84:24). Mivel
olyan gyorsan elfelejtették az Urat, visszavonta tőlük a melkisédeki papságot, és egy
kisebb törvényt nyilatkoztatott ki nekik – Mózes törvényét (T&Sz 84:25–27).

Mózes törvénye nem pótolja a parancsolatokat, a szövetségeket vagy az evangélium
alapelveit. Inkább „törvényt adott nekik, az előírások és szertartások törvényét, amit
napról napra szigorúan be kellett tartaniuk, hogy Istenre és iránta való kötelességükre
emlékeztess őket” (Móziás 13:30). Mózes törvénye arra tanította a népet, hogy vallják
meg bűneiket és tegyék jóvá azokat; hogy szigorú szabályokat kövessenek az állatáldozat
bemutatásakor; hogy tartsák testüket egészségesen; támogassák az Úr munkáját; mond-
janak köszönetet; és békéljenek meg Istennel.

• Miért adta az Úr Izráel gyermekeinek Mózes törvényét? (Lásd Galátziabeliek 3:23–24;
Móziás 13:29; Alma 25:15–16; T&Sz 84:19–27.) Miképpen segít ez a törvény Izráelt
megszentelni és Krisztushoz hozni őket? (Lásd Móziás 13:30; Alma 34:14–15.)

• Mikor töltetett be Mózes törvénye? (Lásd 3 Nefi 15:4–10.) Most, amikor az Úr többé
már nem kíván állatáldozatokat, amely a mózesi törvény fontos része volt, mit kér,
milyen áldozatot hozzunk? (Lásd 3 Nefi 9:19–22.) Mit jelent megtört szívet és
bűnbánó szellemet áldozni?

Elder M. Russell Ballard tanította:

„Bár Mózes törvénye betöltetett, az áldozathozatal törvényének alapelve továbbra
is része az egyház tanának.

Míg az áldozathozatal törvényének elsődleges célja továbbra is a próbára tétel és az
abban való segítség, hogy Krisztushoz jöjjünk, két kiigazítás történt Krisztus végső
áldozata után. Az első: az állatáldozat szertartását az úrvacsora szertartása helyettesíti;
a második, hogy ez a változás a személy által bemutatott állatáldozata helyett magára
a személyre összpontosít. Egy bizonyos értelemben az áldozathozatal a felajánlás
helyett a felajánlóra változott. . . .

. . . Halandó szolgálata után Krisztus az áldozathozatal törvényét egy új szintre
emelte. . . . Ahelyett, hogy az Úr állatot vagy gabonát kívánna az embertől, most
az Úr azt akarja, hogy hagyjunk fel mindennel, ami gonosz. Ez az áldozathozatal
törvényének egy magasabb szintű alkalmazása, az ember belső lelkéig terjed”
(The Law of Sacrifice [address delivered at the Church Educational System Sympo-
sium, 1996. aug. 13.], 5. o.).
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Összegzés Tégy bizonyságot az osztály tagjainak, hogy ha részesülni fognak az Úr szellemi vizéből
és kenyeréből, támogatják választott vezetőit, és engedelmeskednek parancsolatainak,
meghívja őket szent hegyére – a templomba! Ott találkozhatnak vele, megkaphatják
törvényeit, megláthatják dicsőségét, és tovább haladva egyre hasonlóbbá válnak
Őhozzá.

További ötletek 
a tanításhoz A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A Tízparancsolat

Jegyezd meg, hogy a Tízparancsolat megismétlődik az 5 Mózes 5:5–21-ben, a Móziás
12:33–36 és 13:12–24-ben, és a T&Sz 42:18–27 és 59:5–16-ban! Nézzétek át ezeket
a részeket, hogy további betekintést nyerjetek a Tízparancsolatba!

2. Az aranyborjú

Megbeszélhetitek az aranyborjú megalkotásának és imádásának a történetét, ahogyan
az a 2 Mózes 32-ben van lejegyezve. Számos alapelv levonható ebből a történetből,
beleértve az alábbi kettőt:

a. Nehéz megszüntetni a régi szokásokat és a hiedelmek vagy viselkedések mintáit.
Bár az izraeliták fizikailag elhagyták Egyiptomot, szellemileg még nem voltak szaba-
dok befolyásaitól. Miután az izraeliták hallották Isten hangját, amint a Sinai-hegyről
kinyilvánítja a Tízparancsolatot, gyorsan megszegték az első kettőt.

b. Fontos, hogy eredményesen ellenálljunk a negatív nyomásnak. Áron beletörődött
az izraeliták igaztalan vágyaiba. Időnként a vezetőknek és a szülőknek nemet kell
mondani, még ha kockáztatják is, hogy megsértődnek vagy gyűlöletet éreznek azok,
akikért felelősek.
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A lecke célja A lecke célja az, hogy bátorítsa az osztály tagjait, győzzék le világi vágyaikat és
félelmeiket, és vezetésért nézzenek az Üdvözítőre és prófétáira.

Felkészülés 1. Imádságos szívvel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 4 Mózes 11. Az izraeliták panaszkodnak a manna miatt, és húst akarnak enni
(11:1–9). Mózes vezetést és segítséget kér az Úrtól terhei viseléséhez (11:10–15).
Az Úr utasítása szerint Mózes összegyűjt 70 vént, hogy segítsenek neki (11:16–17,
24–30). Az Úr teljesíti az izraeliták hús iránti vágyát, és bőségesen küld nekik
fürjeket, és csapással sújtja őket mohóságuk és élvhajhászásuk miatt (11:18–23,
31–35).

b. 4 Mózes 12. Miriam és Áron Mózes ellen beszél, panaszkodnak, hogy etiópiai
nőt vett feleségül, és kérdőre vonják mint elnöklő felhatalmazottjukat (12:1–3).
Az Úr zúgolódásuk miatt megfegyelmezi és megbünteti Miriamot és Áront
(12:4–16).

c. 4 Mózes 13–14. Mózes utasít 12 férfit, hogy kémleljék ki Kanaán földjét (13:1–20)
A föld készleteiről kedvező jelentéssel térnek vissza, de Józsuét és Kálebet kivéve
mind félnek a lakosaitól, és vissza akarnak térni Egyiptomba (13:21–14:10).
Az Úr közli Mózessel, hogy hitetlenségük és panaszkodásuk miatt az izraeliták
40 évig fognak a vadonban vándorolni, mindaddig, amíg a felnőtt nemzedék
meg nem hal, kivéve Józsuét és Kálebet (14:11–39).

d. 4 Mózes 21:1–9. Az izraeliták elpusztítják a kanaánitákat, akik ellenük mennek
(21:1–3). Az Úr tüzes kígyókat küld büntetésül az izraelitákra folytonos panaszko-
dásuk miatt (21:4–6). Mózes rézkígyót készít, egy póznára erősíti, és megmondja
az embereknek, ha felnéznek rá, élni fognak (21:7–9).

2. További olvasmányok: János 3:14–16; 1 Nefi 17:41; Alma 33:18–22; 37:46–47;
Hélamán 8:13–15.

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, készíts egy feliratot: Az ígéret
földje.

4. Ha a Mózes és a rézkígyó (62202) című kép elérhető, használhatod a lecke során.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Írd fel a táblára az Egyiptom szót! A feliratot Az ígéret földje kifejezéssel helyezd el
a szoba másik sarkában! Kérj meg egy tagot az osztályból, menjen a táblától a feliratig
úgy, hogy közben a válla fölött az Egyiptom szóra néz!

Ha az osztály tagjának nehézségei támadnak a felirat elérésében, tedd fel a következő
kérdést:

• Miért nehéz egyenesen előrehaladni, ha közben visszafelé tekintünk?

Ha az osztály tagja könnyen eléri a feliratot, kérdezd meg tőle a következőt:

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Szerinted meddig tudsz előremenni anélkül, hogy eltérnél az egyenes iránytól?
Miért nehéz egyenesen előrehaladni, ha közben visszafelé tekintünk?

Magyarázd el, hogy ez a szemléltetés összehasonlítható az izraeliták utazásával Egyip-
tomból! Az Úrtól kapott áldások ellenére félelmük és hitük hiánya miatt gyakran
kívánták, hogy bár ne hagyták volna el Egyiptomot. Egyiptom utáni sóvárgásuk
késleltette és bonyolulttá tette az ígéret földjére való utazásukat.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről! Mivel nehéz lenne minden kérdést feltenni, vagy
a lecke minden pontjára kitérni, imádságos szívvel válaszd ki azokat, amelyekre az osz-
tály tagjainak leginkább szüksége van! Néhány kérdést hozzáigazíthatsz az osztály
tagjainak a körülményeihez.

1. Az Úr teljesíti az izraeliták hús iránti vágyát úgy, hogy fürjeket küld nekik,
és csapással sújtja őket

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 4 Mózes 11-et!

• Bár a manna nagy áldás volt az Úrtól, az izraeliták panaszkodni kezdtek miatta
(4 Mózes 11:6). Mi táplálta panaszkodásukat? (Lásd 4 Mózes 11:4–5; olyan húsra és
egyéb élelemre kezdtek gondolni és vágyakozni, amilyeneket Egyiptomban ettek.)
Mik a veszélyei annak, ha többet akarunk, mint amink már van?

• Az izraeliták annyira vágyakozni kezdtek a hús után, hogy elfelejtettek az ígéret föld-
jére koncentrálni, és azt kívánták, bár soha ne hagyták el volna Egyiptomot (4 Mózes
11:4–6). Milyen mai példákat tudunk mondani olyan emberekről, akik nagyszerű
áldásokat adnak fel azért, hogy kielégítsék azonnali vágyaikat? Miért teszik ezt az
emberek? Miként győzhetjük le az ilyen kísértéseket?

• Hogyan teljesítette az Úr az izraeliták hús iránti vágyát? (Lásd 4 Mózes 11:18–20;
31–33.)

• Mózes annyira megterhelődött az izraeliták bűneivel, hogy kérte az Urat, vegye el az
életét (4 Mózes 11:14–15). Miként könnyített rajta az Úr? (Lásd 4 Mózes 11:16–17.
Hetven férfit hívott el, hogy segítsen Mózesnek.) Milyen nagyszerű áldásokat kaptak
ezek a férfiak? (Lásd 4 Mózes 11:24–29.)

2. Az Úr megfegyelmezi Miriamot és Áront, mert Mózes ellen beszélnek

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 4 Mózes 12-t!

• Miriam és Áron Mózes ellen mint elnöklő felhatalmazott ellen beszélnek, kiemelve,
hogy ők is kaptak kinyilatkoztatást (4 Mózes 12:2). Mi volt az Úr válasza panaszukra?
(Lásd 4 Mózes 12:5–9.) Mik a határai a kinyilatkoztatáshoz való jogunknak?

Elder James E. Faust mondta: „A prófétáknak, látnokoknak és kinyilatkoztatóknak
megvolt és még mindig megvan a felelősségük és kiváltságuk, hogy Isten igéjét meg-
kapják és kijelentsék a világnak. Az egyes tagoknak, szülőknek és vezetőknek megvan
a joguk, hogy kinyilatkoztatást kapjanak saját feladatukhoz, de nem kötelességük,
sem joguk, hogy Isten igéjét kijelentsék saját kötelességük határain túl” (Conference
Report, 1989. okt., 9. o.; vagy Ensign, 1989. nov., 8. o.).

• Az Úr megfegyelmezi és megbünteti Miriamot és Áront, mert panaszkodtak, hogy
Mózes etiópiai nőt vett feleségül (4 Mózes 12:1, 9–10). Miképpen befolyásol bennün-
ket, ha az egyház vezetőit bíráljuk? Az egyházi vezetőink bírálata hogyan befolyásolja
családunkat és barátainkat?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• A 4 Mózes 12:3 azt mondja, hogy „Mózes szelíd vala”. Mit jelent szelídnek lenni?

Gordon B. Hinckley elnök mondta: „A szelídségnek része a hála szelleme, amely
ellentétes az önelégültség magatartásával; annak elismerése, hogy van egy nagyobb
hatalom önmagunkon túl; Isten elismerése és parancsolatainak elfogadása”
(„With All Thy Getting Get Understanding”, Ensign, 1988. aug., 3–4. o.).

• Hogyan mutatta meg Mózes szelídségét, amikor Miriamot megbüntették az ellene
való lázadásért? (Lásd 4 Mózes 12:13–15. Ahelyett, hogy örült felhatalmazásának,
amellyel nővére fölött elnökölt, könyörgött az Úrhoz, hogy gyógyítsa meg Miriamot.
Ő és népe elhalasztották az utazást, míg nővére meg nem gyógyult.) Hogyan lehe-
tünk szelídek, amikor az emberek bírálnak vagy ellenünk fordulnak? Miként segít
rajtunk az, ha szelídséggel válaszolunk a kritikára?

3. Mózes utasít 12 férfit, hogy kémleljék ki Kanaán földjét

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 4 Mózes 13–14-et!

• Amikor az izraeliták elérték Kanaán földjének határát, Mózes kiküldött tizenkét férfit,
hogy kémleljék ki a földet, erőforrásait és népét (4 Mózes 13:17–20). Milyen jelen-
tést hoztak a föld erőforrásairól? (Lásd 4 Mózes 13:23–27.) Kálebet és Józsuét kivéve
milyen jelentést hozott a tíz férfi a népről, akik Kanaánban éltek? (Lásd 4 Mózes
13:28–33.) Miként követhetik el néhányan közülünk ugyanazt a hibát, amit ez
a tíz férfi?

Gordon B. Hinckley elnök mondta:

„A kémek közül tízen kétségeik és félelmeik áldozatai voltak. Kedvezőtlen jelentést
adtak a kanaániták számáról és termetéről. . . . Sáskáknak nevezve magunkat az óriá-
sokhoz hasonlították azokat, akiket a földön láttak. . . .

Vannak néhányan körülöttünk, akik közömbösek a jövő munkáját illetően, akik
fásultak, akik korlátokról beszélnek, akik félelmüknek adnak hangot, akik azzal töltik
idejüket, hogy kikutatják és leírják azokat a dolgokat, amiket gyengeségeknek tarta-
nak, amelyek azonban valójában jelentéktelen dolgok. Mivel kétségeik vannak e
munka múltját illetően, nincs látomásuk a jövőjét illetően sem” (Conference Report,
1995. okt., 93–94. o.; vagy Ensign, 1995. nov., 71. o.).

• Mennyiben különbözött Káleb és Józsué jelentése a tíz másik férfiétól? (Lásd 4 Mózes
13:30; 14:6–9.) Miért nem félt Káleb és Józsué Kanaán lakóitól? (Lásd 4 Mózes 14:9.)
Miképpen követhetjük Káleb és Józsué példáját, amikor nehéz körülményekkel talál-
juk szemközt magunkat?

Gordon B. Hinckley elnök mondta:

„Ebben a munkában nincs hely azok számára, akik az evangéliumnak egyedül az
ítéleteiben és boldogtalanságában hisznek. Az evangélium jó hír. Üzenete a győze-
lem. Olyan ügy, amelyet lelkesedéssel kell elfogadni.

Az Úr sohasem mondta azt, hogy nem lesznek nehézségek. Népünk megismerkedett
a szenvedés minden fajtájával, amikor azok, akik ellenezték ezt a munkát, támadták
őket. De hitük átsegítette őket minden bánatukon. Ez a munka következetesen halad
előre, és soha nem tett egyetlen lépést sem visszafelé kezdete óta. . . .

Ez a kor a pesszimizmus kora. A mi missziónk a hit missziója. Fivéreim és nővéreim
mindenütt, hozzátok kiáltok, hogy erősítsétek meg hiteteket, hogy előmozdítsátok
ezt a munkát a világon mindenütt! Megszilárdíthatjátok ezt azáltal, ahogyan éltek”
(Conference Report, 1995. okt., 94–95. o.; vagy Ensign, 1995. nov., 71–72. o.).

70

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 70



• Hogyan reagált a gyülekezet Káleb és Józsué szavaira? (Lásd 4 Mózes 14:10.) Hogyan
büntette meg az Úr az izraelitákat állandó zúgolódásuk és vágyuk miatt, hogy
visszatérjenek Egyiptomba? (Lásd 4 Mózes 14:22–23, 26–35.) Miként büntette meg
a tíz férfit, akik kedvezőtlen jelentést hoztak Kanaánról? (Lásd 4 Mózes 14:36–37.)
Hogyan áldotta meg Kálebet és Józsuét hűségük miatt? (4 Mózes 14:24, 38.)

4. Mózes rézkígyók készít, és megmondja a népnek, hogy ha feltekintenek rá,
meg fognak gyógyulni

Tanítsd meg és beszéljétek meg a 4 Mózes 21:1–9-et!

• Bár az Úr segített az izraelitáknak legyőzni a támadó kanaánitákat, továbbra is
zúgolódtak. Miként büntette meg az Úr őket? (Lásd 4 Mózes 21:6.) Hogyan reagáltak
az izraeliták erre a büntetésre? (Lásd 4 Mózes 21:7.)

• Mit mondott az Úr Mózesnek, amikor Mózes arra kérte, hogy vigye el róluk a tüzes
kígyókat? (Lásd 4 Mózes 21:8–9.) Mit kell tennie minden egyes embernek, hogy
megmeneküljön a tüzes kígyók marásától?

• Nefi és Alma, Mormon könyve két prófétája azt tanította, hogy sok izraelita azért
halt meg, mert nem tekintett fel a rézkígyóra. Miért nem tekintettek fel? (Lásd 1 Nefi
17:41; Alma 33:18–20.)

• Kit jelképezett a rézkígyó? (Lásd János 3:14–16; Hélamán 8:13–14.)

• Ahogyan Izráel gyermekeinek fel kellett tekinteni a rézkígyóra, hogy éljenek, éppen
úgy kell nekünk is Jézus Krisztusra tekintenünk, hogy elnyerjük az örök életet
(Alma 37:46–47; Hélamán 8:15). Mit jelent Krisztusra tekinteni? Sok ember ma
hogyan követi el ugyanazt a hibát, amit az izraeliták, akik nem néztek fel a rézkí-
gyóra? (Lásd Alma 33:20. Nem tekintenek fel Jézus Krisztusra, mert nem hiszik el,
hogy ha megteszik, megmenti őket.)

Elder Carlos E. Asay mondta: „Nekünk, mint az ősi Izráelnek, tekintetünket és elmén-
ket . . . Krisztusra kell irányítani, ha azt örök élet elnyerésében reménykedünk. . . .
Nem engedhetjük meg, hogy pillantásunk elkalandozzon az út másik oldalára, vagy
a világ mulandó dolgaira irányuljon. A szemet . . . edzeni kell, hogy felfelé tekintsen.
Istenre kell tekintenünk és élni fogunk!” (Conference Report, 1978. okt., 81. o.;
vagy Ensign, 1978. nov., 54. o.).

• Alma azt tanította, hogy amiként könnyű volt meggyógyulni a tüzes kígyók marásá-
tól, ugyanúgy könnyű az örök életre vivő út is (Alma 37:46). Milyen értelemben
könnyű az örök életre vezető út? Néhány ember hogyan próbálja bonyolulttá tenni
az örök életre vivő utat? (Lásd Jókób 4:14. Túltekintenek az egyszerű, üdvözítő alapel-
veken, amelyek a következők: hit Jézus Krisztusban, a bűnbánat és az engedelmes-
ség.) Miképpen összpontosíthatunk a Krisztusban való hitre?

Összegzés Bátorítsd az osztály tagjait, hogy ne tekintsenek a világ dolgaira, és ne féljenek az „óriá-
soktól”, akik eltérítenek bennünket a legfontosabb dolgoktól! Tégy bizonyságot arról,
hogy ha hittel tekintünk fel az Isten Fiára (Hélamán 8:15), és követjük prófétáit, ebben
az életben és az eljövendőben is áldásban lesz részünk!
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. „. . . térjünk vissza Egyiptomba” (4 Mózes 14:4)

• Mi volt az izraeliták válasza, amikor:

a. az egyiptomiak és a Vörös-tenger közé szorultak? (Lásd 2 Mózes 14:10–12.)
b. semmi mást nem kaptak enni, csak mannát? (Lásd 4 Mózes 11:4–6, 18–20.)
c. Kanaán földje meghódításának kihívásával néztek szembe? (Lásd 4 Mózes 14:1–4.)
d. elkedvetlenítették őket a vadonban való vándorlás nehézségei (Lásd 4 Mózes

21:4–5.)

• Szerintetek miért volt olyan nehéz az izraelitáknak lemondani Egyiptomról?
Ma milyen dolgokról nehéz lemondanunk? Miképpen erősíthetjük egymást,
amint régi szokásainktól és a világi magatartástól igyekszünk elfordulni?

2. Hová forduljunk vezetésért

Mózes 4. könyve megtanítja, hová kell fordulnunk vezetésért. Kihangsúlyozhatod ezeket
a tanításokat azáltal, hogy felírod a következő alapelveket a táblára, amint a szentírás
történeteit tanítod:

a. Tekintsünk a prófétára (4 Mózes 12).
b. Tekintsünk az ígéret földjére – ami számunkra a celesztiális királyság

(4 Mózes 13–14).
c. Tekintsünk az Üdvözítőre (4 Mózes 21:4–9).

72

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 72



A lecke célja A lecke célja az osztály tagjait arra buzdítani, hogy tétovázás nélkül vessék alá magukat
Isten akaratának.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 4 Mózes 22:1–21. Bálák, Moáb királya megrémül az izraeliták közeledésétől. Jutal-
mat ígér Bálámnak, ha Moábba jön és megátkozza az izraelitákat. Isten megparan-
csolja Bálámnak, hogy utasítsa vissza az ajánlatot, és Bálám engedelmeskedik
(22:1–14). Bálák további kitüntetéseket és kincseket ajánl Bálámnak, ha eljön
Moábba és megátkozza Izráelt. Isten azt mondja Bálámnak, hogy elmehet, ha akar,
de csak azokat a szavakat ejtheti ki, melyet Isten ad neki (22:15–21). Bálám úgy
dönt, hogy elmegy.

b. 4 Mózes 22:22–35. Isten haragszik Bálámra, mert elmegy Moábba, mivel tudja,
hogy Bálám valamilyen jutalmat remél Báláktól. Útközben Bálám megtudja,
milyen veszélyeket rejt magában, ha nem Istennek tetszően cselekszik, amikor
a szamara és az angyal szólnak hozzá.

c. 4 Mózes 22:36–24:25. Bálám találkozik Bálákkal (22:36–23:2). Bálák háromszor
is arra kéri, hogy átkozza meg Izráelt, de Bálám engedelmeskedik Istennek,
és minden alkalommal áldást mond Izráelre (23:3–24:9). Ezt követően megát-
kozza Moábot, és Jézus Krisztusról jövendöl (24:10–25).

d. 4 Mózes 31:1–16. Az izraeliták elpusztítják a Midiánitákat és megölik Bálámot.
Mózes elmagyarázza, hogy Bálám tanácsot adott a Midiánitáknak Izráel bűnbe
csábítására. (Bálám tanácsának következményeit 4 Mózes 25:1–3-as versei ecsete-
lik. Bár Bálám nem átkozta volna meg közvetlenül Izráel népét, mégis úgy tűnik,
vágyott annyira a jutalomra Báláktól, hogy Izráel bűnbe csábítását javasolja,
mely Isten védelmének elvesztését eredményezte volna.)

2. További olvasmányok: 2 Péter 2:15–16; Júdás 1:11; Jelenések 2:14.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Kérd meg az osztály tagjait, hogy hallgassák meg figyelmesen a következő állításokat,
és gondolkozzanak el azon, milyen típusú emberek mondanák ezeket:

„Ha [a király] az ő házát aranynyal és ezüsttel tele adná is nékem, nem hághatom
át az Úrnak, az én Istenemnek szavát” (4 Mózes 22:18).

„Valamit mond nékem az Úr, azt mívelem” (4 Mózes 23:26).

„Az Úrnak beszédét által nem hághatom, hogy magamtól jót, vagy rosszat cseleked-
jem. Amit az Úr szól, azt szólom” (4 Mózes 24:13).

• Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az a személy, aki ilyen dolgokat mond?
(Az ilyen kijelentések azt sugallják, hogy az illető engedelmes, hithű és alázatos.)

Magyarázd el, hogy ezeket a kijelentéseket egy Bálám nevű ember tette, aki szigorú
engedelmességről beszélt, de szívében mégis földi jutalmakra és kitüntetésekre vágyott.

Figyelemfelkeltő
tevékenység

73

4 Mózes 22–24; 31:1–16

„. . . nem hághatom át az 
Úrnak . . . szavát . . .”

16.
lecke

35570 135 HU 01–16  06.08.2009  10:38 Uhr  Seite 73



Ez a lecke megmutatja, milyen következményei vannak annak, ha makacsul a saját
akaratunkhoz ragaszkodunk, mely az említett vágyak kielégítésére irányul.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Bálám visszautasítja Bálák ajánlatát az Izráel megátkozásáért járó jutalommal
kapcsolatban

Tanítsd meg és beszéljétek meg 4 Mózes 22:1–21-et!

• Megrémülve az izraeliták közeledésétől, Bálák, Moáb kiránya követeket küldött
Bálámhoz, hogy jutalmat ajánljon neki azért, hogy Moábba jöjjön és átkozza meg
az izraelitákat (4 Mózes 22:5–7). Hogyan reagált Bálám erre az ajánlatra? (lásd
4 Mózes 22:8–14.) Milyen úgynevezett jutalmakat ajánlanak fel nekünk időnként,
cserébe azért, hogy ne engedelmeskedjünk Istennek?

• Miután Bálám nemet mondott arra, hogy Moábba jöjjön, Bálák egy másik, az elsőnél
lenyűgözőbb csoportot küldött hozzá, hogy megpróbálják meggyőzni Bálámot.
Mit ajánlott fel Bálák Bálámnak? (Lásd 4 Mózes 22:15–17.) Hogyan reagált Bálám?
(Lásd 4 Mózes 22:18–19.) Mit gondoltok, miért akarta még egyszer megkérdezni az
Urat? (Bálám talán azt remélte, hogy az Úr megváltoztatja a véleményét, és meg-
engedi neki, hogy elfogadja a jutalmakat, melyeket Bálák ajánlott.) Milyen veszélyei
vannak annak, ha kivételeket keresünk Isten parancsolatai és tanácsai alól?

• Isten engedélyt ad Bálámnak, hogy ha akar, elmehessen Bálák követeivel. De aztán
az Úr megharagudott Bálámra, amiért elment (4 Mózes 22:20–22). Mit sejtet az Úr
haragja abból, ami Bálám szívében volt? (Lásd 2 Péter 2:15; Ésaiás 29:13.)

2. Az Úr megmutatja, milyen veszélyes Bálám makacs kitartása a saját
akarata mellett

Tanítsd meg és beszéljétek meg 4 Mózes 22:22–35-öt!

• A Moábba vezető úton Bálám háromszor is megpróbálta előrehaladásra kényszeríteni
a szamarát (4 Mózes 22:22–30). Milyen tekintetben hasonlított ez a Bálám és az Úr
közötti kapcsolatra? (Bálám a saját akaratát akarta rákényszeríteni a szamárra és az
Úrra. Arra is felhívhatod a figyelmet, hogy a szamár meglátta az angyalt, míg Bálám
nem látta meg. Hasonlóképpen, az Úr sok mindent látott, amit Bálám nem.)

• Milyen modern párhuzamokat lehet vonni olyan egyénekkel vagy csoportokkal,
akik makacsul a saját akaratuk szerint próbálnak cselekedni ahelyett, hogy alávetnék
magukat Isten akaratának, vagy szüleik, illetve vezetőik igaz tanácsainak?

Megbeszélhetitek a következő példákat:

a. A gyermek, aki nem örül az egyik szülő válaszának, a másik szülőhöz megy,
más válasz reményében.

b. Az egyháztag, aki nincs megelégedve egy papsági vezető tanácsával, elmegy
egy másik papsági vezetőhöz.

c. Egy egyháztag megmagyarázza magának, hogy miért nem vonatkozik rá egy
parancsolat úgy, ahogy más tagokra.

• Az Úr az angyal és a szamár szavain keresztül megfenyítette Bálámot. Hogyan reagált
Bálám az angyal fenyítő szavaira? (Lásd 4 Mózes 22:31–35.) Miért fenyíti meg Isten
a gyermekeit? (Lásd T&Sz 95:1.) Mi módon lehet áldás számunkra Isten fenyítése?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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3. Bálám megtagadja Izráel megátkozását

Tanítsd meg és beszéljétek meg 4 Mózes 22:36–24:25-öt!

• Miután Bálám megérkezett Moábba, Bálák háromszor is megkérte őt, hogy átkozza
meg Izráelt. Az Úr minden alkalommal azt mondta Bálámnak, hogy áldást mondjon
Izráelre, és Bálám engedelmeskedett. Milyen erős vonásokat láthatunk Bálámban
ebből a történetből? (Lásd 4 Mózes 22:38; 23:8, 19–20; 24:1, 12–13.) Milyen gyenge-
ségek voltak még mindig nyilvánvalóak Bálámban? (Lásd 4 Mózes 22:41; 23:1–3,
13–15, 27–30. Bálám ugyan megtagadta Bálák kérését Izráel megátkozására vonatko-
zóan, mégis hajlandó volt Bálákot egyik helyről a másikra követni, és meghallgatta
a kéréseit, bár tudta, hogy azok helytelenek.) Milyen veszélyei vannak annak,
ha meghallgatjuk a gonosz javaslatokat (például a barátoktól vagy a médiától),
bár tudjuk, hogy azok helytelenek?

4. Az izraeliták elpusztítják a midiánitákat és megölik Bálámot

Tanítsd meg és beszéljétek meg 4 Mózes 31:1–16-ot!

• Miért mentek harcba az izraeliták a Midiániták ellen? (Lásd 4 Mózes 31:1–3; az Úr
haragudott a Midiánitákra, amiért bűnre csábították az izraelitákat, amint azt
4 Mózes 25:1–3-as verseiben olvashatjuk.) Ki adta azt a tanácsot a midiánitáknak,
hogy kísértsék meg Izráel gyermekeit, és vonják be őket a bálványimádásba, valamint
az erkölcstelenségbe? (Lásd 4 Mózes 31:16.) Miért adta Bálám ezt a tanácsot?
(Bálám ugyan engedelmeskedett az Úr parancsának és átok helyett áldást mondott
Izráelre, mégis földi kitüntetésekre és jutalmakra vágyott a szíve mélyén. A jutal-
mak elnyerése érdekében Izráel bűnbe csábítását javasolta, hogy az izraeliták elve-
szítsék Isten védelmét.) Mi történt Bálámmal, míg az izraeliták a midiánitákkal
csatáztak? (Lásd 4 Mózes 31:8.)

• Három író is utalt Bálámra az Újszövetségben (2 Péter 2:15–16; Júdás 1:11; 
Jelenések 2:14). Milyen képet alkotnak róla?

• Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a történetből? (Azok az egyháztagok, akik
földi jutalmakra és megtiszteltetésre törekednek, akik kivételeket keresnek Isten
tanácsai és parancsolatai alól, vagy megpróbálnak világi elképzeléseket, szokásokat,
illetve normákat vezetni be az egyházba, Bálám gonosz példáját követik. Ezt nevezik
„Bálám tanításának” a Jelenések 2:14-ben.)

Elder Bruce R. McConkie azt mondta:

„Micsoda történet! Itt van Istennek egy prófétája, aki szilárdan elhatározta, hogy
csak azt fogja mondani, amit a mennyek Ura parancsol. Úgy tűnik, a legkisebb kétség
sincs elméjében arról, hogy milyen utat kövessen. Az Urat képviseli, és a kijelölt
útról nem térítheti el őt a király által felajánlott arannyal és ezüsttel telt ház, vagy
a magas kitüntetések. . . .

Mégis, kísérti őt a kapzsiság a gazdagságra és a vágy a kitüntetésekre. Milyen csodála-
tos lenne [számára], ha gazdag lehetne és hatalmas. . . . Talán az Úr megengedné neki,
hogy lejjebb adjon a normáiból, és szert tegyen egy kis világi jólétre és hatalomra. . . .
Kíváncsi vagyok, milyen gyakran kapunk útmutatást az egyháztól, hogy aztán Bálám-
hoz hasonlóan világi jutalmakat kérjünk. . . .

Akármilyen inspirált és hatalmas volt egyszer Bálám, végül mégis elvesztette a lelkét,
mert a világ dolgaira vágyott, nem az örökkévalóság kincseire” („The Story of a
Prophet’s Madness”, New Era, 1972. ápr., 7. o.).
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• Utalj vissza a figyelemfelkeltő tevékenység során elhangzott kijelentésekre! Emeld ki
a következőt: Annak ellenére, hogy Bálám szigorúan engedelmesnek tűnt, szívében
mégis földi jutalmakra és kitüntetésekre vágyott. Mit tanít ez a történet szívünk
vágyai tisztántartásának fontosságáról? Hogyan tarthatjuk tisztán szívünk vágyait?

Összegzés Tedd bizonyságod arról, hogy ha Bálám alázatosan alávetette volna magát Isten akaratá-
nak, Izráel is és ő is sok bűnt és szenvedést került volna el! Biztasd az osztály tagjait
arra, hogy legyenek inkább hűségesek mint makacsok, és anélkül kutassák és kövessék
az Úr akaratát, hogy megpróbálnának kibújni alóla vagy megváltoztatni azt!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Az Úrnak engedelmeskedni

Bálámtól megtanulhatjuk, milyen fontos az Úrnak engedelmeskedni. Ezt sok más férfi
és nő példájából is megtanulhatjuk a szentírásokban. Utalhatsz a következő példákra:

a. Az Üdvözítő, bár tisztában volt azzal, milyen szenvedés áll előtte a Gecsemáné
kertjében és a kereszten, „térdre esvén imádkozék, mondván: Atyám, ha akarod,
távoztasd el tőlem e pohárt; mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd
legyen!” (Lukács 22:41–42).

b. Amikor Ábrahám parancsot kapott fiának, Izsáknak a feláldozására, „felkele azért
jó reggel”, hogy nekivágjon a Mórija hegyére vezető útnak (1 Mózes 22:3).

c. Amikor Mária megtudta, hogy ő lesz Isten Fiának az anyja, így válaszolt: „Imhol az
Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint” (Lukács 1:38).

d. Amikor Nefi parancsot kapott, hogy térjen vissza Jeruzsálembe és szerezze meg
Lábántól a rézlemezeket, rögtön így válaszolt: „Megyek és megteszem, amit
az Úr parancsolt” (1 Nefi 3:7).

e. Hélamán fiai azért voltak sikeresek a csatában, mert „engedelmeskedtek és minden
parancsot pontosan végrehajtottak” (Alma 57:21).

2. „. . . ímé megfosztott téged az Úr a tisztességtől” (4 Mózes 24:11)

• Amikor Bálám nem volt hajlandó Izráelt megátkozni és elfogadni a Bálák ajánlotta
jutalmakat és kitüntetéseket, Bálák ezt mondta neki: „. . . ímé megfosztott téged az
Úr a tisztességtől” (4 Mózes 24:11). Az Úr követése hogyan foszthat meg minket időn-
ként attól, hogy földi jutalmakat és kitüntetéseket kapjunk? Mit ígér az Úr a földi
jutalmak helyett? (Lásd T&Sz 81:6.)
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A lecke célja Az osztály tagjait arra buzdítani, hogy (1) emlékezzenek az Úrra és a vele kötött szövet-
ségeikre, és (2) egy olyan környezet megteremtése, mely segít nekik ezt megtenni.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 5 Mózes 6:1–9; 11:18–21. Mózes utasításokat ad az izraelitáknak, melyekkel segít
nekik a szövetségeikre emlékezni. Azt az utasítást adja a szülőknek, hogy szavait
tanítsák meg a gyermekeiknek.

b. 5 Mózes 6:10–12; 8:1–20. Mózes azokra az áldásokra emlékezteti az izraelitákat,
melyeket Istentől kaptak. Figyelmezteti őket, hogy el fognak veszni, ha nem
engedelmeskednek Isten parancsolatainak, és nem emlékeznek meg róla.

c. 5 Mózes 32:1–4, 15–18, 30–40, 45–47. Mózes azt a tanácsot adja az izraelitáknak,
hogy figyeljenek oda üdvösségük kősziklájára (Jézus Krisztusra).

2. További olvasmányok: 5 Mózes 4; 7:1–4; 13:1–8; 34.

3. Amennyiben az első figyelemfelkeltő tevékenységet fogod használni, hozd magaddal
otthonról a „Figyelemfelkeltő tevékenység” címszó alatt megemlített tárgyakat!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Helyezz el a teremben olyan otthonról hozott tárgyakat, melyek az Úrra és a vele
kötött szövetségeidre emlékeztetnek! (Ezek a tárgyak lehetnek a szentírások, képek,
könyvek vagy zeneanyagok.) Mondd el az osztály tagjainak, hogy miért fontosak
neked ezek a tárgyak! Magyarázd meg, hogy ennek a leckének egy része olyan
tárgyakról szól, melyeket az ősi izraeliták arra használtak, hogy az Úrra és a vele
kötött szövetségeikre emlékeztesse őket! Mutass rá, hogy számunkra is hatásos
emlékeztetők lehetnek a tárgyak!

2. Írd fel a táblára a következő szavakat:

Elhitet [megtéveszt], rászed, tőrbe csal, félrevezet, megrészegít, csalogat, megkísért,
tévhitbe ringat, haragra gerjeszt, megvakít, hazudozik, hízeleg, elpusztít

• Mi a közös ezekben a szavakban? (Egyik közös jellemzőjük, hogy mindegyik a
Sátán taktikáit írja körül, amikor azon igyekszik, hogy elvonjon minket az Úrtól.)

• Egy tanuló olvassa el a T&Sz 76:28–29-es verseit! Magyarázd meg, hogy ezek a
versek egy látomásból származnak, melyet Joseph Smith és Sidney Rigdon kapott.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy védve legyünk a Sátán befolyása ellen?
(Felhasználhatod az alábbi ábrát, hogy illusztráld, mit tehetünk annak érdekében,
hogy felfegyverezzük magunkat a Sátán kísértései ellen.)

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, hogy Mózes 5. könyvében Mózes arról tanította az izraelitákat, hogyan
teremtsenek egy olyan környezetet, mely segíteni fog nekik a Sátán kísértéseinek
ellenállni. Ez a lecke áttekinti Mózes tanácsait, és beszél arról, hogyan alkalmazhatjuk
ma ezeket a tanácsokat.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Miután 40 éven át próbák elé állította, fenyítésben részesítette és tanította az izrae-
litákat, az Úr kijelentette: készen állnak arra, hogy belépjenek az ígéret földjére.
Előbb azonban fontos utasításokat kellett adnia nekik. Mózes három olyan beszédben
mondta el nekik ezeket az utasításokat, melyeket feljegyeztek Mózes 5. könyvében.

Ezekben a beszédekben Mózes áttekintette Izráel 40 éven át tartó pusztai tartózkodását,
és felismerte Isten kezét a megszabadításukban. Mózes Izráel népének azzal járó
felelősségéről is beszélt, hogy ők Isten kiválasztott népe. Kihangsúlyozta, hogy engedel-
meskedniük kell Isten parancsolatainak, különösen annak a parancsolatnak, hogy
meg kell emlékezniük róla és tartózkodniuk kell a bálványimádástól. Mózes figyel-
meztette őket, hogy bár Izráel gyermekei készen álltak arra, hogy belépjenek az ígéret
földjére, ha visszatérnek a gonoszsághoz, el fogják veszíteni az örökségüket, és szét
fogják szórni őket.

1. Mózes utasításokat ad az izraelitáknak, hogy segítsen nekik emlékezni
a szövetségeikre

Tanítsd meg és beszéljétek meg 5 Mózes 6:1–9-et és 11:18–21-et!

• Mózes 5. könyve Mózes utolsó szavait tartalmazza, melyeket az izraelitákhoz in-
tézett. Ha ti mondanátok egy utolsó üzenetet a családotoknak és a barátaitoknak,
mi lenne az?

• Mit parancsolt az Úr az izraelitáknak 5 Mózes 6:5–7-es verseiben, mit tegyenek?
Mit tehetünk azért, hogy a szívünkben legyenek a szentírások szavai? Hogyan tanít-
hatják a szülők az evangéliumot hatékonyan a gyermekeiknek, és hogyan segít-
hetnek nekik megtanulni a szentírások szeretetét?

• Milyen tanácsot adott Mózes az izraelitáknak az 5 Mózes 6:8–9 és 11:18–20-as
versekben, mit tegyenek? (Jegyezd meg, hogy a homlokkötők „pergamencsíkok
voltak, melyeken négy rész szerepelt a szentírásokból. Ezeket felgöngyölítették
és homlokon vagy a kar körül hordott bőrpántokhoz erősítették” [Bible Dictionary,
„Frontlets”, 676. o.].).

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• Mit gondoltok, miért mondta Mózes a népnek, hogy helyezzenek el részeket
a szentírásokból a szemeik között, a kezeiken, a házaik ajtófelein és a kapuikon?
Milyen hatással lennének ezek az állandó emlékeztetők a cselekedeteinkre?
Mit tehetünk, ami emlékeztethetne minket otthonainkban az Úrra, szavaira
és a vele kötött szövetségeinkre? A képek a falon, a könyvek, amiket olvasunk,
valamint a filmek és tévéműsorok, amiket nézünk, az Úrra emlékeztetnek
minket, vagy a világ iránti vágyakozást fejezik ki?

Ezra Taft Benson elnök azt mondta, hogy „azok az emberek, akiknek Krisztus
a kapitánya, Krisztussal lesznek elfoglalva. Lépjetek be az otthonaikba, és a képek
a falon, a könyvek a polcokon, a zene a légben, valamint szavaik és cselekedeteik
megmutatják, hogy keresztények” (Conference Report, 1985. okt., 6. o.; vagy
Ensign, 1985. nov., 6–7. o.).

2. Mózes azt a tanácsot adja az izraelitáknak, hogy engedelmeskedjenek Isten
parancsolatainak, és emlékezzenek meg róla

Tanítsd meg és beszéljétek meg 5 Mózes 6:10–12-t és 8:1–20-at!

• Milyen főbb pontjai vannak Mózes üzenetének az 5 Mózes 6:10–12 és 8:1–20-as
versekben? Mit jelent megfeledkezni az Úrról? (Lásd 5 Mózes 8:11.) Milyen
következményei vannak annak, ha megfeledkezünk róla? (Lásd 5 Mózes 8:19.)
Hogyan győződhetünk meg arról, hogy nem feledkezünk meg Istenről?

• Milyen állapotokat vagy kihívásokat nevezett meg Mózes, melyek arra késztethetik
az embereket, hogy megfeledkezzenek Istenről? (Lásd 5 Mózes 6:10–12; 8:10–20.)
Miért van az, hogy néhányan elfelejtkeznek az Úrról, miután bőséges áldásokban
részesítette őket (Lásd 5 Mózes 8:17.)

Brigham Young elnök azt mondta: „Leginkább attól féltem [ennek az egyháznak
a tagjait], hogy meggazdagodnak ebben az országban, elfelejtkeznek Istenről
és az ő népéről, meghíznak, kirúgják magukat az egyházból és a pokolra jutnak.
Ezek az emberek át fogják vészelni azt, hogy megtámadják és kirabolják őket,
elviselik a szegénységet és mindenféle üldöztetést, és igazak fognak maradni.
Ennél jobban féltem őket attól, hogy nem fogják átvészelni a jólétet; pedig a gaz-
dagság próbáján is át kell menniük, mert ők lesznek a föld leggazdagabb emberei”
(Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work [1936], 128. o.).

• Kitől ered a jólét, melyben részünk lehet? (Lásd 5 Mózes 8:18.) Hogyan használhat-
juk fel azt, hogy jólétben élünk, az Úr munkájának előremozdítására? (Lásd 5 Mózes
8:18; Jákób 2:18–19.)

3. Mózes azt a tanácsot adja az izraelitáknak, hogy figyeljenek oda üdvösségük
kősziklájára (Jézus Krisztusra)

Tanítsd meg és beszéljétek meg 5 Mózes 32:1–4, 15–18, 30–40, 45–47-et!

• Ki a Kőszikla 5 Mózes 32:3–4-es verseiben? (Jézus Krisztus; lásd még a 15, 18 és 
30–31-es verseket.) Mit gondoltok, miért nevezik Jézus Krisztust időnként a
Kősziklának? (Lásd Hélamán 5:12.)

• Mózes kijelentette, hogy az „ő kősziklájuk” (a gonoszok hamis istenei) nem olyan,
mint a „mi Kősziklánk” (5 Mózes 32:31). Miben különbözik az „ő kősziklájuk”
a „mi Kősziklánk”-tól? (Lásd 5 Mózes 32:37–40.)

• Mit jelent az a kifejezés, hogy a Kősziklára építeni? (Lásd 5 Mózes 32:46–47;
Máté 7:24–27; T&Sz 50:44.) Hogyan tehetjük ezt meg? (Lásd 5 Mózes 18:18–19-es
verseit, melyek Krisztus eljöveteléről jövendölnek, és elmondják nekünk: szük-
ségünk van arra, hogy hallgassunk a szavaira.)

79

17. lecke

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 79



Összegzés Tedd bizonyságod az Üdvözítőről, és fejezd ki háládat a vele kötött szövetségekkel kap-
csolatban! Hangsúlyozd, milyen fontos Istenre emlékezni és betartani a vele kötött
szövetségeket! Tedd bizonyságod, hogy a környezetünkben elhelyezett dolgok – képek,
könyvek és a zene – hatásosan emlékeztethetnek minket az Úrra és a vele kötött
szövetségeinkre! Mutass rá, hogy ugyanazzal a céllal vesszük körbe magunkat ezekkel
a dolgokkal, amiért az ősi izraeliták homlokkötőket viseltek! Ezek a dolgok segítenek
nekünk a Kősziklára építeni; segítenek nekünk megemlékezni az Úrról és követni őt.

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. „Írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire” (5 Mózes 6:9)

Kérd meg az osztály tagjait, hogy sorolják fel, milyen festmények, poszterek, zenefelvé-
telek és más tárgyak vannak az otthonaikban! Mindegyiket jelöljék meg egy „+” jellel
(jelezve, hogy a tárgy valószínűleg segít nekik az Úrról megemlékezni) vagy egy „-” jellel
(jelezve, hogy az inkább elvonja a szívüket az Úrtól). Azt is javasolhatod, hogy az osztály
tagjai tegyék meg ezt a családjukkal egy családi est alkalmával.

2. „Nem hágy el téged” (5 Mózes 4:31)

• Miután megjövendölte, hogy az izraeliták más istenek imádása felé fordulnak
és szétszóratnak (5 Mózes 4:25–28), Mózes reményt adó szavakat ajánlott. Mit ígért
azoknak, akik teljes szívükből keresik az Urat? (Lásd 5 Mózes 4:29–31; Ésaiás
49:14–16.) Hogyan teljesedett be ez az ígéret az életetekben? Mit kell tennünk annak
érdekében, hogy teljes szívünkkel és teljes lelkünkkel keressük az Urat?

3. Ellenállni mások negatív befolyásának

• Milyen veszélyre figyelmeztetett Mózes az 5 Mózes 13:6–8-ban? Hogyan ismerhetjük
fel, amikor valaki megpróbál minket elvonni az Úrtól? Mi módon reagáljunk az ilyen
személyre?

4. „Üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt” (5 Mózes 16:16)

• Az 5 Mózes 16:2, 11 és 16-os versekben említett hely a hajlék (sátor), mely az izrae-
liták hordozható temploma volt. Amikor a hajlék (sátor) melletti ünnepre készültek,
Mózes azt az utasítást adta az embereknek, hogy „üres kézzel senki se jelenjen meg
az Úr előtt” (5 Mózes 16:16). Hogyan vonatkozhat ez a mi templomi látogatásainkra?
Mi módon készülhetünk fel látogatásainkra a templomban, hogy ne lépjünk be
„üres kézzel”? Ez a felkészülés hogyan segít minket hozzá ahhoz, hogy „örvendez-
zünk az Úr színe előtt” a templomban? (Lásd 5 Mózes 16:11.)

• Howard W. Hunter elnök ezt a tanácsot adta: „Legyünk templomba járó emberek!
Menjünk el a templomba, amilyen gyakran a személyes körülményeink megen-
gedik! Tartsatok otthon egy képet egy templomról, hogy gyermekeitek láthassák
azt!” (Conference Report, 1994. okt., 8. o.; vagy Ensign, 1994. nov., 8. o.; lásd
még „Howard W. Hunter elnök”, Liahona különkiadás, 1995. június.) Miért fontos,
hogy elmenjünk a templomba, amilyen gyakran csak lehetséges? Miért fontos,
hogy legyen egy kép az otthonunkban egy templomról?
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5. „Senki sem tudja az ő temetésének helyét” (5 Mózes 34:6)

Az író, aki Mózes 5. könyvét befejezte, csak annyit tudott, hogy Mózes eltávozott,
és ebből azt a következtetést vonta le, hogy meghalt, hogy az Úr eltemette, és hogy
senki nem tudta, hol van a sírja. Mi azonban tudjuk, hogy Mózes átváltozott. 
(Az átváltozott lények állapotáról szóló magyarázatért lásd 3 Nefi 28:7–9; 37–40.)
A Bibliaszótár a következő magyarázatot adja nekünk Mózes átváltozásáról:

„Mint ahogyan az számos ősi próféta esetében is történt, Mózes szolgálata saját halandó
életének határain kívül terjedt. Illéssel együtt eljött a Színeváltozás hegyére, ahol
Péterre, Jakabra és Jánosra ruházta a papság kulcsait (Máté 17:3–4; Márk 9:4–9; Lukács
9:30; T&Sz 63:21; History of the Church, 3:387). Ebből az eseményből, mely Jézus feltá-
madása előtt történt, megtudjuk, hogy Mózes egy átváltozott lény volt, és nem halt
meg, ahogyan azt 5 Mózes 34 feljegyzi (Alma 45:19). Szüksége volt az átváltozásra,
hogy húsból és csontból való teste lehessen az elváltozás idején, mivel a feltámadás
ideje még nem jött el. Ha csak egy szellem lett volna, nem tudta volna elvégezni
a dolgát a hegyen, melynek értelmében a halandó Péternek, Jakabnak és Jánosnak
adta a kulcsokat. (Hasonlítsd össze: T&Sz 129)” (Bible Dictionary, „Moses”, 735. o.).
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A lecke célja A lecke célja: az osztály minden tagját arra buzdítani, hogy legyen bátor és erős,
és úgy éljen Jézus Krisztus evangéliuma szerint.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Józsué 1. Az Úr Mózes utódjaként elhívja Józsuét, és megparancsolja neki,
hogy legyen erős és bátor, tanulmányozza a szentírásokat és tartsa be a paran-
csolatokat. Józsué felkészíti az izraelitákat annak a földnek a birtokbavételére,
amit az Úr megígért nekik.

b. Józsué 3–4; 6. Az izraeliták száraz lábbal kelnek át a Jordán folyón, és 12 követ
helyeznek el átkelésük emlékére. Az izraeliták hite által Jerikó megsemmisül.

c. Józsué 23; 24:14–31. Józsué és népe szövetséget kötnek, hogy az Urat fogják
szolgálni.

2. További olvasmányok: Józsué 7; 14

3. Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy mesélje el a jerikói csata történetét úgy,
mintha szemtanú lett volna (Józsué 6)! Kérd meg az osztály egy vagy két másik
tagját, hogy készüljenek fel egy olyan személyes élmény elmesélésére, amely
Isten hatalmára és szeretetére emlékezteti őket!

4. Amennyiben felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, szerezz be egy ív papírt,
ragasztószalagot vagy befőttes gumit, és egy könyvet! Ha felhasználod a csapdákra
és kelepcékre vonatkozó kérdéseket, hozhatsz egy kis csapdát, például egy egérfogót,
hogy illusztráld a beszélgetést.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Magyarázd el, hogy ez a lecke Józsuéról, a prófétáról szól, aki Izráel népének vezére volt,
amikor elfoglalták az ígéret földjét! Amikor az Úr elhívta Józsuét prófétának, azt taná-
csolta neki, hogy legyen „bátor és erős” (Józsué 1:6). Írjátok fel a táblára ezt a kifejezést!
Tegyél ki egy ív papírt és egy könyvet! Kérd meg az egyik tanulót, hogy állítsa élére
a papírt, és próbálja meg annak tetején egyensúlyba helyezni a könyvet!

Miután az egyik tanuló ezt megkísérelte, magyarázd el, hogy elég erőssé lehet tenni
a papírt ahhoz, hogy megtartsa a könyvet! Tekerd össze a papírt, hogy egy cső legyen
belőle, és erősítsd meg egy befőttes gumival vagy ragasztószalaggal! Állítsd a csövet egy
egyenes felületre! Óvatosan helyezd rá a könyvet! (Ezt gyakorolhatod, még óra előtt.)

Magyarázd el: Józsué azáltal lett erős, hogy megengedte Istennek jelleme átformálását.
Hasonlóan, amikor engedjük, hogy Isten átformálja a jellemünket, megerősödhetünk
és elvégezhetjük azokat a dolgokat, amiket az Úr elvár tőlünk.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók a
mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantételei-
vel kapcsolatos élményeikről!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Az izraeliták 40 évig tartó pusztai vándorlása során Mózes megadta nekik Isten törvé-
nyeit, Isten szószólója volt előttük és vezetőjükként szolgálta őket. Ő volt az egyetlen
vezető, akit az izraeliták egész nemzedéke ismert. De az Úr magához vette őt a pusztai
vándorlás végén – pont abban az időben, amikor egy nagy próba előtt álltak.
Megemlékezve az Izráelnek tett ígéreteiről, az Úr felnevelt egy új vezért, Józsuét, aki
képes volt az ígéret földje elfoglalásának és betelepítésének az irányítására.

1. Az Úr elhívja Józsuét

Tanítsd meg és beszéljétek meg Józsué 1-et!

• Mit gondoltok, milyen kihívásokkal szembesült Józsué, amikor az Úr elhívta, hogy
Mózes utódaként vezesse az izraelitákat? (Kanaán földjének elfoglalásában és bete-
lepítésében kellett vezetnie Izráel népét, ami egy hatalmas vállalkozás volt. Ezenkívül
egy nagyszerű vezető helyét vette át.) Milyen ígéretet adott az Úr Józsuénak, amikor
arra készült, hogy belépjen az ígéret földjére? (Lásd Józsué 1:5.) Miként segíthet ez az
ígéret nekünk az új elhívásainkban vagy a kihívásokban? Hogyan segített neked az
Úr, amikor hasonló helyzetben voltál?

• Milyen parancsolatot ismételt el háromszor az Úr Józsué 1:6–9-es verseiben? Mit
mondott az Úr, mihez lesz szüksége Józsuénak erőre és bátorságra? (Lásd Józsué 1:7.
Emeld ki, hogy bár Józsuénak kellett a bátorság a sok katonai összecsapás meg-
vívásához, de egyfajta erkölcsi bátorságra is szüksége volt ahhoz, hogy azt tehesse,
ami helyes.) Milyen kihívásokkal szembesülünk ma, amihez erőre és erkölcsi
bátorságra van szükség? Milyen példáit figyelted meg az erkölcsi bátorságnak?

• Mit mondott az Úr Józsuénak, mit tegyen annak érdekében, hogy boldoguljon?
(Lásd Józsué 1:8. Magyarázd el, hogy a parancsolatok könyve a szentírásokat jelenti!)
Mit gondoltok, miért volt fontos Józsuénak a szentírások tanulmányozása ahhoz,
hogy sikeres legyen az elhívásában? Hogyan segít minket a szentírások rendszeres
tanulmányozása?

2. Az izraeliták száraz lábbal kelnek át a Jordán folyón; hitük által Jerikó
megsemmisül

Tanítsd meg és beszéljétek meg Józsué 3–4-et és 6-ot!

• A Jordán folyó éppen kiáradt a medréből, amikor az izraelitáknak át kellett kelniük
rajta. Hogyan mutatta meg az Úr Izráel gyermekeinek, hogy ott van Józsuéval, mint
ahogy Mózes mellett is ott volt? (lásd Józsué 3:7–8, 14–17; 4:14. Amennyiben szük-
séges, magyarázd meg, hogy a szövetség ládája egy hordozható oltár volt, mely szent
írásokat tartalmazott, többek között Mózes írásait és a táblákat a tízparancsolattal.)
Hogyan mutatja meg nekünk az Úr, hogy irányítja és inspirálja az élő prófétát, éppen
úgy, ahogyan azt az eddigi prófétákkal tette?

• Mit kellett tenniük a ládát hordozó papoknak, mielőtt megállt volna a Jordán folyó
vize? (Lásd Józsué 3:13–17. Bele kellett lépniük a túláradó folyó vizébe, míg a ládát
vitték.) Miként kér tőlünk az Úr néha hasonló dolgokat?

Elder Boyd K. Packer azt mondta:

„Nem sokkal azután, hogy elhívtak általános felhatalmazottnak, elmentem elder
Harold B. Lee-hez, hogy tanácsot kapjak tőle. Figyelmesen meghallgatta a problémá-
mat, majd azt tanácsolta, hogy menjek el David O. McKay elnökhöz. McKay elnök
tanácsokat adott nekem azzal kapcsolatban, hogy mit tegyek. Nagyon erős volt
bennem az akarat, hogy engedelmeskedjek, de semmilyen lehetőségét nem láttam
annak, hogy a tanácsa szerint cselekedjek.
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Visszamentem elder Lee-hez, és elmondtam neki: nem látok lehetőséget arra, hogy
olyan irányban haladjak, amerre a tanács szerint mennem kell. Azt mondta: »Az a
gond veled, hogy az elején akarod látni a dolog végét«. Azt válaszoltam, hogy szeret-
nék legalább egy vagy két előttem álló lépést meglátni. Akkor kaptam meg életem
egyik legnagyobb leckéjét: »Meg kell tanulnod a világosság széléig menni, majd egy
pár lépést a sötétségbe. Akkor meg fog jelenni a fény, és megmutatja az előtted álló
utat«” („The Edge of the Light”, BYU Today, 1991. márc., 22–23. o.).

• Miért állított fel Izráel népe 12 emlékkövet, miután átkeltek a Jordán folyón?
(Lásd Józsué 4:1–9. Bizonyságnak az Úr hatalmáról az eljövendő nemzedékek előtt,
emlékeztetve őket arra, hogy az Úr éppen úgy meg fogja áldani őket, ahogy az
atyáikat megáldotta.) Milyen személyes emlékek juttatják eszetekbe Isten hatalmát
az életetekben? (A válaszok magukban foglalhatják az úrvacsorát; képeket Krisztusról,
a templomokról és a prófétákról; a szentírásokat; valamint a naplókban feljegyzett
lelki élményeket.) Ezek az emlékek hogyan áldhatják meg mások életét? (Lásd Józsué
4:21–24.)

Tedd bizonyságod, hogy az Úr válaszol az imákra, áldásokat és kinyilatkoztatásokat
ad, és csodálatos dolgokat visz véghez minden új nemzedék idején! Kérd meg
az előzetesen felkért tanulókat, hogy meséljenek olyan élményekről, melyek Isten
hatalmára és szeretetére emlékeztetik őket!

• Kérd meg az előzetesen kijelölt tanulót, hogy mesélje el a jerikói csata történetét úgy,
mintha szemtanú lett volna (Józsué 6)! Mi vezetett Jerikó falainak leomlásához?
(Lásd Zsidók 11:30.) Miért volt a hit cselekedete az izraeliták viselkedése?

• Jerikónak mely lakosai maradtak csak életben? (Lásd Józsué 6:17, 22–25; lásd még
Józsué 2:1–15.) Mi a tanulság abból, hogy Ráháb és családja megmenekült?

3. Józsué és népe szövetséget kötnek, hogy az Urat fogják szolgálni

Tanítsd meg és beszéljétek meg Józsué 23-at és 24:14–31-et!

• Élete vége felé Józsué emlékeztette az izraelitákat, hogy mi mindent tett értük Isten.
Józsué azt is tanácsolta nekik, hogy kerüljék el a csapdákat és a kelepcéket. Ha hoztál
magaddal egy kis csapdát, mutasd be, hogyan működik! Ha nem hoztál csapdát,
meséld el, hogyan működik! Milyen dolgokat kell megtennünk, hogy elkerüljük
a csapdába esést? (Először is fel kell ismernünk, hogy csapdáról van szó, aztán távol
kell maradnunk tőle.)

• Az utolsó alkalommal, amikor tanácsot adott, Józsué arra intette Izráel népét, hogy
„az Úrhoz” ragaszkodjanak, ne „[a kanaánita] népek maradékaihoz” (Józsué 23:8;
12). Hogyan ragaszkodhatunk az Úrhoz és nem világhoz? Mi módon jelentene
csapdát vagy kelepcét az izraelitáknak, ha Kanaán népeihez ragaszkodnának? Milyen
csapdái és kelepcéi vannak a világnak, amelyekkel napjainkban szembesülünk?

• Milyen fontos tanácsot adott Józsué élete végén? (Lásd Józsué 24:14–15.) Milyen
szövetséget kötött Józsué és Izráel arról, kit fognak szolgálni? (Lásd Józsué 24:15–18,
21–25, 31.) Miért nem szolgálhatjuk egyszerre az igaz Istent és a világi isteneket?

• Miért fontos még ma úgy dönteni, hogy az Urat fogjuk szolgálni? Hogyan mutathat-
juk meg, hogy úgy döntöttünk, őt szolgáljuk?

Elder Marvin J. Ashton azt mondta: „Józsué az azonnali döntések fontosságára emlé-
keztet minket: »Válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; . . . én azonban
és az én házam az Úrnak szolgálunk« (Józsué 24:15). Nem holnap, nem amikor
majd készen állunk, nem amikor kényelmes, hanem még ma, azonnal válassz, hogy
kit fogsz szolgálni! Ő, aki megkér minket arra, hogy kövessük Őt, Szellemével és
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sugalmazásaival mindig ott lesz velünk és irányít minket. Felvázolta és megjelölte
előttünk az utat; kinyitotta a kapukat és megmutatta az irányt. Megkért minket arra,
hogy menjünk Őhozzá, és most van a legmegfelelőbb idő arra, hogy a társaságát
élvezzük. A legegyszerűbben akkor tudunk a helyes útra térni és azon megmaradni,
ha úgy cselekszünk, ahogy azt Jézus is tette – teljesen elkötelezzük magunkat arra,
hogy mindenben az Ő Atyja akaratát tesszük” (Conference Report, 1983. ápr., 41. o.;
vagy Ensign, 1983. máj., 30–31. o.).

Összegzés Józsué utolsó tanácsa, melyet az izraelitáknak adott, magában foglalta ugyanazt a fel-
szólítást, melyet az Úr adott neki, amikor prófétának elhívta: Legyetek erősek és bátrak
(Józsué 23:1–6). Ez a felhívás ma is érvényben van, éppen úgy, mint akkor, mert min-
dannyian egy fontos szellemi csata résztvevői vagyunk, mely a jó és a rossz között zajlik.

Elder Ezra Taft Benson azt mondta, hogy két tantétel szükséges alapvetően a bizton-
sághoz és a békéhez: „Először is, az Istenbe vetett bizalom; másodszor pedig az elhatáro-
zás, hogy megtartod a parancsolatokat, hogy szolgálni fogod az Urat és azt teszed,
ami helyes. . . . Az Úr a kinyilatkoztatásokban világosan rámutatott arra, hogy bár veszé-
lyes idők jönnek, kísértések és bűn lesz körülöttünk, bennünk pedig a bizonytalan-
ság érzése; bár az emberek szíve elbátortalanodik és lelkük aggodalommal telik meg;
ha bízunk Istenben és betartjuk a parancsolatait, nem kell félnünk” (Conference
Report, 1950. okt., 146. o.).

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Egy sikeres vezető helyére lépve

• Józsuéhoz és Brigham Younghoz hasonlóan sok embert hívtak már el arra, hogy
nagyszerű vezetők helyére lépjenek. Milyen kihívásokkal szembesülhettek?
Mit gondoltok, mi segített nekik abban, hogy sikeresek legyenek? Mit tehetünk
annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, ha egy olyan embernek a helyére lépünk,
aki kitűnő munkát végzett akár a munkahelyén, akár az egyházban, az iskolában
vagy otthon?

2. Az egyén bűneinek másokra kivetített következményei

• Tanítsd meg Ákán történetét Józsué 7. fejezetéből! Ákán engedetlensége miatt
Ai népe legyőzte az izraelitákat (Józsué 7:1–5). Mit tett Ákán, ami ide vezetett?
(Lásd Józsué 7:20–21. Izráelre vonta az Úr elégedetlenségét, mert nem engedel-
meskedett neki, és ruhát, valamint pénzt hozott magával Jerikóból.)

• Mit sugallnak Ákán bűneinek következményei, milyen hatással lehetnek másokra
a saját bűneink? Milyen szempontból téves az a gondolatmenet, hogy csak minket
érintenek a cselekedeteink, és nem lehetnek senki másnak a kárára? (Példákat
is felhozhatsz arra, hogy az ember cselekedetei milyen hatással lehetnek másokra:
Egy ittas vezető okozta baleset hatással lehet az ártatlan emberek életére, akik
sérülést szenvednek. Az a személy, aki zavarja a tanítást egy Vasárnapi Iskolán,
megnehezíti mások számára, hogy oda tudjanak figyelni és érezhessék a Szellemet.
Az egyén, aki szexuális bűnöket követ el, vagy nem tartja be a Bölcsesség szavát,
fájdalmat és szenvedést okoz másoknak. A hűtlen házastárs felbonthat egy családot,
és nagy fájdalmat tud okozni ezzel az ártatlan családtagoknak. Az egyház egyes
tagjai, akik nem követik az Urat, visszatarthatják az egyház egészét attól, hogy
elnyerje az Úr áldásait.)
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Elder James E. Faust azt mondta: „Az egyéni döntések nem magántermészetűek;
mindnek vannak nyilvános következményei. . . . Társadalmunk annak az összessége,
amit több millió egyén a magánéletével tesz. Ezeknek az egyéni viselkedésmódoknak
az összessége hatalmas általános következményekhez vezet a világban. Nincsenek
kizárólag az egyént érintő döntések” (Conference Report, 1987. ápr., 101. o.; vagy
Ensign, 1987. máj., 80. o.).

3. Káleb megkapja Hebron földjét

• Józsué 14 számot ad arról, hogyan kapta meg Káleb Józsuétól Hebron földjét.
Miért kapta meg Káleb Hebron földjét? (Lásd Józsué 14:6–14. Figyelj fel arra,
hogy a „tökéletesen követte az Urat” kifejezés megismétlődik a 8., 9. és 14. ver-
sekben is!)

Spencer W. Kimball elnök csodálatát fejezte ki Káleb iránt, és javasolt néhány dolgot,
amit megtanulhatunk tőle:

„Nagyon fontos dolgokat tanulunk meg Káleb példájából. Éppen úgy, mint ahogyan
Kálebnek is igaznak és hithűnek kellett maradnia, hogy elnyerje az örökségét,
nekünk is emlékeznünk kell arra, hogy bár az Úr helyet ígért nekünk a királyságá-
ban, nekünk is állandó jelleggel, hithűen igyekeznünk kell azon, hogy érdemesek
legyünk a jutalom elnyerésére.

Káleb egy olyan kéréssel és kihívással fejezte be megindító mondatait, mely teljes
mértékben visszhangra talál a szívemben. Még mindig az Anákok, az óriások kezében
volt az ígéret földje, és le kellett győzni őket. Káleb – ekkor 85 évesen – ezt mondta:
»add nékem ezt a hegyet« (Józsué 14:12).

Magam is így vélekedek a munkáról ebben a pillanatban. Hatalmas kihívások állnak
előttünk és óriási lehetőségekkel fogunk szembe nézni. Szívesen fogadom ezt az
izgalmas eljövendőt, és alázatosan ezt kívánom mondani az Úrnak: »add nékem ezt
a hegyet«, add nékem ezeket a kihívásokat” (Conference Report, 1979. okt., 115. o.;
vagy Ensign, 1979. nov., 79. o.).

4. „Válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok”

Amennyiben rendelkezésetekre áll az Old Testament Video Presentations (53224),
megmutathatsz egy hat perces bejátszást az arab csődör engedelmességéről az éhség
és a szomjúság idején, melynek címe: „Choose You This Day Whom Ye Will Serve”
(„Válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok”).
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A lecke célja A lecke célja: arra buzdítani az osztály tagjait, hogy olyan befolyásoknak tegyék ki
magukat, amelyek segíteni fognak nekik az evangélium szerint élni egy kihívásokkal
teli világban.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Bírák 2:6–23. Megindul a hitehagyás körfolyamata, ahogy Izráel gyermekeinek
felnövekvő nemzedéke elfordul az Úrtól, hogy a körülöttük lakó népek isteneit
szolgálják.

b. Bírák 4:1–16. Bárák parancsot kap Izráel megszabadítására Kanaán királya, Jábin
uralma alól (4:1–7). Beleegyezik abba, hogy elmenjen, ha Debora is vele megy
(4:8–9). Debora és Bárák megmentik az izraelitákat a kananeusoktól (4:10–16).

c. Bírák 6–7. Gedeon parancsot kap Izráel megszabadítására a midiánitáktól (6:1–24).
Tíz másik emberrel együtt éjszaka elpusztítják Baál oltárát (6:25–35). Az Úr két
jel megadásával segítségéről biztosítja Gedeont (6:36–40). Gedeon 300 férfival
együtt kiszabadítja Izráelt a midiániták kezéből (7:1–25).

d. Bírák 13–16. Egy angyal azt az utasítást adja Sámson szüleinek, hogy nazireusnak
(„szenteltetett”) neveljék fel a fiút (13:1–25). Sámson nagyon erősnek bizonyul,
de sok olyan fogadalmat megszeg, amit a nazireusok tesznek (14–15). Sámson
enged Delila csábításának, levágják a haját, legyengül, elfogják a filiszteusok és
köztük hal meg, míg ledönti a templomukat (16:1–31).

2. Megkérheted a tanulókat, hogy készüljenek fel egy vagy több, ebben a leckében
szereplő szentírásbeli történetből, és foglalják össze azokat az órán.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Gordon B. Hinckley elnök mesélt egy olyan esetről, amikor egy fiatal fát ültetett el a
kertjében, de figyelmen kívül hagyta azt, hogy megtámasztó karókkal segítse annak
egyenes növekedését. Egy idő múlva a szél olyan hatást gyakorolt a fára, hogy az erősen
oldalra dőlt. Hinckley elnök felismerte, hogy ha karókhoz erősítette volna a fát, azok
megtartották volna addig, amíg meg nem erősödik annyira, hogy maga is ellen tud állni
a szélnek. (Conference Report, 1993. okt., 77–78. o.; vagy Ensign, 1993. nov., 59. o.)

Magyarázd el, hogy néha hasonlóak lehetünk ehhez a fiatal fához, amennyiben nem
vagyunk képesek magunk ellenállni a szélnek (a Sátán kísértéseinek). A Bírák
könyvében megismerkedünk néhány „karóval”, melyek megtámaszthatnak minket.
Rajzolj a táblára egy fiatal fát, mely négy megtámasztó karóhoz van kötve! A lecke
során, a négy szentírástörténethez érve, nevezd el az egyes karókat a következőképpen:

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Józsué vezetésével az izraeliták elfoglalták az ígéret földjének nagy részét. Józsué halála
után Izráel egészen Sámuel próféta és Salamon király idejéig nem egyesült egyetlen
vezér irányítása alatt sem. Időközben 12 bíró szolgált Izráel vezetőjeként és a hadsereg
parancsnokaként. Kormányzásuk idejének nagy része tragikus kimenetelű volt, mert
Izráel számos alkalommal ment át a következő körfolyamaton: hitehagyás, fogság, bűn-
bánat és szabadulás.

A történelem tragikus részeinek ellenpólusaként ott vannak azoknak az embereknek
a történetei, akik igazak maradtak, és erőteljes példát állítottak arra, hogyan kell hitet
és bátorságot gyakorolni egy hitehagyott világban. Debora és Gedeon mindketten
igaz bírák voltak, akiket Izráel megszabadítására támasztott az Úr. Debora hite nagy
mértékben hozzájárult Izráel szabadulásához a kananeusok egy serege elől. Az, hogy
Gedeon az Úrhoz fordult, lehetővé tette, hogy 300 férfiből álló serege csodával határos
módon legyőzze a midiánitákat.

1. Az igaz szülők ereje és a tanításaiktól történő elfordulás következményei

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Bírák 2:6–23-at!

• A Bírák könyvében Izráel gyermekei számos alkalommal tapasztalják meg az igaz-
életűség és a hitehagyás körfolyamatát (lásd „A hitehagyás körfolyamata a Bírák
könyvében” ábrát a 89. oldalon). Mi módon lépett be az izraeliták felnövekvő nem-
zedéke a hitehagyás körfolyamatába? (Legyél különös tekintettel a Bírák 2:10, 12, 17,
20 és 22-es verseire! Javasold, hogy az osztály tagjai jelöljék meg a kulcsszavakat
ezekben a versekben! Emeld ki, hogy Izráel gyermekei elhagyták Istent, majd elfor-
dultak szüleik tanításaitól és szövetségeitől!)

• Miért van az, hogy a gyerekek néha elfordulnak szüleik igaz tanításaitól és útjaitól?
Miként segíthetnek a szülők a gyermekeiknek abban, hogy hithűek maradjanak?
Hogyan erősítettek meg titeket a szüleitek vagy családotok más tagjai abban, hogy
igaz életet éljetek?

• Hogyan ismerhetjük fel a hitehagyás első jeleit? Miként törhet ki valaki a hitehagyás
körfolyamatából? Hogyan segíthetünk megfelelő módon egy olyan családtagnak
vagy barátnak, akiről úgy látjuk, hogy egyre távolodik az igazságtól?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Az Istenbe vetett hit

Igaz
szülők

Igaz
barátok

Szövetségek
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2. Debora – egy igaz barát ereje

Röviden tekintsétek át Debora és Bárák történetét a Bírák könyvének 4:1–16-os
verseiből, vagy tegye meg ezt egy erre kijelölt tanuló!

• Mit parancsolt az Úr Báráknak, mit tegyen? (Lásd Bírák 4:6–7.) Milyen érzései voltak
Báráknak ezzel a feladattal kapcsolatban? Milyen feltétellel volt hajlandó Bárák
harcba menni Sisera és 900 szekere ellen? (Lásd Bírák 4:8.) Mit gondoltok, miért volt
hajlandó Bárák abban az esetben szembenézni Siserával, ha Debora is vele megy?

• Debora mely tulajdonságai tesznek rátok jó benyomást? Milyen tulajdonságai voltak,
melyekkel Bárák esetleg nem rendelkezett? (Lásd Bírák 4:4–9, 14.)

• Mit tanulhatunk Deborától arról, hogyan lehet igaz barátnak lenni? (Az egyik tanul-
ság az, hogy az igaz barátok az Úr iránti engedelmességre késztetnek minket, és erőt
adnak nekünk, hogy azt tegyük, ami helyes.) Hogyan segítenek neked a barátaid
abban, hogy szembenézz a kemény kihívásokkal vagy engedelmeskedj az Úr paran-
csolatainak? Miként lehetünk jobb barátai másoknak?

Javasold, hogy az osztály tagjai írják le a barátaik neveit, és kérdezzék meg maguktól,
hogy (1) Deborához hasonlóan viselkednek-e ezekkel a barátokkal, és (2) hason-
lítanak-e Deborához ezek a barátok!

3. Gedeon – az Istenbe vetett hit ereje

Röviden tekintsétek át Gedeon történetét a Bírák könyvének 6–7-es fejezeteiből, vagy
tegye meg ezt egy erre kijelölt tanuló!

• Mit parancsolt az Úr Gedeonnak, mit tegyen? (Lásd Bírák 6:14.) Mi volt Gedeon
első reakciója? (Lásd Bírák 6:15.)

• Hogyan biztosította az Úr Gedeont arról, hogy ő adta neki parancsba Izráel megsza-
badítását, valamint arról, hogy vele lesz és segíteni fog neki? (Lásd Bírák 6:16–23,
36–40; 7:9–15.)

• Amikor Gedeon elhitte, hogy valóban az Úr parancsolta meg neki Izráel megszaba-
dítását, hittel haladt tovább. Miért akarta az Úr, hogy Gedeon 32 000 emberből álló
seregét 300-ra csökkentsék, amikor harcba mennek a midiániták ellen? (Lásd Bírák
7:2. Az Úr azt akarta, hogy bízzanak benne az izraeliták, és az ő erejét ismerjék fel,
ne a saját erejüket.) Ma hogyan tanít minket az Úr arra, hogy bízzunk benne és ismer-
jük fel az erejét?

• Mi történt, amikor Gedeon és 300 embere szembekerült a midiánitákkal? (Lásd Bírák
7:16–23.) Mit gondoltok, miért mondta Gedeon az embereinek, hogy kiáltsák:

A HITEHAGYÁS

KÖRFOLYAMATA

A BÍRÁK

KÖNYVÉBEN FOGSÁG

SZABADSÁG

ALÁZATOSSÁG
ÉS BŰNBÁNAT

HITEHAGYÁSSZABADULÁS

89

19. lecke

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 89



„Fegyverre! az Úrért és Gedeonért!” (Lásd Bírák 7:20. Gedeon tudta, hogy velük
van az Úr, és azt akarta, hogy ezt az emberei is tudják.)

• Mit tanulhatunk Gedeontól? Hogyan segített nektek az Úr egy olyan dolog megté-
telében, amire ő kért meg, és ami nehéz volt? (Miután az osztály tagjai megosztották
egymással a tapasztalataikat, tedd bizonyságod, hogy amikor az Úr parancsolatot ad
valaminek a megtételére, segít abban, hogy elvégezzük azt!)

4. Sámson – a szövetségek ereje és felbontásuk következményei

Röviden tekintsétek át Sámson történetét a Bírák könyvének 13–16-os fejezeteiből,
vagy tegye meg ezt egy erre kijelölt tanuló!

• Hogyan tudta meg Sámson anyja, aki meddő volt, hogy fia születik? (Lásd Bírák
13:2–3.) Mit mondott az angyal Sámson anyjának a fiúról, akivel terhes lesz?
(Lásd Bírák 13:4–5. Magyarázd el, hogy a „szenteltetett” szó arra utal, hogy a na-
zireusok szövetségeket kötöttek az Úrral, hogy elválasztják magukat a világ
dolgaitól és szentek lesznek őelőtte! A nazireusok fogadalmát Mózes 4. könyve
írja le, a 6:2–6, 8-as versekben.)

• Milyen áldásokat adott az Úr Sámsonnak, hogy segítsen neki küldetése betöltésében,
mely szerint meg kellett szabadítania Izráelt a filiszteusoktól? (Lásd Bírák 13:24–25;
14:5–6, 19; 15:14–15. Az Úr szellemi és fizikai erővel áldotta meg őt.)

• Nazireusként és Izráel házának tagjaként Sámuel szövetségeket kötött az Úrral.
Hamarosan megszegte azonban nazireusi fogadalmait, és felbontotta szövetségeit,
melyet Izráel házának tagjaként kötött. Milyen fogadalmakat szegett meg és
milyen szövetségeket bontott fel? (Az alábbiakban felsorolunk néhány szövetséget,
melyet Sámson felbontott.)

a. Izráel szövetséges házán kívül házasodott (Bírák 14:1–3).
b. Erkölcstelenséget követett el egy paráznával (Bírák 16:1).
c. Levágták a haját (Bírák 16:4–20).

• Milyen következményei voltak annak, hogy Sámson megszegte a szövetségeit?
(Lásd Bírák 16:17–21. Elhagyta őt a szellemi és a fizikai ereje. A filiszteusok bekötötték
a szemét és megkötözték. Amennyiben szükség van rá, magyarázd el, hogy Sámson
fizikai ereje nem a hajában rejlett! Az Úrral kötött szövetség jele volt a haj, és amikor
azt levágták, azért vette el tőle az Úr a fizikai erejét, mert felbomlott a szövetség.)
Mi történik, amikor megszegjük a szövetségeinket? Milyen jelek emlékeztetnek min-
ket az Úrral kötött szövetségeinkre?

• Az Úrral kötött szövetségeknek az erő, az útmutatás és az elkötelezettség forrásainak
kell lenniük. Milyen szövetségeket kötünk az Úrral? Hogyan erősítettek meg ben-
neteket ezek a szövetségek? (A szövetségek egy részről úgy erősítenek meg minket,
hogy segítenek nekünk ellenállni a Sátán erőfeszítéseinek, amikor be akarja kötni
a szemünket vagy meg akar kötözni minket.)

• Sámsonnak nagyszerű lehetőségei voltak. Az angyal, aki a születését bejelentette,
azt mondta, hogy hozzá fog kezdeni Izráel megszabadításához a filiszteusoktól.
Az Úr sok adománnyal megáldotta őt, többek között roppant fizikai erővel.
Milyen belső gyengeségek okozták a bukását? (Lásd Bírák 15:7; 16:1; T&Sz 3:4.
A válaszok között lehet: önmagával szembeni engedékenység, erkölcstelenség,
bosszúvágy és a szövetségek megszegése.) Hogyan győzhetjük le a gyengeségeket,
melyek visszatarthatnak minket attól, hogy kihasználjuk a lehetőségeinket és
azzá legyünk, akikké lehetünk?
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Összegzés Magyarázd el, hogy Józsué könyvében az izraeliták sok fizikai természetű csatát vívtak
és nyertek a kananeusok ellen! A Bírák könyvében azonban az izraeliták veszíteni
kezdtek a szellemi természetű csatákban, amikor hagyták, hogy befolyásolják őket a
kananeusok világi szokásai és hamis istenei. Mi is szembe nézünk hasonló szellemi
csatákkal. Tedd bizonyságod, hogy megnyerhetjük ezeket a csatákat, ha (1) követjük
az igaz szülők és ősök tanításait, (2) szert teszünk jó barátokra, (3) növeljük az Úrba
vetett hitünket és (4) megtartjuk a szövetségeinket!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A szülők közreműködésének hatása gyerekeik világias életszemléletére
(Bírák 1:28)

• Az izraeliták felnövekvő nemzedékének az irányú kudarca, hogy hithűek marad-
janak, nem teljesen csak az ő hibájuk volt. Mit mondanak a Bírák könyvének 1:21,
27–33 és 2:1–4-es versei, min alapult a gyermekek kudarca? (Azon, hogy a szülők
nem tudták kiűzni a kanaenitákat. Bár a szülők elég erősek voltak ahhoz, hogy ellen
tudjanak állni az őket körülvevő világ kísértéseinek, gyermekeik már nem voltak
elég erősek ehhez.)

• Ma hogyan teszi ki néhány szülő világi befolyásoknak a gyermekét; ugyanazt a hibát
követve el ezzel, amit az izraeliták felnövekvő nemzedékének a szülei is elkövettek?
(Biztasd a tanulókat, hogy jól behatárolható válaszokat adjanak!)

2. Csodák napjainkban

• Miért érezhetik egyesek Gedeonhoz hasonlóan azt, hogy az Úr több csodát művelt
az előző nemzedékek idején, mint az ő idejükben? (Lásd Bírák 6:13.) Milyen szerepet
játszunk mi a csodák létrejöttében? (Lásd Moróni 7:35–38.) Honnan tudjátok,
hogy Isten még mindig végez csodákat? Hogyan ismerhetjük fel még jobban az egy-
szerű csodákat az életünkben?

3. „Izráel még dicsekednék velem szemben” (Bírák 7:2)

• Miért parancsolta meg Gedeonnak az Úr, hogy küldje haza serege nagy részét, még
mielőtt szembeszállnának a midiánitákkal? (Lásd Bírák 7:2.) Hogyan dicsekszik
közülünk néhány ember? (Ahelyett, hogy felismernénk: az Úrtól jönnek az áldásaink
és tőle kapjuk az erőt, néhányan közülünk azt állítják, hogy saját erőfeszítéseinkkel
kerestünk meg mindent, amink van.) Miként győzhetjük le ezt a problémát?

4. Ellenállni a kísértésnek

• Sámson tudta, hogy Delila már háromszor megpróbálta elárulni őt. Miért mondta
meg neki mégis ereje titkát? (Lásd bírák 16:15–17.) Vesd össze Sámson Delilának
adott válaszait József reakcióival Pótifár feleségével kapcsolatban (1 Mózes 39:7–12)!
Hogyan állhatunk ellen a rendületlen kísértéseknek, vagy győzhetjük le azokat?
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A lecke célja A lecke célja a tanulók biztatása, hogy kövessék Ruth, Naómi és Anna igaz tulajdonságait.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Ruth 1–2. Férje halála után Ruth elhagyja otthonát, hogy anyósával, Naómival
Betlehembe menjen. Betlehemben Ruth Boáz földjén dolgozik, aki kedvesen
viselkedik vele.

b. Ruth 3–4. Ruth Boáz lábához fekszik, aki megígéri neki, hogy elveszi feleségül.
Összeházasodnak és születik egy gyermekük. Leszármazottaik között van Dávid
király és Jézus Krisztus.

c. 1 Sámuel 1; 2:1–2, 20–21. Anna egy fiúval áldatik meg, akit ígérete szerint
az Úrnak szentel. Később több gyermekkel is megáldatik.

2. Amennyiben fel fogod használni a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozzál minden
tanulónak egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát!

3. Amennyiben rendelkezésetekre áll az Old Testament Video Presentations (53224),
megmutathatsz az órán egy három perces bejátszást, melynek címe: „Hannah’s
Faith” („Anna hite”).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Adj minden tanulónak egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát!

Magyarázd el, hogy bár Ruth könyve rövid, mégis tisztán megmutatja, hogy Ruth egy
igazéletű nő volt! Ezután tedd fel a következő kérdéseket, a tanulók pedig a kiosztott
papírdarabokra írják fel a válaszaikat!

• Ha egy pár szóban kellene jellemezni téged, mit szeretnél, mi legyen az a pár szó?
Nevezz meg egy dolgot, amit megtehetsz ezen a héten annak érdekében, hogy köze-
lebb kerülj a kívánt jellemzéshez!

Magyarázd el, hogy ez a lecke Ruth és két másik nő: Naómi és Anna igaz tulajdonsá-
gairól szól!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ruth elhagyja az otthonát, hogy Naómival Betlehembe menjen

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ruth 1–2-t!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Miért költözött Naómi és a családja Moábba? (Lásd Ruth 1:1–2.) Miért tért vissza
Naómi Betlehembe, miután meghaltak a fiai és a férje? (Lásd Ruth 1:6. Betlehem volt
az otthona, és már elmúlt az éhség.)

• Míg Moábban éltek, Naómi fiai feleségül vették Orpát és Ruth-ot, akik moábita nők
voltak (Ruth 1:4). Hogyan mutatta ki szeretetét és törődését menyei iránt Naómi,
amikor azok felajánlották neki, hogy visszatérnek vele Betlehembe? (Lásd Ruth
1:7–13.) Mit tanulhatunk abból, ahogyan Naómi a menyeivel törődött, ami segíthet
nekünk a családi kapcsolatainkban?

• Naómi egyik menye, Orpa, visszatért a saját családjához, de a másik menye, Ruth
kitartott amellett, hogy Naómival Betlehembe menjen. Mit tudunk meg Ruth-ról
a Naóminak tett ígéretéből, melyet a Ruth 1:16–17-es versekben olvashatunk?
(Szerető és hűséges volt; hajlandó volt arra, hogy áldozatot hozzon.) Miképpen
mutathatunk fokozottabb hűséget a családjainkban? Hogyan mutathatunk nagyobb
önzetlenséget, amint azt Ruth-tól is láthattuk?

• Miről mondott le Ruth, hogy Naómival Betlehembe menjen? (A válaszok között
lehet: szülőföldjéről, családjáról, barátairól és vallásáról.) Mit nyert Ruth azzal,
hogy Naómival ment? (Jézus Krisztus evangéliumát; lásd az első további ötletet
a tanításhoz.) Mit tanulhatunk Ruth példájából az evangéliumért tett áldozat-
hozatalokkal kapcsolatban?

• Mit tett Ruth, miután Betlehembe mentek, hogy ételről gondoskodjon saját maga
és Naómi számára? (Lásd Ruth 2:2. Szükség lehet arra, hogy elmagyarázd: a kalász-
szedegetőnek megengedték, hogy összegyűjtse és megtartsa magának a kalászokat,
melyeket aratás után a mezőn hagytak.) Kinek a mezején szedegette Ruth a kalászo-
kat? (Lásd Ruth 2:1, 3.) Mi volt az, amire felfigyelt Boáz Ruth-tal kapcsolatban?
(Lásd Ruth 2:5–7, 11. Boáz látta, hogy Ruth keményen dolgozik. Ezen kívül tudott
mindarról, amit Ruth Naómiért tett.) Mi módon mutatott Boáz kedvességet Ruth-tal
szemben? (Lásd Ruth 2:8–9, 14–16.)

• Miben mutatkozott meg Ruth önzetlensége, amikor visszatért a kalásszedegetésből?
(Lásd Ruth 2:14, 17–18. Ruth hazahozta Naóminak az összegyűjtött kalászokat,
és egy kis ételt is hozott neki, amit az ebédjéből spórolt meg.) Milyen áldásokat
kaptatok mások önzetlen cselekedeteinek eredményeképpen?

2. Ruth és Boáz összeházasodnak és születik egy gyermekük

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ruth 3–4-et!

• Naómi azt tanácsolta Ruth-nak, mutasson be egy rítust, mely remélhetőleg Ruth
és Boáz házasságához vezet majd (Ruth 3:1–5). Azzal, hogy Boáz lábaihoz feküdt,
Ruth tulajdonképpen házassági ajánlatot tett neki. Mit árult el Ruth engedelmessége
Naómi tanácsa iránt abból, hogy milyen érzéseket táplált Naómival szemben?

• Hogyan reagált Boáz, amikor felébredt, és a lábainál fekve találta Ruth-ot? (Lásd Ruth
3:8–15. Jegyezd meg, hogy Ruth válasza: „Terjeszszed ki hát takaródat a te szolgá-
lódra” azt jelentette, hogy „védelmezz, vigyázz rám és törődj velem”!) Milyen felté-
tellel egyezett bele Boáz abba, hogy feleségül vegye Ruth-ot? (Lásd Ruth 3:11–13.
Magyarázd el, hogy amikor Ruth férje meghalt, a férj legközelebbi férfirokonának
kellett Ruth-ot feleségül vennie. Boáz nem volt a legközelebbi férfirokona, de
beleegyezett abba, hogy elvegye Ruth-ot, amennyiben ezt a legközelebbi férfirokon
nem kívánta megtenni.)
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• Milyen híre volt Ruth-nak Betlehem lakosai között? (Lásd Ruth 3:11.) Mi módon szol-
gált javára ez a híre a Boázzal való kapcsolatban? Miért fontos, hogy a családtagjaink,
a barátaink és a szomszédaink tudják, miben hiszünk és milyen értékeket igyekszünk
támogatni?

• Mit tett Boáz, miután megígérte Ruth-nak, hogy feleségül veszi? (Lásd Ruth 3:15;
4:1–8.) Mivel mutatta meg Boáz, hogy becsületes ember? (Lásd Ruth 4:9–10, 13.
Véghezvitte, amit Ruth-nak megígért, a meghalt férjjel szemben pedig eleget tett
társadalmi kötelezettségének.)

• Izráel melyik híres királya származott Ruth-tól és Boáztól? (Dávid király volt az egyik
ükunokájuk; lásd Ruth 4:17, 21–22.) Ki más volt még Ruth és Boáz leszármazottai
között? (Jézus Krisztus; lásd Máté 1:5–16; János 7:42.)

• Elder Thomas S. Monson hősnőnek nevezte Ruth-ot. (Conference Report, 1974. okt.,
156. o.; vagy Ensign, 1974. nov., 108. o.) Mi mutatja azt, hogy Ruth egy hősnő volt?
(Elder Monson azt mondta, hogy Ruth a kitartás és a hűség példája volt. Az osztály
tagjai javasolhatnak további válaszokat.)

3. Anna egy fiúval áldatik meg, akit ígérete szerint az Úrnak szentel

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 1-et!

• Annának, Elkána feleségének nem volt gyermeke. Minden évben, amikor a temp-
lomban volt, sírt és egy fiúért imádkozott (1 Sámuel 1:1–7). Milyen ígéretet tett Anna
az Úrnak az 1 Sámuel 1:11-es versben? Mit tanulhatunk Annáról ennek az ígéretnek
kapcsán? (Nagy hittel rendelkező asszony volt. Az osztály tagjai javasolhatnak további
válaszokat.)

• Ki volt tanúja Anna imájának a templomban? (Lásd 1 Sámuel 1:9–12.) Mit mondott
Éli Annának az Úrnak tett ígéretével kapcsolatban? (Lásd 1 Sámuel 1:17.) Milyen
érzései voltak Annának, miután Élit meghallgatta? (Lásd 1 Sámuel 1:18.) Miképpen
segíthetnek nekünk az egyházi vezetők, amikor gondjaink vannak?

• Anna azt mondta Élinek: „szívemet öntöttem ki az Úr előtt” (1 Sámuel 1:15). Hogyan
tehetjük őszintébbekké és tartalmasabbakká a személyes imáinkat?

• Mi történt válaszként arra, hogy Anna ígéretet tett az Úrnak? (Lásd 1 Sámuel
1:19–20.) Mi módon tartotta be Anna az ígéretét, miután Sámuel megszületett?
(Lásd 1 Sámuel 1:21–28.) Milyen ígéreteket teszünk az Úrnak? (A válaszok maguk-
ban foglalhatják a keresztelkedéskor és a templomban kötött szövetségeket.)
Mit tanulhatunk Annától, ami segíteni fog nekünk szorgalmasnak lenni abban,
hogy megtartsuk ezeket az ígéreteket?

• Mit gondoltok, milyen érzésekkel adta Anna Sámuelt az Úr szolgálatára? Mit kér
tőlünk az Úr, mit adjunk neki? Milyen hozzáállással adjunk neki? (Készségesen kell
adnunk, emlékezve arra, hogy mindenük az Úrtól származik.)

• Amikor Anna a templomba vitte Sámuelt, felajánlásokat mutatott be az Úrnak, és
dicséreteket énekelt neki (1 Sámuel 1:24–25, 28; 2:1–2). Miért fontos megemlékezni
arról, hogy köszönetet mondjunk az Úrnak az áldásokért, amiket ad nekünk?

• Anna sok évig várt a gyerekáldásra (1 Sámuel 1:2; 2:21). Milyen más bibliai személyek
kaptak áldásokat azért, mert türelmesen várták az Urat? Mit mond a világ azzal
kapcsolatban, hogy mikor kell megkapnunk a vágyott dolgokat? Mit mond az Úr?
Miként tanulhatjuk meg azt, hogy türelmesen várjunk az áldásokra, melyek az Úr
idejében fognak megérkezni?
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Összegzés • Milyen igaz tulajdonságokat testesített meg Ruth, Naómi és Anna? (Soroljátok fel
ezeket a tulajdonságokat a táblán!)

Bíztasd az osztály tagjait, hogy kövessék Ruth, Naómi és Anna igaz tulajdonságait!
Tedd bizonyságod, hogy ezeknek a tulajdonságoknak a kifejlesztése közelebb visz ben-
nünket az Üdvözítőnkhöz, Jézus Krisztushoz!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A megtért nemzsidók befogadása Ábrahám szövetségébe

Magyarázd el, hogy Ruth nem izraelitának született. Amikor Moábot elhagyva Betle-
hembe indult, a vallását is elhagyta, és Izráel Istenét követte. Ezt mondta Naóminak:
„Istened az én Istenem” (Ruth 1:16). Azzal, hogy feleségül ment Boázhoz, Ruth része lett
Izráel királyi leszármazási ágának, és egyik őse lett Dávid királynak, valamint Jézus
Krisztusnak.

• Ruth megtérése és befogadása Izráel házába miként tükrözi Krisztus hozzáállását
azokkal szemben, akik csatlakozni kívánnak az egyházához? (Lásd 2 Nefi 26:33;
Alma 19:36; 3 Nefi 21:6.) Miként segíthetünk az újonnan megtérteknek, hogy szíve-
sen látottnak érezzék magukat az egyházban?

2. Helyesen ítélkezni

• Amikor Éli, a pap látta Annát a templomban imádkozni, helytelenül ítélte meg őt –
azt „gondolá, hogy részeg” (1 Sámuel 1:13). Milyen veszélyei vannak annak,
ha kizárólag látszat alapján ítélkezünk az emberek felől? Hogyan kerülhetjük el ezt
a fajta ítélkezést?

• Hugh B. Brown elnök azt mondta: „Ha hibázok [amikor megítélem az embereket],
azt akarom, hogy a kegyelmesség oldalán álljanak” (Eugene E. Campbell és
Richard D. Poll, Hugh B. Brown: His Life and Thought [1975], 225. o.). Hogyan
alkalmazhatjuk ezt a tantételt?

3. Az aggodalmak és a gondok eloszlatása azáltal, hogy elmegyünk a templomba

• Hol volt Anna, amikor ígéretet tett az Úrnak? (Lásd 1 Sámuel 1:9–11.) Miképpen segít-
het nekünk az aggodalmainkkal és a gondokkal az, ha elmegyünk a templomba?

Elder John A. Widstoe azt mondta: „Hiszek abban, hogy az elfoglalt ember, . . . aki-
nek megvannak a maga aggodalmai és gondjai, jobban és gyorsabban meg tudja
oldani a problémáit az Úr házában, mint bárhol máshol. Ha elvégzi a templomi mun-
kát saját magáért és a halottaiért, hatalmas áldást ruház azokra, akik előtte éltek,
és . . . ő is áldást kap, mert a legváratlanabb pillanatban, a templomban vagy azon
kívül, kinyilatkoztatásként látni fogja azon problémák megoldását, melyek zaklat-
ják. Ez az ajándék vár azokra, akik érdemesen lépnek be a templomba” (idézte David
B. Haight, Conference Report, 1990. okt., 76. o.; vagy Ensign, 1990. nov., 61. o.).
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A lecke célja A lecke célja: segíteni a tanulóknak, hogy megértsék, milyen áldások származnak abból,
hogy maguk, mások és a világ dolgai elé helyezik azt, hogy tisztelik az Urat és az Ő ked-
vében járnak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Sámuel 2:12–17, 22–25. Éli fiai vétkeznek, és apjuk tanácsokat ad nekik.
b. 1 Sámuel 2:27–36; 3:12–14. Isten embere figyelmezteti Élit, hogy milyen következ-

ményei lesznek családjában a gonoszságoknak.
c. 1 Sámuel 3. Az Úr szólítja Sámuelt, és ő válaszol.
d. 1 Sámuel 8. Az izraeliták királyt szeretnének, hogy úgy legyen náluk, „mint min-

den népnél szokás”. Sámuel figyelmezteti őket az ilyen döntés veszélyeire.

2. Megkérhetsz egy tanulót, hogy készüljön fel Sámuel elhívása (1 Sámuel 3) történeté-
nek összefoglalására; egy másik tanulót pedig arra, hogy foglalja össze azt a történe-
tet, amikor Izráel királyt kíván (1 Sámuel 8).

3. Amennyiben úgy döntesz, hogy a tanítás során használod A fiatalság erősségéért
füzetecskét (34285 135), hozz el egy példányt az órára!

4. Amennyiben felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz egy képet az
Üdvözítőről (62572; Evangéliumi képcsomag, 240)! Ha inkább nem rajzolnál a
táblára, hozz magaddal egy tükröt, egy embereket jelképező tárgyat, egy térképet,
földgömböt vagy más dolgot, mely a világot jelképezi!

5. Ha rendelkezésedre áll Az Úr elhívja a kis Sámuelt című kép (62498; Evangéliumi
képcsomag, 111), felhasználhatod azt az órán.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Órakezdés előtt helyezz el és takarj le egy képet az Üdvözítőről! Rajzold fel az említett
három dolgot a táblára, és fedd le ezeket is (vagy helyezd el és takard le azt a három
tárgyat, amit a „Felkészülés” rész megemlített)! Magyarázd el, hogy minden elrejtett
tárgynak van valami köze ahhoz, hogy kit tisztelünk és kinek próbálunk a kedvében
járni!

• 1 Sámuel 2:30-as verse szerint kinek fog tisztességet szerezni az Úr?

Mondd el a tanulóknak, hogy ezen az órán azokról az áldásokról fogtok beszélgetni,
melyek az Úr tiszteletéből erednek! Magyarázd el, hogy fel fogod fedni az elrejtett
tárgyakat, amikor a tanítás során itt lesz az ideje!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Éli fiai jobban tisztelik magukat, mint az Urat

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 2:12–17, 22–25-öt!

Hofni és Fineás, Éli főpap fiai, maguk is papok voltak, de gonoszak. Amikor az izraeliták
eljöttek, hogy áldozatokat mutassanak be a sátorban, Hofni és Fineás erővel elvették
az áldozati állatok húsát, még mielőtt a kövér részeket kiégették volna az oltáron.
Vettek abból a húsból is, melyet a felajánlást tevő főzött, hogy áldozati ételt készítsen
belőle (1 Sámuel 2:12–17). Ez mind komoly vétek volt Isten törvényeivel szemben,
és egyenlőnek számított Isten meglopásával. Éli fiai még azt a borzalmasan súlyos
bűnt is elkövették, hogy elcsábították a sátor nyílásánál összegyűlt asszonyokat
(1 Sámuel 2:22).

• Milyen hatással voltak Éli fiainak cselekedetei a többi emberre Izráelben?
(Lásd 1 Sámuel 2:17, 24.)

• Mit sugallnak Éli fiainak cselekedetei, ki az, akit tiszteltek? (Fedd fel az első rajzot
vagy magát a tükröt!) Életünk mely területein tiszteljük néha magunkat jobban
mint az Urat, és járunk inkább a magunk kedvében? A tanulók javasolhatnak olyan
dolgokat, mint például:

a. Szórakozás
b. A Sabbat betartása
c. Randevúzás és erkölcsösség
d. Böjtölés
e. Egyházi elhívások

• Mit gondoltok, miért döntünk néha olyan dolgok mellett, melyekkel inkább
saját magunknak szerzünk örömet, mint Istennek? Milyen következményei vannak
annak, ha jobban tiszteljük magunkat, mint Istent?

2. Éli többre becsüli a fiait az Úrnál

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 2:27–36; 3:12–14-et!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

MÁS EMBEREK A VILÁGÖNMAGUNK
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• Mi volt Éli feladata, amikor megtudta fiai gonosz cselekedeteit? Mit tett?
(Lásd 1 Sámuel 2:22–25.) Hogyan reagáltak erre a fiúk? (Lásd 1 Sámuel 2:25.)

• Miután megdorgálta a fiait, Éli semmi mást nem tett annak érdekében, hogy
helyrehozza a családjában és a sátornál elkövetett borzalmas bűnöket. Ennek ered-
ményeképpen Isten egy embere eljött és megfenyítette őt azt mondván, hogy
többre becsülte a fiait Istennél (1 Sámuel 2:27–29). Milyen tekintetben becsülte
Éli többre a fiait Istennél? Mit mondott Isten embere, mi fog történni Éli házával?
(Lásd 1 Sámuel 2:30–35.)

• Hogyan becsülünk néha más embereket többre Istennél? (Fedd fel a második rajzot,
vagy a tárgyat, mely más embereket jelképez!) A tanulók javasolhatnak különböző
helyzeteket, mint például:

a. Engedjük, hogy a társaink valami olyan dologra vegyenek rá, amiről tudjuk,
hogy helytelen.

b. Nem viselkedünk becsületesen, mert félünk attól, hogy a többiek mit gondolhat-
nak majd rólunk.

c. Nem javítjuk ki családtagjaink vagy barátaink hibás cselekedeteit, mert azt szeret-
nénk, hogy továbbra is jó legyen a kapcsolatunk velük.

Joseph s. Smith elnök azt tanította: „Senki nem lehet közülünk olyan bután enge-
dékeny, meggondolatlan és sekély érzelmű a gyermekeivel szemben, hogy ne
merje megállítani őket a téves úton, a rossz cselekedetekben és az esztelen szeretetben
a világ – inkább, mint az igaz élet – dolgai iránt, mert attól fél, hogy megbántja őket”
(Gospel Doctrine, 5. kiadás [1939], 286. o.).

• Hogyan tehetnek eleget a szülők a szeretet szellemében a téves úton járó gyermeke-
ikkel szembeni felelősségüknek? Mi a gyerekek feladata, amikor szüleik azon
igyekeznek, hogy igaz módon vezessék őket?

3. Sámuel tiszteli az Urat

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 3-at! Megkérhetsz egy előre kijelölt tanulót,
hogy foglalja össze ennek a fejezetnek a mondanivalóját. Emlékeztesd az osztály tagjait,
hogy az ifjú Sámuel annak eredményeképpen szolgált a templomban, hogy anyja,
Anna, ígérete szerint az Úr szolgálatába adta őt (1 Sámuel 1).

• Ki szólt Sámuelhez éjjel? (Lásd 1 Sámuel 3:4.) Mi volt Sámuel első gondolata, ki
hívta őt? (Lásd 1 Sámuel 3:5–6, 8). Honnan tudta meg Sámuel, hogy az Úr volt az,
aki hívta? (Lásd 1 Sámuel 3:8–9.)

• Miképpen érintkezik velünk az Úr? (Leggyakrabban a Szentlélek suttogó hangja útján
szól hozzánk. A tanulók más módjait is felvethetik annak, ahogyan az Úr érintkezhet
velünk.) Hogyan készíthetjük fel magunkat arra, hogy befogadjuk és megértsük az
Úrtól jövő üzeneteket?

• Miképpen tisztelte Sámuel az Urat? (Fedd fel a képet, mely az Urat ábrázolja!)
A beszélgetés során figyelembe vehetitek a következő mondatokat:

„Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint
cselekszik” (1 Sámuel 2:35).

„Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok!” (1 Sámuel 3:4).

„És mondá Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!” (1 Sámuel 3:10).
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• Az Úr megígérte, hogy tisztességet szerez azoknak, akik tisztelik őt (1 Sámuel 2:30).
Miképpen szerzett tisztességet az Úr Sámuelnek? (Lásd 1 Sámuel 3:19.) Mit gondol-
tok, hogyan fog nekünk tisztességet szerezni az Úr, ha úgy tiszteljük őt, ahogyan azt
Sámuel tette?

4. Az izraeliták a világot tisztelik

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 8-at! Megkérhetsz egy előre kijelölt tanulót,
hogy foglalja össze ennek a fejezetnek a mondanivalóját.

• Milyen kormányzati rendszere volt Izráelnek Sámuel szolgálata idején? (Lásd
1 Sámuel 8:1. Az izraelitákat bírák kormányozták.) Az izraelitáknak kit kellett volna
királyuknak tekinteni? (Lásd 1 Sámuel 12:12.)

• Miért akart királyt Izráel népe? (Lásd 1 Sámuel 8:5, 20.) Kit utasított vissza Izráel,
amikor királyt kértek, ahogyan az „minden népnél szokás”? (Lásd 1 Sámuel 8:7.)
Milyen utasítást adott az Úr Sámuelnek, mit mondjon a felmerülő problémákról,
amit egy király okozhat? (Lásd 1 Sámuel 8:9–18.) Hogyan reagált Izráel népe Sámuel
figyelmeztetéseire? (Lásd 1 Sámuel 8:19–22.)

• Kit tiszteltek az izraeliták, amikor királyt kértek? (Fedd fel a harmadik rajzot,
vagy a világot jelképező tárgyat!)

• Miben nyilvánulhat meg az, hogy néha olyanok szeretnénk lenni, „mint minden
más nép”? (Lásd 1 Sámuel 8:5.)

Felhasználhatod A fiatalság erősségéért c. füzetecskét (34285 135), hogy elbeszélges-
setek a normákról, melyeket azért állított fel nekünk az Úr, hogy ne vegyünk részt
a világ gonosz dolgaiban. Magyarázd el, hogy ezek a normák éppen úgy vonatkoznak
a felnőttekre, mint a fiatalokra!

• Az Úr Jézus Krisztus a mi igaz királyunk, éppen úgy, ahogyan ő volt az izraeliták igaz
királya (Zsoltárok 47:7; 89:18; 149:2). Mi módon kellene ennek az ismeretnek befo-
lyásolnia azt, ahogyan a világ dolgaira tekintünk? Miképpen fordulhat elő az, hogy
visszautasítjuk az Urat, mint királyunkat?

Összegzés Hívd fel a tanulók figyelmét a tanítás során megmutatott négy dologra! Magyarázd el,
hogy mindannyiunknak naponta el kell dönteni, hogy kit tisztelünk! Tedd bizony-
ságod az áldásokról és az örömről, melyet akkor kaptál, amikor tisztelted az Urat!
Kérd meg az osztály tagjait, hogy meséljenek saját tapasztalataikról, vagy mondják
el a bizonyságukat!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Az általunk választott dolgok értéke

• Előfordul, hogy nagyon értékes dolgokat kevésbé értékes dolgokra cserélünk.
Miről mondott le döntései során Éli és a fiai? Mit mondott Sámuel az izraeliták-
nak, mit kell feladniuk, ha királyt szeretnének? (Lásd 1 Sámuel 8:11–17.)
Milyen nagy értékű dolgokról mondunk le néha, cserébe a kevésbé értékes
dolgokért?
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2. „Akit az Úr elhív, azt alkalmassá teszi”

Thomas S. Monson elnök a következő kijelentéssel szemléltette, hogy az Úr tisztességet
szerez azoknak, akik tisztelik őt:

„Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik természetüknél fogva félénkek, vagy
alkalmatlannak tartják magukat arra, hogy igent mondjanak egy elhívásra. Emlékezze-
tek rá, hogy ez nem csak a ti munkátok, és nem csak az enyém. Ez az Úr munkája,
és amikor az Úr szolgálatában állunk, jogosultak vagyunk az Úr segítségére. Emlékezze-
tek rá, hogy akit az Úr elhív, azt alkalmassá teszi” (Conference Report, 1996. ápr., 62. o.;
vagy Ensign, 1996. máj., 44. o.).

Monson elnök a következő történetet mesélte el:

„Előfordulhat, hogy túlságosan nehéznek vagy időigényesnek érzünk egy feladatot.
Szeretném nektek elmesélni egy hithű házitanítónak és a társának a tapasztalatát
az akkori Kelet-Németországban.

Johann Denndorfer testvér Németországban tért meg és csatlakozott az egyházhoz.
A második világháborút követően jóformán fogolynak érezte magát saját hazájában,
Debrecen városában, Magyarországon. Nagyon erősen vágyott arra, hogy ellátogathas-
son a templomba. Nagyon szerette volna elnyerni az őt illető szellemi áldásokat.
Kérvényt kérvény után utasítottak vissza arra vonatkozóan, hogy elutazhasson a svájci
templomba, és már majdnem feladta minden reményét. Ekkor meglátogatta őt a
házitanítója. Walter Kraus testvér Németország északkeleti részéből tette meg az utat
Magyarországra. Azt kérdezte a házitanító-társától: – Szeretnél velem házitanítani
menni a héten?

A társa így felelt: – Mikor indulunk?

– Holnap – válaszolt Krause testvér.

– Mikor jövünk vissza? – kérdezte a társa.

– Ó, körülbelül egy hét múlva – ha visszaérünk addig.

És elindultak, hogy meglátogassák Denndorfer testvért. A háború kitörése óta nem
voltak nála házitanítók. Most amikor meglátta az Úr szolgáit, túláradtak az érzelmei.
Nem is fogott kezet velük, hanem bement a hálószobájába, és egy eldugott helyről
elővette a tizedét, melyet attól a naptól kezdve gyűjtött, hogy az egyház tagja
lett és visszatért Magyarországra. Odaadta a tizedet a házitanítóinak, és azt mondta:
»Kiegyenlítettem a számlámat az Úrral. Most már érdemesnek érzem magam arra,
hogy kezet fogjak az Úr szolgáival«.

Kraus testvér megkérdezte tőle, hogy meg szeretné-e látogatni a templomot Svájcban.
Denndorfer testvér így felelt: »Teljesen reménytelen. Többször is megpróbáltam.
A kormány még az egyházi könyveimet is elkobozta, a legnagyobb kincsemet«.

Kraus testvér, aki pátriárka volt, egy pátriárkai áldást adott Denndorfer testvérnek.
Az áldás végén azt mondta Denndorfer testvérnek: »Ismét kérvényezd a kormánynál,
hogy elmehess Svájcba!« Denndorfer testvér ismét benyújtotta kérvényét a hatósá-
gokhoz. Ezúttal megjött a jóváhagyás. Denndorfer testvér örömmel elment a svájci
templomba, és egy hónapig ott maradt. Részesült a saját felruházásában, hozzápe-
csételték a feleségét, aki meghalt, és több száz őséért elvégezhette a munkát. Testileg
és szellemileg megújulva tért vissza az otthonába” (Conference Report, 1996. ápr.,
64–65. o.; vagy Ensign, 1996. máj., 45–46. o.).
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A lecke célja A lecke célja: arra biztatni a tanulókat, hogy inkább az Úrban bízzanak, mint a saját
értelmükben.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Sámuel 9–11. Saul a prófétához, Sámuelhez fordul tanácsért (9:1–14, 18–24).
Az Úr kinyilatkoztatja Sámuelnek, hogy Saul lesz a király (9:15–17). Sámuel
tanácsokat ad Saulnak és felkeni őt Izráel első királyává (9:25–27; 10:1–8).
Saul szellemileg újjászületik és jövendöl (10:9–13). Sámuel bemutatja Sault
a népnek (10:17–27). Saul győzelemre vezeti Izráelt az ammoniták elleni
csatában (11:1–11). Nem hajlandó megbüntetni azokat az embereket, akik
kételkedtek benne, hogy képes vezetni a népet (11:12–15).

b. 1 Sámuel 13:1–14. Saul égő áldozatot mutat be, megfelelő felhatalmazás nélkül.
c. 1 Sámuel 15. Saul parancsot kap az amalekiták és minden tulajdonuk elpusz-

títására, de ő meghagy néhány állatot, hogy feláldozza őket (15:1–9). Az Úr nem
fogadja el Sault mint királyt, Sámuel pedig elmondja Saulnak, hogy az engedel-
messég jobb az áldozathozatalnál (15:10–35).

d. 1 Sámuel 16. Az Úr Dávidot, egy fiatal pásztorfiút választ, hogy királyként Saul
utódja legyen (16:1–13). A Szent Szellem elhagyja Sault, és egy gonosz szellem
szállja meg (16:14–16; hívd fel a figyelmet arra, hogy a Joseph Smith fordítás
kijavítja ezeket a verseket, hogy rámutasson: a gonosz szellem nem Istentől volt).
Saul Dávidot választja, hogy játsszon neki a hárfán és hogy legyen a fegyverhor-
dozója (16:17–23).

e. 1 Sámuel 17. Dávid az Úr erejével legyőzi Góliátot.

2. További olvasmányok: 1 Sámuel 12; 14.

3. Megkérhetsz egy tanulót, hogy készüljön fel és foglalja össze a történetet, melyben
az Úr kiválasztja Dávidot, hogy király legyen (1 Sámuel 16:1–13), egy másik tanulót
pedig megkérhetsz arra, hogy készüljön fel és foglalja össze a történetet, melyben
Dávid megöli Góliátot (1 Sámuel 17:1–54).

4. Amennyiben felhasználod valamelyik figyelemfelkeltő tevékenységet, írd fel a követ-
kező szentírást a táblára, vagy írd le egy plakátra: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismerd
őt; akkor ő igazgatja a te útaidat” (Példabeszédek 3:5–6). Ha az első figyelemfelkeltő
tevékenységet fogod használni, válassz ki egy szót az értelmező kéziszótárból, melyet
esetleg nem ismernek a tanulóid, például: rozetta, nóniusz, barhesz! Írd fel ezt a szót
a táblára vagy egy plakátra!

5. Amennyiben rendelkezésedre állnak a következő audiovizuális anyagok, felhasznál-
hatod őket a tanítás során:

a. „The Lord . . . Will Deliver Me” („Az Úr meg fog szabadítani engem”), egy négy
perces bejátszás Dávidról, Old Testament Video Presentations (53224).

b. A Dávid megöli Góliátot című kép (62073; Evangéliumi képcsomag, 112).
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Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Hívd fel a tanulók figyelmét az ismeretlen szóra, melyet felírtál a táblára vagy
a plakátra (lásd „Felkészülés” fent)! Kérd meg a tanulókat, hogy találják ki a szó
meghatározását! Egy pár találgatás után keressétek ki a helyes meghatározást 
az értelmező kéziszótárban!

Magyarázd el, hogy a találgatás az ismeretlen szó jelentéséről olyan, mint amikor
kizárólag a saját értelmünkre támaszkodva hozunk döntéseket! Mutasd meg
a Példabeszédek 3:5–6 szövegét! Emeld ki, hogy éppen úgy, ahogyan egy biztos
forráshoz fordultunk a szó helyes jelentésének megismeréséért, bíznunk kell
az Úrban és igyekeznünk kell megismerni az akaratát, hogy helyes döntéseket
hozhassunk az életünkben! Ez a lecke két ember: Saul és Dávid tapasztalatait
veti össze, hogy megtanítsa nekünk az Úrba vetett bizalom fontosságát és azt,
hogy az Ő irányítását keresve hozzunk döntéseket.

2. Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek néhány mostanában hozott fontos
döntésükről! Kérdezd meg tőlük, hogy mi segített nekik ezeknek a döntéseknek
a meghozatalánál!

Mutasd meg a Példabeszédek 3:5–6 szövegét (meg is kérheted a tanulókat, hogy
tanulják meg könyv nélkül ezt a szentírást)! Magyarázd el, hogy ez a lecke két ember:
Saul és Dávid tapasztalatait veti össze, hogy megtanítsa nekünk az Úrba vetett
bizalom fontosságát és azt, hogy az Ő irányítását keresve hozzunk döntéseket!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről! Mivel nehéz lenne minden kérdést feltenni és a
lecke minden egyes pontját megbeszélni, imádságos lélekkel válaszd ki azokat a része-
ket, melyek leginkább megfelelnek a tanulók szükségleteinek! Ha például Dávidra és
Góliátra szeretnél összpontosítani, tölts kevesebb időt Saul életéről szóló beszélgetéssel!

1. Saul Sámuelhez fordul tanácsért, és felkenik, hogy király legyen

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 9–11-et!

• Az izraeliták királyt szerettek volna, amint az a körülöttük lévő nemzetekben is szokás
volt. Engedve az izraeliták kérésének, az Úr utasította Sámuelt, hogy kenje fel Sault,
mint Izráel első királyát. Saul ifjú volt és szép, „ő nála Izráel fiai közül senki sem volt
szebb” (1 Sámuel 9:2). Mit tett Saul közvetlenül királlyá kenetése előtt és után, mely
megmutatta a jó tulajdonságait?

a. Kitartóan kereste apja szamarait (1 Sámuel 9:3–4).
b. Hajlandó vot meghallgatni apja szolgálójának bölcs tanácsát, és követni azt

(1 Sámuel 9:5–10).
c. Bízott a prófétában, Sámuelben, és beszélgetett vele (1 Sámuel 9:18–25).
d. Alázatos volt (1 Sámuel 9:20–21).
e. Szellemileg újjászületett és jövendölt (1 Sámuel 10:6–10).
f. Megbocsátott azoknak, akik kritizálták őt (1 Sámuel 11:11–13).
g. Felismerte, hogy az Úr segítette győzelemre az izraelitákat az ammoniták ellen

(1 Sámuel 11:13).

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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2. Saul égő áldozatot mutat be a megfelelő felhatalmazás nélkül

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 13:1–14-et!

• Két évvel azután, hogy Sault királlyá kenték, a filiszteusok egy nagy sereget gyűjtöttek
Izráel megtámadására. Saul emberei annyira féltek, hogy sokan elbújtak és szétszó-
ródtak. Miért akarta Saul, hogy Sámuel próféta éppen ekkor jöjjön el hozzá?
(Lásd 1 Sámuel 13:7–8. Saul azt akarta, hogy Sámuel áldozatokat mutasson be az
Úrnak a nép nevében.) Mit tett Saul, amikor Sámuel nem jött el a megjelölt időben?
(Lásd 1 Sámuel 13:9. Saul maga mutatta be az áldozatokat, bár nem volt meg a pap-
sági felhatalmazása, hogy megtegye azt.)

Elder James E. Talmage azt írta: „Saul maga készítette el az égő áldozatot, elfelejtkezve
arról, hogy bár ő foglalta el a trónt, ő viselte a koronát és az ő kezében volt a jogar,
nem állt jogában az, . . . hogy Isten papságának dolgaiban szolgálatot végezzen. Ezért,
és önteltségének más megnyilvánulásai miatt Isten elutasította őt, és más királyt
neveztek ki a helyére” (The Articles of Faith, 12. kiadás [1924], 185. o.).

• Hogyan reagált Sámuel Saul felhatalmazás nélküli áldozatának felajánlására?
(Lásd 1 Sámuel 13:10–14.)

• Mit árult el Saulról az, hogy felhatalmazás nélkül mutatott be áldozatot? (Már nem
volt „az Úr szíve szerint való ember” [1 Sámuel 13:14]. Türelmetlenné vált, már
nem bízott az Úrban és nem engedelmeskedett. Ezenkívül az, ahogyan magára vette
a felhatalmazást az áldozat felajánlására, azt sugallja, hogy túlzott véleménye volt
a saját erejéről és fontosságáról.) Milyen módjai lehetnek annak, amikor néha türel-
metlenek vagyunk az Úrral és a szolgáival szemben? Milyen következményei le-
hetnek az ilyen türelmetlenségnek? Hogyan bízhatunk teljes mértékben az Úrban?

3. Saul nem engedelmeskedik az Úrnak az amalekiták elleni csatában, és királyként
megvettetik

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 15-öt!

• Mit parancsolt az Úr Saulnak, mit tegyen az amalekitákkal? (Lásd 1 Sámuel 15:1–3.)
Mit tett Saul ehelyett? (Lásd 1 Sámuel 15:4–9.) Mit árulnak el Saulról a cselekedetei?
(Lásd 1 Sámuel 15:11. A saját megítélése szerint cselekedett ahelyett, hogy az Úr
akaratát végezte volna.)

• Mi módon próbálta meg Saul engedetlenségét igazolni, amikor megkímélte az ama-
lekiták legjobb állatait? (Lásd 1 Sámuel 15:13–15, 20–21, 24. Az embereit okolta
azért, hogy meg akarták menteni az állatokat.) Saul elbeszélése szerint miért akarta
a nép megmenteni az amalekiták állatainak legjavát? (Lásd 1 Sámuel 15:15, 21.)
Milyen módjai vannak annak, ahogyan néha igazolni akarjuk magunkat, amikor
nem engedelmeskedünk az Úrnak? (Előfordulhat, hogy azt mondjuk magunkban:
„Ez csak egy kis bűn”, „Inkább a törvény szellemének engedelmeskedek, nem a
törvény betűjének”, „Senkinek nem ártok ezzel”, „Csak most az egyszer kipróbálom”,
„Mások is csinálják” vagy „Ez a parancsolat rám nem vonatkozik”.) Hogyan győzhet-
jük le azt a hajlandóságot, hogy kifogást találjunk bűneinkre, vagy igazoljuk azt?

• Hogyan reagált Sámuel, amikor Saul elmagyarázta, miért mentette meg az amalekiták
állatait? (Lásd 1 Sámuel 15:22.) Miként vonatkozhatnak ránk Sámuel szavai?

• Sámuel a következőket mondta Saulnak, mikor megfeddte őt, mert makacs volt és
visszautasította az Úr szavát: „bálványimádás az ellenszegülés” (1 Sámuel 15:23).
Miben hasonlít a makacsság (az ellenszegülés) a bálványimádáshoz? Mi volt az ered-
ménye annak, hogy Saul makaccsá és lázadóvá vált? (Lásd 1 Sámuel 15:23, 26, 28.)
Miképpen vagyunk néha makacsok és lázadók? Milyen eredményei vannak a
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makacsságunknak és a lázongásunknak? Hogyan ismerhetjük fel és győzhetjük le ezt
a hozzáállást?

4. Az Úr Dávidot választja királynak

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 16-ot! Egy előre kijelölt tanuló röviden
összefoglalhatja a történéseket. Magyarázd el, hogy bár Sámuel királlyá kente Dávidot,
Dávid addig nem lett király, míg Saul sok évvel később meg nem halt!

• Mit tanult Sámuel, amikor megpróbálta eldönteni, hogy Isai fiai közül melyik
legyen a következő király? (Lásd 1 Sámuel 16:6–7.) Miben hasonlít az a mód, aho-
gyan az Úr akkoriban Dávidot kiválasztotta azzal, ahogyan ma vezetőket választ?
Mit tanít 1 Sámuel 16:7-es verse arról, hogy minek alapján értékel minket az Úr?
Mit néz az Úr a mi szívünkben?

Elder Marvin J. Ashton azt mondta:

„Hajlunk arra, hogy az embereket külső, fizikai megjelenésük alapján értékeljük:
»jó megjelenés«, társadalmi helyzet, családfa, diplomák vagy gazdasági helyzet.

Az Úr azonban más normák alapján méri fel az egyéneket. . . . Nem centivel méri
meg az illető fejnagyságát és dönti el a szellemi képességeit. Nem méri meg a
mellkasát, hogy eldöntse, mennyire férfias, hanem a szívet méri, mely megmutatja,
milyen mértékben képes az a valaki arra, hogy megáldjon másokat” (Conference
Report, 1988. okt., 17. o.; vagy Ensign, 1988. nov., 15. o.).

• Miért fontos a másokkal való kapcsolatainkban, hogy a külső megjelenés mögé
tekintsünk és a szívet nézzük? Hogyan fejleszthetjük képességünket és elkötelezett-
ségünket, hogy ezt tegyük?

• Saul engedetlensége miatt eltávozott tőle az Úr Szelleme (1 Sámuel 16:14).
Hogyan keresett megkönnyebbülést Saul a gonosz szellemtől, ami megszállta őt?
(Lásd 1 Sámuel 16:15–23.) Milyen külső forrásokhoz fordulnak ma néha az
emberek, amikor megkönnyebbülést keresnek a bűneiktől? Mi az Úr útja, melyen
megkönnyebbülhetünk a bűneinktől? (Lásd Máté 11:28–30; T&Sz 58:42.)

• Milyen tulajdonságai voltak Dávidnak, melyek alkalmassá tették arra, hogy vezető
legyen? (Lásd 1 Sámuel 16:18.)

5. Dávid az Úr erejével legyőzi Góliátot

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 17-et! Egy előre kijelölt tanuló röviden
összefoglalhatja a történéseket.

• Mit nyerhettek és mit veszthettek el az izraeliták a Góliát elleni csatában?
(Lásd 1 Sámuel 17:8–9.) Miért félt Saul és serege attól, hogy megmérkőzzön
Góliáttal? (Lásd 1 Sámuel 17:4–11. Góliát mérete, ereje, páncélzata és fegy-
verzete miatt nem hitték, hogy le tudják győzni őt.)

• Honnan vette Dávid a bátorságot, hogy szembeszálljon Góliát? (Lásd 1 Sámuel
17:32–37, 45–47. Dávid tudatában volt annak, hogy az Úr szabadította meg őt
az oroszlántól és a medvétől, amikor apja nyáját őrizte, és bízott az Úrban, hogy
segíteni fog neki a Góliát elleni harcban.)

• Mit mondott Góliát, amikor látta, hogy Dávid kiáll ellene? (Lásd 1 Sámuel 17:42–44.)
Mi volt Dániel válasza? (Lásd 1 Sámuel 17:45–47.) Hogyan segíthet minket az,
ha Dávid válaszára emlékezünk amikor gúnyolnak vagy fenyegetnek minket az
emberek?

• Dávid fiatalkori győzelmei az oroszlánnal és a medvével szemben segítettek neki
felkészülni egy még még nagyobb kihívásra, melyet Góliát jelentett. Milyen
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kihívásokkal nézünk szembe most, melyek még nagyobb kihívásokra készítenek
fel minket? Milyen hatással vannak az ezekre a kihívásokra való reakcióink arra, hogy
mennyire leszünk képesek legyőzni azokat a Góliátokat, melyekkel később még talál-
kozhatunk? Tedd bizonyságod, hogy amikor legyőzzük az oroszlánokat és a medvéket
az életünkben, szert teszünk arra a magabiztosságra, jellemre és hitre, mely Góliát-
jaink legyőzéséhez szükséges!

• Milyen Góliátokkal szembesülünk ma? Mit tanulhatunk Dávidtól, hogyan lehet
legyőzni őket? (Lásd 1 Sámuel 17:45; Efézusbeliekhez 6:11–18.) Hogyan segített
nektek az Úr, hogy legyőzzétek a felbukkanó Góliátokat?

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta:

„Minden oldalról Góliátok vesznek körül, behemót óriások, melyek az a gonosz
szándéka, hogy elpusztítsanak benneteket. Ezek nem 2.7 méter magas emberek,
hanem olyan emberek és intézmények, melyek vonzó de gonosz dolgokkal mani-
pulálnak, amelyek kihívásokat adhatnak, legyengíthetnek és elpusztíthatnak
benneteket. Ezek közé tartozik a sör, az egyéb alkoholtartalmú italok és a dohány.
Ezeknek a termékeknek az eladói azt szeretnék, ha a termékek rabjává tehetnének
benneteket. Sokféle kábítószer van, melyekről azt hallottam, hogy számos középisko-
lában elég könnyű beszerezni. Azok számára, akik ezeket árulják, ez több millió
dolláros üzlet, a gonosz hatalmas csapdája. Jelen van a pornográfia, mely csábító,
érdekes és hívogató. Hatalmas iparággá vált a magazinok, filmek és más anyagok
előállítása, azzal a szándékkal, hogy ezek elvegyék a pénzeteket és olyan tevékeny-
ségek felé sodorjanak benneteket, melyek el fognak pusztítani titeket.

Félelmetes, ügyes óriások vannak ezen erőfeszítések mögött. Hatalmas tapasztalatra
tettek már szert a háborúban, melyet folytatnak. Csapdába akarnak ejteni benneteket.

Majdnem lehetetlen teljes mértékben elkerülni azt, hogy szemünk elé kerüljenek
a termékeik. Mindenhol látni lehet ezeket az anyagokat. De nem kell félnetek,
ha kezetekben van az igazság parittyaköve. Javaslatokat, tanításokat és tanácsokat
kaptatok. Rendelkeztek az erény, a tisztesség és a becsületesség köveivel, melyeket
felhasználhattok a támadók ellen, akik le akarnak győzni. Ami titeket illet, a »szemük
közé« csaphattok, hogy egy jelképes kifejezéssel éljek. Legyőzhetitek őket azáltal,
hogy fegyelmezitek magatokat és elkerülitek ezeket. Sokuknak mondhatjátok
Dávid Góliáthoz intézett szavait: »Te karddal, dárdával és paizzsal jössz ellenem,
én pedig a Seregek Urának, Izráel Istenének nevében megyek ellened, a kit te
gyalázattal illettél«.

Tiétek lesz a győzelem! . . . Bennetek van az Úr ereje, mely támogat titeket! Jogotok-
ban áll, hogy szolgáló angyalok legyenek körülöttetek és védelmezzenek! Ne hagyjá-
tok, hogy Góliát megijesszen benneteket! Álljatok ki, maradjatok a helyeteken,
és akkor győzni fogtok!” (Conference Report, 1983. ápr., 66. o.; vagy Ensign, 1983.
máj., 46., 51. o.).

Összegzés Biztasd a tanulókat, hogy bízzanak az Úrban és engedelmeskedjenek neki! Ígérd meg:
ha ezt teszik, megerősödnek, és az Úr biztosítja azt, hogy segíteni fog nekik a személyes
Góliátok legyőzésében. Emlékeztesd a tanulókat, hogy az Úr azt nézi, ami a szívünkben
van, nem a vagyonunkat, a pozíciónkat vagy azt, hogy mennyire felelünk meg a
népszerű normáknak!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.
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1. A bűn kimagyarázása

Segítségedre lehet a következő idézet elder Spencer W. Kimballtól, amikor Saul engedet-
lenségéről beszélgettek az amalekitákkal kapcsolatban.

„Saul kimagyarázta a dolgot. Könnyű volt engedelmeskednie, amikor a királyok elpusz-
tításáról volt szó, mert mire is lennének jók a legyőzött királyok? De miért ne tartsa
meg a hízott juhokat és marhákat? Nem való többre királyi értékítélete az alacsony sorú
Sámuel tanácsánál? . . .

Milyen sokan hasonlítanak ma Saulhoz Izráel népében! Van, aki betartja egy részét
az Úr egészségre vonatkozó kinyilatkoztatásának, de alkalmanként meg kell hogy kapja
a csésze kávéját; egy másik személy nem nyúl a dohányhoz vagy az alkoholtartalmú
italokhoz, mert egyébként sem vágyik rá, de nem tud meglenni a csésze tea nélkül, mely
vigaszt nyújt neki.

Szolgál egy egyházi pozícióban, mert tetszik neki az, hogy itt tevékenykedhet és meg-
kapja a vágyott elismerést, . . . de könnyen kimagyarázza, hogy miért nem fizet tizedet,
amit nehéznek talál. Nem engedheti meg magának. . . . Nem biztos benne, hogy mindig
úgy kerül szétosztásra, ahogyan azt ő szeretné, és különben is, ki tud róla, hogy nem
fizet rendesen?

Egy másik személy részt vesz néhány gyűlésen, de Saulhoz hasonlóan kimagyarázza,
a nap hátralévő részében miért nem teszi azt, amit tennie kellene. Miért ne nézhetne
meg egy meccset, egy szórakoztató műsort, miért ne végezhetné el a szükséges kerti
munkát vagy folytathatná a szokásos üzleti tevékenységét?

Megint más eleget tesz a vallás külsőségeinek, ami az egyházi kötelességeit illeti, de
ellenáll minden olyan javaslatnak, ami az otthoni családi problémákkal kapcsolatos.
Nem tart családi imát, hiszen olyan nehéz összegyűjteni a családot.

Saul is ilyen volt. Megtette a számára előnyös dolgokat, de kibúvót talált, amikor olyan
dolgokról volt szó, melyek nem egyeztek a vágyaival.” (Conference Report, 1954. okt.,
51. o.)

2. Góliátjaink legyőzése

Mérj le egy 3 méter hosszú zsinórt! Körülbelül ilyen magas volt Góliát. Az órára vidd
magaddal a zsinórt, valamint ragasztószalagot, papírlapokat és egy filctollat! Függőleges
irányban feszítsd ki a zsinórt és a végein egy-egy ragasztócsíkkal erősítsd oda a falhoz
(ha nem elég magas a fal, engedd le a padlóra a zsinór végét)! Mondd el a tanulóknak,
hogy a zsinór Góliátot jelképezi! Kérd meg az osztály tagjait, hogy nevezzenek meg
olyan dolgokat, melyek veszélyt jelenthetnek számukra (a válaszok között lehet a gőg,
a pornográfia, a féltékenység és a kábítószerek)! Mindegyik veszélyt írd rá egy darab
papírra, az egyes papírdarabokat pedig ragaszd oda a zsinórra és a falra oly módon, hogy
a tetejétől az aljáig lefedjék a zsinórt!

Magyarázd el: fegyverekre van szükségünk ahhoz, hogy legyőzzük Góliátot! Kérd meg
a tanulókat, hogy nevezzenek meg olyan fegyvereket, melyek legyőzhetik Góliátot
(a válaszok között lehet az Úrba vetett bizalom, az ima, a szentírások tanulmányozása,
az igazság megismerése, az erkölcsi tisztaság és a jó barátok választása)! Ahogy a tanu-
lók megnevezik az egyes fegyvereket, távolítsd el a papírdarabokat! A zsinór tetején
kezdd! A papírral együtt a ragasztószalagot is távolítsd el, mely a falhoz erősíti a zsinórt!
Engedd, hogy a zsinór mindig ráhulljon a következő papírra! Miután az összes papír-
darabot és a ragasztószalagot is eltávolítottad, a földre fog esni a zsinór. Legyőztétek
Góliátot.
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A lecke célja A lecke célja a tanulók biztatása, hogy Jonathánhoz és Dávidhoz hasonlóan legye-
nek hűek a barátaikhoz, és kerüljék azt, hogy Saulhoz hasonlóan úrrá legyen rajtuk
a féltékenység és a gyűlölet.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Sámuel 18:1–16. Jonathán és Dávid szövetséget kötnek egymással, hogy
barátok lesznek (18:1–4). Dávidot a megnyert csata miatt ünnepli az izraelita nép
(18:5–7). Saul féltékeny lesz Dávidra, és egy dárdával az életére tör (18:8–16;
hívd fel a figyelmet arra, hogy Joseph Smith fordítása 1 Sámuel 18:10-nél jelzi,
hogy a Sault megszálló gonosz szellem nem Istentől volt).

b. 1 Sámuel 18:17–30; 19:1–18. Dávid harcol a filiszteusok ellen cserébe azért,
hogy jogában álljon Saul leányát feleségül venni. Nincs tudatában annak, hogy
Saul azt reméli, meg fog halni a harcmezőn (18:17–25). Dávid legyőzi a filisz-
teusokat és feleségül veszi Saul leányát, Mikált (18:26–28). Jonathán azt tanácsolja
Dávidnak, hogy rejtőzködjön el, és megpróbálja meggyőzni Sault, hogy ne ölje
meg őt (19:1–7). Saul ismét sikertelenül próbálkozik azzal, hogy egy dárdával
megölje Dávidot (19:9–10). Mikál megmenti Dávidot, amikor Saul ismét az életére
tör (19:11–18).

c. 1 Sámuel 20. Jonathán és Dávid megújítják a barátságukra és a békére vonatkozó
szövetségüket (jegyezd meg, hogy ez a szövetség nemcsak Jonathán és Dávid,
de a házuk népe között is fennállt). Amikor Saul ismét Dávid életére tör, Jonathán
figyelmezteti Dávidot, hogy meneküljön el.

d. 1 Sámuel 23–24. Dávid tovább folytatja a harcot a filiszteusok ellen,
és a menekülést Saul elől. Dávid rátalál Saulra és megkíméli az életét.

2. További olvasmányok: 1 Sámuel 14:1–16; 2 Sámuel 1.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Tedd fel a tanulóknak a következő kérdést:

• Milyen tulajdonságokat keresel egy barátban? (A tanulók válaszait felírhatod
a táblára. A válaszok között lehet a hűség, a becsületesség, az önzetlenség,
a kedvesség és a jószívűség.)

Magyarázd el, hogy ennek a leckének egy része annak a fontosságáról szól, hogy igaz
barátok legyünk!

A szentírás megbeszélése és alkalmazásaA következő szentírás részletek tanításakor
beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály
tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantételeivel kapcsolatos élményeikről!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. Jonathán és Dávid szövetséget kötnek egymással, hogy barátok lesznek.
Saul féltékeny lesz Dávidra, és az életére tör

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 18:1–16-ot!

Dávidból gyorsan hős lett, miután Góliátot megölte. Saul király és az egész királyság
tiszteletet tett előtte. Senki nem volt azonban olyan hűséges hozzá, mint Jonathán,
Saul fia.

• Milyen érzései voltak egymás iránt Dávidnak és Jonathánnak? (1 Sámuel 18:1, 3.)
Miért lett volna könnyű Jonathánnak az, hogy féltékeny legyen Dávidra?

a. Saul fiaként Jonathán volt a királyság várományosa. Sámuel próféta mégis
Dávidod kente fel, hogy a következő király legyen (1 Sámuel 16:6–13).

b. Míg Dávidot olyan nagyon ünnepelte a nép a csatákban való sikereiért, Jonathán
harcmezőn elért sikereire nem sok figyelmet fordítottak (1 Sámuel 14:1–16).

• Mit gondoltok, miért nem volt féltékeny Jonathán Dávidra, vagy miért nem félt
tőle? (1 Sámuel 18:1, 3.) Miképpen mutatta ki Jonathán, hogy támogatja Dávidot?
(Lásd 1 Sámuel 18:4. Dávidnak adta királyi köntösét és fegyvereit.)

• Milyen érzései voltak Saul királynak Dáviddal szemben, miután megölte Góliá-
tot? (Lásd 1 Sámuel 18:2, 5. Saul otthonába fogadta Dávidot és kinevezte őt
hadserege parancsnokának.) Miképpen mutatta ki Dávid Saul király iránti hűségét?
(Lásd 1 Sámuel 18:5.) Mi késztette Sault arra, hogy Dávid ellen forduljon?
(Lásd 1 Sámuel 18:6–9.) Miért nehéz néha az, hogy boldogok legyünk mások
sikerei miatt? Milyen hatással van a féltékenység és a gőg a szellemi jólétünkre?

Ezra Taft Benson elnök azt mondta:

„Saul a gőg által lett Dávid ellensége. Féltékeny volt, mert az izraelita nők azt
énekelték, hogy »Megverte Saul az ő ezrét és Dávid is az ő tízezrét« (1 Sámuel 18:7;
lásd még 18:6, 8).

Akik gőgösek, jobban tartanak az emberek ítéletétől, mint Isten ítéletétől. . . . Fonto-
sabb nekik az, hogy »Mit fognak gondolni rólam az emberek«, mint az, hogy »Mit fog
rólam gondolni Isten«. . . .

Az emberek ítéletétől való félelem az emberek helyesléséért folytatott versengésben
nyilvánul meg. A gőgösek jobban szeretik »az emberek dicséretét, mintsem az
Istennek dicséretét« (János 12:42–43). Cselekedeteink motivációi ott jelentkeznek,
ahol a gőg bűne felüti a fejét. Jézus kijelentette, hogy ő mindig »azokat a dolgokat«
cselekedte, amik Isten szemében voltak kedvesek (János 8:29). Nem lenne jobb
nekünk is, ha az motiválna minket, hogy Istennek örömet szerezzünk, és nem azon
igyekeznénk, hogy testvéreink fölé emelkedve túltegyünk a másikon?

Vannak olyan gőgös emberek, akiket kevésbé érdekel az, hogy a fizetésük megfelel-e
a szükségleteiknek, mint az, hogy többet keresnek-e valaki másnál. Jutalmuk az,
hogy egy kicsit jobbak, mint a többiek. . . .

Ha a gőg befészkeli magát a szívünkbe, elveszítjük függetlenségünket a világgal
szemben, és szabadságunkat átadjuk az emberi ítélet szolgaságának. A világ
kiabálása hangosabb lesz a Szentlélek suttogásánál. Az emberek okoskodása fon-
tosabb lesz számukra Isten kinyilatkoztatásainál, és a gőgös emberek elengedik
a vasrudat” (Conference Report, 1989. ápr., 4–5. o.; vagy Ensign, 1989. máj., 5. o.).

• Hogyan viselkedett Dávid, miután az Úr sikerrel áldotta meg a csatamezőn?
(Lásd 1 Sámuel 18:5, 14–16.) Mit tanulhatunk Dávid példájából? Mit gondoltok,
mit jelent „eszesen viselni” magunkat, amikor sikeresek vagyunk?
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2. Saul még háromszor sikertelenül próbálkozik Dávid megölésével

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 18:17–30; 19:1–18-at!

• Saul felajánlotta, hogy hozzáadja Dávidhoz az egyik leányát, ha Dávid elmegy
harcolni a filiszteusok ellen. Igazából mi volt ezzel Saul szándéka? (Lásd 1 Sámuel
18:20–25. Remélte, hogy Dávidot megölik a filiszteusok.)

• Miképpen volt Jonathán igaz barát, amikor Saul azon igyekezett, hogy megölje
Dávidot? (Lásd 1 Sámuel 19:1–7.) Mit jelent igaz barátnak lenni? Milyen tekintetben
hűek hozzád a barátaid? Milyen tekintetben vagy te igaz barátaidhoz?

• Annak ellenére, hogy Jonathán ismételten megpróbálta megváltoztatni Saul érzéseit
Dávid iránt, Saul továbbra is igyekezett Dávid életére törni (1 Sámuel 19:9–10).
Mivel mutatta meg Mikál, Dávid felesége, hogy hűséges a férjéhez? (Lásd 1 Sámuel
19:11–18.)

3. Dávid és Jonathán megújítják a barátságukra vonatkozó szövetséget, és Jonathán
megmenti Dávid életét

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 20-at!

• Hogyan reagált Dávid Saul gyűlöletére és próbálkozásaira, hogy megölje őt?
(Lásd 1 Sámuel 20:1.) Mivel mutatta ki Jonathán továbbra is a barátságát,
míg Saul Dávid megölésére törekedett? (Lásd 1 Sámuel 20:2–4, 13–17, 23; lásd
még 1 Sámuel 20:24–42, melyről az alábbiakban lesz szó.)

• Milyen hatással volt Jonathán és Dávid barátságára az Istenbe vetett hitnek?
(Lásd 1 Sámuel 20:23.) Hogyan befolyásolja szeretetünk Isten iránt a mások iránti
szeretetünket?

• Ha az Isten iránti hűséget tesszük első helyre az életünkben, mit fogunk cselekedni
akkor, ha a barátaink helytelen dolgokat cselekszenek? (Szeretetteljesen megpró-
bálunk segíteni nekik, hogy változtassanak.) Mit fogunk cselekedni, ha a barátaink
helytelen dolgok megtételére kérnek minket? (Nem tesszük meg a helytelen dol-
gokat, melyekre a barátaink kérnek, függetlenül a kapcsolatainkat érő következmé-
nyektől. Megpróbálunk hatást gyakorolni a barátainkra, hogy az igaz dolgok mellett
döntsenek.)

• Hogyan kellett Jonathánnak Dávid tudomására juttatnia azt, hogy biztonság-
ban visszatérhet-e Saul udvarába? (Lásd 1 Sámuel 20:5–7, 18–22.) Hogyan
reagált Saul Dávid távollétére és arra, hogy Jonathán védelmére kelt a barátjának?
(Lásd 1 Sámuel 20:24–33.) Mivel figyelmeztette Jonathán Dávidot, hogy menekül-
jön el Saul elől? (Lásd 1 Sámuel 20:35–42.)

4. Sault felemészti a Dáviddal szemben érzett gyűlölet. Dávid megkíméli Saul életét

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Sámuel 23–24-et!

• Dávid folyamatosan élvezi a siker áldását a harcmezőkön (1 Sámuel 23:1–5).
Miért kellett Dávidnak elhagynia Kehilla városát, miután megmentette annak
lakosait a filiszteusoktól? (Lásd 1 Sámuel 23:7–13.)

• Amikor Saul tudomására jutott, hogy Dávid Kehillában van, felkészítette a seregeit az
egész város elpusztítására (1 Sámuel 23:10). Mi volt az, ami Sault, az igazságos királyt,
egy olyan személlyé változtatta, aki képes lett volna egy egész város elpusztítására
azért, hogy egy embert megöljön? Miért olyan felemésztő a féltékenység és a gyűlölet
ereje? Hogyan szabadulhatunk meg a féltékenység és a gyűlölet érzésétől?
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• Amikor Dávid Saul elől rejtőzködött, Jonathán meglátogatta őt és „megerősíté az
ő kezét az Istenben” (1 Sámuel 23:16). Mit gondoltok, mit jelent ez? Mivel erősíthet-
jük meg barátainkat Istenben?

• Egy másik próbálkozás alkalmával, amikor Dávid életére tört, Saul megállt, hogy
megpihenjen egy barlangban (1 Sámuel 24:1–3). Mit mondtak Dávid emberei,
amikor rátaláltak Saulra? (Lásd 1 Sámuel 24:4.) Mit tett Dávid? (Lásd 1 Sámuel
24:4–5. Hívd fel a figyelmet arra, hogy a vershez kapcsolódó egyik lábjegyzet elma-
gyarázza: Dávid levágta Saul köntöse szegélyén azt a darabot, mely a felhatalmazás
jelképe volt.)

• Miért nem volt hajlandó Dávid Sault bántani? (Lásd 1 Sámuel 24:6–12.) Mit tanít
nekünk Dávid példája a bosszúállásról és arról, hogy miként viszonyuljunk
azokhoz, akik gonosz dolgokat cselekednek ellenünk? (Lásd 1 Sámuel 24:12–15;
lásd még Mormon 8:20.) Mit mondott Saul amikor Dávid megkímélte az életét?
(Lásd 1 Sámuel 24:16–19.)

Összegzés Emeld ki, hogy Jonathán és Dávid története arra emlékeztet minket, hogy az igaz
barátság és szeretet közelebb hoz minket a barátainkhoz és Istenhez! Saul története arra
emlékeztet minket, hogy a féltékenység és a gyűlölködés felemészthet minket és elve-
zethet a barátainktól, valamint Istentől. Biztasd a tanulókat, hogy legyenek igaz barátok,
és ezt mondhassák nekik: „az Úr legyen bizonyság közöttem és közötted mind örökké!”
(1 Sámuel 20:23).

További tanítási 
ötletek Önértékelés: „Milyen barát vagyok?”

Használd fel a következő tevékenységet, ha ki akarod hangsúlyozni annak fontosságát,
hogy igaz barátok legyünk!

Az osztály minden tagjának adj egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát! Magyarázd
el, hogy felteszel néhány kérdést, mely segíteni fog nekik eldönteni, hogy igaz barátok-e!
Kérd meg a tanulókat, hogy írják le a válaszaikat! Biztosítsd őket, hogy senkinek nem
kell majd megmutatniuk azokat, majd tedd fel a következő kérdéseket:

1. Mi volt az utolsó kedves dolog, amit megtettél valakinek?

2. Mit teszel, amikor hallod, hogy valaki rosszindulatú dolgokat mond egy másik
emberről?

3. Mit tettél és teszel azért, hogy segítsd a barátaidat jobb embernek lenni?
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A lecke célja A lecke célja a tanulók biztatása arra, hogy erényesek legyenek a gondolataikban
és a cselekedeteikben, és hogy megbánják a bűneiket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 2 Sámuel 11. Dávid házasságtörést követ el Bethsabéval, Uriás feleségével (11:1–5).
Dávidnak nem sikerül eltitkolnia a bűnt (11:6–13). Elintézi, hogy Uriás meghaljon
egy csatában (11:14–17). Dávid feleségül veszi Bethsabét, és születik egy fiuk
(11:26–27).

b. 2 Sámuel 12:1–23. Nátán próféta egy példázat elmondásával tanítja meg Dávidnak
bűne súlyosságát (12:1–6). Dávidnak megmondják, hogy meg fogják büntetni
a bűnei miatt (12:7–14; hívd fel a figyelmet arra, hogy Joseph Smith fordítása sze-
rint a 13. versben így hangzik Nátán kijelentése: „Az Úr nem vette el a te bűnödet,
hogy ne halj meg”). Dávid és Bethsabé első fia csecsemőkorában meghal
(12:15–23).

c. Zsoltárok 51. A bűnbánó Dávid bűnbocsánatot keres.

2. További olvasmányok: 2 Sámuel 2–10.

3. Amennyiben felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz magaddal egy
orsó cérnát és egy ollót!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Állíts egy önként jelentkezőt az osztály elé! Nyújtsa ki előre a kezeit! Egy cérnaszállal
lazán tekerd körül a tanuló mindkét csuklóját! Magyarázd el, hogy a cérna egy tisztátlan
gondolatot jelképez! Kérd meg a tanulót, hogy szakítsa el a cérnát úgy, hogy a kezeit
erősen szétrántja!

• Mit kell tennünk, amikor egy tisztátlan gondolat kerül az elménkbe? (Rögtön meg
kell szabadulnunk tőle.)

Kérd meg a tanulót, hogy ismét nyújtsa ki a kezeit! Egy pár cérnaszállal tekerd körül
a csuklóját – úgy, hogy egy kicsit nehezebb legyen elszakítani! Kérd meg a tanulót,
hogy próbálja meg elszakítani a cérnaszálakat! Ismételd meg ezt újra, ezúttal elég
cérnát használva ahhoz, hogy lehetetlen legyen elszakítani a szálakat és szabaddá ten-
ni a kezeit!

• Mi történik, amikor megengedjük, hogy ott maradjanak az elménkben a tisztátlan
gondolatok?

Egy ollóval vágd el a cérnát, és szabadítsd ki a tanuló kezeit! Magyarázd el, hogy ennek
a leckének egy része a tisztátlan gondolatok elménkben tartásának következményeivel
foglalkozik! Azt is megvitatja a lecke, hogy mi módon szabadulhatunk meg a tisztátlan
gondolatoktól.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait arra, hogy beszéljenek a szentírás
tantételeivel kapcsolatos élményeikről! Mivel nehéz lenne minden kérdést feltenni
és minden pontot megbeszélni, mely a leckében található, imádságos lélekkel válaszd
ki azokat, melyek leginkább megfelelnek tanulóid szükségleteinek! Lehet, hogy
néhány kérdést meg kell változtatnod, a tanulók körülményeinek függvényében.

Az 1 Sámuel 25 és 2 Sámuel 10 közötti részek fontos információkat tartalmaznak a lecke
történelmi hátteréhez. Mivel ezekről a fejezetekről nincsen szó ebben a kézikönyvben,
összefoglalhatod őket a következő szavakkal:

Nem sokkal azután, hogy Dávid megkímélte Saul életét, Saul még egyszer Dávid életére
tört. Dávidnak ismét lehetősége nyílt arra, hogy megölje a királyt, de ezt nem volt
hajlandó megtenni. Tovább folytatódtak a csaták Júda népe és a környező nemzetek
között. Saul és Jonathán elesett az egyik ilyen csatában. Sault Dávid követte a királyi
trónon, és ő lett Izráel történelmének egyik legnagyobb királya. Egy nemzetbe vonta
a törzseket, biztosította a népének ígért föld tulajdonjogát, és egy olyan kormányzati
rendszert állított fel, mely Isten törvényein alapult. Életének utolsó 20 évét viszont
bűnös döntések tették tönkre, melyekről szó lesz ebben a leckében.

1. Dávid házasságtörést követ el Bethsabéval és elrendezi Uriás, Bethsabé férje halálát

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Sámuel 11-et!

• Dávid éppen a tetőn sétált, amikor meglátta Bethsabét, és kísértést érzett arra, hogy
házasságtörést kövessen el vele (2 Sámuel 11:2). Mit kellett volna Dávidnak tennie,
amikor Bethsabét meglátta? Mit tett Dávid, mely Bethsabéval együtt bűnbe vitte őt?
(Lásd 2 Sámuel 11:2–4.) Mi vezetheti az embereket arra, hogy kísértést érezzenek
szexuális bűnök elkövetésére? Mit tehetünk a szexuális bűnök elkövetésére irányuló
kísértések ellen?

Sorban felírhatod a tanulók válaszait a táblára, egy – az alábbiakhoz hasonló –
ábra használatával. A válaszok között lehet:

Elkerülendő dolgok

Tisztátlan vagy erkölcstelen gondolatok

Valamilyen módon pornográf vagy erkölcs-
telen gondolatokat sugalmazó televíziós
műsorok, magazinok, könyvek vagy zene

Nem felemelő randevúzási tevékenységek

Flörtölés házasságkötés után

Olyan helyek vagy tevékenységek,
melyek nem teszik lehetővé, hogy
mindig veled legyen a Szentlélek

Hogyan lehet elkerülni

Felemelő gondolatokkal töltsd
meg az elmédet!

Válassz olyan TV-műsorokat, filmeket,
könyveket, zenét, stb., amelyek
jó cselekedetekre ösztönöznek!

Kövesd a randevúzási normákat,
az utolsó napi próféták tanításai szerint,
és ahogyan azokat A fiatalság erősségéért
füzet vázlatpontokba szedi!

Teljes szívedből szeresd a házastársadat!
Továbbra is „udvaroljatok” egymásnak
(mélyítsétek el a kapcsolatot) a háza-
stársaddal!

Győződj meg róla, hogy a helyek, ahova
mész, és a tevékenységek, melyekben
részt veszel, lehetővé teszik, hogy
állandóan veled legyen a Szentlélek!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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Felhasználhatod az első számú ötletet a további ötletek közül a tanításhoz,
hogy beszélgessetek róla, hogyan lehet elűzni a tisztátlan gondolatokat.

• Mihez kezdett Dávid, amikor megtudta, hogy Bethsabé várandós? (Lásd 2 Sámuel
11:6–13. Megpróbálta rávenni Uriást, Bethsabé férjét, hogy menjen haza a fele-
ségéhez. Ebben az esetben úgy tűnt volna, hogy a még meg nem született gyermek
Uriásé.) Min bukott el Dávid terve? (Lásd 2 Sámuel 11:11. Uriás nem akart
hazamenni, mert hű maradt társaihoz a csatában és úgy érezte, hogy velük kell
maradnia.)

• Milyen még súlyosabb bűnt követett el Dávid, amikor megpróbálta eltitkolni az
erkölcstelenségét? (Lásd 2 Sámuel 11:14–17.) Mit gondoltok, mit remélt Dávid,
ki elől rejtheti el e bűnét? Ma hogyan próbálják meg az emberek fedezni a bűneiket?
Mi történik, amikor megpróbáljuk eltitkolni a bűneinket?

Elder Richard G. Scott azt mondta:

„Ne vigasztaljon az, hogy mások nem tudnak a vétkeidről! Ez egy strucchoz hasonlít,
mely a homokba dugja a fejét. Csak sötétséget lát és úgy érzi, biztonságosan elbújt.
A valóságban azonban nevetségesen gyanús. Mennyei Atyánk és az Ő Szeretett Fia
hasonlóképpen látja minden cselekedetünket. Mindent tudnak rólunk. . . .

Ha súlyosan vétkeztél, nem fogsz tartós elégedettséget vagy vigaszt találni abban,
amit tettél. Lehet, hogy a vétek elrejtésével megoldottnak tűnik a probléma, de
ez nem így van. A kísértőnek az a szándéka, hogy akkor hozza nyilvánosságra leg-
szégyenletesebb cselekedeteidet, amikor az a legkárosabb lesz számodra. A hazugság-
oknak az a jellemzőjük, hogy mindinkább korlátozzák az egyént, és csapdákká vál-
nak, melyeket a Sátán arra használ, hogy fájdalmat okozzon” (Conference Report,
1995. ápr., 103. o.; vagy Ensign, 1995. máj., 77. o.).

Felhasználhatod a második további ötletet a tanításhoz, hogy bemutasd annak
veszélyeit, amikor megpróbáljuk elrejteni a bűneinket.

2. Dávidnak megmondják, hogy meg fogják büntetni a bűnei miatt

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Sámuel 12:1–23-at!

• Milyen példázat elmondásával illusztrálta Nátán próféta, hogy mennyire csalódott
az Úr Dávidban? (Lásd 2 Sámuel 12:1–4.) Mit gondolt Dávid a gazdag ember csele-
kedeteiről a szegény ember ellen a példázatban? (Lásd 2 Sámuel 12:5–6.) Miben
hasonlítottak Dávid cselekedetei a gazdag ember tetteihez? (Lásd 2 Sámuel 12:7–9.)
Hogyan reagált Dávid az Úr rendreutasítására? (Lásd 2 Sámuel 12:13.)

• Mit gondoltok, miért nem ismerte fel Dávid, hogy a gazdag ember őt jelképezte
a példázatban? Miért van az, hogy néha képtelenek vagyunk felismerni saját
bűnösségünket?

• Milyen következményei voltak Dávid bűneinek? (lásd 2 Sámuel 12:10–14. Ezeknek
a jövendöléseknek a beteljesülése a 15–23-as versekben és 2 Sámuel, valamint
1 Királyok ezt követő fejezeteiben találhatóak; lásd még T&Sz 132:39. Hívd fel
a figyelmet arra, hogy a házasságtörés súlyos bűn, de Dávid azért vesztette el a felma-
gasztosulását, mert az Úr előtt ő volt felelős Uriás haláláért.)

Marion G. Romney elnök azt mondta: „Dávid, aki nagyon kedves volt az Úr előtt
(úgy is utaltak rá, mint Isten saját szíve szerinti emberre), engedett a kísértésnek.
Erkölcstelensége emberöléshez vezetett, aminek következtében elvesztette a családját
és a felmagasztosulását” (Conference Report, 1979. ápr., 60. o.; vagy Ensign, 1979.
máj., 42. o.).
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• Milyen közvetlen következményei vannak ma az erkölcstelenségnek? Milyen
hosszútávú hatásai vannak annak, ha valaki nem bánja meg a bűneit?

3. A bűnbánó Dávid bűnbocsánatot keres

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Zsoltárok 51-et!

Egy – az Úrhoz írt – zsoltárban Dávid kifejezésre juttatta vágyát, hogy segítsen másoknak
megbánni a bűneiket: „Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők meg-
térjenek hozzád” (Zsoltárok 51:15). Annak ellenére, hogy Dávid elvesztette a felmagasz-
tosulását, mivel megszervezte Uriás halálát, tanulhatunk bűnbánó magatartásából,
amikor bocsánatot keresett a házasságtörés bűnére. Szavai az 51. zsoltárban az igaz bűn-
bánat sok oldalát bemutatják. Amikor a zsoltárt a tanulókkal együtt tanulmányozzátok,
beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatjuk saját életünkben a bűnbánó Dávid példáját!

• Az 51. zsoltárban Dávid először Istent és az Ő kegyelmét ismerte el (Zsoltárok 51:3).
Dávid ezután elismerte saját bűnösségét (Zsoltárok 51:3–5). Miért fontos felismer-
nünk Isten nagyságát és saját bűnösségünket, amikor megbánjuk a bűneinket?

• Mit kell feláldoznunk azért, hogy bocsánatot kaphassunk a bűneinkre? 
(Lásd Zsoltárok 51:18–19.) Mit gondoltok, mit jelent „töredelmes és bűnbánó
szívvel” rendelkezni?

• Miképpen „forognak vétkeink szüntelen” előttünk, mielőtt megbocsáttatnak?
(Zsoltárok 51:5). Hogyan változik meg ez, amikor bocsánatot nyerünk? (Lásd Zsol-
tárok 51:12; Alma 36:17–19.) Hogyan tekint Isten a múltban elkövetett bűneinkre,
miután megbocsátott nekünk? (Lásd Zsoltárok 51:11; Ésaiás 43:25; T&Sz 58:42.)

• Dávid úgy írta le a bűnbocsánatot, mint egy megtisztulást (Zsoltárok 51:3–4, 9,
11–12), mint a dolgok visszaállítását (Zsoltárok 51:14) és mint egy szabadulást
(Zsoltárok 51:16). Miért illenek ezek a leírások az isteni bűnbocsánat áldására?

Összegzés Magyarázd el: függetlenül attól, hogy milyen sikeresek vagy milyen erősek vagyunk,
soha nem állunk a kísértések felett! Biztasd a tanulókat, hogy tegyenek meg minden
szükséges változtatást az életükben, mely segíteni fog nekik abban, hogy gondolataik
és cselekedeteik erényesek legyenek! Fejezd ki szeretetedet Jézus Krisztus iránt, és
háládat az engesztelő áldozatáért! Tedd bizonyságod, hogy az engesztelő áldozat révén
nyerhetünk bocsánatot a bűneinkre!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Tisztátlan gondolatok kiűzése az elménkből

Saját szavaiddal mondd el a következő idézetet elder Boyd K. Packertől! Ez arról szól,
hogyan űzhetjük ki a hívatlanul érkező tisztátlan gondolatokat az elménkből:

„Az elme egy színpadhoz hasonlít. Mindig fent van a függöny, ha nem alszunk. Mindig
játszódik egy felvonás ezen a színpadon. Lehet, hogy egy komédia, egy tragédia, érdekes
vagy unalmas, jó vagy rossz, de mindig játszódik egy felvonás az elme színpadán.

Észrevettétek már, hogy szándékaitoktól teljesen függetlenül, majdnem minden előadás
közepén bekúszhat egy rossz gondolat a kulisszák mögül, mely megragadja a figyel-
meteket? A bűnös gondolatok mindig megpróbálják minden mástól elvonni a figyel-
münket. Ha megengeditek, hogy színre kerüljenek, minden erényes gondolat el fogja
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hagyni a színpadot. A helytelen gondolatok befolyása alá fogtok kerülni, mert bele-
egyezéseteket adtátok ebbe.

Ha megengeditek nekik, minden olyan dolgot el fognak játszani az elmétek színpadán,
mely a tűrőképességetek határán belül esik. Eljátszhatnak egy keserű, féltékeny vagy
gyűlölködő jelenetet. Lehet, hogy ez közönséges, erkölcstelen vagy talán még elfajult is
lesz. Amikor ők vannak a színen, ha hagyod, a legokosabb érveket fogják felhasználni,
hogy megtarthassák a figyelmedet. Biztosan érdekessé tudják tenni ezt, és még minden-
nek az ártatlanságáról is meggyőzhetnek – hiszen csak gondolatokról van szó.

Mit tesztek ilyenkor, amikor elmétek színpadát a tisztátlan gondolatok kis ördögei
irányítják; legyenek azok szürkék, melyek majdnem tisztának tűnnek, vagy koszosak,
melyek gonoszságához nem fér kétség? Ha uralkodni tudtok a gondolataitokon,
akkor le tudjátok győzni a szokásokat, még a lealacsonyító személyes szokásokat is.
Ha megtanultok parancsolni nekik, boldog lesz az életetek.

Ezt szeretném nektek megtanítani: Válasszatok egy kedvenc egyházi éneket az egyház
szent énekei közül; olyat, melynek felemelő a szövege és tisztelettudó a zenéje, ami
egy inspirációhoz hasonló érzést kelt fel bennetek! Gondosan futtassátok ezt végig az
elméteken! Tanuljátok meg könyv nélkül! Akkor is át tudtok gondolni egy egyházi
éneket, ha nincs zenei képzettségetek.

Most pedig használjátok ezt az egyházi éneket egy olyan helynek, ahová a gondolataitok
irányulhatnak. Legyen ez a vészkijárat! Amikor észreveszitek, hogy az árny-színészek
bekúsztak a gondolataitokba és elfoglalták elmétek színpadát, tegyétek fel ezt az éneket,
mintha egy hanglemez lenne. Amikor elkezdődik a zene és megformálódnak a szavak
a gondolataitokban, az érdemtelenek szégyenkezve tovább fognak állni. Az egész hangu-
lat megváltozik majd az elmétek színpadán. Mivel ez felemelő és tiszta, az alacsonyabb
rendű gondolatok el fognak tűnni. Mert ahogy az erény nem tűri a mocsok társaságát,
a gonosz sem tudja elviselni a világosság jelenlétét.

Idővel észreveszitek majd, hogy esetenként dúdolgatjátok magatokban ezt a dallamot.
Amint visszajátsszátok a gondolataitokat, azt fogjátok észrevenni, hogy amikor egy
világi hatás érdemtelen gondolatokat helyezett az elmétek színpadára, a zene majdnem
automatikusan elkezdődött.

Amikor már megtanultátok, hogyan kell elmétek színpadát megtisztítani az érdemtelen
gondolatoktól, foglaljátok el azt érdemes dolgok tanulásával! Úgy válasszátok meg
a környezeteteket, hogy a körülöttetek lévő dolgok jó és felemelő gondolatokat serkent-
senek! Foglaljátok el magatokat igaz, értékes dolgokkal!” (Conference Report, 1976.
okt., 99–100. o.).

2. Annak veszélyei, amikor megpróbáljuk elrejteni a bűneinket

Amikor megpróbálta elrejteni házasságtörési bűnét, Dávid egy még nagyobb bűnt
követett el. Ahogyan annak veszélyeiről beszéltek, amikor megpróbáljuk elrejteni
a bűneinket, hasonlítsd a bűnt egy halom piszokhoz! A táblán illusztráld ezt az elkép-
zelést, a 116. oldalon található első ábra szerint!

• Mi történik, ha megpróbálunk letakarni egy kis halom piszkot? (Nagyobb és
láthatóbb lesz a halom. Illusztráld ezt az elképzelést a fent látható második ábrával!)

• Miben hasonlít egymáshoz bűneink takargatása és egy halom piszok lefedése?
(Nagyobb és súlyosabb lesz a bűnünk, amikor megpróbáljuk elrejteni a bűneinket.)

• Mit kell tennünk, ha nem akarjuk, hogy az emberek meglássák a halom piszkot?
(Inkább el kell távolítanunk a halmot, mintsem letakarni azt.) Hogyan távolíthatjuk
el életünkből a bűnöket?
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3. „És meggyűlölé őt Amnon felette igen” (2 Sámuel 13:15)

2 Sámuel 13 Amnonnak, Dávid fiának, és Támárnak, Dávid leányának a történetét
foglalja magában. Amnon vonzódott Támárhoz és rákényszerítette őt, hogy paráznál-
kodjon vele.

• 2 Sámuel 13:1 elmondja, hogy Amnon szerette Támárt. Miképpen változtak meg
Amnon érzései, miután bűnt követett el Támárral szemben? (Lásd 2 Sámuel 13:15.)
Miért lesz a szeretet helyett gyakran gyűlölet azok között, akik megszegik az
erkölcsösség alapelveit?

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Hallottam, hogy elder John A. Widtsoe . . .
ezt mondta: »Az a meglátásom, hogy egy fiatal férfi és egy fiatal nő, akik megszegik
az erkölcsösség alapelveit, hamarosan egymást gyűlölve fognak élni«. Ugyanezt
tapasztaltam én is. Kezdődhet a szerelem szavaival, de később a harag és a keserűség
szavai kerülnek elő” („Hűen a hithez”, Liahona, 1996. szept., 6. o.).

4. Remény a bűnbánóknak

Amennyiben kihangsúlyozod, hogy soha nem késő bűnbánatot tartani, felolvashatod
elder Boyd K. Packer következő kijelentését:

„Nem az Úrtól ered az elkeserítő elképzelés, hogy egy hiba (vagy akár azok sorozata)
miatt már minden túl késő. Ő azt mondta, hogy ha bűnbánatot tartunk, nemcsak
megbocsátja a vétkeinket, de elfelejtkezik azokról, és többet nem fog emlékezni
a bűneinkre. . . . A bűnbánat olyan mint a szappan; képes arra, hogy lemossa a bűnt.
A mélyen beivódott piszokhoz szükség lehet az önfegyelem erős mosószerére,
hogy kijöjjenek a foltok, de ki fognak jönni!” (Conference Report, 1989. ápr., 72. o.;
vagy Ensign, 1989. máj., 59. o.).

116

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 116



A lecke célja A lecke célja: segíteni a tanulókat abban, hogy kimutassák hálájukat az Üdvözítőért
és a sok áldásért, amit ő és Mennyei Atyánk adott nekünk.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében tárgyalt szentírásokat, és ezek mellett
lehetőség szerint minél többet a Zsoltárok könyvéből!

2. Tanulmányozd át a leckét, és imádságos lélekkel válaszd ki azokat a szentírásokat,
témákat és kérdéseket, melyek leginkább megfelelnek a tanulók szükségleteinek!
Ez a lecke nem fedi a Zsoltárok könyvének egészét; inkább olyan fontos témákkal
foglalkozik, melyek folyamatosan felbukkannak a könyvben.

3. Amennyiben felhasználod az első figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz magaddal
egy képet az Üdvözítőről, valamint négy vagy öt tárgyat, melyek olyan dolgokat
jelképeznek, amikért hálás vagy! Ezek között lehetnek a szentírások; egy olyan vala-
kinek a fényképe, akit szeretsz; valami, ami egy tehetségedet jelképezi; vagy vala-
milyen étel. Amennyiben a második figyelemfelkeltő tevékenységet használod, kérj
meg egy vagy két tanulót, hogy készüljenek fel egy kedvenc zsoltáruk megosztására
és arra, hogy elmondják, miért fontos az nekik!

4. Hozz magaddal egy vagy több képet a templomokról!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Mutass egy képet az Üdvözítőről és fejezd ki háládat az életéért és a küldetéséért!
Tedd ki a többi tárgyat, mely olyan dolgokat jelképez, amikért hálás vagy! Mindegyi-
kért fejezd ki a háládat, majd tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen ajándékokért és lehetőségekért vagytok különösen hálásak, melyeket
az Úrtól kaptatok? Mennyiben lenne más az életetek ezen áldások nélkül?

Magyarázd el, hogy sok zsoltár fejez ki hálaérzést az áldásokért, melyeket az Úr adott.
Ennek a leckének egy része ezekre az áldásokra összpontosít, valamint arra, hogy mit
tehetünk, amivel kimutathatjuk az értük érzett hálánkat.

2. Kérj meg egy tanulót, hogy hangosan olvassa fel a 23. zsoltárt, majd tedd fel
a következő kérdéseket:

• Milyen érzéseket fejez ki ez a zsoltár? Milyen érzések merültek fel bennetek,
míg olvastátok vagy hallgattátok ezt a zsoltárt?

Kérj meg egy vagy két tanulót, hogy osszák meg az egyik kedvenc zsoltárukat,
és mondják el, miért fontos az nekik!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, hogy a Zsoltárok könyve olyan versek gyűjteménye, melyeket eredetileg
dicséretként vagy kérésként énekeltek Istennek. Sokat közülük Dávid írt. Ez a könyv
egy egyházi énekeskönyvhöz hasonlít az ősi Izráelből. A versek szövege a világ irodal-
mának legjobb, ihletett darabjai közé sorolható. Kifejezésre juttatják az Úrba vetett
hitet és egy őszinte vágyat az igaz életvitelre.

1. Jövendölések Jézus Krisztus életéről és küldetéséről

Sok zsoltár jövendöl Krisztus messiási küldetéséről. A feltámadt Üdvözítő kijelentette:
„szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófé-
táknál és a zsoltárokban én felőlem” (Lukács 24:44). Beszélgessetek néhány Krisztusra
vonatkozó alábbi jövendölés beteljesüléséről, melyekről említést tesz a Zsoltárok
könyve:

Jövendölés Beteljesülés
Zsoltárok Máté 8:23–27. Jézus lecsendesítette a szeleket és a hullámokat.
107:23–30
Zsoltárok 69:9 János 1:11; 7:5. Jézust nem fogadta be a saját népe.
Zsoltárok 41:10; János 13:18, 21. Jézust egy barátja árulta el.
55:13–15
Zsoltárok 69:21 Márk 14:32–41. Jézus egyedül szenvedett a Gecsemáné kertjében.
Zsoltárok 22:8–9 Máté 27:39–43. Jézust kigúnyolták.
Zsoltárok 22:17 Márk 15:25. Jézust keresztre feszítették.
Zsoltárok 22:19 Máté 27:35. A katonák sorsot vetettek Krisztus ruháiért.
Zsoltárok 22:2 Máté 27:46. Jézus megkérdezte az Atyát, hogy miért hagyta el őt.
Zsoltárok 69:22 János 19:28–30. Jézusnak ecetet adnak szomja oltására.
Zsoltárok 34:21 János 19:33–36. Jézusnak egyetlen csontját sem törik el.
Zsoltárok 31:6 Lukács 23:46. Jézus az Atyára bízza a lelkét és meghal.
Zsoltárok 16:10 Ap. csel. 2:31–32; 13:34–35. Az Üdvözítő teste nem látott rothadást,

mert felemeltetett a feltámadáskor.

• Jézus Krisztus az egyetlen olyan személy, akinek még születése elött jövendöltek
a születéséről, az életéről, a haláláról és a feltámadásáról. Mit gondoltok, miért
adattak ilyen részletes jövendölések az Üdvözítő életéről? (Ezek a jövendölések vilá-
gosan rámutattak arra, hogy Jézus az ígért Messiás, a világ Üdvözítője.) Milyen
értelemben jelentettek ezek a jövendölések áldást azoknak, akik befogadták őket?
(A jövendölések segítettek az embereknek ismereteket szerezni az Üdvözítőről
és bizonyságot nyerni róla még a születése előtt [lásd Móziás 3:13]. A jövendölések
abban is segítették az emberek egy részét, hogy felismerjék őt, amikor eljött.)

2. „Az Úr jól tett teveled” (Zsoltárok 116:7)

Azon kívül, hogy jövendölnek az Üdvözítő életéről és küldetéséről, sok zsoltár fejez ki
hálaérzést olyan áldásokért mint például a menny és a föld megteremtése; az Üdvözítő
kegyelmessége, megbocsátása és szeretete; a szentírások; valamint a templom.

A menny és a föld megteremtése
Beszélgessetek a következő zsoltárokról, melyek hálaérzést fejeznek ki az Úrnak a menny
és a föld megteremtéséért:

Zsoltárok 19:2
Zsoltárok 104:5–7, 14, 24
Zsoltárok 136:3–9
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• Miképpen tanúskodik a menny és a föld megteremtése Isten hatalmáról és sze-
retetéről? (Lásd Alma 30:44; Mózes 6:63.) Mivel mutathatjuk ki hálaérzetünket
a teremtés ajándéka iránt?

Az Üdvözítő kegyelmessége, megbocsátása és szeretete
Beszéljetek néhányról a következő zsoltárok közül, melyek hálaérzést fejeznek
ki az Üdvözítő kegyelmessége, megbocsátása és szeretete iránt:

Zsoltárok 23 (lehet, hogy nem szükséges megbeszélnetek ezt a zsoltárt, ha felhasználtad
a figyelemfelkeltő tevékenységben)
Zsoltárok 51 (lehet, hogy nem szükséges megbeszélnetek ezt a zsoltárt, ha beszéltetek
róla a 24. leckében)
Zsoltárok 59:17
Zsoltárok 78:38
Zsoltárok 86:5, 13
Zsoltárok 100:4–5
Zsoltárok 103:2–4, 8–11, 17–18

• Mit tudhatunk meg az Úrról ezekből a zsoltárokból? Kérd meg a tanulókat, hogy
mondják el, hogyan ismerték meg az Úr kegyelmességét, megbocsátását és szeretetét!

• Mi tesz mély benyomást rátok Dávid bűnbocsánatért való könyörgéséből a Zsoltárok
51-ben? Mit tanít nekünk ez a zsoltár a bűnbánatról és a bűnbocsánatról? (Figyelj
fel az 4., 9. és 14. vers első szavaira! Ezek a szavak megemlítik a bűnbánat fontos
tényezőit. Figyelj fel a 19. versre is, mely leírja, hogy milyen állapotban kell lennie
a szívünknek, ha igazán meg akarjuk bánni a bűneinket!)

A szentírások
Beszélgessetek a következő zsoltárokról, melyek hálaérzést fejeznek ki az Úrnak
a szentírásokért:

Zsoltárok 19:8–12
Zsoltárok 119

• Milyen szavakat használ Dávid a Zsoltárok 19:8–12-ben a szentírások leírására?
(A szentírásokkal rokon értelmű szavak között található a törvény, bizonyságtétel,
rendelések, parancsolatok és ítéletek. A szentírásokat körülíró jelzők között van
a tökéletes, biztos, helyes, világos, tiszta és igazságos. A szentírásokat úgy is jellemzi,
mint amik kívánatosabbak az aranynál és édesebbek a méznél.)

• Milyen áldásokat hozhatnak az életünkbe a szentírások a Zsoltárok 19:8–12 versei
szerint? Felsorolhatod a táblán ezeket az áldásokat:

a. Megelevenítik a lelkünket (megtérítenek – 8. vers).
b. Bölccsé teszik az együgyűt (az egyszerű embert – 8. vers).
c. Megvidámítják a szívünket (9. vers).
d. Megvilágosítják a szemeinket (9. vers).
e. Intenek minket (12. vers).

• Miképpen hoztak a szentírások áldást az életetekre – ilyen vagy más módokon?

• Az énekes így kiáltott az Úrhoz: „Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig
arról gondolkodom!” (Zsoltárok 119:97; lásd még a 15–16, 33–35, 40, 47–50, 72, 92,
104, 174-es verseket is). Hogyan tehetünk szert ilyen szeretetre a szentírások iránt?

• Miben hasonlítanak a szentírások lábunk szövetnekéhez (lámpásához) és ösvényünk
világosságához? (Lásd Zsoltárok 119:105.)

119

25. lecke

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 119



A templom
Beszéljetek a templomról néhány, itt következő zsoltár alapján! Kiteheted egy vagy több
templom képét, míg a tanulók elolvassák ezeket a zsoltárokat:

Zsoltárok 5:8
Zsoltárok 15:1–3
Zsoltárok 24
Zsoltárok 27:4
Zsoltárok 65:5
Zsoltárok 84:2–3, 5, 11–13
Zsoltárok 122
Zsoltárok 134

• Mit tanulhatunk a templomról ezekből a zsoltárokból? Mit tanulhatunk saját
magunk arra irányuló felkészítéséről, hogy elmenjünk a templomba?

Az osztály tagjaival elénekelhetitek vagy elolvashatjátok az „A templomot szeretem”
c. éneket (Gyermekek énekeskönyve).

3. „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?”
(Zsoltárok 116:12)

• A Zsoltárok 116:12-ben ezt kérdezte Dávid: „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám
való jótéteményéért?” Hogyan válaszolt Dávid erre a kérdésre? Felsorolhatod Dávid
kijelentéseit az alábbiak szerint:

a. „A szabadulásért [üdvözülésért] való poharat felemelem” (116:13).
b. „Az Úrnak nevét hívom segítségül” (116:13).
c. „Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok” (116:16).
d. „Néked áldozom hálaadásnak áldozatával” (116:17).
e. „Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt, az Úr házának

tornáczaiban” (116:18–19).

• Miképpen alkalmazhatjuk Dávid válaszait, hogy kifejezzük az Úr iránti hálánkat?

4. „Bízzatok az Úrban” (Zsoltárok 4:6)

• „Bízzatok az Úrban” – ez az egyik leggyakoribb figyelmeztetés a Zsoltárok könyvében
(Zsoltárok 4:6; 5:12; 9:11; 18:3; 56:12; 62:9; 118:8–9). Hogyan helyezzük bizalmunkat
az Úrba? Milyen áldásokat kaptatok, amikor őbenne bíztatok?

Összegzés A zsoltárok erőteljes bizonyságot tesznek Jézus Krisztus isteni küldetéséről. Azokra
a nagyszerű áldásokra is emlékeztetnek minket, melyeket Ő és Mennyei Atyánk
adott nekünk. Ezen kívül javaslatokat tesznek arra, hogyan fejezhetjük ki hálánkat
ezekért az áldásokért.

Megkérheted az osztály tagjait, hogy olvassák el az utolsó zsoltárt (Zsoltárok 150),
a Zsoltárok könyve üzenetének összefoglalásaként. Tedd hozzá ehhez saját dicsérő
és hálaadó bizonyságod!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.
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1. Utolsó napi himnuszok, melyeket az ószövetségi zsoltárok ihlettek

Magyarázd el, hogy tekinthetünk az énekeskönyvünkre úgy, mintha az a zsoltárok
utolsó napi megfelelője lenne! Az osztály tagjaival elénekeltethetsz egy olyan utolsó
napi himnuszt, melyet egy ószövetségi zsoltár ihletett. Néhány ilyen egyházi ének:
„Az Úr a pásztorom” (Himnuszok, Zsoltárok 23), „Mily nagy vagy Te!” (Himnuszok,
Zsoltárok 8:4–10; 9:2–3).

2. A himnuszok énekléséből származó áldások

• Milyen főbb témákkal foglalkoznak az utolsó napi himnuszok? (A válaszok között
lehet: az Üdvözítő, kötelességeink az egyház tagjaiként, mindvégig kitartás, hit,
otthon és család, szeretet, misszionáriusi munka, ima, papság, próféták, az evangé-
lium visszaállítása, az úrvacsora, szolgálat, kitartás a megpróbáltatásokban és Sion.)
Miképpen áld meg bennünket az, ha himnuszokat énekelünk? (Lásd T&Sz 25:12.)

Beszélgessetek néhány – az alábbiakban leírt – módjáról annak, ahogyan a himnu-
szok éneklése áldást jelenthet számunkra:

a. A himnuszok felemelőek szellemünk számára.
b. A himnuszok arra késztetnek minket, hogy igazabb módon éljünk.
c. A himnuszok emlékeztetnek minket az áldásainkra.
d. A himnuszok lehetőséget adnak nekünk arra, hogy dicséreteket énekeljünk

az Úrhoz.
e. A himnuszok módot adnak arra, hogy bizonyságot tegyünk.
f. A himnuszok segítenek nekünk, hogy újra elkötelezzük magunkat az Úr mellett.
g. A himnuszok segítenek nekünk, hogy érezzük a Szellemet.
h. A himnuszok segítenek nekünk, hogy Mennyei Atyánkkal jobban összhangban

legyünk.
i. A himnuszok segítenek nekünk az evangélium tanulásában és tanításában.

Az Első Elnökség azt mondta:

„Az inspiráló zene egyházi gyűléseink nélkülözhetetlen része. A himnuszok
meghívják az Úr Szellemét, tiszteletteljes légkört teremtenek, egységet hoznak
létre az egyháztagok között, és lehetőséget adnak nekünk arra, hogy dicsérete-
ket zengjünk az Úrnak.

A legnagyszerűbb beszédek egy részét a himnuszok éneklése mondja el. A himnuszok
bűnbánathoz és jó cselekedetekre vezetnek minket, erősítik a bizonyságot és a hitet,
vigasztalást nyújtanak a megfáradtaknak, enyhülést a gyászolóknak, és a mindvégig
kitartásra késztetnek minket” (Hymns, ix).

• Számos zsoltár utal az éneklésre úgy, mint víg örvendezésre (lásd Zsoltárok 98:4;
100:1; 66:1; 95:1–2). Miképpen használhatjuk fel jobban a himnuszok éneklését
az egyházi gyűléseinken és az otthonainkban, megbizonyosodva annak örömteli
és jelentőségteljes voltáról?

• Az utolsó vacsora alkalmával Jézus és az apostolok egy himnuszt énekeltek
(Máté 26:30). Mit gondoltok, a himnusz eléneklése hogyan segített Jézusnak és az
apostoloknak abban, hogy felkészüljenek az előttük álló feladatok elvégzésére?

• Nem sokkal azelőtt, hogy Joseph Smith prófétát meggyilkolták a Carthage börtön-
ben, arra kérte John Taylort, hogy énekelje el az „Egy vándor, árva és szegény”
(Himnuszok) című éneket. Mit gondoltok, miképpen segített a prófétának ennek
a himnusznak az eléneklése?
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3. Párhuzamos költői gondolatok a zsoltárokban

A zsoltárok tanulmányozását gazdagíthatja a Dávid és a más zsidó próféták által
használt költői technikák megértése. Az egyik ilyen fogás a párhuzamok használata.
A párhuzamok egyik általános vonása, hogy ugyanazt a gondolatot ismétlik meg,
különböző szavakkal. Ez a fajta ismétlés kiszélesíti vagy felerősíti a gondolat jelenté-
startamát. Ezt a párhuzamot példázza a Zsoltárok 102:2–3, melyben öt alkalommal
kerül kifejezésre ugyanaz a gondolat különböző szavakkal („hallgasd meg az én imád-
ságomat”, „kiáltásom jusson te hozzád”, „ne rejtsd el a te orczádat tőlem”, „hajtsd
hozzám a te füledet”, és „mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem”). Mutass rá,
hogyan erősíti az ismétlés fel az üzenetet!
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A lecke célja A lecke célja a tanulók biztatása, hogy bölcsen használják az áldásaikat, és érdemesen
lépjenek be a templomba.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Királyok 3:5–28. Salamon apja, Dávid örökébe lép a királyi trónon, és az Urat
követi. Az Úr megjelenik Salamonnak, aki azt kéri, hogy értelmes (megértő)
szívvel áldja meg őt (3:5–9). Az Úr bölcsességgel, gazdagsággal és dicsőséggel
áldja meg Salamont (3:10–15). Két asszony Salamonhoz hoz egy gyermeket,
és ő bölcsen megállapítja, hogy melyik asszony a gyerek anyja (3:16–28).

b. 1 Királyok 5–6; 7:1–12. Salamon király egy hatalmas templom építését irányítja
(5–6). Magának is építtet egy házat (7:1–12).

c. 1 Királyok 8:22–66; 9:1–9. Salamon felszenteli a templomot, és arra kéri az Urat,
hogy áldja meg az izraelitákat szellemi és földi jóléttel (8:22–53). A nép 14 napig
imádja az Istent (8:54–66). Az Úr ismét megjelenik Salamonnak, és megígéri neki,
hogy megáldja az izraelitákat, amennyiben őt szolgálják, de megátkozza őket,
ha más istenekhez fordulnak (9:1–9).

d. 1 Királyok 10–11. Gazdagsága és bölcsessége folytán egyre növekszik Salamon
dicsősége (10:1–13, 24–25). Szertelenül gazdag lesz (10:14–23, 26). Feleségül
vesz sok nem-izraelita nőt, akik meggyőzik őt, hogy hamis isteneket imádjon
(11:1–10). Az Úr ellenségeket támaszt Salamonnal szemben (11:11–25). Egy próféta
megjövendöli, hogy Izráel királysága Salamon gonoszsága miatt több részre fog
szakadni (11:26–40).

2. További olvasmányok: 1 Királyok 2:1–12; 4:29–34; 7:13–51; 1 Krónika 29;
Tanok és szövetségek 46.

3. Amennyiben rendelkezésre áll az ősi időkben használt templom képe, felhasznál-
hatod azt az óra során (62300; Evangéliumi képcsomag 118).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Olvasd el, vagy az egyik tanulóval olvastasd fel a következő idézetet elder Dallin H.
Oaks-tól:

„Általában úgy gondoljuk, hogy a Sátán a leggyengébb pontunkon fog megtámadni
minket. . . . De nemcsak a gyengeségek a sebezhető pontok. A Sátán ott is megtámadhat
minket, ahol erősnek hisszük magunkat – pontosan azokon a területeken, melyeken
büszkék vagyunk az erősségeinkre. A legnagyszerűbb tehetségeken és szellemi ajándéko-
kon keresztül fog minket megközelíteni, amivel csak rendelkezünk. Ha nem vagyunk
óvatosak, a Sátán éppen úgy okozhatja szellemi bukásunkat azzal, hogy az erősségein-
ken keresztül ront meg minket, mint azzal, hogy felfedezi a gyengeségeinket”
(„Our Strengths Can Become Our Downfall”, Ensign, 1994. okt., 12. o.).

Figyelemfelkeltő
tevékenység

123

1 Királyok 3; 5–11

Salamon király: a bölcs ember, 
a balga ember

26.
lecke

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 123



• Milyen erősségek okozhatják a bukásunkat?

Magyarázd el, hogy ez a lecke Salamon királyról szól, egy olyan emberről, aki nagyszerű
ajándékokat kapott Istentől, de végül nem igaz módon használta fel ezeket az aján-
dékokat. Javasold, hogy a tanulók keressenek olyan eseményeket, melyek Salamon foko-
zatos hanyatlását jelzik! Hangsúlyozd ki: nem azért kell hibákat keresni benne, hogy
elítéljük őt, hanem azért, hogy tanuljunk a hibáiból!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Nem sokkal Dávid halála előtt Sádók, a pap, és Nátán, a próféta, felkente Salamont,
hogy ő legyen az új király. Salamon, aki Dávid és Bethsabé fia volt, a következő tanácsot
kapta az apjától: „erősítsd meg magad és légy férfiú. És őrizd meg az Úrnak a te Iste-
nednek őrizetit, hogy az ő útain járj, és megőrizzed az ő rendeléseit, parancsolatit és
ítéleteit, és bizonyságtételeit, . . . hogy előmented legyen mindenekben, a melyeket
cselekedéndesz” (1 Királyok 2:2–3).

1. Az Úr bölcsességgel, gazdagsággal és dicsőséggel áldja meg Salamont

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 3:5–28-at!

• Nem sokkal azután, hogy Salamon király lett, az Úr megjelent neki egy álomban,
és azt mondta: „Kérj, a mit akarsz, hogy adjak neked” (1 Királyok 3:5). Mit kért
Salamon? (Lásd 1 Királyok 3:9.) Mit jelent „értelmes szívvel” rendelkezni?
(Lásd 1 Királyok 3:28; 4:29.) Miért érezte úgy Salamon, hogy különösen szüksége
van erre az áldásra? (Lásd 1 Királyok 3:7–8.) Hogyan segíthet nekünk „Isten
bölcsessége” az otthoni feladatainkkal? A munkahelyünkön? Az iskolában?
Az egyházban? Miképpen kaphatjuk meg ezt a bölcsességet?

• Miért örült az Úr annak, hogy Salamon értelmes (megértő) szívet kért? (Lásd 1 Kirá-
lyok 3:11–12. Salamon egy olyan ajándékot kért, mely mások szolgálatában segített
neki, nem a saját önző céljait elégítette ki.) Milyen szellemi ajándékokra töreked-
hetünk? (Lásd T&Sz 46:13–26.) Milyen feltétellel adja az Úr a Szellem ajándékait?
(Lásd 1 Királyok 3:14; T&Sz 46:8–12.) Miképpen használhatjuk ezeket az ajándékokat
mások szolgálatára?

• Milyen további áldásokat adott az Úr Salamonnak? (Lásd 1 Királyok 3:13–14.)
Miképpen lehet ezeket az áldásokat mások szolgálatára használni?

• Mi volt az első olyan helyzet, melyben ítéletet kellett hoznia Salamon király-
nak? (Lásd 1 Királyok 3:16–22.) Hogyan oldotta meg Salamon a problémát?
(Lásd 1 Királyok 3:23–28.) Miként nyilvánult meg Salamon döntésében az,
hogy az Úr bölcsességgel áldotta meg őt?

2. Salamon király egy hatalmas templom építését irányítja, és építtet magának
egy házat

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 5–6; 7:1–12-t!

• Az Úr parancsa szerint Salamon utasítást adott egy templom felépítésére.
(Röviden átnézhetitek az 1 Királyok 5:1–6, 17–18; 6:15–36-os verseket, hogy
ki tudd emelni a templom részletes, gondos kidolgozását.) Mit gondoltok,
miért használt Salamon ilyen jó minőségű anyagokat a templom építéséhez?

• Mivel mutattak tiszteletet az építők a templom iránt az építkezés folyamán?
(Lásd 1 Királyok 6:7.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• Hogyan használta fel Salamon a bölcsességét, a javait és az őt övező tiszteletet arra,
hogy megbizonyosodjon a templom helyes felépítéséről? (Lásd 1 Királyok 5:1–12.
Ezen erősségek miatt képes volt arra, hogy anyagokat szerezzen az építkezéshez, és
hogy képzett munkásokat sorakoztathasson fel a templom építésénél.)

• Milyen ígéreteket adott az Úr Salamonnak a templomot illetően? (Lásd 1 Királyok
6:11–13.) Milyen hasonló ígéreteket adott nekünk az Úr a mostani időkben?
(Lásd T&Sz 97:15–17.)

• Salamon magának is építtetett egy házat. Mekkora volt ez a ház az Úr házához képest?
(Lásd 1 Királyok 6:2–3; 7:2, 6–7.) A javaknak az ilyen felhasználása hogyan mutatja
Salamon fokozatos hanyatlását?

3. Salamon felszenteli a templomot

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 8:22–66; 9:1–9-et!

• Hét éves építkezés után felszentelték a templomot. Többek között milyen dolgokért
imádkozott Salamon a felszentelési imában? (Lásd 1 Királyok 8:22–53.)

A tanulók válaszait felírhatod a táblára. A válaszok között lehet:

a. Válaszokért az imákra (1 Királyok 8:28–30, 49–52)
b. Bűnbocsánatért (1 Királyok 8:33–39)
c. Esőért (1 Királyok 8:35–36)
d. Segítségért az éhség és a járványok idején (1 Királyok 8:37)
e. Segítségért a csatában (1 Királyok 8:44–45)

• Felszentelési imájában Salamon azért imádkozott az Úrhoz, hogy átsegítse népét
a számos nehéz problémán. Miként segíthet nekünk a templom meglátogatása,
amikor problémák nyomasztanak?

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „Ezeknek a kedves templomoknak a békéjében
néha megoldásokat találunk az élet komoly problémáira. A templomban a Szellem
befolyása alatt időről időre tiszta tudás árad felénk. A templomok a személyes
kinyilatkoztatás helyei. Amikor egy probléma vagy egy nehézség nyomaszt, imával
a szívemben elmegyek az Úr házába, hogy választ kapjak. Ezek a válaszok tisztán
és félreérthetetlenül érkeznek” („What I Hope You Will Teach Your Children about
the Temple”, Ensign, 1985. aug., 8. o.).

• Salamon azért imádkozott, hogy a templom az Úrhoz vezesse a hitetleneket (1 Kirá-
lyok 8:41–43). Miként teheti meg ezt egy templom? (Kérd meg a tanulókat, hogy
meséljenek olyan példákról, amikor ők vagy mások azért kezdtek el az egyház iránt
érdeklődni, mert érdekelték őket a templomok!)

• Miután Salamon elmondta a felszentelési imát, tanácsokat adott a népének: „a ti
szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz” (1 Királyok 8:61). Mit gondol-
tok, mit jelent olyan szívvel rendelkezni, mely „tökéletes az Úrhoz”? Miként segíthet
nekünk a templom látogatása szívünk tökéletesítésében?

• Mit tehetünk annak érdekében, hogy erős maradjon a templom befolyása az
életünkben? (A válaszok között lehet: gyakran látogassunk el, ahol erre lehetőség
van; rendelkezzünk érvényes ajánlással; és tegyük ki a templomok képeit az
otthonainkban.)

• Mit tettek az emberek a templom felszentelése után? (Lásd 1 Királyok 8:62–66.)
Milyen volt az emberek hozzáállása, amikor a templom felszentelése és a 14 napos
imádat után visszatértek az otthonaikba? (Lásd 1 Királyok 8:66.) Hogy érzitek
magatokat, amikor hazamentek a templomból?
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• Mi volt az Úr üzenete, amikor a templom felszentelése után meglátogatta Salamont?
(Lásd 1 Királyok 9:3–9. Lásd még 1 Királyok 6:11–13. Hívd fel a figyelmet arra, hogy
az Úr hasonló kijelentést tett a templom építése során!) Mit gondoltok, miért volt
szükség arra, hogy Salamont a szövetségeire emlékeztessék? Hogyan emlékeztet min-
ket az Úr a szövetségeinkre?

4. Salamon szertelenül gazdag lesz, és feleségül vesz sok nem-izraelita nőt,
akik meggyőzik őt, hogy bálványokat imádjon

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 10–11-et!

• Hogyan növekedett Salamon gazdagsága és dicsősége a templom felépítése után?
(Lásd 1 Királyok 10:1–15, 24–25.) Miként használta fel Salamon rosszul ezeket
az áldásokat? (Lásd 1 Királyok 10:16–23, 26–29. Emeld ki, hogy a saját birodalmának
a felépítésére használta ezeket, nem Isten országának a felépítésére.) Mire kellene
használni a bölcsességet a gazdagságot és a dicsőséget? (Lásd Jákób 2:18–19.)

• Miként mutatta meg Salamon feleségeinek kiválasztása azt, hogy elfordult Istentől?
(Lásd 1 Királyok 11:1–2. A szövetségen kívül házasodott.) Mit tett Salamon, a nem-
izraelita feleségei hatására? (Lásd 1 Királyok 11:3–8. Hívd fel a figyelmet arra, hogy
Joseph Smith fordítása szerint a 4. vers azt mondja: Salamon szíve olyan lett, mint
atyjának, Dávidnak a szíve; a 6. vers pedig azt mondja: Salamon gonosz dolgot csele-
kedett az Úr szeme előtt, ahogyan azt atyja, Dávid is tette.)

• Mit tett az Úr, amikor Salamon megszegte a szövetséget és elfordult tőle?
(Lásd 1 Királyok 11:9–14, 23–25, 33–36.)

• Mit gondoltok, hogyan járultak hozzá a bölcsesség, a gazdagság és a dicsőség áldásai
Salamon bukásához? Hogyan látjátok, miként járulnak hozzá ezek az erősségek
az emberek bukásához napjainkban? Miként győződhetünk meg arról, hogy az erős-
ségeink nem buktatnak meg minket? (Lásd 1 Királyok 8:61; T&Sz 88:67.)

Elder Dallin H. Oaks azt mondta:

„Hogyan akadályozzunk meg, hogy bukásunkat okozzák az erősségeink? Az alázatos-
ság erényét kell ápolnunk. Az alázatosság a nagy védelmező. Az alázatosság az 
ellenszer a gőggel szemben. Az alázatosság minden tanulás katalizátora, különösen
a szellemi természetű dolgok tanulásáé. Az alázatosság szerepébe nagyszerű bepil-
lantást ad nekünk az Úr Moróni prófétán keresztül: »Mert gyengeséget ruházok az
emberekre, hogy meg alázkodjanak, és akik megalázkodnak előttem, azok mind
részesülnek majd az én kegyelmemben. Mert ha megalázkodnak előttem és hisznek
bennem, akkor gyengeségüket megerősítem« (Éther 12:27).

Azt is mondhatjuk, hogy amennyiben a férfiak és a nők megalázkodnak Isten előtt,
ő segíteni fog nekik abban, hogy ne legyenek gyengeségekké az erősségeik, hogy
ne tudja az ellenség azt kihasználva elpusztítani őket. . . .

. . . Ha alázatosak vagyunk és taníthatók, ha hallgatunk Isten parancsolataira, veze-
tőinek tanácsára és Szellemének késztetéseire, akkor irányítást kaphatunk arra vonat-
kozóan, hogyan használjuk igaz, jó dolgokra szellemi ajándékainkat, az eredmé-
nyeinket és minden más erősségünket. Arra is irányítást kaphatunk, hogy miként
kerüljük el a Sátán próbálkozásait, melyek során erősségeinket kihasználva akarja
a bukásunkat okozni.

Mindezek során emlékeznünk és támaszkodnunk kell az Úr irányítására és ígéretére:
»Légy alázatos, és az Úr, a te Istened a kezednél fogva vezet majd téged és meghall-
gatja imádságodat« (T&Sz 112:10)” („Our Strengths Can Become Our Downfall”,
Ensign, 1994. okt., 19. o.).
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Összegzés Fejezd ki háládat az Úrtól kapott szellemi és fizikai áldásokért, valamint a templomért!
Biztasd a tanulókat: alázkodjanak meg az Úr előtt, hogy bölcsen tudják használni
az áldásaikat, és arra érdemesen lépjenek be a templomba!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. „Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő anyafiai ellen” (5 Mózes 17:20)

• Egy tanulóval olvastasd fel 5 Mózes 17:14–20-as verseit! Ennek a szentírásnak az
alkalmazása hogyan változtathatta volna meg Salamon birodalmában Salamon
és a nép életét?

2. Templomok felszentelő imái

Amennyiben a tanulók közül néhányan voltak már egy templom felszentelésén, kérj
meg közülük egy vagy két személyt, hogy meséljenek a tapasztalataikról! Egy tanulót
meg is kérhetsz arra, hogy készüljön fel két-három érdekesebb dolog elmondására
egy utolsó napi templom felszentelési imájából! (A Tanok és szövetségek 109 azt az imát
tartalmazza, melyet a Kirtland Templom felszentelésénél mondtak el.)

• Hogyan kellene a felszentelő imáknak befolyást gyakorolni a magánéletünkre?

Joseph Fielding Smith elnök azt mondta: „Amikor egy házat az Úrnak szentelünk,
tulajdonképpen magunkat szenteljük az Úr szolgálatára, egy olyan szövetséggel,
hogy oly módon használjuk majd a házat, ahogyan azt Ő elvárja tőlünk” (Church
News, 1972. jan. 22., 3. o.).
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A lecke célja A lecke célja a tanulók biztatása, hogy jó vezetői tulajdonságokat fejlesszenek
ki magukban, és másokat igaz életmódra késztessenek.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Királyok 12:1–20. Roboám követi atyját, Salamont a trónon, Izráel tizenkét tör-
zsének királyaként. Nem hallgat a bölcs emberek tanácsára, hogy szolgálnia
kellene a népét, ehelyett inkább még nagyobb terheket igyekszik rájuk helyezni
(12:1–15). A királyság a tíz törzs lázadása folytán kettészakad (12:16–19; a tíz törzs
megtartja az Izráel királysága nevet, míg Júda és Benjámin törzse Roboám uralma
alatt marad és Júda királyságának neveztetik). Izráel királysága Jeroboámot, egy
Salamon királyságában szolgáló korábbi hivatalnokot választ királyának (12:20).

b. 1 Királyok 12:25–33; 13:33–34; 14:14–16, 21–24. Jeroboám bálványimádásra viszi
népét és papoknak olyan embereket hív el, akik nem tartoznak a leviták törzsébe
(12:25–33; 13:33–34; a „minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt”
kifejezés magyarázatáról lásd a második további tanítási ötletet). Egy próféta
megjövendöli Jeroboám családjának az elpusztulását és Izráel szétszóratását
(14:14–16). Roboám bálványimádásra viszi Júda királyságát (14:21–24).

c. 2 Krónika 17:1–10; 20:1–30. Jósafát, Roboám ükunokája igaz módon uralkodik
Júda királyságában. Elpusztítja a magas halmokat és a ligeteket, valamint Júda
egész területén szétküldi a levitákat, hogy az Úr törvénykönyvéből tanítsanak
(17:1–10). Amikor Júda ellenségei ellenük jönnek, Jósafát és népe böjtöl és imád-
kozik. Az Úr azt mondja nekik, hogy nem az övék a csata, hanem az Úré. A táma-
dóik saját soraikban hadakoznak és megsemmisítik egymást (20:1–30).

2. További olvasmányok: 1 Királyok 11:26–40; 2 Királyok 17:20–23.

3. Amennyiben felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, szerezz be egy régi
ruhadarabot, amit darabokra lehet szakítani, vagy egy nagy, ruhadarab alakúra
kivágott papírt!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Fogj egy régi ruhadarabot vagy egy nagy darab papírt, ami egy ruhadarab formájára
van kivágva, és szakítsd azt 12 részre! Magyarázd el, hogy Salamon életének vége felé
Ahija próféta megjövendölte, hogy Jeroboám – egyike Salamon az adókért és a mun-
káért felelős 12 főfelügyelőjének – fogja átvenni a vezetést az izraelita nemzet nagy
része felett. Ennek illusztrálására Ahija megragadta Jeroboám ruházatának hátsó részét,
12 részre tépte azt, és 10 darabot Jerobámnak adott. (1 Királyok 11:29–32; az angol
UNSZ Bibliában a 32-es vers egyik lábjegyzete rámutat, hogy a Szeptuaginta, az
Ószövetség görög fordítása szerint nem egy, hanem két törzs maradt abban a király-
ságban, mely felett Dávid utódai uralkodtak.)

Figyelemfelkeltő
tevékenység

128

A gonosz és az igaz 
vezetők hatása

1 Királyok 12–14; 2 Krónika 17; 20

27.
lecke

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 128



Az Üdvözítő azt tanította: „Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul”
(Máté 12:25). Magyarázd el, hogy ez történt Izráel királyságával Salamon halála
után. Ez a lecke az Izráel megosztott királyságában uralkodó gonosz és igaz vezetők
hatásáról szól.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Izráel királysága kettészakad, leginkább Jeroboám szigorú vezetési stílusa miatt

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 12:1–20-at!

Felírhatod a táblára a következő kijelentést:

A jó vezető
1. Szolgál.
• Salamon halála után fia, Roboám lett Izráel királya. Milyen, az apja uralkodásától

eltérő változtatásokat akartak az izraeliták Roboámtól? (Lásd 1 Királyok 12:3–4.)
Milyen tanácsot adtak az idősebb férfiak Roboámnak a sikeres uralkodással kapcsolat-
ban? (Lásd 1 Királyok 12:6–7; 2 Krónika 10:7.) Miért van az, hogy inkább pozitív
hatással van ránk az a vezető, aki kedves hozzánk és szolgál minket? Miként alkal-
mazhatjuk ezt a tanácsot az otthonunkban? Az egyházban? Az iskolában? A mun-
kahelyen? (Lásd T&Sz 121:41–46.) Milyen példáit láttátok annak, amikor a szülők
vagy más vezetők sikeresen alkalmazták ezt a tanácsot?

• Miután elvetette az idősebb férfiak tanácsát, Roboám azokhoz a fiatalemberekhez
fordult, akiket már ifjúkora óta ismert. Ők mit tanácsoltak? (Lásd 1 Királyok 12:8–11.)
Mi lett az eredménye annak, hogy Roboám úgy döntött, hogy követi a tanácsukat?
(Lásd 1 Királyok 12:12–17. Magyarázd el: az „elmené azért az Izráel az ő hajlékaiba”
kifejezés arra utal, hogy a tíz törzs elkülönült Roboám királyságától.) Milyen más
következményei lettek volna annak, ha Roboám az idősebb emberek tanácsát követi?
(Lásd 1 Királyok 12:7.)

• Jeroboám azelőtt Salamon 12, az adókért és a munkáért felelős főfelügyelőjének
egyike volt. Salamon uralkodásának vége felé Ahija próféta megjövendölte, hogy
sok izraelita törzsnek Jeroboám lesz a királya (1 Királyok 11:29–31; lásd a figye-
lemfelkeltő tevékenységet). Hogyan teljesedett be ez a jövendölés? (Lásd 1 Királyok
12:20. Az angol UNSZ Bibliában az egyik lábjegyzet szerint a Szeptuaginta, az
Ószövetség görög fordítása Benjámint is megemlíti Júda mellett a vers végén. Júda
és Benjámin törzse Roboámmal maradt a déli királyságban, vagy Júda királyságában.
A másik tíz törzs Jeroboámot követte az északi királyságba, Izráel királyságába.)

2. Roboám és Jeroboám bálványimádásra viszik a királyságukat

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 12:25–33; 13:33–34; 14:14–16, 21–24-et!

Hozzáteheted a táblára írt kijelentéshez:

A jó vezető
1. Szolgál.
2. Bízik az Úrban és engedelmeskedik neki.
• Ahija prófétán keresztül az Úr megígérte Jeroboámnak, hogy egy „állandó házat”

(biztos királyságot) kap, ha az Úr útjain jár (1 Királyok 11:38). Hogyan veszítet-

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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te el Jeroboám ennek az ígéretnek az áldásait? (Lásd 1 Királyok 12:25–33.) Miért
készített Jeroboám aranyborjakat, magas helyeket, és szentelt fel hamis papokat?
(Lásd 1 Királyok 12:26–33; 13:33–34.)

Magyarázd el: Jeroboám félt, hogy ha a népe Jeruzsálembe megy imádni az Istent,
talán visszatérnek Roboámhoz. Annak érdekében, hogy felügyelete alatt tudja tartani
a népét, és hogy azok hűségesek maradjanak hozzá, aranyborjakat készített Béthel-
ben és Dánban, az északi királyság két városában, és meghívta a népét, hogy ezekben
a városokban imádják az Istent. Ezzel megengedte, hogy a vereség félelme legyőzze
az Úr ígéreteibe vetett bizalmát. Mutass rá, hogy a bölcs vezető bízik az Úrban és nem
a félelmeire vagy saját ítélőképességére alapozza a döntéseit!

• Amikor megbetegedett a fia, Jeroboám Ahija prófétához fordult segítségért.
Mit jövendölt Ahija Jeroboám házával (családjával) és királyságával kapcsolatban?
(Lásd 1 Királyok 14:14–16. Ennek a jövendölésnek a beteljesülése a 2 Királyok
17:20–23-as verseiben található.)

• Jeroboámhoz hasonlóan Roboám is engdetlen volt Istennel szemben, mert bálvány-
imádásra vezette a népét (1 Királyok 14:21–24). Hosszan tartó következményei voltak
e két király gonosz vezetésének. Évekkel később mindkét királyság felbomlott, vagy
lakosait fogságba vitték (Izráelt az asszírok, Júdát pedig a babilóniaiak), mert továbbra
is megmaradtak a gonosz hagyományaik mellett. Hogyan lehet egyetlen gonosz
vezetőnek ilyen mély hatása ennyi ember életére?

Rámutathatsz, hogy nekünk nem kell oly módon utánozni a gonosz vezetők csele-
kedeteit, ahogyan azt Izráel és Júda népe tette. Isten szabad akaratot adott nekünk,
és ezt az erőt felhasználhatjuk arra, hogy akkor is a jót válasszuk, ha a vezetők
a gonosz mellett döntenek (Hélamán 14:30–31).

3. Jósafát az Úr és prófétái követésére viszi Júda királyságát

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Krónika 17:1–10; 20:1–30-at!

Ismét hozzáadhatod a táblára írt listához:

A jó vezető
1. Szolgál.
2. Bízik az Úrban és engedelmeskedik neki.
3. Hisz Istenben.
4. A szentírásokból tanít.
5. Követi a prófétákat.

• Három nemzedékkel Rehoboám után ükunokája, Jósafát uralkodott Júda király-
sága felett. Mivel mutatta meg Jósafát igaz életvitelét? (Lásd 2 Krónika 17:3–4, 6.)
Személyes odaadásunk hogyan befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk képesek
mások vezetésére?

• Jósafát „kiirtá Júdából a magaslatokat és az Aserákat” (ligeteket; 2 Krónika 17:6).
Mit gondoltok, mit tanultak ebből az emberek? (Lásd 2 Krónika 20:12–13. Hívd
fel a figyelmet arra, hogy „a Júdabeliek mindnyájan állanak vala az Úr előtt,
gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben”!) Milyen dolgokat távolít-
hatunk el az otthonainkból és a magánéletünkből annak érdekében, hogy még
nagyobb odaadással imádhassuk Istent?
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• Jósafát levitákat küldött szét szerte a királyságban, hogy „az Úr törvényének könyvé-
ből” tanítsák a népet (2 Krónika 17:9). Mit gondoltok, milyen hatással volt Júda
népére az, hogy a szentírásokból tanították őket? Hogyan segített nektek a szent-
írások egyéni és családi körön belüli tanulmányozása? Hogyan befolyásolja a szent-
írások otthonunkban történő tanulmányozása a családjainkat és az egyház egészét?

Ezra Taft Benson elnök azt tanította: „Gyakran nagy erővel dolgozunk azon, hogy
megpróbáljuk felemelni az aktivitás szintjét a cövekeinkben. Szorgalmasan munkál-
kodunk azon, hogy az úrvacsorai gyűléseket látogató emberek százaléka magasabb
legyen. Dolgozunk, hogy a fiatalemberek nagyobb százaléka menjen el misszióba.
Azon igyekszünk, hogy megnöveljük azok számát, akik a templomban kötnek házas-
ságot. Mindezek dicsérendő erőfeszítések, és fontosak a királyság növekedéséhez.
De amikor az egyes egyháztagok és családok rendszeresen és következetesen elmerül-
nek a szentírások tanulmányozásában, az aktivitás növekedése ezeken a területeken
is automatikusan jelentkezni fog. A bizonyságok növekedni fognak. Az elkötelezett-
ség megerősödik. A családok megerősödnek. Áradni fog a személyes kinyilatkoztatás”
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 44. o.).

• A 2 Krónika 20 egy borzasztóan szorongó időszakról számol be Júda népének életé-
ben. Ekkor üzent nekik hadat három nemzet. A háború kimenetele sötétnek tűnt
Jósafát király és népe előtt, akik sokkal kevesebben voltak, mint az ellenség. Mit tett
Jósafát, hogy segítséget kapjon? (Lásd 2 Krónika 20:3–13.) Mi volt az Úr válasza
a könyörgésére? (Lásd 2 Krónika 20:14–17. Hívd fel a figyelmet arra, hogy ez a válasz
Jaháziel prófétán keresztül érkezett!) Milyen tanácsot adott Jósafát a népének?
(Lásd 2 Krónika 20:20.) Mint utolsó napi szentek, milyen tekintetben vagyunk ki-
sebbségben, hasonlóan az ősi Júdához? Miként vonatkozik ránk Jósafát tanácsa?

• Emlékezve Jaháziel próféta megerősítő szavaira, hogy a csata Istené, Jósafát a harc
helyett énekeseket jelölt ki az Úr dicséretére. Amikor énekelni kezdtek, az Úr azzal
védte meg őket, hogy harcot szított támadóik soraiban, akik így egymást pusztították
el (2 Krónika 20:21–24). Milyen védelmet kapunk, amikor emlékezünk az élő próféta
szavaira és engedelmeskedünk azoknak?

• Jeroboámmal és Roboámmal ellentétben, akik bálványimádásra vezették a népet,
Jósefát hatására Júda népe megalázkodott az Úr előtt (2 Krónika 20:3–4). Milyen
példákat ismertek, amelyek igaz vezetők befolyásáról szólnak? Mivel segíthetjük
azokat, akiket szolgálunk, hogy igaz módon éljenek?

Összegzés Tedd bizonyságod, hogy milyen nagy ereje van a vezetőknek arra, hogy gonoszságra
vagy igaz életre vezessék az embereket! Emlékeztesd a tanulókat vezetői felelősségükre
az egyházi elhívásainkban, a közösségünkben, a munkahelyünkön és otthon! Biztasd
a tanulókat: legyenek jó vezetők azáltal, hogy szolgálnak, bíznak az Úrban és engedel-
meskednek neki, hisznek benne, a szentírásokból tanítanak és követik a prófétákat!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.
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1. A barátok negatív hatásának legyőzése

• Izráel királysága nagy részben azért szakadt szét, mert Roboám úgy döntött, követi
társai ostoba tanácsát (1 Királyok 12:9–16). Hogyan állhatunk ellen a kísértésnek,
hogy barátaink ostoba tanácsát kövessük?

Elder Malcolm S. Jeppsen azt mondta:

„Sokakat közületek . . . előbb vagy utóbb meg fog majd környékezni egy vagy több
»barát«, akik valami olyan dolog megtételére csábítanak, amiről tudjátok, hogy nem
szabadna megtennetek. . . .

– Senki nem fogja megtudni – mondják majd az úgynevezett barátaitok –; különben
is, mit számít?

. . . Nem kell elfordulnotok azoktól a barátaitoktól, akik rossz úton járnak; még
lemondani sem kell róluk. Lehettek törődő barátaik, akik készen állnak arra, hogy
segítsenek, amikor ők készen állnak arra, hogy segítsék őket. Beszélgethettek velük,
felemelhetitek őket és bizonyságotokat tehetitek nekik. Példa által vezessétek őket!

De soha ne engedjétek, hogy barátaitok rávegyenek arra, hogy ne járjatok Mennyei
Atyánk kedvében! Ők lehet, hogy ezt kérik annak fejében, hogy a barátaitok legye-
nek. Ilyenkor választanotok kell az ő útjaik és az Úr útjai között.

Ha ez megtörténik, válasszátok az Úr útjait és keressetek új barátokat!” (Conference
Report, 1990. ápr., 59. o.; vagy Ensign, 1990. máj., 45. o.).

2. A „minden magas halmon és minden zöldellő fa alatt” kifejezés jelentése

A következő meghatározások segíteni fognak neked elmagyarázni, hogy milyen hamis
imádatra bújtatta fel Jeroboám és Roboám a népet.

A magas halmok (1 Királyok 12:31): olyan oltárok, melyeket dombok tetejére építettek.
Amikor az emberek bálványokat kezdtek el imádni, megszentségtelenítették ezeket
az oltárokat és bálványimádásra használták őket.

Zöldellő fák – ligetek (1 Királyok 14:15): pogány istenek imádásának a helyszínei,
ahol az emberek néha erkölcstelenül viselkedtek.

3. „És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek” (5 Mózes 4:28)

• Amikor Jeroboám felállította az aranyborjakat és az emberek a magas halmokon és
a zöldellő fák alatt imádták az isteneket, népével együtt figyelmen kívül hagyták
Mózes 500 évvel korábban adott figyelmeztetéseit (5 Mózes 4:25–28). Milyen csapá-
soknak tették ki magukat? Milyen ígéretet kaptak, mi történt volna, ha az Úrhoz
fordulnak a hamis bálványok helyett? (Lásd 5 Mózes 4:29–31.)

4. Tárgyi szemléltetés a vezetésről

Hozz az órára két egyforma építőkocka készletet (vagy más tárgyakat)! Kérj meg két
tanulót, hogy vegyen részt a következő szemléltetésben! Mindkét résztvevőnek adj
egy készlet építőkockát! Az egyik tanulót jelöld ki vezetőnek, a másikat pedig követő-
nek! A két tanulót állítsd háttal egymásnak, hogy ne láthassák a másik kockáit!
A vezető építsen gyorsan valamit a kockákból, és adjon utasításokat a követőnek arra,
hogy miként építsen egy ugyanolyan építményt! A követő nem tehet fel kérdéseket,
míg követi az utasításokat! Az egyik résztvevő sem nézhet a másik kockáira, amíg
el nem végezték a feladatot!
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Amikor a követő készen van az épülettel, beszéljétek meg, milyen fontos a vezetőnek
világos utasításokat adni, a követőnek pedig figyelmesen hallgatni! Ha a követő a
vezetőével megegyező építményt emelt, dicsérd meg mindkét résztvevőt és kérd meg
az osztály többi tagját, hogy mondják meg, miért jártak sikerrel! Amennyiben a szem-
léltetés különböző építményeket eredményezett, tedd fel a következő kérdéseket:

• Mondhatta volna a vezető világosabban az utasításokat? Hallgathatott volna
figyelmesebben a követő? Mennyiben segített volna az, ha a követő nézhette volna,
amint a vezető felépíti az építményt?

• Hogyan alkalmazhatjuk a szemléltetésből tanultakat az egyházi elhívásainkban és az
otthonainkban?
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A lecke célja A lecke célja: arra biztatni az osztály tagjait, hogy Istent helyezzék mindenek elé az
életükben, és hogy irányítást, valamint vigasztalást találjanak az élő próféta szavaiban
és a Szentlélek suttogó beszédében.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 1 Királyok 17. Illés bezárja a mennyeket, hogy ne essen az eső; elmenekül Akháb-
tól és Jézabeltől; majd csodával határos módon életben tartatik a pusztaságban
(17:1–6). Az Úr egy özvegyhez küldi Illést, aki ételt és vizet ad neki (17:7–16).
Illés feltámasztja az özvegy fiát a halálból (17:17–24).

b. 1 Királyok 18. A két évig tartó éhínség után Illés találkozik Akhábbal, és kihívja
Baál papjait, hogy hívjanak le tüzet a mennyből, hogy megeméssze az áldozatukat
(18:1–2, 17–24). Baál papjai sikertelenül próbálkoznak, de amikor Illés imádkozik,
az Úr tüzet küld, mely megemészti az általa elkészített áldozatot (18:25–40).
Illés azért imádkozik, hogy érjen véget az éhínség, és az Úr esőt küld (18:41–46).

c. 1 Királyok 19. Jézabel Illés életére tör (19:1–2). Illés a pusztába menekül, és egy
angyal eteti (19:3–8). Illés felmegy a Hórebre, ahol a Szentlélek megvigasztalja,
és azt az utasítást kapja, hogy folytassa Isten munkáját (19:9–19).

2. Kérj meg egy tanulót, hogy készüljön fel egy rövid összefoglalásra arról, amikor Illés
szembe került Baál papjaival (1 Királyok 18:17–40)!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Mondd el a következő történetet elder Thomas S. Monsontól:

„[José Garcia] szegénységben született, de hitben nevelkedett. A misszionáriusi elhívá-
sára készült. Ott voltam azon a napon, amikor megérkezett az ajánlása. Ezt olvashattuk
az ajánlásán: »Garcia testvér nagy áldozatok árán fog szolgálni a családja részéről,
mert ő a család egyik fő fenntartója. Egyetlen tulajdona van: egy becsben tartott bé-
lyeggyűjtemény, amit szükség esetén hajlandó eladni, hogy segítsen a missziója
finanszírozásában«.

[Spencer W.] Kimball elnök figyelmesen hallgatott, amikor ezt felolvasták neki, majd
így válaszolt: »Adja el a bélyeggyűjteményét. Az ilyen áldozat áldás lesz számára«.”

Kérd meg a tanulókat: gondolkozzanak el azon, hogyan reagálnának, ha arra
kérnék őket, hogy minden tulajdonukról mondjanak le az Úr szolgálata érdekében!
Majd folytasd a történetet:

„Ezután kacsintó szemmel, egy mosollyal az arcán ez a szeretetteljes próféta ezt mondta:
»Az egyház központjaiban havonta több ezer levelet kapunk a világ minden részéről.
Győződjenek meg róla, hogy megőrizzük ezeket a bélyegeket, és átadjuk őket Josénak
a missziója végén. Nem kerül semmibe, és neki lesz a legszebb bélyeggyűjteménye
a mexikói fiatalemberek között«” (Conference Report, 1978. okt., 83. o.; vagy Ensign,
1978. nov., 56. o.).

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Magyarázd el, hogy amikor Isten dolgait tesszük az első helyre az életünkben, a kapott
jutalmak sokkal nagyobbak annál, amit esetleg fel kell áldoznunk az út során! Ez a lecke
két személyről szól: Illésről és a sareptai özvegyről, akik nagyszerű áldásokat kaptak
azért, mert akkor is hajlandóak voltak Isten követésére, amikor azt nehéz volt megtenni.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Miután Jeroboám bálványimádásra vitte Izráel királyságát, utódaival együtt elpusztult.
Egymás után ismét több bálványimádó király követi őket. Ezek közül a királyok
közül Akháb volt az, aki „jobban haragra indítá az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel
valamennyi királya, a kik ő előtte voltak” (1 Királyok 16:33). Jézabelt vette feleségül,
magáévá tette a Baál-imádást, és arra bíztatta az embereit, hogy kövessék őt ennek
a hamis istennek az imádásában. Illés próféta figyelmeztető szavakkal óvta Akhábot
és a királyságát.

1. Illés bezárja a mennyeket, csodával határos módon megtartatik, és feltámasztja
egy özvegy fiát a halálból

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 17-et!

• Akháb és népe gonoszsága miatt Illés kijelentette: „Ez esztendőkben sem harmat,
sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint” (1 Királyok 17:1; dőlt betűs
kiemelés). Miért tehette meg Illés ezt a kijelentést? (Összehasonlíthatjátok Illést és
Nefit, Hélamán fiát, akinek hasonló erő adatott. Hélamán 10:4–5-ös verseiben megta-
lálható, hogy miért engedi meg az Úr azt, hogy minden Nefi szavai szerint történjen.)

• Miután Illés kijelentette, hogy nem fog eső esni a királyságban, az Úr megparancsolta
neki, hogy meneküljön el. Hogyan reagált Illés az Úr parancsára? (Lásd 1 Királyok
17:2–5.) Mit tanulhatunk Illés reakciójából?

Elder Gordon B. Hinckley azt mondta:

„Erőt merítek egy egyszerű kijelentésből, melyet Illés prófétával kapcsolatban tettek,
aki figyelmeztette Akháb királyt az országban beköszöntő szárazságra és éhínségre.
Akháb azonban kinevette. Az Úr erre azt mondta Illésnek, hogy menjen és rejtőzzön
el a Kérith patakja mellett. Azt is elmondta neki az Úr, hogy a patakból fog inni
és hollók fogják etetni. A szentírás itt feljegyez egy egyszerű és csodálatos kijelentést:
»Elmene azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék« (1 Királyok 17:5).

Nem vitatkozott. Nem keresett kifogásokat. Nem köntörfalazott. Illés egyszerűen
elment »és az Úrnak beszéde szerint cselekedék«. Ezzel pedig megmenekült a borzal-
mas csapásoktól, melyek azokat érték, akik nevettek, vitatkoztak és megkérdőjelezték
az elmondottakat” (Conference Report, 1971. okt., 159. o.; vagy Ensign, 1971. dec.,
123–124. o.).

• Hogyan élt meg Illés a pusztában, miután elkezdődött a szárazság? (Lásd 1 Királyok
17:4, 6.) Milyen élményekben volt részetek, amikor fizikailag vagy szellemileg
fenntartott titeket az Úr?

• Kit készített fel az Úr arra, hogy Illést megsegítse, amikor kiszáradt a patak a pusztá-
ban? (Lásd 1 Királyok 17:7–13.) Mit taníthat ez nekünk, hogyan segíti meg az Úr
a szükségben szenvedőket? (Magyarázd el, hogy az Úr gyakran mások szolgálattétele
által segíti meg a szükségben szenvedőket.) Mit láttatok, hogyan segített az Úr
más emberek szolgálattétele által a szükséget szenvedőknek? Mit tehetünk, hogy
segítsünk a szükséget szenvedőknek?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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Elder Jeffrey R. Holland azt mondta: „Tudom, hogy mindannyian tehetünk valamit,
bármilyen kicsinek is tűnik az a cselekedet. Fizethetjük becsületesen a tizedünket
és a böjti, illetve más, szabad akaratunkból adott felajánlásainkat. . . . és kereshetünk
más módokat is a segítségnyújtásra. Az érdemes ügyeknek és a szükségben szen-
vedő embereknek adhatunk az időnkből, ha nincsen pénzünk, és adhatunk a szere-
tetünkből, ha kifogytunk az időnkből. Megoszthatjuk kenyerünket és bízhatunk
Istenben, hogy a korsóbeli olaj nem fog elfogyni” (Conference Report, 1996. ápr.,
41. o.; vagy Ensign, 1996. máj., 31. o.).

• Hogyan reagált az özvegy, amikor Illés egy kevés vizet kért, hogy ihasson?
(Lásd 1 Királyok 17:10–11. Habozás nélkül elment a vízért.) Mit mondott
az özvegy, amikor Illés ételt kért tőle? (Lásd 1 Királyok 17:11–12). Milyen
ígéretet tett neki Illés? (Lásd 1 Királyok 17:13–14.) Ekkor mit tett az özvegy?
(Lásd 1 Királyok 17:15.) Mit tanulhatunk az özvegy reakciójából?

Elder Holland azt mondta, hogy az özvegy reakciója, amikor Illés ételt kért, „a hit
megnyilvánulása volt – olyan nagy hité, ami e körülmények között bármelyik egyéb,
a szentírásokban található, hitből fakadó cselekedettel egyenértékű. . . . Talán nem
is volt biztos benne, hogy mi lesz az ára a hitének. . . . Először Illésnek vitt ki egy
kis véka kenyeret, nyilvánvalóan bízva abban, hogy ha nem marad elég kenyér, fiával
együtt legalább egy teljesen jószívű cselekedet során halnak meg” (Conference
Report, 1996. ápr., 39. o.; vagy Ensign, 1996. máj., 29. o.).

• Mit gondoltok, miért parancsolta meg Isten az özvegynek, hogy etesse meg Illést,
amikor neki is olyan kevés volt? Milyen áldásokat kapott az özvegy az engedel-
mességéért? (Lásd 1 Királyok 17:16.) Milyen dolgokat kérhet tőlünk az Úr, amit nehéz
lehet számunkra? Mi módon kapunk áldásokat, ha Istent helyezzük mindenek elé,
és még akkor is megtesszük, amit kér, ha az nehezünkre esik?

Ezra Taft Benson elnök azt tanította:

„Amikor Istent helyezzük mindenek elé, minden más a helyére kerül vagy elmarad
az életünkből. Az Úr iránt érzett szeretetünk fogja irányítani az érzelmeinket; hogy
mire fordítjuk az időnket, milyen dolgok megtétele mellett döntünk, és milyen fon-
tossági sorrendet állítunk fel. . . .

Isten áldjon meg bennünket, hogy őt helyezzük mindenek elé, és ennek eredménye-
képpen békét nyerjünk ebben az életben és örök életet – az öröm teljességével –
az eljövendő életben!” (Conference Report, 1988. ápr., 3., 6. o.; vagy Ensign, 1988.
máj., 4., 6. o.).

• Mit tett Illés, amikor az özvegy fia megbetegedett és meghalt? (Lásd 1 Királyok
17:17–22.) Milyen erő által volt Illés képes arra, hogy az özvegy fiát visszaadja az
életnek? Milyen áldásokat kaptatok az életetek során a papság ereje által?

2. Illés kihívja Baál papjait, és megnyitja a mennyeket, hogy eső essen

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 18-at!

• Az éhínség harmadik évében ezt parancsolta az Úr Illésnek: „Menj el, mutasd meg
magadat Akhábnak, és esőt adok a föld színére” (1 Királyok 18:1). Hogyan reagált
Akháb, amikor Illést meglátta? (Lásd 1 Királyok 18:17. Mutass rá, hogy Akháb Illést
okolta az éhínség miatt!) Mi volt az éhínség valódi oka? (Lásd 1 Királyok 18:18.)

• Illés kérése szerint Akháb Izráel egészét és 850 hamis papot gyűjtött össze Kármel
hegyénél (Lásd 1 Királyok 18:19–20). Amikor az emberek összegyűltek, hogy meg-
hallgassák Illést, ő ezt kérdezte tőlük: „Meddig sántikáltok kétfelé?” (1 Királyok
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18:21). Mit gondoltok, mit jelent kétfelé sántikálni? Miképpen sétálunk mi is néha
kétfelé? (Lásd Máté 6:24. Mutass rá, hogy a mammon szó a világiasságra utal.)

Elder Neal A. Maxwell azt mondta: „A próféták felkavaró szavai számos alkalommal
. . . arra biztatnak minket, hogy válasszunk, döntsünk, ne tétovázzunk. . . . Illés
üzenete nagy mértékben vonatkozik ma ránk, mert végül is mindenkinek választani
kell majd az evilági istenek és az örökkévalóság Istene között” (That My Family
Should Partake [1974], 22. o.).

A kijelölt tanuló számoljon be röviden arról, amikor Illés szembe került Baál papjaival
(1 Királyok 18:17–40)!

• Mi célból hívta ki Illés Baál papjait? (Lásd 1 Királyok 18:36–37.) Hogyan reagáltak
ezek az emberek arra, amikor megmutatkozott az Úr ereje? (Lásd 1 Királyok
18:38–39.) Milyen áldásokat kaptak azért, mert elismerték az Urat és az ő erejét?
(Lásd 1 Királyok 18:45.) Miképpen tudjuk mi nagyobb mértékben elismerni az Urat
és az ő erejét? (Lásd 1 Thessalonikabeliek 5:16–18; Alma 34:38; Moróni 7:33–39.)

3. Illést megvigasztalja a Szentlélek, és azt az utasítást kapja, hogy folytassa Isten
munkáját

Tanítsd meg és beszéljétek meg 1 Királyok 19-et!

Mivel Jézabel mérges volt Illésre a Baál papjai felett aratott győzelme miatt, szerette
volna megölni őt. Illés a pusztába menekült, és a következő szavakkal kiáltott az Úrhoz:
„Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet” (1 Királyok 19:4). Az Úr azzal áldotta
meg Illést, hogy egy angyalt küldött hozzá, étellel és vízzel. Rámutathatsz arra, hogy
még a próféták is kétségbeeshetnek, és szükségük lehet arra a vigaszra és az irányításra,
amit csak az Úr adhat.

• Miért esett kétségbe Illés? (Lásd 1 Királyok 19:10, 14. Annak ellenére, ahogyan az
emberek Isten erejének látványos megnyilatkozására reagáltak, Illés úgy érezte,
hogy ő volt az egyetlen izraelita, aki az igaz Istent imádta.) Mit tett annak érdekében,
hogy békére leljen? (Lásd 1 Királyok 19:4, 8. Imádkozott és böjtölt.) Mit tanulha-
tunk Illés tapasztalatából, ami segíthet nekünk, amikor kétségbeesünk, lehangoltak
vagyunk vagy reményünket vesztjük?

• Hogyan vigasztalta meg Isten Illést Hóreb hegyén? (Lásd 1 Királyok 19:9–13.)
Mit tanulhatunk ebből, hogyan érintkezik velünk Isten? Mit gondoltok, miért
szól hozzánk Isten gyakrabban a Szentlélek „halk és szelíd hangján”, mint
ereje hangos és látványos megnyilatkozásain keresztül? Hogyan ismerhetjük
fel a Szentlélek suttogásait?

Amikor egy riporter megkérdezte Hinckley elnöktől, hogyan érintkezik Istennel,
a próféta így válaszolt: „Azt hiszem, azzal tudnám legjobban körülírni ezt a folya-
matot, ha Illés tapasztalatához hasonlítom azt, amint azt a Királyok első könyvében
olvashatjuk. Illés szólt az Úrhoz, és szél kerekedett, erős szél, de az Úr nem volt
a szélben. Aztán földindulás volt, de az Úr nem volt a földindulásban. Ezt követően
tűz volt, de az Úr nem volt a tűzben. A tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott,
amit én úgy írnék körül: a Szellem suttogása” (Conference Report, 1996. okt., 71. o.;
vagy Ensign, 1996. nov., 51. o.).

Ezra Taft Benson elnök ezt tanította: „Szakítotok időt arra, hogy meghalljátok a Szel-
lem késztetéseit? Az imákra érkező válaszok leggyakrabban egy szelíd hang formájá-
ban érkeznek, melyet csak a legmélyebb, legbensőségesebb érzéseink ismernek fel.
Elmondhatom nektek, hogy megtudhatjátok az Úr rátok vonatkozó akaratát, ha időt
szakítotok arra, hogy imádkozzatok és figyeljetek!” (Conference Report, 1977. okt.,
46. o.; vagy Ensign, 1977. nov., 32. o.).
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• A Szentlélek nemcsak a Vigasztaló, de tanító is egyben (János 14:26; 2 Nefi 32:5).
Milyen utasítást adott az Úr – a Szentlelken keresztül – Illésnek, mit tegyen?
(Lásd 1 Királyok 19:15–16.) Hogyan segíthet minket az, hogy az Urat szolgáljuk,
amikor kétségbe vagyunk esve?

• Az Úr egyik vigasza az volt Illés számára, hogy megmondta neki: sok izraelita van
még, aki nem tért át a Baál-imádásra (1 Királyok 19:18). Hogyan vigasztalhat minket
az, hogy egy közösségbe tartozunk (együtt vagyunk és barátkozunk) más hithű
szentekkel? Milyen hatások érnek a környezetetekben, melyek segítenek felismerni,
hogy nem vagytok egyedül? Mivel segíthettek másoknak, amikor egyedül érzik
magukat?

Összegzés Tedd bizonyságod, hogy vigaszra lelünk és irányítást kapunk, amikor Istent helyezzük
mindenek elé és hallgatunk a Szentlélek suttogásaira!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

Illés szelleme

Az utolsó napi szentek gyakran beszélgetnek Illés szelleméről. Ez a kifejezés arra
a munkára utal, amit azért teszünk, hogy „az atyák szívét a gyermekeikhez [fordítsuk],
a gyermekekét pedig az atyáikhoz” (T&Sz 110:15). Ez a munka magában foglalja
a családtörténeti kutatást, valamint a templomi munkát az élőkért és a halottakért.
Illés szellemének hívjuk, mert Illés hozta vissza Joseph Smithnek a papság pecsételő
hatalmának a kulcsait (T&Sz 110:13–16). Ezzel a hatalommal el lehet végezni
olyan pecsételő szertartásokat, melyek az örökkévalóságra egyesítik a családokat.

Joseph Smith azt mondta:

„Illés szelleme, hatalma és elhívása az, hogy hatalmadban áll a melkisédeki papság
teljességének kinyilatkoztatásai, szertartásai, beszédei, hatalmai és felruházásai,
valamint Isten földi királysága kulcsainak a birtoklása; és azt, hogy befogadj, elnyerj
és elvégezz minden olyan szertartást a földön, mely Isten királyságához tartozik.
Ehhez hozzá tartozik mindaz, ami az atyák szívét a gyermekekhez fordítja, a gyerme-
kekét pedig az atyáikhoz, még azokét is, akik a mennyben vannak. . . .

Szeretném, ha megértenétek ezt a témát, mert fontos; és ha befogadjátok, ez Illés
szelleme: hogy megváltjuk a halottainkat és összekötjük magunkat atyáinkkal,
akik a mennyben vannak, és összepecsételjük halottainkat, hogy előjöjjenek az
első feltámadás idején. Itt van szükségünk arra, hogy Illés hatalma a mennyben
lakozókhoz pecsételje azokat, akik a földön élnek. Ez Illés hatalma, és Jehova
királyságának a kulcsai” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, Joseph Fielding
Smith válogatásában [1976], 337–338. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen a tanulóknak megérteni, hogyan száll a felhatalmazás
(palást) egyik prófétáról a másikra; hogy biztassa őket, hogy engedelmeskedjenek a
próféták szavainak; és biztosítsa őket arról, hogy Isten ereje minden más erőnél nagyobb.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 2 Királyok 2:1–18. Illés felkészíti Elizeust, hogy ő legyen az új próféta (2:1–10).
Illés felragadtatik a mennybe. Elizeus felveszi Illés palástját, és ő lesz a pró-
féta (2:11–15). Elizeus tanácsa ellenére ötven ember három napig keresi Illést
(2:16–18).

b. 2 Királyok 5. Elizeus meggyógyítja a bélpoklos Naámánt. Naámán Istent dicsőíti
és jutalmat ajánl fel Elizeusnak, amit Elizeus visszautasít (5:15–19).

c. 2 Királyok 6:8–18. Elizeus vezeti Izráel királyát egy háborúban Szíria ellen (6:8–10).
Szíria királya megparancsolja az embereinek, hogy fogják el Elizeust, a sereg
pedig körülveszi Dótán városát (6:11–14). Elizeus félelem nélkül imádkozik, mire
az Úr egy hegyet jelenít meg, tele lovakkal és tűzszekerekkel, majd vaksággal
sújtja a szíriai sereget (6:15–18).

2. Amennyiben felhasználod a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz magaddal egy
ruhadarabot, amit palásként használhatsz!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Boríts a válladra (vagy egy tanuló vállára) egy ruhadarabot! Magyarázd el, hogy Elizeus
próféta palástot viselt! Nem tudjuk egészen pontosan, hogy milyen volt ez a palást,
de valószínűleg egy szövetből készült köpönyeg volt. Az, hogy a palást Illéstről Elizeusra
szállt, azt jelképezte, hogy Elizeus kapta meg a prófétai felhatalmazást.

A mai időkben néha azt mondjuk, hogy a próféta megkapja a felhatalmazás „palást”-ját,
amikor felszentelik és elválasztják. Bár a próféta ma nem visel köpönyeget vagy egy
hasonló ruhadarabot, Isten rá ruházza a papság kulcsait. Ezek a kulcsok adják neki
a hatalmat, hogy Isten nevében cselekedjen, mint az egyház vezetője a földön. Amikor
egy próféta meghal, a felhatalmazásnak ez a palástja az új prófétához kerül.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Illés után Elizeus lesz a próféta

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Királyok 2:1–18-at!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Milyen kapcsolat állt fenn Illés és Elizeus között? (Lásd 2 Királyok 2:2–10.)
Mit gondoltok, miért ragaszkodott annyira Elizeus ahhoz, hogy Illéssel maradjon?
Mit tett Elizeus, miután Illés felragadtatott a mennybe? (Lásd 2 Királyok 2:11–13.
Ha nem használtad fel a figyelemfelkeltő tevékenységet, utalj rá, hogy elmagyarázd,
milyen volt és mit jelképezett Elizeus palástja!)

• Ma ki viseli a próféta palástját? (Az egyház jelenlegi elnöke.) Hogyan cserél gazdát
ez a palást, amikor meghal a próféta?

Joseph Fielding Smith elnök így magyarázta ezt:

„Nincs semmi titokzatosság az egyházelnök utódjának kiválasztásában. Az Úr ezt
már régen elrendezte. A legidősebb (legrégebben hivatalban lévő) apostol lesz auto-
matikusan az egyház elnöklő tisztségviselője, mely hivatalában a Tizenkettek
Tanácsa támogatja őt, ami az egyház elnöklő testületévé válik, amikor nincs Első
Elnökség. Az elnököt nem megválasztják, de szükség van rá, hogy testvérei 
a tanácsban, valamint az egyház tagjai támogatásukkal megerősítsék őt” (Doctrines
of Salvation, összeállította: Bruce R. McConkie, 3 kötet. [1954–1956], 3:156.).

Gordon B. Hinckley elnök elmagyarázta, miként követték ezt az eljárást, amikor
Howard W. Hunter elnök halála után őt szentelték fel és választották el, hogy az egy-
ház elnöke legyen:

„Hunter elnök halálával feloszlott az Első Elnökség. Monson testvér és én – akik
Hunter elnök tanácsosai voltunk – elfoglaltuk helyeinket a Tizenkettek Kvórumában,
mely az egyház elnöklő felhatalmazott testületévé vált.

[Egy pár nappal később] minden élő felszentelt apostol összegyűlt a böjt és az ima
szellemében a templom felső szobájában. Itt elénekeltünk egy szent himnuszt,
és együtt imádkoztunk. Vettünk az úrvcsorából, ezekkel a szent, szimbolikus jegyek-
kel újítva meg szövetségeinket és kapcsolatunkat Vele, aki a mi isteni Megváltónk.
Ezután újra megszerveztük az elnökséget, egy olyan példát követve, melynek szilárd
alapjait az előző nemzedékek fektették le [ezt a példát Joseph Fielding Smith elnök
fent idézett kijelentése magyarázza el]. Nem volt kampány, nem volt vetélkedés, nem
volt jelen a hivatalra való törekvés. Minden csendes, békés, egyszerű és szent volt.
Egy olyan minta alapján történt ez, amit maga az Úr adott meg” (Conference Report,
1995. ápr., 92. o.; vagy Ensign, 1995. máj., 69. o.).

Rámutathatsz: éppen úgy, ahogyan azt az ősi időkben is tette, az Üdvözítő ma is min-
den utolsó napi apostolnak megadta a papság kulcsait; de csak az egyház elnöke –
aki a legidősebb (legrégebben hivatalban lévő) élő apostol – használhatja ezeket
a kulcsokat (vagy adhat felhatalmazást azok használatára, az egész egyház nevében
cselekedve. Lásd T&Sz 132:7).

• Hogyan reagáltak az emberek, amikor látták, hogy Elizeus megismétli Illés cso-
datételét, és kettéválasztja a Jordán vizét? (Lásd 2 Királyok 2:14–15.) Miért fontos,
hogy rögtön elfogadjuk és támogassuk az egyház újonnan felszentelt elnökét?
(Lásd T&Sz 43:2–3, 7.)

• Nem sokkal azután, hogy Illés felvétetett a mennybe, az emberek 50 erős férfit
akartak a keresésére küldeni. Mit mondott Elizeus az embereknek? (Lásd 2 Királyok
2:16.) Hogyan reagáltak az emberek Elizeus válaszára? (Lásd 2 Királyok 2:17.
Addig kérlelték Elizeust, míg el nem engedte a férfiakat.)

• Mit mondott Elizeus az embereknek, amikor az 50 férfi visszatért anélkül, hogy Illést
megtalálta volna? (Lásd 2 Királyok 2:18.) Mit tanulhatunk az 50 férfi tapasztalatából?
(Már akkor kövessük a próféta tanácsát, amikor először halljuk azt.) Miért várunk
néha arra, hogy a próféták megismételjék a tanácsot, mielőtt követnénk azt?
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Milyen tanácsokat adtak nekünk az elmúlt években az egyház vezetői? Milyen áldá-
sokat kaptatok, ahogy követtétek ezeket a tanácsokat?

2. Elizeus meggyógyítja a bélpoklos Naámánt

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Királyok 5-öt!

• Ki volt Naámán, és mi gyötörte? (Lásd 2 Királyok 5:1.) Miért ment el Elizeushoz?
(Lásd 2 Királyok 5:2–9.) Mit mondott Elizeus hírvivője Naámánnak, mit tegyen
annak érdekében, hogy meggyógyuljon? (Lásd 2 Királyok 5:10.) Először miért nem
akarta Naámán követni Elizeus utasításait? (Lásd 2 Királyok 5:11–12.)

• Mivel győzték meg Naámánt a szolgái, hogy azt tegye, amit Elizeus mondott neki?
(Lásd 2 Királyok 5:13.) Mi történt, miután Naámán hétszer megmártózott a Jordán
folyóban? (Lásd 2 Királyok 5:14.)

• Mit taníthat nekünk Naámán története a próféta tanácsának követéséről – még akkor
is, ha az nem tetszik nekünk, ha nem értjük, vagy ha kis és egyszerű dolgokról szól?
Milyen kis és egyszerű dolgok megtételére kért meg minket a próféta vagy más egy-
házi vezető? Miért van az, hogy néha nehéz megtenni ezeket a dolgokat? Hogyan
növelhetjük hajlandóságunkat az egyházi vezetők tanácsainak a követésére?

Elder Rex D. Pinegar ezt kérdezte: „Nem hasonlítunk néha Naámánra? Nem keresünk
néha nagy vagy fontos dolgokat, amiket megtehetünk; és haladunk el közben
az egyszerű dolgok mellett, melyek megváltoztathatnák az életünket és kigyógyíthat-
nának minket a bajainkból?” (Conference Report, 1994. okt., 106. o.; vagy Ensign,
1994. nov., 80. o.).

Elder Gordon B. Hinckley ezt mondta, miután felidézte Naámán történetét: „Az evan-
gélium útja egyszerű. Lehetnek olyan elvárások, melyek egyszerűnek és szükségtelen-
nek tűnnek a szemetekben; de ne vessétek meg ezeket! Alázkodjatok meg és legyetek
engedelmesek! Megígérem nektek, hogy csodálatos lesz meglátni és kielégítő lesz
megtapasztalni ennek az eredményét” (Conference Report, 1976. okt., 143. o.; vagy
Ensign, 1976. nov., 96. o.).

• Mit tanult Naámán a gyógyulásából? (Lásd 2 Királyok 5:15.) Miképpen erősítette
meg a bizonyságaitokat az egyszerű dolgok iránti engedelmesség?

• Mit próbált meg odaadni Naámán Elizeusnak, miután meggyógyult? (Lásd 2 Királyok
5:15.) Mit gondoltok, miért utasította vissza Elizeus Naámán ajánlatát? Miért fontos
úgy szolgálni, hogy nem törődünk a földi jutalmakkal?

3. Elizeus vezeti Izráelt egy Szíria elleni háborúban

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Királyok 6:8–18-at!

• Hogyan segítette Elizeus Izráel királyát a Szíria elleni háborúban? (Lásd 2 Királyok
6:8–10.) Mit tett Szíria királya, amikor megtudta, hogy mit tesz Elizeus? (Lásd
2 Királyok 6:11–14.)

• Hogyan reagált Elizeus szolgája, amikor látta, hogy a szíriai lovak és harckocsik
körülveszik a várost? (Lásd 2 Királyok 6:15.) Hogyan reagált Elizeus? (Lásd 2 Királyok
6:16.) Mire gondolt Elizeus, amikor ezt mondta a szolgájának: „Mert többen vannak,
a kik velünk vannak, mint a kik ő velök” (2 Királyok 6:16)? Milyen tapasztalataitok
voltak afelől, hogy Elizeus állítása még ma is igaz?

• Napjainkban milyen körülmények hitetik el közülünk néhány emberrel, hogy tehe-
tetlen a világ gonoszságai ellen? Hogyan segíthet minket a „Mert többen vannak,
a kik velünk vannak, mint a kik ő velök” mondat biztonságérzete, amikor e gonoszsá-
gok ellen harcolunk?
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Elder Dallin H. Oaks azt mondta: „Amikor kisfiúként olvastam ezt a csodálatos törté-
netet, mindig Elizeus fiatal szolgálójával azonosultam. Arra gondoltam, hogy ha
valaha is körülvesznek a gonosz erők, amikor az Úr szolgálatában állok, remélem,
hogy az Úr megnyitja majd a szemeimet, és elegendő hitet ad majd nekem ahhoz,
hogy megértsem: amikor az Úr munkáját végezzük, akkor a velünk lévők sokkal
erősebbek, mint azok, akik velünk szemben állnak” (Conference Report, 1992. okt.,
54. o.; vagy Ensign, 1992. nov., 39. o.).

• Hogyan segíthet nekünk „Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik
ő velök” mondat biztonságérzete, ahogy minden embernek elvisszük az evangé-
liumot? (Lásd T&Sz 84:87–88.)

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Még nem vittük el az evangéliumot minden
népnek, törzsnek, nyelvnek és nemzetnek; de hatalmas lépéseket tettünk meg.
Elmentünk, ahova beengedtek. Isten áll a kormányrúdnál, és az ajtók ki fognak
nyílni az Ő ereje által és az Ő isteni akarata szerint. Erről meg vagyok győződve.
Ebben biztos vagyok” (Conference Report, 1995. okt., 93. o.; vagy Ensign, 1995. nov.,
70–71. o.).

• Mit mondott Elizeus a szolgálójáért intézett imájában? (Lásd 2 Királyok 6:17.)
Először miért nem látta a szolgáló a lovakkal és a tűzszekerekkel teli hegyet,
amit Isten küldött? Mit tehetünk, hogy még tágabbra nyissuk a szemeinket,
és meglássuk Isten erejét a saját életünkben, valamint a világban?

Összegzés Tedd bizonyságod, hogy az egyház elnöke Isten prófétája! Biztasd a tanulókat, hogy
támogassák az új egyházi vezetőket, és kövessék a próféták tanácsait! Tedd bizonyságod,
hogy Isten ereje hatalmasabb minden más erőnél!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Elizeus csodái

Elizeus sok nagyszerű csodát tett, melyek megmutatták könyörületességét az emberek
iránt, és további bizonyítékokat adtak arra, hogy ő volt Illés felhatalmazott utódja.
Kettéválasztotta a Jordán vizét, meggyógyította Jerikó vizeit, megsokasította az özvegy
olaját, feltámasztott egy kisfiút a halálból, meggyógyította az embereket, akiket
megmérgeztek, enni adott az éhezőknek, meggyógyította Naámán bélpoklosságát,
a fejszét a víz színén úsztatta, és irányítást adott a királyoknak a háborúban.
Átnézhettek néhányat ezen csodák közül 2 Királyok 2–6-ból.

• Mit gondoltok, ma is ugyanolyan mértékben történnek csodák, mint Elizeus
idejében? Milyen veszélyeket rejt az, ha csak a látványos csodákat keressük?
Milyen látszólag kis csodák történnek az életünkben?

2. Egy fiatal izraelita lány Elizeusról beszél Naámánnak

• Hogyan értesült Naámán Elizeusról és a gyógyító erejéről? (Lásd 2 Királyok 5:2–4.
Egy fiatal izraelita kislány – akit fogságba ejtettek a Siriaiak – mondta el Naámán
feleségének, hogy van egy próféta Izráelben, aki meg tudja gyógyítani Naámánt.)
Milyen példát nyújt nekünk a fiatal izraelita leány? (Tekintet nélkül az életkorunkra,
a körülményeinkre és az egyházi elhívásunkra, sok jót tehetünk azzal, hogy a
prófétákhoz és az Úrhoz vezetjük az embereket.)
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A lecke célja A lecke célja az, hogy minden tanulót arra késztessen, hogy elnyerje a megígért áldáso-
kat, melyek a templomi munkából és a szentírások tanulmányozásából származnak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. 2 Krónika 29–30. Ezékiás, Júda királya, kinyitja a templom ajtajait, és azt az
utasítást adja a papoknak és a lévitáknak, hogy tisztítsák és szenteljék meg azt,
olyan hellyé, ahol imádhatják az Istent (29:1–19). Miután megtisztították
a templomot, Ezékiás és népe imádják az Istent és dicsőítik az Urat (29:20–36).
Ezékiás Izráel egész népét meghívja, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az Úr házába
(30:1–9). Vannak, akik nevetnek és csúfolódnak a meghíváson, de a hithűek
Izráel népéből Jeruzsálemben imádják az Urat (30:10–27).

b. 2 Krónika 32:1–23. Sénakhérib, Asszíria királya beront Júdába és gyalázkodó
szavakkal illeti az Urat (32:1–19). Ésaiás és Ezékiás segítségért imádkoznak,
és az Úr egyik angyala elpusztítja az asszír hadsereg nagy részét (32:20–23).

c. 2 Krónika 34. Miután Ezékiás fia és unokája gonoszságban uralkodik, Ezékiás
ükunokája, Jósiás lesz Júda királya. Jósiás elpusztítja a bálványokat a királyságban,
és rendbehozatja a templomot (34:1–13). A templomban megtalálják a törvény-
könyvet, és felolvasnak belőle Jósiásnak, aki könnyezik, amikor megtudja,
milyen messze távolodott el a népe a törvényektől (34:14–21). Húlda prófé-
taasszony Júda eljövendő elhagyatottságáról beszél, de azt jövendöli, hogy
Jósiás ennek nem lesz szemtanúja (34:22–28). Jósiás és népe szövetséget köt
az Úr szolgálatára (34:29–33).

2. További olvasmányok: 2 Krónika 31; 33; 2 Királyok 18–19; 22–23; Ésaiás 37:10–20,
33–38.

3. Amennyiben rendelkezésedre állnak a következő képek, felhasználhatod őket
a lecke során: Ősi templom (62300), és egy utolsó napi templom képe.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Magyarázd el: Jeruzsálem védelme érdekében az asszíriaiak ellen, Ezékiás király Gihon
forrását a város falain belüli Siloám tavába terelte (2 Krónika 32:2–4, 30). Ezt úgy tették,
hogy egy körülbelül 540 méter hosszú csatornát (alagutat) ástak a víznek a mészkőben.
Ezékiás ezután elrendelte, hogy fedjék le a városon kívüli forrásokat, megakadályozva
ezzel, hogy az asszírok könnyen vízhez juthassanak. Jeruzsálem népe nem élte volna túl
az asszírok ostromát e víz nélkül a város falain belül.

Mutass rá: éppen úgy, ahogyan a csaták során fontos volt Gihon forrása Ezékiás népének
fizikai értelemben vett túlélése szempontjából az asszírok ellen, szellemi értelemben
vett túlélésünk érdekében számunkra is létszükséglet az élő víz, amikor Sátán ellen
harcolunk!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Mi az élő víz? (Lásd János 4:10–14.)

Elder Bruce R. McConkie elmagyarázta, hogy az élő víz a következő dolgokból áll:
„az örök élet szavai, az üdvözülés üzenete, az igazságok Istenről és az ő királyságáról;
az evangélium tanai” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 kötet [1966–73],
1:151.).

• Hogyan nyithatunk csatornát az Úr felé, hogy élő víz áramolhasson az életünkbe?

Magyarázd el: az élő víz elnyerésének egyik módja az, hogy elmegyünk a templomba,
az Úr házába, ahol erővel és megértéssel ruháztathatunk fel, utasításokat kaphatunk
az Úrtól, valamint békességet és örömet érezhetünk.

Mutass rá, hogy Isten imádása a templomban fontos védelmet nyújtott Ezékiás idejében
az izraeliták számára, és ma is fontos védelmet nyújthat számunkra!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ezékiás azt az utasítást adja, hogy tisztítsák meg az Úr házát

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Krónika 29–30-at!

• Ezékiás apja, Akház, gonosz király volt, aki megszentségtelenítette az Úr templomát,
és „ajtajait bezárá” (2 Krónika 28:24). Amikor Kr.e. 715-ben Ezékiás lett Júda
(a déli királyság) királya, az első dolgok egyike, amit véghezvitt, az volt, hogy kinyit-
tatta a templom ajtajait, majd utasítást adott a papoknak és a lévitáknak, hogy tisz-
títsák és szenteljék meg azt (2 Krónika 29:3–5). Ezékiás szerint miért volt szükség
a templom megszentelésére? (Lásd 2 Krónika 29:6–7.) Milyen tekintetben lehetünk
mi is bűnösök abban, hogy elfordítjuk arcunkat „az Úr sátorától”? Mi történt Júda
népével, mert semmibe vették a templomot? (Lásd 2 Krónika 29:8–9.)

• Miben reménykedett Ezékiás, mit fog elérni azzal, hogy megtisztítja a templomot,
és újra előkészíti arra, hogy ott imádják az Istent? (Lásd 2 Krónika 29:10.) Miért fon-
tos a tisztátalan dolgokat a templom falain kívül tartani? (Lásd T&Sz 97:15–17.)
Milyen felelősség hárul ránk annak biztosításában, hogy semmi tisztátlan dolog ne
kerüljön be a templomba? (Lásd T&Sz 109:20–21. Meg kell győződnünk arról, hogy
tiszták vagyunk, amikor elmegyünk a templomba.)

• Mit tett Ezékiás és népe, miután megtisztították a templomot? (Lásd 2 Krónika
29:20–21, 29–31, 36.) Kiket hívott meg Ezékiás, kik jöjjenek el az Úr házába a páska
megünneplésére? (Lásd 2 Krónika 30:1, 6.) Milyen fogadtatásra talált ez a meghívás?
(Lásd 2 Krónika 30:10–11.)

• Milyen áldást utasított vissza Izráel népe, amikor nem voltak hajlandóak eljönni
a templomba? (Lásd 2 Krónika 30:6–9. Magyarázd el, hogy mire Ezékiás uralko-
dásának eljött az ideje, Izráel királyságának [az északi királyság] nagy része az asszírok
fogságába esett. Ezékiás ígéretet tett a maradék izraelita népnek, hogy amennyiben
ismét az Úrhoz fordulnak, ki fognak szabadulni a foglyok. Ezzel szemben azon-
ban Izráel népének nagy része visszautasította Ezékiás meghívását. Az emberek
gonoszsága miatt évekkel később Izráel királyságának a többi részét is fogságba ejtet-
ték [2 Királyok 18:10–12]. A fogságba ejtett izraelitákból lett az elveszett tíz törzs.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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2. Az asszírok berontanak Júda királyságába. Ésaiás és Ezékiás segítségért
imádkoznak, és az Úr egyik angyala elpusztítja az asszír hadsereg nagy részét

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Krónika 32:1–23-at!

• Miután fogságba esett Izráel királysága, az asszírok támadást intéztek Júda király-
sága ellen (2 Krónika 32:1). Mit tett Ezékiás, amikor látta, hogy Sénakhérib hadserege
támadást tervez Jeruzsálem ellen? (Lásd 2 Krónika 32:2–5.) Miután Ezékiás előké-
születeket tett a háborúra, mit mondott az embereinek a közelgő támadásról?
(Lásd 2 Krónika 32:6–8.) Mit tanulhatunk Ezékiástól a saját magunk erőfeszítéseibe
és az Úrba vetett bizalom megfelelő viszonyáról?

• Sénakhérib elküldte a szolgáit, hogy beszéljenek a néphez Jeruzsálemben.
Mit mondtak a szolgák? (Lásd 2 Krónika 32:9–17.) Miért mondták ezeket
a dolgokat? (Lásd 2 Krónika 32:18.) Milyen módszerekkel próbál a Sátán meg-
győzni minket arról, hogy Isten nem tud vagy nem fog segíteni nekünk?

• Hogyan reagált Ezékiás és Ésaiás próféta Sénakhérib szolgáinak szavaira?
(Lásd 2 Krónika 32:20; Ésaiás 37:14–20.) Hogyan válaszolt az Úr Ezékiás és Ésaiás
imáira? (Lásd 2 Krónika 32:21–22; Ésaiás 37:33–38.)

• Ezékiás és népe igazéletűsége miatt – melyet azzal mutattak meg, hogy a temp-
lomban imádták az Istent – nyerte el az Úr védelmét. Milyen védelmet nyújthat
nekünk a templom látogatása? (Lásd T&Sz 109:24–28.) Mit tehetünk annak
érdekében, hogy fontossá tegyük életünkben a templomi érdemességet és a temp-
lom látogatását?

Howard W. Hunter elnök erre biztatott minket:

„Legyünk templomba járó emberek! Látogassatok el a templomba, amilyen gyakran
a körülményeitek megengedik! Legyen egy templom képe az otthonaitokban, hogy
a gyermekeitek láthassák azt! Tanítsátok őket az Úr házának céljairól! Gyerekkoruktól
kezdve tervezzék, hogy elmennek oda és érdemesek maradnak erre az áldásra!

Ha a templom távolsága nem teszi lehetővé a gyakori látogatást, gyűjtsétek össze csa-
ládjaitok történetét, és készítsétek elő a neveket azokra a szent szertartásokra, melyket
csak a templomban lehet értük elvégezni! A családtörténeti kutatás elengedhetet-
lenül fontos a templomi munkához, és biztos az, hogy áldásokban részesülnek azok,
akik ezt a munkát végzik” (Conference Report, 1994. okt., 8. o.; vagy Ensign, 1994.
nov., 8. o.).

3. Jósiás és népe szövetséget köt az Úr szolgálatára

Tanítsd meg és beszéljétek meg 2 Krónika 34-et!

Ezékiást fia, Manasse, majd unokája, Amon követte a királyi trónon (2 Krónika 33).
Manasse gonoszságban uralkodott Júda felett. Bálványokat helyezett el a templomokban
és bűnre vitte a népet. Manasse végül megalázkodott, és még halála előtt megbánta
a bűneit. Manasse fia, Amon szintén gonoszságban uralkodott. Azokat a bálványokat
imádta, melyeket az apja készíttetett. Amon nem tartott bűnbánatot, és saját szolgái
ölték meg. Amon fia, Jósiás nyolc éves korában lett Júda királya. Igaz király lett belőle,
aki elfordult apja és nagyapja gonoszságaitól.

• Milyen egyéniség volt Jósiás király? (Lásd 2 Krónika 34:1–2; 2 Királyok 23:25.
Hívd fel a figyelmet arra, hogy a 2 Krónika 34:2-ben megemlített Dávid az a Dávid
király, aki Jósiás őse volt, nem a tulajdonképpeni apja!)

• Milyen jó dolgokat tett Jósiás király uralkodása kezdetén? (Lásd 2 Krónika 34:3–8.
Az igaz Istent kereste, véget vetett a bálványimádásnak a királyságában, és embereket
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küldött a templom rendbehozatalára. Mutass rá, hogy Jósiás mindössze 15 vagy 16
éves volt, amikor elkezdte véghezvinni ezeket a fontos változtatásokat!)

• Milyen figyelemre méltó felfedezést tett Hilkia főpap a templom rendbehozatala
során? (Lásd 2 Krónika 34:14. Megtalálta az Úr egyik törvénykönyvét, vagy más
szóval szentírásokat. Hívd fel a figyelmet arra, hogy Júda történelmének erre az ide-
jére már láthatóan elvesztek az írott törvények, és tulajdonképpen senki nem
ismerte azokat!) Hogyan reagált Jósiás, amikor felolvasták neki a törvénykönyvet?
(Lásd 2 Krónika 34:19. Hívd fel a figyelmet arra, hogy az ősi Izráelben szokás volt
megszaggatni vagy eltépni a ruhát, és ezzel fejezni ki valaminek a megsiratását
vagy a nagy bánatot!) Miért volt Jósiás annyira elkeseredve, amikor meghallotta,
hogy mi áll a törvénykönyvben? (Lásd 2 Krónika 34:21.)

• Mit mondott Húlda prófétaasszony, mi történik majd Júdával annak eredményekép-
pen, hogy a nép nem tartotta be az Úr szavát, és nem cselekedett a szentírások taní-
tásai szerint? (Lásd 2 Krónika 34:22–25.) Mi történik majd velünk, ha elhanyagoljuk
a szentírások olvasását és nem alkalmazzuk azok tanításait?

Ezra Taft Benson elnök így írta körül annak veszélyeit, ha elhanyagoljuk szent-
írásaink egyikét, a Mormon könyvét:

„Az Úr 1829-ben figyelmeztette a szenteket, hogy ne vegyék könnyedén a szent
dolgokat (lásd T&Sz 6:12). A Mormon könyve minden bizonnyal szent dolog,
mégis sokan semmibe veszik, vagy más szavakkal könnyedén veszik, és úgy kezelik,
mintha alig lenne fontos.

1832-ben, amikor az első misszionáriusok közül néhányan visszatértek munkate-
rületeikről, az Úr megfeddte őket, mert könnyedén kezelték a Mormon könyvét.
Azt mondta, hogy ennek a hozzáállásnak az eredményeképpen elhomályosult az
elméjük. Ennek a szent könyvnek a könnyelmű kezelése nemcsak számukra jelentet-
te a világosság elvesztését, de az egész egyházat, Sion minden gyermekét ítélet
alá vonta. Az Úr ekkor azt mondta: »És ezen ítélet alatt is maradnak, amíg bűneiket
meg nem bánják, és nem emlékeznek az új szövetségre, vagyis Mormon könyvére«
(T&Sz 84:54–57). . . .

Ha a szenteket akkor megfeddte az Úr, mert könnyedén kezelték Mormon könyvét,
kevésbé leszünk mi ítélet alatt, ha ugyanazt tesszük?” (Conference Report, 1986. okt.,
3–4. o.; vagy Ensign, 1986. nov., 4–5. o.).

• Mit mondott Húlda, mi fog történni Jósiással? (Lásd 2 Krónika 34:26, 28. Ennek
az ígéretnek a beteljesedését 2 Krónika 35:20–24 írja le.) Miért tette az Úr Jósiásnak
ezt az ígéretet? (Lásd 2 Krónika 34:27.)

• Miután Jósiás megtudta, hogy népe ítélet alá fog kerülni, mert nem követték a szent-
írások utasításait, minden embert odahívott a templomhoz, és felolvasta nekik
a szentírásokat (2 Krónika 34:29–30). Mit gondoltok, miért tette ezt? (A nép nem
tudta volna követni Isten törvényeit, ha nem ismeri azokat.) Hogyan követhetik
a szülők Jósiás példáját, és taníthatják meg gyermekeiknek az evagélium törvényeit?
(Lásd T&Sz 68:25, 28.)

• Hogyan mutathatjuk ki, hogy becsben tartjuk a szentírásokat? Mutass rá, hogy több
szentírás áll rendelkezésünkre és könnyebben hozzáférhetünk a szentírásokhoz,
mint az izraeliták! Milyen felelősség hárul ránk ezen áldások miatt?

Spencer W. Kimball elnök azt mondta: „Az Úr nem játszik velünk, amikor megadja
nekünk ezeket a dolgokat; mert »akinek sokat adtak, sokat követelnek tőle«
(Lukács 12:48). Az, hogy elérhetőek ezek a dolgok, felelőssé tesz minket értük. Tanul-
mányoznunk kell a szentírásokat, az Úr parancsolata szerint (lásd 3 Nefi 23:1–5);
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és engednünk kell, hogy azok irányítsák az életünket” („How Rare a Possession –
the Scriptures!” Ensign, 1976. szept., 5. o.).

• Míg Jósiás és népe a templomnál voltak, szövetséget kötöttek az Úrral. Mit ígértek a
szövetségben, mit fognak megtenni? (Lásd 2 Krónika 34:31–33.) Magyarázd el, hogy
a templomban szent szövetségeket kötünk az Úrral, melyek betöltése földi áldásokat
és örök felmagasztosulást hoz nekünk! Hogyan készülhetünk fel a templomi
szövetségek megkötésére? Ha egyszer már megkötöttük ezeket a szövetségeket, miért
fontos olyan gyakran visszatérni a templomba, amilyen gyakran csak lehetséges?

Összegzés Magyarázd el, hogy a nép Júda királyságában végül is olyan gonosz lett, hogy az Úr
megengedte, hogy fogságba ejtsék őket (2 Krónika 36:14–21)! Mégis, uralkodásuk alatt
Ezékiás és Jósiás a nép megerősítésére törekedtek azáltal, hogy igyekeztek a templomra
és a szentírásokra irányítani a figyelmét. Tedd bizonyságod arról, hogy amikor az Úr
parancsolatai iránti engedelmességre és a templomra való érdemességre koncentrálunk,
meg leszünk áldva lelki erővel és örömmel! Biztasd az osztály tagjait, hogy élvezzék
a templom áldásait azáltal, hogy arra érdemesen élnek és olyan gyakran elmennek,
amilyen gyakran csak lehetséges!

További ötletek 
a tanításhoz A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Hitelkártya az Úrtól

Egy héttel a lecke tanítása előtt kérd meg az osztály egyik tagját, hogy tanulmányozza át
a következő részletet Gordon B. Hinckley elnök egyik beszédéből, és készüljön fel arra,
hogy elmondja azt az osztálynak!

„Két hitelkártyát tartok a kezemben. Legtöbben közületek jól ismerik az ilyen kártyákat.

Az első hitelkártyát egy banktól kaptam. Lehetővé teszi számomra, hogy hitelre vásárol-
jak, majd idővel kifizessem, amit vettem. Értékes dolog ez a kártya; olyan valami,
amire vigyázni kell. Ha ellopják és tisztességtelenül használják, az nagy kárt okozhat
nekem, és talán egy igen kellemetlen helyzetbe is hozhat. Amikor elfogadom ezt
a kártyát a bankomtól, egy szerződést kötök, melyben kötelezettségek és megállapo-
dások vonatkoznak rám. Azzal, hogy elfogadom a kártyát, beleegyezem, hogy meg-
felelek a feltételeknek, melyekkel kiadták azt.

Csak egy évig érvényes, és minden évben újra meg kell kapnom, ha élvezni akarom
a használatával járó kiváltságokat. Igazából nem az enyém, mert a bank tulajdonában
marad. Amennyiben nem teszek eleget a kötelezettségeimnek, a bank lezárhatja a
hitelt és visszavonhatja a kártyát.

A másik kártyát templomi ajánlásnak hívjuk. Egy hitelkártyát jelképez, melyet az
Úrtól kaptam, és sok nagyszerű ajándékát teszi elérhetővé számomra. A banktól kapott
hitelkártya a világ dolgaira vonatkozik, az ajánlás pedig Isten dolgaira.

Ahhoz, hogy egy templomi ajánlást kapjon, a jelentkezőnek ismételten meg kell mutat-
nia az alkalmasságát, mely alkalmasság a személyes érdemességén alapszik. Amikor
kiadják, az érvényessége nem örökre szól; hanem minden évben meg kell újítani azt.
Ezen kívül el is lehet veszíteni, ha birtokosa olyat tesz, ami kizárja őt a kártyával együtt
járó kiváltságokból.

Nem anyagi javakon alapszik az alkalmasság a templomi ajánlás elnyerésére. Ennek
semmi köze hozzá. Az egyén következetes viselkedésén alapszik, életének jóságán.
Nem a pénzügyi dolgokhoz van köze, inkább az örökkévalóság dolgaihoz.
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A bankkártya az anyagi hitel ajtajait nyitja meg. A templomi ajánlás az Úr házának
ajtaját nyitja meg. Szent helyekre enged be minket, ahol szent és isteni munkát végez-
hetünk. . . .

. . . Ez az ajánlás, mellyel rendelkezem, és mellyel oly sokan rendelkezünk, becses és
csodálatos dolog. Egy kizárólagos, figyelemreméltó kiváltságot ad nekünk – annak
kiváltságát, hogy beléphetünk a házba, melynek falán az áll: »Szentség az Úrnak – az
Úr Háza«. Éljetek úgy, hogy érdemesek legyetek abban a házban szolgálni! Tartsátok
meg szentnek! Tegyétek meg, ami tőletek telik, hogy semmi tisztátalan, mocskos hatás
vagy személy ne kerüljön be az Úr házába! Élvezzétek a szépségét! Élvezzétek az ott
elhangzott dolgok csodáját, valamint az ott elvégzett szertartások szépségét és áldásait!

Akik még nem voltak a templomban, azoknak hadd javasoljam, hogy ragadják meg
a halottakért történő keresztelkedés lehetőségét; aztán engedjétek, hogy ez a szent
élmény egyfajta horgonnyá váljon az életetekben, mely segít nektek mindig és minden
körülmények között úgy viselkedni, hogy a megfelelő időben tiétek legyen ez a kölön-
leges, kizárólagos hitelkártya az Úrtól – az ajánlás az Ő szent házába –, és örömmel része-
süljetek annak minden áldásában és kiváltságában” (Conference Report, 1990. ápr., 65.,
69. o.; vagy Ensign, 1990. máj., 49., 52. o.).

2. A templomok céljai

Hozd magaddal számos utolsó napi templom képét (több építészeti stílusút, ha lehet-
séges)! Mutass rá: annak ellenére, hogy ezek a templomok kívülről másképp néznek ki,
ugyanazokat a szertartásokat végzik el és szövetségeket kötik meg ezekben a temp-
lomokban!

Magyarázd el: annak ellenére, hogy néhány tevékenység, melyet az ősi Izráel temp-
lomaiban végeztek, különbözik attól, amit az utolsó napi templomokban végzünk
(nem áldozunk például állatokat, nem égetünk gyertyákat vagy tömjént az utolsó napi
templomokban), az ősi templomok és az utolsó napi templomok célja ugyanaz: felkészí-
teni minket arra, hogy visszatérjünk az Úr jelenlétébe és olyanok legyünk, mint Ő.

Amennyiben rendelkezésetekre áll az Old Testament Video Presentations (53224)
kazetta, megmutathatsz egy kilenc perces bejátszást, mely Mózes szent sátráról és
néhány ott végzett tevékenységről szól. A címe: „Ancient Temples” („Ősi templomok”).

3. A szentírások tanulmányozása

• Miért jelent néha nehézséget a szentírások tanulmányozása?

A táblán egy oszlopban sorold fel a tanulók válaszait, majd beszéljétek meg, hogyan
győzhetjük le ezeket a nehézségeket! Ha például nem értjük, amit olvasunk, imádkozha-
tunk, hogy megértsük azt, és tanulmányozhatjuk a próféták és az apostolok szavait
az olvasott szentírásokról. Ha túl álmosak vagyunk este a szentírások olvasásához, keres-
hetünk a nap folyamán egy másik időpontot az olvasásra. A megoldásokat sorold fel
a táblán egy másik oszlopban!

Kérd meg az osztály tagjait arra, hogy legyenek elkötelezettebbek a szentírások tanul-
mányozásában!
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A lecke célja A lecke célja az, hogy arra inspirálja az osztály tagjait, hogy Krisztushoz hasonlóbbakká
váljanak azáltal, hogy a Példabeszédek és A Prédikátor könyvének bölcs tanácsait
alkalmazzák.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az óravázlatban említett szentírásokat, és minél
többet a Példabeszédekből és A Prédikátor könyvéből!

2. Ha az első figyelemfelkeltő tevékenységet használod, írd a következő mondatokat
egy nagy papírlapra, vagy a táblára, még az óra előtt:

a. A megromlás előtt jár.
b. Tanítsd a az ő útjának módja szerint.
c. Mindennek van, 

és van az ég alatt minden akaratnak.
d. legyen az Úrban teljes elmédből.
e. Az elfordítja a harag felgerjedését.
f. Mert mint a ki a falatot magában, olyan ő.

Ha a második figyelemfelkeltő tevékenységet használod, kérj meg egy-két embert
az osztályból, hogy készüljön fel, hogy elmondja az osztálynak kedvenc versét
a Példabeszédek vagy Prédikátor könyvéből, és azt, hogy miért fontos neki!

3. Ha az Old Testament Video Presentations (53224) beszerezhető, levetítheted
a „Trusting in the Lord” ötperces filmet az óra részeként.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Mutasd meg az osztálynak a mondatokat, melyeket felírtál egy nagy papírlapra vagy
a táblára (lásd előbb a Felkészülésnél)! Mondd el, hogy ezek jól ismert mondatok
a Példabeszédek és A Prédikátor könyvéből, és kérd meg őket, hogy írják be a hiányzó
szavakat! Ha szükséges add meg a következő szentírás helyeket, hogy kikereshessék
azokat a szavakat, melyeket nem tudnak!

a. Példabeszédek 16:18 (kevélység)
b. Példabeszédek 22:6 (gyermeket)
c. Prédikátor 3:1 (rendelt ideje, ideje)
d. Példabeszédek 3:5 (Bizodalmad)
e. Példabeszédek 15:1 (engedelmes felelet)
f. Példabeszédek 23:7 (számítgatja)

2. Kérd meg az előzőleg felkért tanulókat, hogy olvassák fel kedvenc verseiket 
a Példabeszédekből vagy A Prédikátor könyvéből, és mondják el miért fontosak 
nekik e versek!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről! Mivel nehéz lenne valamennyi kérdést feltenni,
és megbeszélni a lecke minden pontját, imádságos lélekkel válaszd ki azokat, amelyek
leginkább alkalmazkodnak az osztály igényeihez! Egyes kérdéseket átalakíthatsz, hogy
alkalmazkodjanak az osztály tagjainak körülményeihez.

A példabeszédek rövid mondások, melyek általában az igaz életre vonatkozó tanácsokat
adnak. Az Ószövetség feljegyzi, hogy Salamon „szerze háromezer példabeszédet”
(1 Királyok 4:32). E bölcs mondásokból olvasható néhány a Példabeszédek könyvében.
Bár Salamon és e könyv többi írója nem voltak próféták, sok dolog, amit írtak, az Úr
sugallatára született. Az írások általában azt a hitet tükrözik, mely szerint az igazi
bölcsesség Istentől jön.

A Prédikátor könyve is tartalmaz bölcs mondásokat, melyekről néhányan úgy vélik,
hogy azokat is Salamon írta. A Prédikátor könyvének üzenete, hogy az élet csak Istenen
keresztül nyer értelmet.

Ez a lecke hét részre oszlik, melyek mindegyike egy-egy fontos témára összpontosít
a Példabeszédekben és A Prédikátor könyvében. A személyes szentírás tanulmányozás
során találhatsz más témákat, melyeket szeretnél megbeszélni az osztállyal.

1. Bölcsesség

Tanítsd meg és beszéljétek meg a következő részeket a Példabeszédekből és A Prédikátor
könyvéből!

• A Példabeszédek és A Prédikátor könyve egyaránt hangsúlyozza, a bölcsesség fon-
tosságát. Mi a különbség aközött, hogy tanultnak lenni és bölcsnek lenni?
(Lásd Példabeszédek 1:7, 9:9–10; 2 Nefi 9:28–29. Hangsúlyozd, hogy bibliai nyelven,
az Úr félelme azt jelenti, hogy tisztelni az Urat és engedelmeskedni Neki. Magyarázd
el, hogy a bölcsesség több, mint tudás; ez a tudás megfelelő alkalmazása. Az izrae-
litáknak a bölcsesség annyit jelentett, mint engedelmeskedni Isten törvényeinek.)

• Mit tanulhatunk a Példabeszédek 2:2–6 verseiből arról, hogyan juthatunk Isten isme-
retére? Mit gondoltok, miért szükséges a szorgalom e tudás megszerzéséhez?

• Hogyan lehet összehasonlítani a bölcsesség értékét a földi javak értékével?
(Lásd Példabeszédek 3:13–18; Prédikátor 7:12.) Jegyezd meg, hogy a hozzá és
az ő szavak a Példabeszédek 3:15–18-ban a bölcsességre utalnak! Hogyan
hozhat a bölcsesség boldogságot és békét?

• A Példabeszédek 3:18 verse azt mondja, a bölcsesség az élet fája, azoknak, akiknek
ez megvan. Mit taníthat nekünk ez a szimbólum a bölcsesség értékéről? (Lásd 1 Nefi
11:8–11, 21–25, megjegyezve, hogy az élet fája, Isten szeretetének a szimbóluma.)

• A bölcs emberek mely tulajdonságait találjuk felsorolva a Példabeszédek 9:9–10 és
15:31–33-as verseiben? Miért szükségesek ezek a tulajdonságok a bölcsesség megszer-
zéséhez?

2. Bizodalom az Úrban

Tanítsd meg és beszéljétek meg Példabeszédek 3:5–7 verseit!

• Milyen tanácsot ad a Példabeszédek 3:5–7? Hogyan irányítja az Úr az utunkat?
Milyen tapasztalatok tanítottak titeket arra, hogy bízzatok az Úrban ?

• Mit jelent az, hogy megismerni Istent? (Lásd Példabeszédek 3:6; Alma 34:38;
T&Sz 59:21.) Hogyan részesülünk áldásokban, amint megismerjük Őt?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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3. A szavak, melyeket használunk

Tanítsd meg és beszéljétek meg az alábbi részleteket a Példabeszédekből!

• A Példabeszédek 6:16–19 felsorol hét dolgot, melyeket az Úr gyűlöl. Ezek közül
három dolog – hazugság, hamis tanúság, a háborúság szerzése – a szavakra vonatko-
zik, melyeket használunk. Miért fontos annyira az Úrnak, hogy milyen szavakat
használunk? (Lásd Példabeszédek 16:27–28; 18:8; 25:18; Máté 12:36–37.) Hogyan
küzdhetjük le a hazugság, a pletykálkodás, és a másokról való negatív megjegyzések
problémáját?

• Példabeszédek 16:24 azt mondja: „Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek 
a léleknek”. Miképpen igaz ez? Mi az eredménye annak, ha kedvesen beszélünk?
(Lásd Példabeszédek 12:25, 15:1, 16:24.) Hogyan segítettek már nektek mások
kedves szavai?

• Milyen előnyei vannak annak, ha kedvesen beszélünk olyankor, mikor valami
nézeteltérés kezd kialakulni? (Lásd Példabeszédek 15:1.)

• Elder Gordon B. Hinckley mondta: „Ritkán lesz bajunk abból, hogy kedvesen
beszélünk. Csak akkor, mikor felemeljük a hangunkat, történik meg az, hogy szikrák
pattognak, és a kis vakondtúrásokból a vitatkozás hegyei emelkednek” (Conference
Report, 1971. ápr., 82. o.; vagy Ensign, 1971. jún., 72. o.).

4. Kevélység

Tanítsd meg és beszéljétek meg a Példabeszédek 8:13; 13:10; 16:18–19 verseit!

• A Példabeszédek 8:13 kijelenti, hogy az Úr gyűlöli a kevélységet. Miért olyan súlyos
bűn a kevélység?

Ezra Taft Benson elnök ezt mondta:

„A kevélység legfőbb jellemzője az ellenségeskedés – Isten iránt, és a felebarátaink
iránt. Az ellenségeskedés azt jelenti, hogy »gyűlölettel, ellenséges érzelmekkel, vagy
ellenkezéssel viseltetünk«. Ez az a hatalom, mellyel Sátán uralkodni akar felettünk.

A kevélység, természetéből fakadóan, versengeni akar. Akaratunkkal ellene szegülünk
Istennek. Mikor kevélységünkben Istennel szembeszegülünk, ezt a »legyen úgy,
ahogy én akarom« szellemében tesszük. Amint Pál mondta, »a maga hasznát keresi,
nem a Krisztus Jézusét« (Filippibeliekhez 2:21).

Ha Isten akaratával szembeszegülünk, az teret enged annak, hogy a vágyaink,
kívánságaink és szenvedélyeink elszabaduljanak. (Lásd Alma 38:12, 3 Nefi 12:30.)

A kevélység nem engedi, hogy elfogadjuk Isten hatalmát és irányítását az életünkben.
(Lásd Hélamán 12:6.) A saját elképzelésünket az igazságról, szembehelyezzük Isten
hatalmas tudásával, a saját képességeinket, Isten papsági hatalmával, a saját eszkö-
zeinket, az Ő mindenható munkájával.

Az Istennel szembeni ellenségeskedés sok mindenben megnyilvánulhat, mint
például lázadás, keményszívűség, makacsság, a bűnbánat elvetése, felfuvalkodottság,
sértődékenység és jelkívánás. A kevélyek azt akarják, hogy Isten egyetértsen velük.
Nem akarják megváltoztatni véleményüket, hogy Istennel egyetérthessenek.

A kevélység, egy romlásba vezető bűn, a szó valódi értelmében korlátozza vagy
meggátolja a fejlődést. (Lásd Alma 12:10–11). A kevélyeket nem lehet könnyen
tanítani. (Lásd 1 Nefi 15:3, 7:11). Nem akarják a gondolkodásmódjukat megváltoz-
tatni és elfogadni az igazságot, mert ez annak beismerése, hogy addig tévedésben
voltak” (Conference Report, 1989. ápr., 3–5. o.; vagy Ensign, 1989. máj., 4., 6. o.).
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• A Példabeszédek 13:10 és 16:18 verse azt tanítja, hogy a kevélység háborúsághoz és
megromláshoz vezet. Hogyan okozhatja mindezt a kevélység? Hogyan lehet hatással
a kevélység a családunkra?

Ezra Taft Benson elnök mondta:

„A kevélység másik arca a háborúskodás. Viták, veszekedések, igazságtalan uralom,
nemzedékek közötti ellentétek, válások, a házastárs bántalmazása, lázadások és zavar-
gások, mind a kevélység kategóriájába tartoznak.

A háborúskodás elűzi családunkból az Úr Szellemét. A kevélység sok családtagot
is elűz. . . .

A kevélység ártalmasan befolyásolja valamennyi kapcsolatunkat – a kapcsolatunkat
Istennel és az Ő szolgáival, házastársunkkal, szüleinkkel és gyerekeinkkel” (Confe-
rence Report, 1989. ápr., 5. o.; vagy Ensign, 1989. máj., 6. o.).

• Hogyan tudjuk leküzdeni a kevélységet? (Lásd Példabeszédek 16:19.) Mit tehetünk
annak érdekében, hogy alázatosabbak legyünk a családtagjainkkal és Istennel való
kapcsolatunkban?

5. Barátság

Tanítsd meg és beszéljétek meg az alábbi részleteket a Példabeszédek és A Prédikátor
könyvéből!

• Miért kell vigyáznunk a hamis barátokkal? (Lásd Példabeszédek 13:20, 22:24–25.)

• Mik a jellemzőik az igaz barátoknak? (Lásd Példabeszédek 17:17, 27:9.)
Hogyan segítettek már nektek igaz barátok egy nehéz időszakban?

• Mit tehetünk annak érdekében, hogy igaz barátra tegyünk szert? (Lásd Példabeszé-
dek 18:24. Hangsúlyozd, hogy annak érdekében, hogy igaz barátaink legyenek,
nekünk is igaz barátoknak kell lennünk!)

• Hogyan viselkednek az igaz barátok, mikor helytelen döntést hozunk? 
(Lásd Prédikátor 4:9–10.)

Elder Marvin J. Ashton mondta:

„Valaki ezt mondta: »A barát, egy olyan valaki, aki elfogad olyannak, amilyen
vagyok«. Elfogadva ezt a szó definíciójaként, hadd tegyem gyorsan hozzá,
valamivel kevesebbek vagyunk, mint egy igaz barát, ha csak úgy hagyunk ott
valakit, ahogyan találkoztunk vele. . . .

Ha szolgálunk, nem kaphatunk nagyobb jutalmat annál, mint mikor azt mondják
nekünk: »Köszönöm, hogy a barátom vagy«. Mikor azok, akiknek segítségre van
szükségük, és általunk megtalálják a visszavezető utat, az a működő igaz barátság.
Mikor a gyengék erőt kapnak, és az erősek még erősebbekké válnak a mi életünk
által, az az igaz barátság. Ha egy embert megítélhetünk barátjáról, arról is megítélhet-
jük, hogy barátai mennyire igazak. . . .

Igen, az igaz barát olyan, aki elfogad olyannak, amilyen vagyok, de ugyanakkor
képes, hogy jobbá tegyen, mint akkor voltam, mikor velem találkozott” (Conference
Report, 1972. okt., 32., 35. o.; vagy Ensign, 1973. jan., 41., 43. o.).

• Hogyan erősíthetjük a barátságot a családtagjaink között?

• Jézus Krisztus gyakran hívta követőit barátainak (T&Sz 88:62; 93:45). Hogyan
mutatta meg, hogy Ő a mi barátunk? (Lásd János 15:13.) Hogyan mutathatjuk meg,
hogy mi az Ő barátai vagyunk? (Lásd János 15:14.) Hogyan éreztétek az Ő barátságát?
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6. Gyermekek nevelése

Tanítsd meg és beszéljétek meg az alábbi részleteket a Példabeszédekből!

• A Példabeszédek 22:6 verse azt mondja: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának
módja szerint”. Mit kell a szülőknek tenniük, hogy ezt a tanácsot kövessék?
(Lásd T&Sz 68:25–28.) Hogyan taníthatjuk még hatékonyabban gyermek-
einknek az evangéliumi alapelveket és táplálhatjuk bizonyságukat?

Elder Richard G. Scott mondta: „Készen kell lennünk arra, hogy feladjuk az egyéni
örömöket és érdekeinket a családi életünk érdekében, és ne hagyjuk csupán az
egyházra, az iskolára és a társadalomra, hogy elősegítse gyermekeink fejlődését az
élet minden területén. Időt, hatalmas erőfeszítést, és jelentős személyes áldozatot
kíván az, hogy »tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint«. De hol találhatnánk
nagyobb jutalmat a jól végzett munkáért?” (Conference Report, 1993. ápr., 43. o.;
vagy Ensign, 1993. máj., 34. o.).

• Miért vannak a gyerekeknek szükségük szabályokra, korlátozásokra és szerető dor-
gálásra? (Lásd Példabeszédek 19:18; 29:17.) A gyerekeknek hogyan kell reagálniuk
a szüleik igaz tanácsára? (Lásd Példabeszédek 6:20–23.) A szülők hogyan dorgálják
a gyereküket? (Lásd T&Sz 121:41–44.)

7. Boldogság és humorérzék

Tanítsd meg és beszéljétek meg Példabeszédek 15:13 és 17:22 verseket!

• Miért fontos, hogy legyen jó humorérzékünk és pozitív hozzáállásunk?
(Lásd Példabeszédek 15:13; 17:22.)

Hugh B. Brown elnök mondta: „Szeretném ha mosolyognátok, mert végül is fontos,
hogy megtartsuk a humorérzékünket, bármi is jön. Azt hiszem, hogy a világ vala-
mennyi embere közül nekünk kellene a legboldogabbaknak lennünk. Birtokában
vagyunk a világ legnagyszerűbb és legörömtelibb üzenetének. Azt hiszem, mikor
átjutunk a másik oldalra, valaki majd elénk jön mosolyogva (hacsak nem kerülünk
a rossz oldalra, és akkor valaki vigyorogni fog ránk), így hát legyünk boldogok!
De legyen boldogságunk valódi – belülről fakadó” (The Abundant Life [1965], 83. o.).

• Mit tehetünk, amivel elősegíthetjük a szellemileg felemelő humort a családunkban?
(Megkérheted a tanulókat, hogy meséljenek egy olyan időszakról, mikor a humor
és jókedv segített családjuknak valamilyen problémát megoldani, és növelni az
egymás iránti szeretetet.)

Összegzés Mondjátok el érzéseiteket a megbeszélt témákkal kapcsolatban! Buzdítsd a tanulókat,
hogy emlékezzenek a Példabeszédek és A prédikátor könyve tanácsaira és kövessék
azokat! Buzdíthatod őket, hogy tanulják meg emlékezetből a kedvenc részüket.

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Példabeszédekhez kapcsolódó tevékenység

Írj több részletet a Példabeszédekből kis darab papírokra, és tedd bele egy tálba!
A tanulók egymás után húzzanak egyet, olvassák fel a szentírás részletet, és magyaráz-
zák el, hogy a részlet hogyan vonatkozik a hétköznapi életünkre!
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2. Szentírás alkalmazása

Rajzolj egy emberi alakot a táblára! Az osztály tagjai keressék meg a következő verseket,
és írják az utalást a megfelelő testrész mellé! Olvassátok el a verseket közösen, és beszél-
jétek meg, hogyan vonatkoznak az életünkre!

a. Példabeszédek 2:2 (fül és elme)
b. Példabeszédek 3:5 (elme)
c. Példabeszédek 3:27 (kéz)
d. Példabeszédek 4:26–27 (láb)
e. Példabeszédek 8:7 (száj)
f. Példabeszédek 10:4 (kéz)
g. Példabeszédek 12:15 (szem)

3. „A derék asszony” (Példabeszédek 31:10)

Az osztály tagjai tekintsék át a Példabeszédek 31:10–31 verseket, és sorolják fel a derék
asszony tulajdonságait! Hangsúlyozd, hogy ezen tulajdonságok kifejlesztésére
mindannyiunknak, nőknek és férfiaknak egyaránt törekednünk kell! Felírhatod
az osztály tagjainak válaszait a táblára. A válaszok lehetnek a következők:

Vers Tulajdonság
11 megbízható
13 kedvvel dolgozik
20 együtt érző
25 erős és bizakodó
26 bölcsességgel és kedvesen szól
28 lelkiismeretes feleség és anya
30 engedelmeskedik az Úrnak

Kérj meg az osztályból néhány tanulót, hogy beszéljenek olyan emberekről,
akik jó példái ezen tulajdonságoknak!
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tagjainak fejleszteni erejüket, hogy az Úrba
vetett bizalommal tudjanak szembenézni a megpróbáltatásokkal, növeljék bizonyságu-
kat az Úrról, és tartsák meg egyéni becsületességüket.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az alábbi szentírásokat:

a. Jób 1–2. Jób, egy igaz és hithű ember, nehéz megpróbáltatásokat él át. Hű marad
az Úrhoz annak ellenére, hogy elveszíti javait, gyermekeit és egészségét.

b. Jób 13:13–16; 19:23–27. Jób erőt merít az Úrba vetett bizalomból és az Üdvözítőről
való bizonyságából.

c. Jób 27:2–6. Jób erőt merít a személyes igazlelkűségből és becsületességből.
d. Jób 42:10–17. Miután Jób hűségesen kiállta a megpróbáltatásokat, az Úr megáldja.

2. További olvasmányok: Jób könyvének többi fejezete; Tanok és szövetségek 121:1–10.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Mondd el a következő történetet példaként (vagy kérj meg egy tanulót az osztályból,
hogy mondja el):

Elder Joseph B. Wirthlin mesélt egyszer egy történetet földművesekről, akik Mexikó
észak-nyugati részén „olyan fajtájú kukoricát és babot termesztettek, melyek különö-
sen szárazság tűrőek, és ellenállóak. Ezek a fajták megélnek és szaporodnak olyan
mostoha körülmények között is, ahol más fajok kiszáradnak és elpusztulnak. Ez egyik
ilyen babfajta a fehér tepary bab. Ennek magjai csíráznak és növekednek akkor is, mikor
nagyon kevés eső esik. Gyökereit akár 180 cm mélyre is leereszti a sziklás, homokos
talajba, hogy megtalálja a szükséges nedvességet. Virágzik és termést hoz a 46 Celsius-
fokos sivatagi hőségben, ahol csak egyszer esik eső évente. Levelei bámulatosan zöldek
maradnak a kevés öntözés és júliusi hőség ellenére”.

• Mit tanulhatunk ebből a példából, ami segít elviselni a megpróbáltatásokat?

Elder Wirthin azt tanácsolta: „Az egyház tagjai is példát vehetnek erről a szívós, életerős
növényről. Eresszük le gyökereinket az evangélium talajába! Növekedjünk, gyarapod-
junk, virágozzunk és hozzunk jó termést bőségesen, a gonosz és a kísértés, vagy a kritika
ellenére! Meg kell tanulnunk túlélni a megpróbáltatás hőségében” (Conference Report,
1989. ápr., 7. o.; vagy Ensign, 1989. máj., 7. o.).

Magyarázd el, hogy ez a lecke Jóbról szól, egy olyan emberről, akinek hite és becsületes-
sége segített neki, hogy megbirkózzon a kemény megpróbáltatásokkal!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. Jób nehéz megpróbáltatása

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jób 1–2 fejezeteket!

• Milyen ember volt Jób? A táblán felsorolhatjátok a következő tulajdonságokat.
Az ehhez kapcsolódó szentírások közül több nincs az ajánlott olvasnivalók között,
ezért megkérheted az osztály néhány tanulóját, hogy keressék ki ezeket a részlete-
ket, és mondják el milyen tulajdonságot említ a szentírás.

a. Igaz ember volt, Istenfélő, és bűn-gyűlölő (Jób 1:1).
b. Tehetős volt, de nem rabja a gazdagságnak (Jób 1:3, 21).
c. Becsületes volt (Jób 2:3).
d. Megerősítette a gyengéket (Jób 4:3–4).
e. Az Úr útjain járt, és becsülte az Úr szavát (Jób 23:10–12).
f. Együtt érző volt az özvegyek, szegények, bénák és vakok iránt (Jób 29:12–16).
g. Aggódott ellenségeiért, és megbocsátott nekik (Jób 31:29–30).

• Milyen megpróbáltatásokat kellett Jóbnak megtapasztalnia? Felsorolhattok ezek kö-
zül néhányat a táblán. Az idevonatkozó részek közül több nem szerepel az ajánlott
olvasnivalók között, ezért megkérheted az osztály néhány tanulóját, hogy keressék ki
ezeket a részleteket, és mondják el milyen megpróbáltatásokat említ a szentírás.

a. Szolgáinak, jószágainak és jövedelmének elvesztése (Jób 1: 13–17).
b. Gyermekeinek elvesztése (Jób 1:18–19).
c. Betegség és fájdalom (Jób 2:7; 7:5; 16:16).
d. Nyugtalan és rémálmokkal teli éjszaka (Jób 7:4, 13–14).
e. Igazságtalan vádaskodások, a család és barátok támogatásának elvesztése

(Jób 2:9; 4:1, 7–8; 11:1–6; 19:13–22).
f. Zavartság amiatt, hogy miért kell e megpróbáltatásokat kiállnia (Jób 10:15).
g. Gúnyolódás azok részéről, akik örültek nyomorúságának (Jób 16:10–11;

30:1, 8–10).
h. Az érzés, hogy Isten elfelejtkezett róla, és nem hallgatja meg (Jób 19:6–8;

23:3–4 jegyezd meg, hogy a őt szó Jób 23.3–4-ben Istenre utal).

• Hogyan hasonlíthatóak Jób megpróbáltatásai azokhoz a megpróbáltatásokhoz, amit
az embereknek manapság kell megtapasztalniuk? (A megpróbáltatások hasonlóak:
vagyon elvesztése, gyermekek elvesztése, egészség elvesztése, családtagok és barátok
szeretetének és barátságának elvesztése.)

• Mit állított a Sátán, mi volt az oka Jób igazlelkűségének? (Lásd Jób 1:9–10.) Mire
számított a Sátán, hogyan fog Jób viselkedni, miután elveszti gazdagságát, és egyéb
áldások is elvétetnek tőle? (Lásd Jób 1:11; 2:4–5.) Hogyan viselkedett Jób, mikor
mindez bekövetkezett? (Lásd Jób 1:20–22; 2:10.) Mit tanulhatunk Jób viselkedéséből?

• Megpróbáltatásai ellenére „nem vétkezék Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem
cselekedék” (Jób 1:22). Hogyan cselekednek egyesek illetlenül Istennel szemben,
mikor fájdalom, szerencsétlenség vagy tragédia éri őket? (Istent hibáztatják, megkér-
dőjelezik bölcsességét és a gondviselését, úgy érzik, hogy Isten nem érti vagy szereti
őket. Egyesek még Isten talán létét is megkérdőjelezik.)

2. Jób erőt merít az Úrból

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jób 13:13–16; 19:23–27-et!

• Jóbnak az Úrba vetett bizalma nagy szellemi erőforrást jelentett számára
(Jób 13:13–16). Mit jelent az, hogy bízni az Úrban? Hogyan fejleszthetünk

156

35570 135 HU 17–34  06.08.2009  10:40 Uhr  Seite 156



ki olyan bizalmat az Úrban, mely támogat minket a megpróbáltatásainkban?
(Lásd Rómabeliek 8:28; 2 Nefi 2:2, 11, 24; T&Sz 58:2–4; 122:5–9.) Tégy bi-
zonyságot arról, hogy mivel az Úr szeret minket, biztosított mindannyiunkat
afelől, hogy ha hithűek vagyunk, minden a javunkra válik, és segíteni fog minket
a fejlődésben!

• A 19. fejezetben Jób elmondja a csapásokat, melyek érték őt, majd bizonyságot tesz
az Üdvözítőről. Hogyan segített Jóbnak az Üdvözítőről való bizonysága abban,
hogy elviselje a megpróbáltatásokat? (Lásd Jób 19:25–27.) Hogyan adhat nekünk
erőt az Üdvözítőről való bizonyság a megpróbáltatások alatt?

Az osztály elénekelheti a „Tudom, hogy jó Megváltóm él” (Himnuszok) című éneket,
vagy lejátszhatod magnón.

3. Jób erőt merít a személyes igazlelkűségéből és becsületességéből

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jób 27:2–6-ot!

• Jób becsületessége egy másik szellemi erőforrást jelentett a megpróbáltatások alatt
(Jób 27:2–6). Mi a becsületesség? Hogyan erősítette őt meg a becsületessége a meg-
próbáltatásai alatt? Hogyan segíthet nekünk az egyéni becsületesség a nehéz
időkben? (Ha megtartjuk becsületességünket, erőt meríthetünk abból, hogy tudjuk,
életvitelünk kedves az Úr szemében.)

Elder Joseph B. Wirthlin úgy határozta meg a becsületesség fogalmát, hogy „mindig
azt tenni, ami jó és helyes, tekintet nélkül annak közvetlen hatásaira. Ez azt jelenti,
hogy igaznak lenni teljes lelkünkből, nem csak cselekedeteinkben, hanem
annál fontosabb, hogy gondolatainkban és szívünkben. Az egyéni becsületesség
olyan megbízhatóságot és megvesztegethetetlenséget jelent, hogy képtelenek
vagyunk hűtlenek lenni hitünkhöz vagy egy szövetséghez” (Conference Report,
1990. ápr., 38. o.; vagy Ensign, 1990. máj., 30. o.).

4. Miután Jób hűségesen kiállta a megpróbáltatásokat, az Úr megáldja

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jób 42:10–17-et!

• Miután Jób hűségesen kiállta a megpróbáltatásokat, hogyan áldotta meg az Úr?
(Lásd Jób 42:10–15; Jakab 5:11.) Hogyan áld meg minket az Úr, ha hűségesen kiálljuk
a megpróbáltatásokat? (Lásd Jób 23:10; 3 Nefi 15:9. Buzdítsd a tanulókat, hogy
mondják el személyes élményeiket! Hangsúlyozd, hogy bár az Úr megáldotta Jóbot,
és „kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt”, a szellemi áldások,
melyekben az Úr részesíti a hűségesen kitartókat nagyobbak a földi áldásoknál!)

Elder Orson F. Withney mondta: „Semmilyen fájdalom, amit elszenvedünk, vagy
megpróbáltatás, amit tapasztalunk, sem hiábavaló. Hozzájárulnak a tanulásunkhoz
és olyan tulajdonságaink kifejlesztéséhez, mint a türelem, hit, állhatatosság és alá-
zatosság. Minden, amit elszenvedünk és elviselünk, főként ha türelemmel viseljük,
építi egyéniségünket, megtisztítja szívünket, kiterjeszti lelkünket, kedvesebbé és
jobbá tesz bennünket, érdemesebbnek arra, hogy Isten gyermekeinek neveztessünk
. . . és éppen a bánat és fájdalom, az erőfeszítés és a nehézség az, amin keresztül
megtanuljuk mindazt, amiért idejöttünk, és amely mennyei szüleinkhez hason-
lóbbakká tesz” (idézte: Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, 98. o.).
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A próféta Joseph Smith mondta: „Olyan vagyok, mint egy hatalmas érdes kő,
mely egy magas hegyről gurul le; és felületemen csak az finomít, ha egy kiálló sarkot
lecsiszol valami, amivel kapcsolatba kerülök, . . . imitt és amott ledörzsölve egy
kis kiálló sarkot. Így egyszer sima és fényes nyíl leszek az Úr tegezében” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 304. o.).

Összegzés Foglald össze a beszélgetést Jób könyvéről, hangsúlyozva, hogy erőt kaphatunk a meg-
próbáltatások elviseléséhez, ha bízunk az Úrban, megerősítjük bizonyságunkat Róla,
megtartjuk becsületességünket és így tudhatjuk, hogy az életvitelünk kedves az Ő sze-
mében! Beszélhetsz az osztálynak egy személyes élményedről, amikor erőt kaptál
egy nehéz időszakban. Javasold az osztály tagjainak, hogy gondolkodjanak el azon,
hogyan alkalmazhatják a leckében megbeszélteket oly módon, hogy az segítsen nekik
elviselni a megpróbáltatásokat!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Jób barátai

• Mivel magyarázta Jób két barátja, Elifáz és Bildád, Jób szenvedéseit? (Lásd Jób 4:7–8;
8:6. Azt gondolták, hogy Jób szenvedése büntetés volt Istentől a bűnökért, amiket
Jób elkövetett.) Mi a veszélye annak, ha azt hisszük, hogy minden szenvedés Isten
büntetése bűneinkért?

• Mit tanulhatunk Jób barátainak tévedéséből arról, hogy hogyan segítsük azokat,
akik megpróbáltatásokat szenvednek?

2. Kérdések, melyeket feltehetünk a megpróbáltatások alatt

Elder Richard G. Scott mondta: „Mikor megpróbáltatásokkal nézünk szembe, ez sok
kérdést felvethet. Ezek közül néhány hasznunkra válhat; néhány viszont nem. Az olyan
kérdések, mint: »Miért kellett, hogy ez történjen velem? Miért kell most szenvednem?
Mit tettem, ami ezt okozta?«, tévútra fognak vezetni bennünket. Nem tesz jót, ha olyan
kérdéseket teszünk fel, melyek Isten akaratával szembeszállnak. Inkább azt kell kérdez-
nünk: Mit kell most tennem? Mit kell tanulnom ebből az élményből? Mit kell megvál-
toztatnom? Kinek kell segítenem? Hogyan emlékezhetek a sok áldásomra a megpróbál-
tatások idején?” (Conference Report, 1995. okt., 18. o.; vagy Ensign, 1995. nov., 17. o.).

3. Bizakodónak lenni a megpróbáltatás idején

Spencer W. Kimball elnök mondta:

„Ha úgy tekintünk a halandóságra, mint a létezés egészére, akkor a fájdalom, kudarc
és a rövid élet egy sorscsapásnak tűnik. De ha úgy tekintjük az életet, mint a földi élet
előtt kezdődő, és a halál után is folytatódó, az örökkévalóságba nyúló létezést, akkor
minden esemény helyes megvilágításba kerül.

. . . Talán nem azért vagyunk kitéve kísértésnek, hogy erőnk próbára legyen téve, beteg-
ségnek, hogy tanuljunk türelmet, halálnak, hogy halhatatlanokká és megdicsőültekké
váljunk ?
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Ha minden beteg, akiért imádkozunk, meggyógyulna, ha minden igaz ember védelmet
élvezne, és a gonoszok elpusztulnának, az Atya minden terve semmissé válna, és az
evangélium alapvető tantétele, a szabad akarat nem volna. Senkinek sem kellene hitből
élnie” (Faith Precedes the Miracle [1975], 97. o.).

4. A gonoszok jóléte nem tart sokáig

• Néha úgy tűnik, a gonoszok boldogulnak, míg az igazak szenvednek. Mit tanít
nekünk Jób könyve a gonoszok látszólagos boldogulásáról? (Lásd Jób 21; 24.)
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A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tanulóit, hogy az utolsó-napi Izráel tagjaként
tegyenek eleget feladataiknak, szeressenek minden embert a világon, és osszák meg
velük az evangélium áldásait.

Felkészülés Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Jónás 1–2. Az Úr elhívja Jónást, hogy bűnbánatra szólítsa Ninive lakosságát.
Jónás megpróbál elmenekülni az Úrtól egy hajón, lenyeli egy nagy hal,
Jónás imádkozik és megmenekül a hal gyomrából.

b. Jónás 3–4. Jónás megjövendöli Ninive pusztulását és mérges lesz, mikor Ninive
lakossága bűnbánatot tart, és az Úr megkíméli a várost. A Joseph Smith-féle
fordításban Jónás 3:9–10 versei megmagyarázzák, hogy a nép, nem pedig Isten
bánta meg cselekedeteit. Az Úr egy tököt és egy férget rendel, hogy megtanítsa
Jónást arra, hogy minden embert szeretnie kell.

c. Mikeás 2:12–13; 4:1–7, 11–13; 5:2–4, 7–8; 6:6–8; 7:18–20. Mikeás jövendöl Izráel
missziójáról az utolsó napokban.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

• Az Úr akarata szerint az egyházból hány fiatal férfi szolgáljon teljes idejű missziót?
(Valamennyi érdemes és arra képes fiatal férfi.) Miért fontos, hogy valamennyi
fiatal férfi elfogadja ezt az elhívást? Kik szolgálhatnak még teljes idejű misszionárius-
ként? (Arra érdemes, 21 év fölötti egyedülálló nőtestvérek, és nyugdíjas házaspárok,
ha körülményeik lehetővé teszik.)

1979-ben Spencer W. Kimball elnök arról beszélt, hogy még több misszionáriusra van
szükség, akik hirdetnék az evangéliumot a világ minden táján. Kijelentette: „Hiszem,
hogy az Úr mindent el tud végezni, amit elhatározott. De nem látom semmi okát annak,
hogy miért nyitna meg az Úr olyan kapukat, amiken belépni még nem vagyunk készek”
(„The Uttermost Parts of the Earth”, Ensign, 1979. júl., 9. o.).

Ez a lecke arról szól, hogy Jónás és Mikeás élete és írásai hogyan segíthetnek nekünk
megérteni felelősségünket aziránt, hogy minden embert szeressünk, és megosszuk velük
az evangélium áldásait.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Jónás elhívást kap, hogy prédikáljon Ninivének, de ő elfut

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jónás 1–2. fejezetét!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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megosztása a világgal

Jónás 1– 4; Mikeás 2; 4–7
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• Miért akarta az Úr, hogy Jónás Ninivébe menjen? (Lásd Jónás 1:2.) Miért vonakodott
Jónás elfogadni a Ninivébe szóló missziós elhívást? (Lásd Náhum 3:1–5, ahol
Ninive lakosságának nagy gonoszságát és erőszakosságát írja le. Asszíria fővárosa,
Ninive lakossága az izraeliták ellensége volt.)

• Miért ment Jónás Tarsisba? (Lásd Jónás 1:3.) Milyen módokon próbálunk meg mi
is elmenekülni az Úr elől, vagy az elhívások elől, melyeket képviselőin keresztül ajánl
fel nekünk? Mik az eredményei az ilyen kísérleteknek?

• Hogyan mutatott az Úr irgalmat, és miként segített Jónásnak bűnbánatot tartani?
(Lásd Jónás 1:4–2:10.) Mit tanult Jónás, míg a nagy hal gyomrában volt? (Lásd Jónás
2:1–9.) Hogyan segít nekünk az Úr bűnbánatot tartani és visszatérni az Ő útjaira?

• Földi szolgálata alatt az Üdvözítő beszélt „Jónás prófétának jeléről” (Máté 12:39).
Mit jelentett ez a jel? (Lásd Máté 12:39–41. Jónás három napot és három éjjelt töltött
el a nagy hal gyomrában, és utána élve jött elő. Az Üdvözítő három napot és három
éjjelt töltött a földbe eltemetve, és utána feltámadva jött elő.)

• Az Úr, prófétáin keresztül ismételten megparancsolja, hogy minden arra érdemes
fiatal férfi szolgáljon egy teljes idejű missziót. Az Úr buzdítja a nyugdíjas házas-
párokat is, hogy szolgáljanak teljes idejű misszionáriusként, ha erre képesek.
(Lásd További ötletek a tanításhoz.) Mi lehet az oka, hogy néhány fiatal férfi és
nyugdíjas házaspár, akik egyébként képesek lennének, mégsem mennek el
misszióba? (Az elkötelezettség és hit hiánya, érdemtelenség, nem hajlandóak
elhagyni az otthon és a család kényelmét, félelem attól, hogy mit várhatnak tőlük.)
Mit tanulhatunk Jónás történetéből, ami segíthet nekünk, hogy készségesebben
engedelmeskedjünk az Úrnak, és megosszuk az evangéliumot másokkal is?

2. Ninive lakossága hallgat Jónásra, és megbánja bűneit

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jónás 3–4!

• Miután Jónás megbánta bűnét, az Úr újra elhívta, hogy szólítsa bűnbánatra Ninive
lakosságát. Hogyan reagált Ninive lakossága Jónás üzenetére? (Lásd Jónás 3:5–9.
A régi korokban az emberek durva szövésű ruhába, zsákvászonba öltöztek, és hamuba
ültek, hogy megmutassák, hogy alázatosak, és megbánták bűneiket.) Hogyan vála-
szolt Isten az emberekben történt változásra? (Lásd Jónás 3:10.)

• Jónás megjövendölte Ninive pusztulását (Jónás 3:4). Hogyan viselkedett Jónás,
mikor az Úr megbocsátott Ninive lakosságának? (Lásd Jónás 4:1–3. Megharagudott,
mert az Úr irgalmas volt az emberekhez.)

• Mit tanított az Úr Jónásnak a tök és a féreg példájával, ami árnyékot és oltalmat adott,
majd elpusztult? (Lásd Jónás 4:4–11. Isten szereti minden gyermekét. Éppen úgy,
ahogy irgalommal volt Jónás iránt, irgalommal kívánt lenni Ninive bűnbánó lakossá-
ga iránt.) Mit taníthat nekünk Jónás élménye arról, hogy szeressünk minden embert?

3. Mikeás jövendöl az utolsó napi Izráel missziójáról

Tanítsd meg és beszéljétek meg a következő részleteket Mikeás könyvéből!

A próféta Mikeás felszólította Izráel népét, hogy bánják meg gonoszságukat, és térjenek
vissza az Úrhoz. Jákób (Izráel) és Júda pusztulásáról jövendölt. Azt is megjövendölte,
hogy az utolsó napi Izráel (Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) nagy
hatalommal fogja véghezvinni az Úr munkáját.
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• Milyen ígéreteket tett az Úr Mikeás 2:12–13-ban? (Megígérte, hogy összegyűjti
Izráel maradékát, nagy sereget gyűjt belőlük, és vezetni fogja őket.) Hogyan válnak
ezek az ígéretek valóra napjainkban?

• Mikeás néhány nagyszerű jövendölése az utolsó napokról Mikeás 4:1–7-ben található
leírva. Mit jövendölt Mikeás az utolsó napi templomról? (Lásd 1. és 2. verset.)
Mit jövendölt a millenniumról? (Lásd 3–7 versek.) Miért fontosak ezek a jövendölé-
sek számunkra?

• Mit tudhatunk meg Mikeás 4:11–13-ból Izráel sorsáról az utolsó napokban?
(A régi világban az ökröket gyakran használták gabonacséplésre. Az ökröket ráhajtot-
ták a learatott gabonára, eltávolítva ezzel a magot a héjától. A héját elfújta a szél
és a mag megmaradt. A nemzetek, akik szembeszállnak Sionnal összegyűjtetnek
mint a kéve, majd Izráel szétszórja őket.) Hogyan hasonlítható össze a mag elkülöní-
tése a héjától, Izráel felelősségével a missziós munka iránt az egész világon?
(Lásd T&Sz 29:7; 33:5–7.)

• Kiről jövendölt Mikeás az 5:2–4 versekben? (Hasonlítsátok össze ezt a próféciát azzal,
amit ennek betöltéséről találhatunk Máté 2:4–6-ban lejegyezve.)

• Mihez hasonlítja a szentírás az Úr népét Mikeás 5:7-ben? Hogyan hasonlítható
a harmat és a zápor hatása a fűre ahhoz, amilyen hatással az egyház tagjai lehetnek
a világra? Mit gondoltok, mit értett Mikeás az alatt, hogy ezek a záporok nem bíznak
„embernek fiaiban”? (Éppen úgy, ahogy a halandók nem akadályozhatják meg
a harmat képződését, vagy zápor hullását, semmi nem állíthatja meg az Úr munkájá-
nak előrehaladását az egész világon.)

• Mihez hasonlítja az Úr népét Mikeás az 5:8 versben? Ez a kép mit sugall az Úr munká-
jának hatalmáról? (Éppen úgy, ahogy a juhnyájnak nincs hatalma megállítani egy
fiatal oroszlánt, a Földön sincs olyan hatalom, mely képes lenne megállítani az Úr
munkáját.)

1842-ben a próféta Joseph Smith kijelentette: „Nincs az a szentségtelen kéz, mely
megállíthatná a munka haladását. Tombolhat az üldöztetés, összefoghat a csőcselék,
gyülekezhetnek a hadseregek és becsmérelhetnek a rágalmazók, de Isten igazsága
határozottan, nemesen és függetlenül fog előrehaladni; míg minden földrészt meg-
renget, minden égövet meglátogat, minden országon végigsöpör és minden fülben
elhangzik. Míg Isten céljai megvalósulnak, és a nagy Jehova azt nem mondja: a mun-
ka elvégeztetett” (History of the Church, 4:540.).

• Hogyan segíthet nekünk Mikeás 6:6–8, mikor úgy érezzük túlságosan sokat várnak
el tőlünk?

• Miután jövendölt az Úr munkájáról az utolsó napokban, milyen következtetésre
jutott Mikeás Isten természetével kapcsolatban? (Lásd Mikeás 7:18–20.) E versekből
milyen kifejezések illenek arra, ahogyan az Úr Ninive népével bánt? E kifejezések
közül melyek illenek arra, ahogyan az Úr velünk bánik?

Összegzés Mondd el bizonyságod arról, hogy az Úr szereti minden gyermekét, és nekünk, mint az
utolsó napi Izráel tagjainak abban a nagyszerű feladatban van részünk, hogy meg kell
osztanunk szeretetét és az evangéliuma igazságát minden emberrel! Kérd meg az osztály
tagjait, hogy mondják el, mit tanultak Jónás és Mikeás könyveiből!
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Minden érdemes fiatal férfi készüljön arra, hogy missziót szolgál

Beszéljétek meg az alábbi Spencer W. Kimball elnöktől származó kijelentést:

„Mikor több misszionáriust kérek, nem bizonyság nélküli, érdemtelen misszionáriu-
sokra gondolok. Azt kérem, hogy kezdjük el korábban, és képezzük ki a misszioná-
riusainkat jobban, minden gyülekezetben és minden egyházközségben az egész világon.
Ez egy újabb kihívás – hogy a fiatal férfiak megértsék, misszióba menni egy nagyszerű
kiváltság, és ezért szükséges, hogy egészségesek legyenek fizikailag, érzelmileg és szelle-
mileg, és hogy az Úr semmi elnézéssel sem lehet a bűnnel szemben. . . .

A gyakran feltett kérdés: Szolgáljon minden fiatal férfi egy missziót? És a választ
az Úr adta meg. A válasz: »Igen«. Szolgáljon minden fiatal férfi missziót” („When the
World Will Be Converted”, Ensign, 1974. okt., 7–8. o.).

2. Szükség van misszionárius házaspárokra

Beszéljétek meg az alábbi, elder David B. Haight-től származó idézetet:

„A testvérek nevében ez egy felhívás a nyugdíjas házaspárokhoz, hogy vegyék komo-
lyan fontolóra, hogy missziót szolgáljanak! Nagyon nagy szükség van házaspárokra,
hogy az igényeket kielégítsük. . . . A misszióelnököktől érkező misszionárius házaspá-
rokra vonatkozó kéréseknek kevesebb, mint 50 százalékát tudjuk csak teljesíteni. . . .

A testvérek remélik, hogy még sokkal több házaspár fog lehetőséget teremteni arra,
hogy teljes idejű misszionáriusként szolgálja az egyházat. Az igény hatalmas! Minden
évben százezrek csatlakoznak az egyházhoz, és ezeknek az új egyháztagoknak szükségük
van arra, hogy a tapasztalt egyháztagok támogató és baráti hangját hallják.

A refrén, mely így szól: »megyek, ahova akarod, Uram« (Himnuszok) legyen több, mint
pusztán egy ének, melyet vasárnap éneklünk! Legyen ez a saját hithű imánk, amint
szolgálunk, bárhol is van az Úrnak szüksége ránk!” („Couple Missionaries: »A Wonder-
ful Resource«”, Ensign, 1996. febr., 7., 12. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tagjainak megérteni, hogy az Úr szeretettel
teli, könyörületes, és meg fog bocsátani nekünk, ha bűnbánatot tartunk és visszaté-
rünk hozzá.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az alábbi szentírásokat:

a. Hóseás 1–3. A hűséges férj és a házasságtörő asszony példázatával mutatja
be Hóseás az Úr és Izráel kapcsolatát.

b. Hóseás 11; 13–14. Népe iránti szeretete miatt az Úr továbbra is felhívja Izráelt,
hogy tartson bűnbánatot, és térjen vissza hozzá.

2. További olvasmány: Hóseás könyvének többi része.

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, írd a következő mondatokat egy-egy
külön lapra az óra előtt! Ha az osztályban kevesen vannak, csak annyi papírt készíts,
hogy mindenkinek egy jusson!

„Annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye” (Hóseás 1:10)
„Kiontom rájuk az én haragomat, mint a vizet” (Hóseás 5:10)
„És eljő hozzánk, mint az eső” (Hóseás 6:3)
„Mint a sas, úgy jön az Úr házára” (Hóseás 8:1)
„Buja szőlőtő az Izráel” (Hóseás 10:1)
„Mint a bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki az ítélet” (Hóseás 10:4)
„Olyanná lesznek . . . mint a kéménynek füstje” (Hóseás 13:3)
„Rájuk rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve” (Hóseás 13:8)
„Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprusfa” (Hóseás 14:9)

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Oszd ki a papírlapokat, melyeket elkészítettél (lásd Felkészülés)! Mondd el, hogy minde-
gyik mondat egy hasonlat Hóseás könyvéből! Mindegyik tanuló, akinél van papírlap,
olvassa fel az idézetet, és mondja el, szerinte mit jelent a hasonlat! Például, ha azt
mondjuk: valaki „olyan, mint az oroszlán”, az jelentheti azt, hogy erős, vagy dühödt.

• Mit gondoltok, miért használt Hóseás más prófétákkal együtt hasonlatokat?
(Ha egy bonyolult, vagy ismeretlen dolgot összehasonlítunk egy egyszerűbb,
vagy ismert dologgal, ez érthetőbbé teszi ezt a dolgot a hallgatóságnak. Az össze-
hasonlítás segít, hogy részletesebbé tegyük a hasonlatot csupán néhány szó
segítségével.)

Magyarázd el, hogy az egyszerűbb összehasonlítások mellett, Hóseás használt bonyo-
lultabb hasonlításokat, melyeket metaforának vagy példázatnak hívnak (a példázat szót
a szentírásokban használják)! Hóseás könyve több hasonlatot használ, hogy segítsen
megértenünk a kapcsolatot Jézus Krisztus és népe között.

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók a
mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantételei-
vel kapcsolatos élményeikről!

1. A hűséges férj és a házasságtörő asszony példázatával mutatja be Hóseás
az Úr és Izráel kapcsolatát

Tanítsd meg és beszéljétek meg Hóseás 1–3 fejezeteit! Ha nem használtad a figye-
lemfelkeltő tevékenységet, a beszélgetés előtt magyarázd el, mi a példázat!

Az egyik leggyakrabban használt példázat a szentírásokban az, hogy az Urat úgy írja le
mint vőlegényt (vagy férjet), és szövetséges népét mint a menyasszonyt (vagy feleséget).
Hóseás 1–3 fejezetei szemléletesen használják ezt a példázatot, és hasonlítják Izráel
bálványimádását a házasságtöréshez. Ezekben a fejezetekben a próféta Hóseás képviseli
az Urat, mint férjet, és Gómer képviseli Izráelt, mint a feléséget.

• Hóseás könyvében az Úr kapcsolatát Izráellel (és az egyházzal napjainkban) Hóseás
egy férj és feleség közötti kapcsolathoz hasonlítja. Mit tanít nekünk ez a példázat
az elkötelezettség és az odaadás mértékéről, melyet az Úr elvár tőlünk?

• Miben lehetett az ősi Izráel Gómerhez hasonló, akit úgy említ mint „parázna
feleséget”? (Lásd Hóseás 1:2; 2:5, 13. Gómer elhagyta a férjét szeretői miatt; Izráel
elfelejtette az Urat és gonosszá vált.)

• Kik, vagy mik voltak Izráel „szeretői” – azok a dolgok, melyek következtében a nép
elfordult az Úrtól? (Más istenek, anyagi javak és a világ befolyása.) Mi téríthet el min-
ket attól az elkötelezettségünktől, hogy követjük az Üdvözítőt?

• Kitől várt a házasságtörő asszony élelmet és ruhát? (Lásd Hóseás 2:4.) Kinek tulaj-
donították az izraeliták a termékeny földet, melyen éltek? (Lásd Hóseás 2:5, 12;
hamis isteneiknek és bálványaiknak.) Ma hogyan történik meg, hogy az emberek
hamis isteneknek tulajdonítják az áldásokat, melyeket kapnak?

• Hogyan emlékeztette a férj feleségét arra, hogy tőle – és nem a szeretőitől –
kapott élelmet, vizet és egyéb javakat? (Lásd Hóseás 2:8–9.) Hogyan adott az
Úr nekünk anyagi és szellemi áldásokat? Hogyan mutathatjuk ki az Úrnak
hálánkat az áldásokért, melyekben részesít?

• Hogyan viselkedett a férj hűtlen feleségével Hóseás 2:6–13 versekben? Hogyan válto-
zott meg ez a 14–23 versekben? (Hangsúlyozd, hogy bár a feleség hűtlen volt, a férj
mégis szerette őt, és azt akarta, hogy visszatérjen hozzá. Ehhez hasonlóan, az Úr is to-
vábbra is szereti népét mikor eltévelyednek, és azt akarja, hogy térjenek vissza hozzá.)

Elder Henry B. Eyring így magyarázta: „Ez egy szerelmi történet volt. Egy házassági
kötelék története, melyet szerelem, állhatatos szerelem kötött egybe. . . . Az Úr, aki
abban az áldásban részesített, hogy szövetséget kötött velem, szeret engem, és titeket
is, . . . olyan állhatatossággal, amelyre mindig csodálattal tekintek, és melyet szeret-
nék teljes szívemmel befogadni” (Covenants and Sacrifice [address delivered at the
Church Educational Symposium, 1995. aug. 15.], 2. o.).

• Mit ígért a férj feleségének, ha visszatér hozzá? (Lásd Hóseás 2:19.) Mit ígér az Úr
népének, ha bűnbánatot tartanak és visszatérnek hozzá? (Lásd Hóseás 2:20, 23.)
Miért olyan fontos ez az ígéret?

• Hóseás 3:1–2 versében a férj megvásárolta feleségét a szeretőtől (magyarázd el,
hogy az ótestamentumi időkben a nőket gyakran mint tulajdont el lehetett adni

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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és megvásárolni). Mit kért a férj a feleségétől, miután megvette őt? (Lásd Hóseás 3:3.)
Mit ígért a férj az asszonynak? Milyen értelemben „vásárolt” meg Jézus Krisztus
mindannyiunkat? (Lásd 1 Péter 1:18–19.) Mit kér tőlünk Krisztus cserébe?

2. Népe iránti szeretete miatt, az Úr mindig felhívja Izráelt, hogy tartson
bűnbánatot, és térjen vissza hozzá

Tanítsd meg és beszéljétek meg Hóseás 11; 13–14 fejezeteit!

Hóseás könyvében az Úr mindvégig megfeddi az izraelitákat nagy bűneik miatt. Miután
az Úr Hóseás által leírja a fogságot és a pusztulást, mely Izráel gonoszságának következ-
ménye, újra felhívja az embereket, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek vissza hozzá.

• Egy másik példázat, melyet gyakran használnak a szentírások az Úr és népe kap-
csolatának bemutatásához, a jószág és gazdája kapcsolata. Ezt a példázatot használja
röviden Hóseás 11:4 verse. Mit tanulhatunk az Úrnak népe iránti érzelmeiről ebből
az összehasonlításból? (Lásd még Hóseás 11:7–9. Joseph Smith fordításában a 8. vers
azt mondja, hogy az Úr szíve Izráel felé fordult, a „bennem” szó helyett.)

• Az Úr többször is emlékeztette az izraelitákat arra, hogy hogyan vezette ki őseiket
Egyiptomból a fogságból (Hóseás 11:1; 12:9, 13; 13:4–5). Minek lehet a példázata
ez az esemény? (Lásd Hóseás 13:14. Amint az Úr megszabadította Izráel gyer-
mekeit az egyiptomi fogságból, úgy fog minden embert – mindenkit, aki hozzá 
tér – megszabadítani a bűntől és a haláltól.)

• Mit kellett az izraelitáknak tenni azért, hogy visszatérjenek az Úrhoz, és szabadulást
nyerjenek? (Lásd Hóseás 12:6; 14:2–3. Meg kellett bánniuk bűneiket, és megtagadni
a más isteneket, melyeket imádtak.) Mit ígért az Úr, mit tesz, ha megbánják bűneiket?
(Lásd Hóseás 14:4–7.) Mit ígér az Úr, mit tesz, ha megbánjuk bűneinket?

• Hogyan segítenek a Hóseás könyvében szereplő példázatok megérteni azt, ahogyan
az Üdvözítő érez irántunk?

Összegzés Mondd el bizonyságodat arról, hogy habár az Úr áldásait azoknak tarja fenn, akik betart-
ják az Ő parancsolatait, szeretete állandó és mindenkire kiterjedő! Akkor is, mikor
elfordulunk tőle a bűn által, az Úr szeret minket, és azt akarja, hogy bűnbánatot tart-
sunk, és térjünk vissza hozzá. Buzdítsd az osztály tagjait, hogy legyenek hűek az Úrhoz!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. „Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot” (Hóseás 6:6)

Hóseás 6:6 versében az Úr ezt mondja Izráelnek: „Mert szeretetet kívánok én és nem
áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatot”. Földi szolgálata alatt
Krisztus kétszer is utalt erre a versre, mikor felelt a farizeusoknak (Máté 9:13; 12:7).
Miután megvizsgáljátok e két vers tartalmát (Máté 9:10–13; 12:1–8), beszéljétek meg
a jelentésüket!

2. „Romlásodra lett Izráel” (Hóseás 13:9)

Hóseás szolgálata idején az északi királyságot (Izraelt) megtámadták az asszírok,
akik lerombolták a királyságot, és fogságba hurcolták az embereket. A szó hétköznapi
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értelmében az asszírok okozták Izráel pusztulását. De az Úr azt mondta: „Romlásodra
lett Izráel, hogy ellenem törekedtél” (Hóseás 13:9).

• Miért volt Izráel felelős a pusztulásáért? Mi volt az egyedüli reményük az üdvözü-
lésre, nemzetük pusztulása után? (Lásd Hóseás 13:9–10; 14:1.) Hogyan menthet meg
minket Jézus Krisztus követése a földi és a szellemi pusztulástól?

3. Bűnbánat

Ha hozzáférhető, levetítheted a „Repentance: Never too late” című hatperces
videofilmét a „Family Home Evening Video Supplement (International) (5x736)”
videokazettáról.
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A lecke célja A lecke célja az, hogy megtanítsa az osztály tanulóinak, hogy az utolsó napokban
az Úr megjelenti titkait a prófétáinak, és kiárasztja Szellemét minden emberre.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Ámós:3:6–7. Ámós azt tanítja, hogy az Úr megjelenti titkait szolgáinak
a prófétáknak.

b. Ámós 7:10–17; 8:11–13; 9:8–15. Ámóst elhívja az Úr prófétának (7:10–15).
Megjövendöli Izráel fogságát és szétszóratását (7:16–17; 9:8–10). Megjövendöli,
hogy az Úr szava iránti nagy éhség fog jönni (8:11–13). Megjövendöli, hogy az
utolsó időkben Izráel nagy és virágzó nemzet lesz (9:11–15).

c. Jóel 2; 3:16–17. Jóel megjövendöli az utolsó időkben bekövetkező háborúkat és
csapásokat (2:1–11). Bűnbánatra szólítja az embereket (2:12–14; jegyezd meg,
hogy Joseph Smith fordítása szerint a 13. és 14. versek elmagyarázzák, hogy az
embereknek, nem az Úrnak kellett bűnbánatot tartaniuk). Jóel megjövendöli,
hogy Isten meg fogja áldani az embereket az utolsó napokban, és kiárasztja rájuk
Szellemét (2:15–32; 3:16–17).

2. További olvasmányok: Joseph Smith története 1:41; Tanok és szövetségek
1:14–28, 37–38.

3. Ha a második figyelemfelkeltő tevékenységet használod, megszervezheted
a himnusz hangszeres kíséretét. Megkérhetsz valakit az osztályból, hogy mondja
el röviden a próféta egyik legutóbbi üzenetét.

4. Ha lehetséges, szerezz be egy képet az élő prófétáról!

Javasolt órafelépítés

Az óra kezdéséhez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).
Válaszd ki az osztály számára legmegfelelőbb tevékenységet!

1. Mondd el a következő történetet az osztálynak:

„Mikor fiatal feleség és anya voltam, a férjem két évet töltött a légierő szolgálatában.
A légierő szolgálati házában laktunk Long Islanden New York államban. Míg a gye-
rekeinket gondoztam, gyakran meglátogattam a szomszédban lakókat, akik az ország
különböző tájairól jöttek. Egyik nap, mikor egyik az szomszéd hölggyel arról beszél-
gettünk, hogy miben hiszünk, ő egyszercsak kíváncsi lett arra, hogy miben más Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza.

Beszéltem neki röviden a visszaállításról, és elmagyaráztam, hogy Jézus Krisztus
visszaállított egyházának van egy élő prófétája. Ez úgy tűnt, nagyon felkeltette érdek-
lődését, és tudni akarta, milyen dolgokat mondott a próféta. Amint elkezdtem
neki a Tanok és szövetségekről beszélni, és a legújabb kori kinyilatkoztatásokról,
ezt mondta: »Rendben, de mit mondott mostanában?« Beszéltem neki az általános
konferenciáról, és hogy az egyház minden hónapban kiad egy folyóiratot, melyben
a próféta üzenete olvasható. Ekkor igazán érdeklődni kezdett. Nagyon zavarban

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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voltam, mikor bevallottam, hogy nem olvastam a legutóbbi üzenetet. Szomszédnőm
ezzel zárta beszélgetésünket: »Tehát van egy élő prófétátok, és nem tudod, hogy
legutóbb mit mondott?«” (Janette Hales Beckham, „Sustaining the Living Prophets”,
Ensign, 1996. máj., 84. o.).

• Ha valaki megkérdezné tőled, hogy mit mondott mostanában az élő próféta,
tudnál válaszolni a kérdésére?

Magyarázd el, hogy ennek a leckének a lényege, hogy érezzük milyen fontos az élő
prófétára hallgatni és követni őt!

2. Kérd meg az osztály tagjait, hogy énekeljék el a „Prófétánkat köszönjük, Urunk”
című himnuszt (Himnuszok)! Magyarázd el, hogy fontos, hogy tanulmányozzuk az
élő próféta tanácsait! Kérd meg az osztály tagjait, hogy soroljanak fel néhány dolgot,
melyet a próféta mostanában mondott, vagy kérj fel valakit az osztályból, hogy
óra előtt nézzen át és az órán röviden ismertessen néhány aktuális üzenetet az élő
prófétától!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Ámós pásztor volt, egy Jeruzsálemtől délre fekvő kis városban, Tekoában élt. Izráel ki-
rályságának népét szolgálta körülbelül Kr. előtt 800. és 750. között. Az emberek többsége
akkor az aposztázia állapotában élt. Szerették a gazdagságot és elnyomták a szegényeket,
és annyira keményszívűek voltak, hogy még az éhínség és döghalál sem alázta meg őket.
Amint Ámós fejükre olvasta bűneiket, megjövendölte, hogy még súlyos csapások fogják
érni őket. Azonban azt is hangsúlyozta, hogy Isten kész arra, hogy megtisztítsa minda-
zokat, akik megbánják bűneiket: „Keressétek az Urat, és éltek” (Ámós 5:6). Ámós jöven-
dölt az utolsó napokról is.

A próféta Jóel Júda királyságában szolgált. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor élt, de
jövendölései különösen fontosak számunkra, mert sok az utolsó napokra vonatkozik.
Jóel a pusztító sáskajárás erőteljes hasonlatával szimbolizálta a pusztulást, melyet
hadseregek és az Isteni ítélet fog hozni az utolsó napokban. Jóel megjövendölte a nagy
áldásokat az utolsó napokban, előre látva, hogy az Úr így fog cselekedni: „Kiöntöm
lelkemet minden testre” (Jóel 2:28).

1. Ámós azt tanítja, hogy az Úr megjelenti titkait szolgáinak, a prófétáknak

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ámós 3:6–7 verseit!

• Hogyan hallhatjuk ma, az Úr szavát? Mit tanított Ámós próféta a próféták fontossá-
gáról? (Lásd Ámós 3:7.) A Joseph Smith által készített fordításban az ismerni szó
szerepel a szerezni helyett a 6. versben, és a míg szó a de helyett a 7. versben. Hogyan
teszik ezek a változtatások érthetőbbé ezt a részt? Hangsúlyozd, hogy a Joseph Smith
fordítás önmagában is egy bizonyíték arra, hogy az Úr ismertté teszi titkait a próféták
előtt, hogy ez a mi javunkra váljon!

• Mit tanít a Tanok és szövetségek 1:37–38 verse a tiszteletről, mellyel a próféták
üzenete iránt kell lennünk? (Tedd ki a képet az élő prófétáról!) Amint a Tanok és
szövetségek 21:4–5 versekben lejegyezték, milyen tanácsot és parancsolatot adott
az Úr a szenteknek azon a napon, mikor megszervezték az egyházat? Milyen
áldásokat ígért akkor, ha a szentek így tesznek? (Lásd T&Sz 21:6.) Hogyan láttátok
a saját életetekben ezen ígéret beteljesedését, amint követtétek a próféták tanácsát ?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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2. Ámós jövendöl az ősi és az utolsó napi Izráelről

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ámós 7:10–17; 8:11–13; 9:8–15 verseit!

• Miért kérte Amáziás, Izráel királyságának egyik papja Ámóst, hogy hagyja el az orszá-
got? (Lásd Ámós 7:10–17. Ámós arról jövendölt, hogy a gonosz fog a népre és királyuk-
ra jönni. Amáziás és népe nem akarta hallani az igazságot gonosz tetteikről.) Mit
tanítanak nekünk Ámós prófétáról a 14–17 versek? (Becsületes volt és bátor. Nem
változtatta meg azt, amit az Úr meghagyott neki, hogy mondja el, hanem továbbra is
arról jövendölt, hogy a gonosz fog a népre jönni, ha nem bánják meg bűneiket.)

• Miért van az, hogy minden korszakban olyan sok ember elutasítja vagy figyelmen
kívül hagyja a próféták üzenetét? Mit jövendölt Ámós, mi lesz a következménye,
ha Izráel elutasítja a próféták tanácsát? (Lásd Ámós 8:11–13. Szellemi éhínség,
vagy aposztázia következne be.) Mik a következmények a mi számunkra, ha eluta-
sítjuk a próféták tanácsát?

Ámós jövendölése a szellemi éhínségről Izráel gyermekei között beteljesedett az utol-
só ótestamentumi próféta, Malakiás ideje után. Ez az időszak körülbelül 400 évvel
később ért véget, amikor is Keresztelő János azt az elhívást kapta, hogy készítse elő
Jézus Krisztus útját. Ámós jövendölése a nagy aposztázia idejére is vonatkozik, mikor
a szellemi sötétség évszázadai következtek az Üdvözítő apostolainak halála után, és
mely korszak az evangélium Joseph Smith próféta általi visszaállításával ért véget.

• Hogyan hasonlíthatjuk az Úr szavának hiányát az éhínséghez? Milyen bizonyítékait
látjuk annak manapság, hogy az emberek „tengertől tengerig” vándorolnak az
Úr szavát keresve? Hogyan hasonlíthatjuk a visszaállított evangélium áldásait egy
lakomához?

• Milyen reményteli üzenet zárja Ámós könyvét? (Lásd Ámós 9:8–15. Izráel gyermekei
nem pusztulnak el teljesen; szétszóratnak minden nemzet között, de az utolsó
időkben újra nagy és virágzó néppé lesznek. Hangsúlyozd, hogy a 9. vers végén
az Úr kijelenti, hogy Izráel házának minden tagjáról megemlékezik!)

3. Jóel megjövendöli, hogy Isten meg fogja áldani népét az utolsó napokban
és kiönti rájuk Szellemét

Tanítsd meg és beszéljétek meg Jóel 2; 3:16–17 verseit!

Jóel próféta megemlít néhány eseményt, mely az utolsó napokban meg fogja előzni
a második eljövetelt. Leírta egy nagy hadsereg vonulását, ami az emberek gonoszsága
miatt nagy pusztítást fog véghezvinni (Jóel 2:1–11). Felszólította Izráelt, hogy bánja
meg bűneit és forduljon az Úrhoz; megígérte, hogy Isten közöttük lesz; és leírta Izráel
végső győzelmét és megváltását (Jóel 2:12–32).

• Írd a táblára Jóel 2:12–32 és Jóel 3:16–17! Kérd meg az osztály tagjait, hogy nézzék
át ezeket a verseket és keressék meg a választ a következő kérdésre: Milyen felhívást
intézett az Úr azokhoz, akik az utolsó napokban élnek?

Írd a felhívások szót a táblára! Kérd meg a tanulókat, hogy említsenek kifejezéseket,
és írjanak kulcsszavakat a felhívásokból a táblára! Buzdítsd az osztály tagjait,
hogy jelöljék ezeket a szentírásaikban! Néhány felhívás, melyek megemlíthetőek
a következők:

Felhívások
a. „Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint” (Jóel 2:12).
b. „Szíveteket szaggassátok meg” (Jóel 2:13, azt jelenti, hogy legyetek megtört

szívűek és alázatosak).
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c. „Térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez” (Jóel 2:13).
d. „Szenteljétek meg a gyülekezetet” (Jóel 2:16).
e. „Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz” (Jóel 2:21).

• Mit jeleznek ezek a felhívások annak fontosságáról, hogy teljes szívünkkel térjünk
meg az Úrhoz? Mit tehetünk azért, hogy megszenteljük magunkat, annak érdekében,
hogy érdemesek legyünk az Úr megígért áldásaira?

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy nézzék át ismét Jóel 2:12–32 és Jóel 3:16–17 verseit,
és keressék meg a választ a következő kérdésre: Milyen áldásokat ígért az Úr azoknak,
akik követik Őt az utolsó napokban ?

Írd az áldások szót a táblára! Kérd meg az osztály tagjait, hogy említsenek kifejezése-
ket, és írják a kulcsszavakat a táblára mindegyik áldásból! Az osztály tagjai megjelöl-
hetik ezeket a szentírásaikban. Néhány áldás, melyek megemlíthetők a következők:

Áldások
a. „Könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik

a gonosz miatt” (Jóel 2:13).
b. Az Úr kegyelmez az Ő népének (Jóel 2:18).
c. Az Úr elűzi az északi népet (melyet az 1–11 versek említenek) a puszta vidékre

(Jóel 2:20).
d. „És esztek bőven és megelégesztek” (Jóel 2:26).
e. „Az Izráel között vagyok én, . . . és soha többé nem pironkodik az én népem”

(Jóel 2:27).
f. „Kiöntöm lelkemet minden testre” (Jóel 2:28; lásd még 29. vers).
g. Ifjak és vének fognak prófétálni, álmokat álmodni és látomásokat látni (Jóel 2:28).
h. „De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül” (Jóel 2:32).
i. „Az Úr pedig megharsan Sionról és megzendül Jeruzsálemből” (Jóel 3:16).
j. „Az Úr az ő népének oltalma” (Jóel 3:16).
k. „Az Úr . . . Izráel fiainak erőssége” (Jóel 3:16).
l. „És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom”

(Jóel 3:17).

• Mi tanítanak nekünk ezek az áldások az Úr szövetséges népe iránti elkötelezett-
ségéről? A szentek érdekében használt hatalmáról? Az irgalmáról és szeretetéről,
és a mi lehetőségeinkről az utolsó időkben?

• Jóel kijelentése, mely szerint az Úr ki fogja árasztani Szellemét minden emberre
az utolsó napokban (Jóel 2:28–29) éles ellentétben áll azzal az éhínséggel, melyet
Ámós írt le (Ámós 8:11–12). Moróni angyal idézte Joseph Smithnek Jóel jöven-
dölését, és azt mondta, hogy még nem jött el az ideje, hogy beteljesedjen, de hama-
rosan eljön (Joseph Smith története 1:41). Milyen példáit látjátok a mai időkben
annak, hogy az Úr kiárasztja lelkét ifjakra és felnőttekre?

Összegzés Hangsúlyozd, hogy milyen nagyszerű áldás az utolsó napokban élni, mikor sok jöven-
dölés beteljesedik, és egy élő próféta irányítása alatt élhetünk! Buzdítsd az osztály
tagjait, hogy imádságos lélekkel tanulmányozzák az élő próféta szavait, és alkalmazzák
tanácsait a saját életükben!
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Gondtalanul élni Sionon

• Ámós figyelmeztette az embereket, hogy „Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek
Sionon” (Ámós 6:1). Mit jelent ez, hogy gondtalanul élni Sionon? (Lásd 2 Nefi
28:19–24, 27, 29–30.) Manapság mi módon történhet meg, hogy gondtalanul
élünk Sionon? Hogyan őrködhetünk ennek bekövetkezése ellen?

2. „Kiöntöm lelkemet minden testre” (Jóel 2:28)

• Az utazás és a kommunikáció terén rengeteg új találmány született, mióta az evan-
gélium visszaállíttatott. Hogyan segítenek ezek a találmányok beteljesíteni Jóel
jövendölését, melyet Jóel 2:28–29-ben olvashatunk? Hogyan segítik tovább ezek
a találmányok az Úr munkáját napjainkban?

Ha szeretnéd, felolvashatod a következő kijelentést elder Joseph Fielding Smith-től,
hogy segítsen az osztály tagjainak megérteni, hogy ezek a találmányok nagyon hasz-
nosak lehetnek az Úr munkájának véghezvitelében:

„Szilárdan hiszem, hogy ha nem lett volna az evangélium visszaállítása, ha nem
szervezték volna meg Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát, akkor
nem találták volna fel a rádiót; a repülőgépet, és még sok más csodálatos találmányt
az orvostudományban, a kémiában, az elektromos iparban, a többi rengeteg talál-
mány mellett, mely olyan nagy hasznára vált a világnak. Más körülmények között
ezek az áldások nem adattak volna meg, mert ezek hozzátartoznak az idők teljessé-
gének sáfárságához, melynek kiinduló pontja az evangélium visszaállítása, és az egy-
ház megszervezése, ahonnan kisugárzik az Úr szelleme az egész világra. Az Úr
sugalmazása kiáradt ezekre az emberekre és megihlette őket, és bár ők nem tudják,
de az Úr irányítja őket. Ily módon az Úr saját szolgálatába állítja őket, hogy céljai
és igazsága megvalósulhasson a földön a megfelelő időben.

. . . Egy pillanatig sem gondolom, hogy ezek a felfedezések véletlenül jöttek létre,
vagy azért, mert a ma élő emberek nagyobb mértékű intelligenciával rendelkeznek,
mint azok, akik az elmúlt korokban éltek. Ezek bekövetkeztek és itt vannak mert
az idő közeleg, mert az Úr így akarta, és mert kiöntötte Szellemét minden testre”
(Conference Report, 1926. okt., 117. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy az osztály tagjait arra buzdítsa, hogy kerüljék el a világ gonosz-
ságát azáltal, hogy szent helyeken állnak, és hogy segítsen nekik erőt meríteni
Ésaiás szolgálatra való készségéből.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Ésaiás 1–6 fejezetekből azokat a részeket,
melyek a lecke során megbeszélésre kerülnek!

2. További olvasmány: 2 Nefi 11.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Magyarázd el, hogy az Úr gyakran említi ugyanazt a gondolatot többször is a szentírá-
sokban! Írd a következő utalásokat a táblára, és kérd meg az osztály tagjait, hogy keres-
sék meg, milyen tanácsot adott nekünk az Úr arra vonatkozóan, hogy kiálljuk az utolsó
idők megpróbáltatásait:

Tanok és szövetségek 45:32
Tanok és szövetségek 87:8
Tanok és szövetségek 101:22

Írd a táblára „Legyetek ezért szent helyeken és ne mozduljatok”!

• Mit gondoltok, mit jelent ez a mondat? (Válaszként mondhatják a következőket:
legyünk mindig érdemesek; legyen meg bennünk a vágy arra, hogy gyakran legyünk
szent helyeken; ne válasszuk azt, hogy nem szent helyekre megyünk; bízzunk
az Úrban, aki vezet minket; és álljunk ki az igazság és a szent dolgok mellett.)

Mondd el, hogy ebben a leckében arról lesz szó, hogy az osztály tagjai ismerjék fel,
miért parancsolta az Úr, hogy szent helyeken álljunk, és melyek ezek a szent helyek!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantétel-
lel kapcsolatos élményeikről!

„Ésaiás nagy dolgokat mondott” jelentette ki az Üdvőzítő, mikor megparancsolta
a nefitáknak, hogy kutassák Ésaiás jövendöléseit (3 Nefi 23:1). Ésaiás jövendöléseit
gyakrabban idézik mint más prófétákat az Ószövetségben, a Mormon könyvében
és a Tanok és szövetségekben. Sokat jövendölt az Üdvözítő földi missziójáról, a pusz-
tulásról mely Izráel gonoszsága után fog bekövetkezni, és az utolsó napok Izráelének
missziójáról és sorsáról.

1. Ésaiás leírja a világ állapotát az utolsó időkben

• Ésaiás figyelmeztetései és jövendölései közül sok vonatkozik az ő korára, mely
egy nagy gonoszság ideje volt, és a mi időnkre is. Hogyan láthatók napjainkban
is a világban, a következő szentírásokban leírt állapotok? (Felírhatod az utalá-
sokat a táblára, és az osztálytagok kikereshetik ezeket.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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a. Ésaiás 1:3–5 (Lázadás az Úr ellen.)
b. Ésaiás 1:11–15 (Vallásos ceremóniák jelentés és hit nélkül.)
c. Ésaiás 2:7–8 (Földi dolgok és a katonai biztonság imádata az Úr imádása

helyett; jegyezd meg, hogy az ősi időkben lovakat és harci szekereket használtak
a háborúkban.)

d. Ésaiás 2:11–12 (Kevélység.)
e. Ésaiás 3:5 (Mások elnyomása és az idősek nem tisztelése.)
f. Ésaiás 3:10 (A bűnök miatti szégyenkezés hiánya.)
g. Ésaiás 3:14–15 (A szegények kihasználása és cserbenhagyása.)
h. Ésaiás 3:16–24 (A külső szépség hangsúlyozása az igazéletűség és jó

tulajdonságok rovására.)
i. Ésaiás 5:8 (Mohó vágyak egyre több földi javak birtoklására.)
j. Ésaiás 5:11–12 (Egyre csak földi örömök keresése az Úr és munkája keresése

helyett.)
k. Ésaiás 5:20 (A gonosz dolgok jóra magyarázása, és a jó dolgok gonoszra

magyarázása.)
l. Ésaiás 5:21 (Emberben bízni az Úr helyett.)
m.Ésaiás 5:24 (Az Úr szavának és parancsolatainak megvetése.)

• Hogyan teljesednek be ezek a jövendölések napjainkban? (Lásd a további tanítási
ötleteket e jövendölések megbeszéléséhez.)

2. Ésaiás azt tanácsolja a hithűeknek, hogy álljanak szent helyeken

• Milyen helyek nyújtanak biztonságot az Ésaiás által említett világi állapotok elől?
Melyik három szent helyet említi Ésaiás 4:4–5 verse?

a. Sion minden lakhelye (otthonok)
b. Gyülekezetek (cövekek, egyházközségek és gyülekezetek; lásd még T&Sz 115:5–6)
c. Tabernákulum (templomok)

• Hogyan lehet az otthon egy szent hely, mely menedéket nyújt a világ gonoszsága
ellen? Hogyan lehetnek a cövekek, egyházközségek és gyülekezetek szent helyek
és menedékek? Hogyan lehet egy templom szent hely és menedék? Hogyan segített
nektek ez a három szent hely abban, hogy védelmet találjatok a világ gonoszsága
ellen?

Felírhatod a táblára hogy Álljatok szent helyeken!, alá pedig a következőket:
1. otthonok; 2. cövekek, egyházközségek és gyülekezetek; és 3. templomok.
Mindegyikhez írd hozzá a tanulók megjegyzéseit!

• Milyen kifejezésekkel jellemzi Ésaiás 4:4–5 verse e szent helyek számunkra nyújtott
oltalmát?

a. „sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen”
b. „oltalom”
c. „rejtek szélvész és eső elől”

• Ésaiás írása közül többet a Mormon könyve is tartalmaz. Az osztály egyik tanulója
olvassa fel 2 Nefi 14:5 verset, hogy kiderüljön, milyen további szavakat ad
hozzá Ésaiás 4:4 verséhez! (A Sion szót adja hozzá.) Hogyan bővíti ki a jelentést
e szó hozzáadása?

• Milyen jövendölést találunk a templomokról az utolsó időkben Ésaiás 2:2–3 versei-
ben? (Sok ember fog az Úr házához jönni, mely a templomot jelenti, és arra vágyni,
hogy Isten parancsolatát tanulja és az Ő útjait járja.) Mit gondoltok, miért írta
le Ésaiás a templomot úgy, mint „az Úr hegyé”-t? (Az ősi próféták gyakran vonultak
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el egy hegyre, hogy beszéljenek az Úrral, és útmutatást kapjanak tőle. Az Úr ott kinyi-
latkoztatott nekik dolgokat. Ma hasonló élményben lehet részünk a templomokban.)

3. Ésaiás leírja Izráel összegyűjtését az utolsó napokban

Ésaiás 5:26–29 versekben Ésaiás leírja Izráel összegyűjtését az utolsó napokban. A zászló,
amely felemeltetett, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. A süvöltés
olyan mint egy sípszó vagy felszólítás, mely a hívást jelképezi, hogy a föld minden nem-
zete gyűljön egybe az egyházba. Ez az összegyűjtés gyors lesz és hatalmas.

• Hogy teljesedik be ma napjainkban a jövendölés arról, hogy a nemzetek
összegyűjtetnek az egyházba? (Misszionáriusok mennek szerte a világba,
hogy tanítsák az evangéliumot az embereknek, és az igazsághoz vezessék őket.)
Mit tehetünk mi azért, hogy segítsük e jövendölés beteljesedését?

4. Ésaiás készséggel elfogadta az elhívást, hogy próféta legyen

Az Úr egy látomáson keresztül hívta el Ésaiást prófétának, mely látomásban Ésaiás
látta az Urat dicsőségében. Erről a látomásról szóló leírást megtalálhatjuk Ésaiás 6. feje-
zetében.

• Hogyan írja le Ésaiás az Úr dicsőségét? (Lásd Ésaiás 6:1–4.) Hogyan érzett Ésaiás,
mikor meglátta az Urat? (Lásd Ésaiás 6:5. Ésaiás méltatlannak érezte magát az
Úr színe előtt.) Hogyan mutatta meg jelképesen az Úr, hogy Ésaiás tiszta volt előtte?
(Lásd Ésaiás 6:6–7.) Hogyan válaszolt Ésaiás, mikor az Úr elhívta, hogy próféta
legyen? (Lásd Ésaiás 6:8.)

• Az elhívás elfogadásakor Ésaiás ugyanazokat a szavakat mondta, mint az Üdvözítő,
mikor elfogadta a feladatot, hogy véghezviszi Mennyei Atyánk tervét gyermekei
üdvözülésére (lásd Ábrahám 3:27). Milyen helyzetek lehetnek, mikor nekünk
is hasonló szavakkal kell felelnünk az Úrnak? (A válaszok lehetnek: mikor missziós
elhívást kapunk, mikor megkérnek, hogy szolgáljunk az egyházban, és mikor
azt kérik tőlünk, hogy viseljünk el nehéz megpróbáltatásokat.)

• Ésaiás fejezetei közül több megtalálható a Mormon könyvében, például a 2–6 fejeze-
tek. Mivel indokolta Nefi próféta, hogy Ésaiás e fejezeteit belefoglalta saját feljegyzé-
seibe? (Lásd 2 Nefi 11:8.)

• Ésaiás e fejezeti közül melyeknek az üzenete tölt el titeket örömmel? E fejezetek közül
melyeknek az üzenetét érzitek a legfontosabb hasonlatnak?

Összegzés Ésaiás szavai sokat tanítanak nekünk az utolsó napokról. Ésaiás tanácsának tanulmányo-
zásával megtudhatjuk, hogyan álljunk szent helyeken, és hogyan kerüljük el a világ
gonoszságát. Példáját követve Mennyei Atyánk készségesebb szolgálóivá válhatunk.

További tanítási 
ötletek Az alábbi ötletek egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz néhányat

az óra részeként.

További beszélgetés Ésaiás jövendöléseiről az Ésaiás 1–6 fejezetekben

Tegyük vallási gyakorlatunkat olyanná, mely az Úr számára elfogadható!
• Ésaiás 1:11, 16–17 versek szerint miért voltak az izraeliták áldozatai elfogadhatatlanok

az Úr számára? (Bár az izraeliták megpróbáltak kifelé vallásosnak tűnni, szívük
távol volt Istentől. Lásd még Máté 5:23–24; Moróni 7:6–9.) Miért próbálnak az em-
berek kifelé vallásosak lenni, még ha a szívük távol is van Istentől? Miért bántja
Istent ez a képmutatás?
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A megbocsátás áldásai
• Ésaiás két szemléletes költői képpel segít nekünk megérteni, hogyan fog az Úr

maradéktalanul megbocsátani azoknak, akik megbánják bűneiket. Ezt mondta:
„bár bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin,
olyanok lesznek, mint a gyapjú” (Ésaiás 1:18). Hogyan segíthetnek nekünk ezek
a költői képek, mikor vétkezünk, és távol érezzük magunkat az Úrtól? (Lásd még
T&Sz 58:42.)

Kerüljük a világiasságot megjelenésünkben!
• Elder Joseph Fielding Smith mondta, hogy Ésaiás 3:16–24 verseinek jövendölése

a mai egyháztagokra vonatkoznak, „férfiakra és nőkre egyaránt” (Answers to Gospel
Questions, szerk. Joseph Fielding Smith Jr., 5 kötet [1957–1966], 5:174.). Az öltöz-
ködésünk hogyan tükrözi vagy befolyásolhatja szellemi jólétünket? Mit jelent az,
hogy szerényen öltözni? Mi a veszélye annak, ha túl nagy jelentőséget tulajdonítunk
az öltözködésnek és a külső megjelenésnek? (Lásd Alma 31:27–28.) Hogyan taníthat-
juk meg a gyermekeinket arra, hogy kerüljék a világiasságot öltözködésükben?

A gonoszt jóra magyarázni, és a jót gonoszra
• Miért romlott meg Izráel képessége, hogy megkülönböztesse a jót a gonosztól?

(Lásd Ésaiás 5:20.) Mi módon fordul ma elő, hogy az emberek a gonoszt jóra
magyarázzák, és a jót gonoszra ? Mit tehetünk azért, hogy biztosak legyünk, hogy
meg tudjuk különböztetni a jót a gonosztól? (Lásd 2 Nefi 32:5; T&Sz 45:57.)

„eszesek önnön magok előtt”
• Mire gondolt Ésaiás, mikor figyelmeztette az embereket, hogy nem helyes ha

„magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön magok előtt”? (Ésaiás 5:21).
Mi okozza ezt a problémát? Miért veszélyes ? Hogyan őrködhetünk ellene?

„keze még felemelve van”
• Milyen üzenetet hangsúlyozott Ésaiás az Ésaiás 5:25; 9:12, 9:17, 9:21 és 10:4 versek-

ben? Miért fontos ez az üzenet? Hogyan bizonyosodtál meg ezen üzenet igazságáról?
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tanulóinak Krisztushoz jönni azáltal,
hogy felismernek néhány csodálatos dolgot, amit Ő tett.

Felkészülés Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Ésaiás 22:22. Az Üdvözítő nyitja meg a kaput Mennyei Atyánk színe elé.
b. Ésaiás 24:21–22. Az Üdvözítő irgalmat tanúsít a szellemi börtönben lévők iránt.
c. Ésaiás 25:1–4; 32:1–2. Az Üdvözítő az erő és a menedék.
d. Ésaiás 25:6–9. Az Üdvözítő lakomát készít és elveszi a „fátyolt”.
e. Ésaiás 25:8. Az Üdvözítő letörli könnyeinket.
f. Ésaiás 26:19. Az Üdvözítő elhozza a feltámadást.
g. Ésaiás 28:16. Az Üdvözítő a mi biztos alapunk.
h. Ésaiás 29:4, 9–14, 18, 24. Az Üdvözítő vissza fogja állítani az evangéliumot a földre.
i. Ésaiás 30:19–21. Az Üdvözítő ismeri megpróbáltatásainkat, és irányítja utunkat.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez választhatod a következő tevékenységek egyikét (vagy egy sajátodat).

Mesélj az osztály tagjainak egyik családtagodról vagy barátodról, aki valami csodálatos
dolgot tett veled! Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan emberekről, akik
csodálatos dolgot tettek velük! Kérd meg őket, hogy röviden mondják el érzéseiket ezek
iránt az emberek iránt! Magyarázd el, hogy ez a lecke azokról a csodálatos dolgokról
szól, melyet az Üdvözítő tett értünk!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Magyarázd el, hogy Ésaiás próféta sok tanítását jelképekben mondta el! Ily módon nem
közvetlenül tanít, hanem meg kell vizsgálnunk szavait, és elmélkednünk kell tanításain,
hogy felfedezzük az igazságot, melyet tanít.

Ésaiás néhány legszebb és legmélyebb jelképe az Üdvözítőről szól, aki e lecke közép-
pontja. Felírhatod a táblára: „és hívják nevét: csodálatosnak” (Ésaiás 9:6). Amint
megbeszélitek a következő jövendöléseket az Üdvözítőről, foglald ezeket össze a táblán!

1. Az Üdvözítő nyitja meg a kaput Mennyei Atyánk színe elé

Beszéljétek meg Ésaiás 22:22-t!

• Ésaiás 22:22 verse azt mondja, hogy a Messiás tartja kezében „Dávid házának
kulcsát”. Ez jelképes kifejezése annak, hogy az Üdvözítő hatalmában áll, hogy
beengedjen vagy kizárjon valakit Mennyei Atyánk színe elől. (Lásd még Jelenések
3:7–8; 2 Nefi 9:41.) Mit tett az Üdvözítő, amivel megnyitotta a kaput számunkra?
Mit kell tennünk azért, hogy beléphessünk? (Lásd 2 Nefi 9:45.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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2. Az Üdvözítő irgalmat tanúsít a szellemi börtönben lévők iránt

Beszéljétek meg Ésaiás 24:21–22 verseit!

• Milyen börtönre utal Ésaiás 24:21–22 verse? (Szellemi börtönre; arra a helyre,
ahova néhányan a meghalt halandók közül mennek, míg várják a feltámadást.)
Miért vannak a meghaltak szellemei közül néhányan a szellemi börtönben?
(Lásd T&Sz 138:32. Néhányan nem részesülhettek az evangéliumban a földön,
néhányan pedig nem tettek bátran bizonyságot.)

• Mit tett az Üdvözítő a börtönben lévő szellemekért? (Lásd Ésaiás 42:5–7; T&Sz
138:29–37. Megszervezte, hogy az igaz lelkek tanítsák őket az evangéliumra.)
Ez hogyan mutatta meg az Üdvözítő szeretetét és irgalmát? (Lásd Ésaiás 49:9–10.)

3. Az Üdvözítő az erő és a menedék

Beszéljétek meg Ésaiás 25:1–4; 32:1–2 verseit!

• Ésaiás arról írt, hogy az Üdvözítő erőt ad életünk zivatarai, viharai, aszályai és hőségei
közepette. Mit tanítanak a következő költői képek arról, hogy hogyan segít minket
az Üdvözítő, mikor ilyen megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk?

a. Oltalom a szélvész ellen (Ésaiás 25:4).
b. Árnyék a hőség ellen (Ésaiás 25.4).
c. Ő a rejtek a szél ellen (Ésaiás 32:2).
d. Ő az oltalom a zivatar ellen (Ésaiás 32:2).
e. Ő a patak a száraz vidéken (Ésaiás 32:2).
f. Ő a nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön (Ésaiás 32:2).

4. Az Üdvözítő lakomát készít és elveszi a „fátyolt”

Beszéljétek meg Ésaiás 25:6–9 verseit!

• Ésaiás 25:6–7 verseinek egyik lehetséges értelmezése, hogy a hegy a templom szim-
bóluma. (Lásd még Ésaiás 2:2; T&Sz 58:8–9.) Mi a lakoma, melyet Ésaiás 25:6 verse
említ? (A lakoma Krisztus szavai és tanításai.) Hogyan lehet a templom látogatása
lakomához hasonló?

• A fátyol egy vékony takaró. Gyakran jelzi jelképesen a hitetlenséget, mely mega-
kadályozza az embereket abban, hogy igazán Krisztushoz jöjjenek (Mózes 7:26).
Hogyan lesz a „fátyol”, mely a földet betakarja elvéve? (Lásd Ésaiás 25:7–9.)

5. Az Üdvözítő letörli könnyeinket

Beszéljétek meg Ésaiás 25:8-at!

• Mit tesztek, mikor valaki, akit szerettek, sír? Hogyan törli le könnyeinket az
Üdvözítő? (Javasold, hogy az osztály tagjai képzeljenek el egy szülőt, aki letörli egy
gyermek könnyeit! Van valami melegség ebben a mozdulatban. Ez egy gyengéd
gesztus, mellyel általában olyan emberek élnek, akik szeretik egymást és mélyen
megbíznak egymásban.)

• Melyek azok az állapotok a Jelenések 21:4-ben, melyek könnyeket okoznak? Hogyan
fogja az Üdvözítő letörölni a könnyeket, melyeket ezek az állapotok okoznak?

6. Az Üdvözítő elhozza a feltámadást

Beszéljétek meg Ésaiás 26:19-et!

• Ésaiás megjövendölte, hogy mikor a Messiás eljön, meghal és azután feltámad
(Ésaiás 25:8). Ki fog még feltámadni? (Lásd Ésaiás 26:19; 1 Korinthusbeliek 15:20–22;
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Alma 11:43–44. Isten minden gyermeke, aki a földön élt fel fog támadni.) Mit mond
Ésaiás 26:19 verse arról, hogy hogyan fogunk érezni, mikor feltámadunk? (Lásd még
T&Sz 138:12–16, 50.)

Joseph Smith próféta ezt mondta: „Mikor a hang szólítani fogja a halottakat,
hogy támadjanak fel, . . . mi lesz szívem első öröme? Hogy találkozzam az apámmal,
anyámmal, bátyámmal és nővéremmel; és mikor ők mellettem vannak, átölelem
őket, és ők átölelnek engem” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph
Fielding Smith [1976], 295–296. o.).

7. Az Üdvözítő a biztos alapunk

Beszéljétek meg Ésaiás 28:16-ot!

• Mit mond Ésaiás nekünk az Üdvözítőről, mikor úgy utal rá mint „próbakő”?
(Lásd Mózes 7:53.) Hogyan lehet az „erős alap” Jézus Krisztus? (Lásd Hélamán 5:12.)
Mit tehetünk azért, hogy erre a biztos alapra építsünk? Mit ígér az Úr, ha erre a biztos
alapra építünk? (Lásd T&Sz 50:44.)

8. Az Üdvözítő visszaállítja az evangéliumot a földre

Beszéljétek meg Ésaiás 29:4, 9–14, 18, 24-et!

• Mit jövendölt Ésaiás az evangélium visszaállításáról az utolsó napokban?
(Lásd Ésaiás 29:4, 9–10. Megjövendölte, hogy ez a szellemi sötétség idején fog
bekövetkezni. A Mormon könyvének megjelenését is előre megjövendölte.)

Hasonlítsátok össze a következő verseket Ésaiás 29. fejezetében a megfelelő
részekkel a Mormon könyvében, az Igazgyöngyben, és a Tanok és szövetségekben,
hogy lássátok, eddig hogyan teljesedett be Ésaiás néhány jövendölése:

a. Ésaiás 29:4 Moróni 10:27
b. Ésaiás 29:9–10, 13 Joseph Smith története 1:18–19
c. Ésaiás 29:11–12 Joseph Smith története 1:63–65
d. Ésaiás 29:14 Tanok és szövetségek 4:1; 6:1

• Ésaiás beszélt azokról, akik szájukkal közelednek az Úrhoz, de szívük távol van
Tőle (Ésaiás 29:13). Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy gondolatainkban
és cselekedeteinkben is közeledünk az Úrhoz, csakúgy mint szavainkkal?

• Ésaiás azt mondta, hogy a Mormon könyve segíteni fog a szellemileg süket és vak
embereknek, hogy halljanak és lássanak (Ésaiás 29:18, 24). Hogyan teljesedett
be ez a jövendölés? Hogyan segített nektek a Mormon könyve szellemileg jobban
látni és hallani?

9. Az Üdvözítő ismeri szenvedéseinket és irányítja utunkat

Beszéljétek meg Ésaiás 30:19–21 verseit!

• Mit tanítanak Ésaiás 30:19–21 versei a csapásokról? Mit tanítanak ezek a versek, mit
fog az Üdvözítő tenni értünk, mikor a csapások jönnek? (Lásd még Alma 37:37.)

Összegzés Mondd el bizonyságodat az Üdvözítőről, kifejezve háládat a csodálatos dolgokért,
melyet értünk tett! Hívd fel az osztály tagjait, hogy tekintsék át a listát a táblán,
és mondják el mit éreznek, mikor ezekre gondolnak! Beszélgessetek arról, hogy mi
mit tehetünk cserébe! (Lásd Ésaiás 35:3–4 néhány ötletért.) Az osztály elénekelheti
a „Csodálattal bámulom” című himnuszt (Himnuszok).
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Tárgyak, melyek Ésaiás néhány költői képében előfordulnak 

Mutass meg tárgyakat, vagy képeket melyek előfordulnak Ésaiás néhány költői képében,
mint például kulcs, kő, vagy egy kép egy árnyékos helyről a sivatagban, amint ezekről
beszélgettek!

2. Részlet Händel A Messiás című oratóriumából

Játszd le a „Mert egy gyermek születik nékünk” című felvételt, Ésaiás 9:6 zenei feldolgo-
zását George Friedrich Händel „A Messiás” című oratóriumából!

3. „The Touch of the Master’s Hand”

Ha hozzáférhető, vetítsd le a 18 perces „The Touch of the Master’s Hand” című videót a
Family Home Evening Video Supplement International 2 (5x736) című videókazettáról!
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A lecke célja A lecke célja az, hogy az osztály tanulói megértsék, hogy Jézus Krisztus népe iránti
elkötelezettsége semmihez nem mérhető, és egy nagyszerű munkát készített elő,
melyet népének kell elvégeznie.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd az ebben a leckében megbeszélésre kerülő
részleteket Ésaiás 40–49-ből!

2. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, írd a következő mondatokat egy nagy
papírlapra vagy a táblára az óra előtt:

a. „Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől?” (Máté 22:42).
b. „Milyennek kell hát lennetek?” (3 Nefi 27:27).
c. „Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? . . . Ti pedig kinek

mondotok engem? (Máté 16:13, 15).
d. „Aki az Úré, ide hozzám!” (2 Mózes 32:26).
e. „Arcotokon az ő képmását hordozzátok-e?” (Alma 5:14).

3. Ha hozzáférhető, az óra részeként vetítsd le az ötperces „What Think Ye of Christ?”
című videofilmet a Family Home Evening Video Supplement (International) (5x736)
videokazettáról!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Mutasd meg az osztálynak az idézeteket, melyeket előzőleg a táblára vagy egy nagy
papírlapra írtál (lásd Felkészülés)! Ezután tedd fel a következő kérdéseket:

• Mi a közös ezekben az idézetekben? (Mindegyik a szentírásokból való kérdések,
melyek segítenek nekünk kiértékelni az Üdvözítőről való bizonyságunkat,
és elkötelezettségünket arra vonatkozóan, hogy tanítványai legyünk.) Mit gondol-
tok, miért van olyan sok ehhez hasonló kérdés a szentírásokban?

Magyarázd el, hogy ez a lecke nagyrészt olyan szentírásbeli kérdésekre összpontosít,
melyek az Üdvözítő nagyságát hangsúlyozzák!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ésaiás azt tanítja, hogy az Üdvözítő semmihez nem mérhető

• Ésaiás könyvében az Úr többször is megkérdez bizonyos kérdéseket, különböző
módon. Milyen kérdéseket tesz fel a következő versekben?

a. Ésaiás 40:18 („És kihez hasonlítjátok az Istent?”)
b. Ésaiás 44:8 („Hát van-é rajtam kívül Isten?”)
c. Ésaiás 46:5 („Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé?”)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Mi a közös az előbbi kérdésekben? (Mindegyik azt tanítja, hogy az Üdvözítő
nagyobb, mint bármilyen más személy, vagy bármilyen dolog, amihez hasonlíthat-
nánk.) Hogyan válaszolnátok az előbbi kérdésekre? Hogyan válaszolja meg ezeket
Ésaiás könyve? (Lásd az alább felsorolt verseket, figyelembe véve, hogy ezekben
az esetekben az Úr bálványimádó emberekhez szólt, akik ezüstből és aranyból
készítettek maguknak hamis isteneket.)

a. Ésaiás 43:11 („rajtam kívül nincsen szabadító!”)
b. Ésaiás 44:6 („rajtam kívül nincsen Isten”)
c. Ésaiás 45:5 („rajtam kívül nincs Isten!”; lásd még a 6, 14, 18, 21–22-es verset)
d. Ésaiás 46:9 („Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos”)

• Mit gondoltok, miért ismétlődnek meg ezek a kérdések és válaszok olyan gyakran
Ésaiás könyvében? Hogyan vonatkoznak ezek a kérdések és válaszok napjainkra?

2. Ésaiás leírja az Üdvözítő páratlanul nagyszerű tulajdonságait

• Joseph Smith próféta azt tanította, hogy szükségünk van egy „helyes elképzelésre
[Isten] tulajdonságairól, tökéletességéről és jellemzőiről” annak érdekében,
hogy legyen hitünk benne (Lectures on Faith [1985], 38. o.). Ésaiás sok szép leírásban
jellemzi az Üdvözítő tulajdonságait és jellemzőit. Az osztály tagjai olvassanak fel
néhányat a következő részletek közül, és beszéljétek meg az alábbi kérdéseket:
Az Üdvözítő mely tulajdonságát említi a részlet? E tulajdonság ismerete hogyan
segít növelni az Üdvözítőbe vetett hitünket? Felírhatjátok ezeket a tulajdonsá-
gokat a táblára.

a. Ésaiás 40:13–14 (Senki nem adott neki tanácsot, vagy utasította Őt.)
b. Ésaiás 40:28–31 (Soha nem fárad el; megerősít minket.)
c. Ésaiás 40:12, 21–22, 26; 45:12, 18 (Ő tervezte és teremtette a világmindenséget,

és ismeri minden részét.)
d. Ésaiás 41:17–18 (Meghallgat minket, mikor bajban vagyunk, és bőségesen megáld

bennünket.)
e. Ésaiás 42:1, 4 (Nem fog lankadni és megállni, míg céljait el nem éri.)
f. Ésaiás 42:16 (Megvilágítja és kiegyenesíti az utat azoknak, akik eltévedtek.)
g. Ésaiás 43:1–4 (Segíteni fogja népét a megpróbáltatásaikban.)
h. Ésaiás 43:25–26; 44:21–23 (Eltörli bűneinket, és nem emlékszik többé rájuk.)
i. Ésaiás 44:2–4 (Kiárasztja szellemét családjainkra, mint a vizet a száraz földre.)
j. Ésaiás 46:3–4 (Hordozza népét születésüktől vénségükig.)
k. Ésaiás 49:14–16 (Sosem felejtkezik meg rólunk. Tenyerébe vagyunk vésve.)

Kérd fel az osztály tanulóit, hogy meséljenek olyan élményeikről, melyek
megerősítették bizonyságaikat az Üdvözítő e tulajdonságainak valamelyikéről!

3. A világ (Babilon) versenyben áll az Üdvözítővel a mi elkötelezettségünkért

• Kihez intézi szavait Ésaiás 47. fejezete? (Lásd 1. verset. Babilon egy nagy és virágzó
város volt az ősi világban, mely elpusztult gonoszsága miatt. A szentírásokban
Babilont gyakran használják a világ gonoszságának jelképeként.)

• A 47. fejezetben Ésaiás figyelmeztette Babilont, hogy gonoszsága miatt el fog pusz-
tulni. Ezt a figyelmeztetést vonatkoztathatjuk a világ pusztulására, és gonoszságára.
Mit tanítanak a következő részletek, mi az eredménye annak, ha a világ gonosz útjait
követjük?
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a. Ésaiás 47:1, 5 (A világ a porba lesz sújtva, néma lesz és sötét.)
b. Ésaiás 47:7–9 (Annak ellenére, hogy azt gondolja, hogy legyőzhetetlen, el fog

pusztulni és el fogja veszíteni legnagyobb értékeit, melyet a férj és gyermekek
elvesztése jelképez.)

c. Ésaiás 47:10–11 (Mivel a világ azt tartja, hogy nagyobb, mint Isten, pusztulás
fog jönni rá.)

• Ésaiás 47:8, 10 versekben milyen kijelentést tesz Babilon (a világ), mely ugyanaz,
amit az Üdvözítő mond magáról? („Én vagyok és nincs senki több.”) Mit tud a világ
felajánlani azzal szemben, amit az Üdvözítő ajánl fel? Miért van az, hogy oly sok
ember a világnak szenteli magát az Üdvözítő helyett? Hogyan segíthetünk másoknak,
hogy meglássák, mit ajánl az Üdvözítő?

• Ésaiás 48:17–18-ban az Úr nagy áldásokat ígér azoknak, akik Őt keresik a világ
dolgai helyett. Milyen érzéseket adnak nektek ezek az ígéretek azzal kapcsolatosan,
hogy az Üdvözítőt kövessétek teljes szívetekből?

4. Ésaiás leírja az utolsó napi Izráel misszióját

• Ésaiás 49. fejezete sok jövendölést tartalmaz Izráel utolsó napi missziójáról. Ezek a
jövendölések segíthetnek nekünk megérteni azt a fontos munkát, melyet az Úr készí-
tett mindannyiunknak, hogy végezzük el. Az osztály tagjai olvassanak fel néhányat
az alábbi részletek közül, és beszéljétek meg a következő kérdést: Mit tanít nekünk
ez a részlet az utolsó napi feladatainkról? (Említsd meg, hogy több jövendölés egy-
aránt vonatkozik az Üdvözítő munkájára és szolgálóinak, Izráel házának munkájára
[Ésaiás 49:3]!)

a. Ésaiás 49:1, 5; „anyám méhétől hívott el az Úr”. (Születésünktől fogva el voltunk
hívva, hogy az utolsó időkben beteljesítsük az Úr munkáját; lásd még Jeremiás
1:5.)

b. Ésaiás 49:2; „Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz”. (Ez a költői kép az igazság
erőteljes szavainak szólását jelenti – az Úr szavainak szólását; lásd még T&Sz 6:2.)

c. Ésaiás 49:2; „keze árnyékában rejtett el engem”. (Az Úr megvédett és felkészített
minket a nagy feladatainkra; lásd még T&Sz 86:9.)

d. Ésaiás 49:2; „fényes nyíllá tett engemet”. (A kifényesített hegyű nyilak egyenesen,
eltérés nélkül repülnek. Az Úr megfényesített és felkészített minket, hogy egyene-
sen, eltérés nélkül repüljünk, ahova Ő küld minket.)

e. Ésaiás 49:6; „hogy üdvöm a föld végéig terjedjen”. (Az Úr azt kérte szolgáitól,
hogy emelje fel és állítsa vissza Izráel maradékát, és legyen fényesség a nemzsidók
számára. Ily módon üdvözülést hozhatunk a föld végéig; lásd még T&Sz 86:8–11.)

Összegzés Tedd bizonyságod arról, hogy Ésaiás írásai segíthetnek nekünk, hogy növeljük
szeretetünket az Üdvözítő iránt, és jobban megértsük a munkát, amit el akar végeztetni
velünk! Megkérheted az osztály tagjait vagy egy kisebb csoportot, hogy énekeljék
el a „Mily nagy vagy Te!” (Himnuszok) vagy a „Mily szilárd az alapja” (Himnuszok)
című éneket.
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Ésaiás által használt szimbólumok

• Ésaiás többször is használta a vakságot, mint a gonoszság és szellemi szűklátókörűség
szimbólumát (Ésaiás 29:10, 18; 32:3; 42:6–7, 16–18; 43:8; 44:9). Amint elmélkedtek
ezekről a versekről, emlékezzetek arra, hogy az Üdvözítő gyakran jelentette ki,
hogy Ő a világ világossága (János 8:12). Hogyan nyithatjuk ki még jobban szellemi
szemeinket a világ világosságára?

• Ésaiás többször is említi a vizet, mint költői képet (Ésaiás 12:3; 32:2; 41:17–18;
43:19–20; 44:3–4; 48:18, 21; 49:10). Hogyan segít nektek a költői kép, mely
az Üdvözítő tanításait az élő víz forrásához hasonlítja, megértenetek ezeket a rész-
leteket? (Lásd János 4:7–14.)

2. Az Úrban bízni

• Mit jelent az, hogy „akik az Úrban bíznak”? (Ésaiás 40:31). Hogyan tölti fel újra az
Úr erővel azokat, akik benne bíznak? (Lásd Ésaiás 41:10.) Kérd fel az osztály tagjait,
hogy mondják el élményeiket arról, hogy az Úr hogyan töltötte fel őket új szellemi
vagy fizikai erővel!

3. „És mégsem engem hívtál segítségül”

• Miért van az, hogy néhányan időnként úgy érezzük, az Úr elhagyott minket?
Ha úgy érezzük, hogy az Úr visszahúzódott tőlünk, mi lehet ennek valószínűleg
az oka? (Lásd Ésaiás 43:22–26; Móziás 5:13.) Mit tehetünk azért, hogy újra közel
érezzük magunkat hozzá?

Spencer W. Kimball elnök mondta: „Azt tapasztalom, hogy amikor köznapivá
válik kapcsolatom az istenivel [Istennel], mikor úgy tűnik, hogy nincs isteni fül,
amely hallgatna és nincs isteni hang, amely szólna, akkor messze, távol vagyok.
Amint elmerülök a szentírásokban, a távolság leszűkül, és a szellemiség visszatér”
(The Teachings of Spencer W. Kimball, vál. Edward L. Kimball [1982], 135. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy megerősítse az osztály tagjainak bizonyságát Jézus Krisztus
engesztelő áldozatáról.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd azokat a részleteket Ésaiás 50–53. fejezeteiből,
melyek a lecke során megbeszélésre kerülnek! E részletek az Üdvözítő engesztelő
áldozata köré összpontosulnak.

2. További olvasmány Móziás 14–15.

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, jelölj ki két vagy három embert
az osztályból, hogy válassza ki a kedvenc himnuszát, mely az Üdvözítő szeretetéről
és áldozatáról szól, és mondják el az osztálynak, hogy mi a himnusz üzenete,
és hogyan hatott ez rájuk! Beszélhetsz te is egyik kedvenc himnuszodról, mely
az Üdvözítőről szól.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Magyarázd el, hogy sok himnusz segíthet nekünk, hogy megértsük az Üdvözítő
irántunk érzett szeretetét, melyet az engesztelő áldozaton keresztül mutatott meg!
Kérd meg a kijelölt tanulókat, hogy beszéljenek kedvenc himnuszaikról, melyek
az Üdvözítő szeretetéről és áldozatáról szólnak! Mivel a zene képes az Úr szellemét
az osztályterembe hozni, megkérheted az osztályt, hogy énekeljék el az egyik
himnuszt, amiről beszéltetek.

Magyarázd el, hogy ez a lecke Ésaiás néhány jövendölésére összpontosít, melyek
az Üdvözítő missziójára és életére vonatkoznak.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ésaiás hírnökökről beszél, akik jó híreket hoznak

• Ésaiás 52:7-ben Ésaiás költői módon ír néhány emberről, akik egy nagyszerű üzene-
tet hoznak majd. Mit gondoltok, miért utalt Ésaiás a hírt hozók lábaira? (Az ősi
világban a fontos üzeneteket gyakran futárok hozták, akik gyalogosan utaztak. Ésaiás
a hírvivők lába kifejezést használja, mellyel a hírnököket jelképezi.) Hogyan érzett
Ésaiás a hírnökökkel kapcsolatban?

• Hogyan jellemzi Ésaiás az üzenetet, melyet közvetítenek? (Az üzenet jó hír, a békes-
ség és üdvözülés üzenete.) A Mormon könyvében Abinádi próféta elmagyarázta,
hogy a hírnökök, akikről Ésaiás jövendölt a prófétákat jelentik, valamint magát
a Urat (Móziás 15:13–18). A békességnek és üdvözülésnek milyen nagyszerű üzene-
tét hozták ezek a hírnökök? (Lásd 2 Nefi 2:6–8.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Ki más hozza még az evangélium üzenetét a világba? Megkérheted az osztály tagjait,
hogy mondják el élményeiket az evangélium megosztásával kapcsolatosan.
Arról is beszélhetnek, hogyan éreznek azok iránt, akik elhozták az üzenetet nekik.

2. Ésaiás az Üdvözítő engesztelő áldozatáról jövendöl

Beszéljétek meg a következő jövendöléseket az Üdvözítő engesztelő áldozatáról,
és az áldásokról, melyeket ez számunkra hoz!

• Ésaiás 50:5–7. Mit tanít nekünk ez a részlet az Üdvözítő viselkedéséről az áldozattal
kapcsolatosan, melyet értünk készült meghozni? Mit tanít nekünk Máté 26:39 és
Filippibeliekhez 2:8 az Üdvözítő viselkedéséről, amint nagy szenvedésekkel nézett
szembe?

• Ésaiás 51:6. Milyen hasonlatot tesz a vers? Milyen sokáig fog az engesztelő áldozat
hatása érvényesülni? (Lásd még Móziás 16:9; Alma 34:10, 14.)

• Ésaiás 51:22. Kinek az érdekében jár közbe az Üdvözítő? Hogyan teszi lehetővé
az engesztelő áldozat, hogy Ő legyen a Közbenjárónk? (Lásd T&Sz 45:3–5.)
Mi a „tántorgás pohara”, melyet Jézus kiivott értünk? (Lásd T&Sz 19:15–20.)
Mit kell tennünk annak érdekében, hogy részesülhessünk mindazokban az
áldásokban, melyeket az engesztelő áldozat ajánl nekünk?

• Ésaiás 52:3. Mit jelent az, hogy „nem pénzen váltattok meg”? (Lásd 2 Nefi 26:27–28;
Ésaiás 55:1–3.)

• Ésaiás 53:2–4. Mit mondanak nekünk ezek a versek az Üdvözítő életéről? Miért képes
Ő megérteni a mi bánatunkat és fájdalmunkat? (Lásd Alma 7:11–13; Zsidók 2:16–18;
4:15.) Hogyan éreztétek már azt, hogy Ő megérti bánatotokat és fájdalmatokat?

• Ésaiás 53:5. Miért volt hajlandó az Üdvözítő elszenvedni a sérülésektől,
zúzódásoktól és korbácsolástól való fájdalmakat? (Lásd 1 Nefi 19:9.)

• Ésaiás 53:6–7. Milyen tulajdonságokról tett az Üdvözítő tanúbizonyságot, mikor
sanyargatták, kínozták és magára vette a mi bűneinket? Hogyan történik meg
időnként, hogy saját utunkat járjuk, ahelyett, hogy alávetnénk magunkat Mennyei
Atyánk akaratának? Hogyan segíthet nekünk az Üdvözítő példája abban, hogy
alávessük magunkat Mennyei Atyánk akaratának?

• Ésaiás 53:10. Mire gondolt Ésaiás, mikor azt mondta: „És az Úr akarta őt megron-
tani”? Mit tanulhatunk ebből a részletből Mennyei Atyánk irántunk érzett szere-
tetéről? (Lásd még János 3:16–17.)

• Ésaiás 53:8–11. Magyarázd el, hogy a Mormon könyvében Abinádi próféta erőteljes
magyarázatát adta ezeknek a verseknek, mikor Noé király gonosz papjai előtt beszélt
(Móziás 15:10–13). Abinádi szerint kik lesznek az Üdvözítő utódai? (Lásd még Móziás
5:7–8.)

• Ésaiás 53:12. Magyarázd el, hogy egy csata után a győztes hadsereg vezére szétosztja
a szerzett javakat a követői között. Melyek azok a javak, amit Krisztus szétoszt
köztünk a bűn és a halál felett aratott győzelme után? (Lásd Rómabeliek 8:16–17;
2 Timóteus 4:7–8.)

3. Ésaiás felsorolja feladatainkat

• Ésaiás 51. és 52. fejezete szerint milyen feladataink vannak olyan emberekként,
akik elfogadták az Üdvözítő engesztelő áldozatát?
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a. Ésaiás 51:1, 4, 7. Hallgass az Úrra és engedelmeskedj; ne tarts az emberek
becsmérléseitől!

b. Ésaiás 51:12–13. Emlékezz az Úrra, aki a Teremtő! Ne félj a Sátántól!
c. Ésaiás 52:1–2. Kelj fel és vedd magadra a papság erejét (lásd T&Sz 113:7–8)!

Vedd fel az igazéletűség gyönyörű öltözékét (lásd Jelenések 19:7–8)! „. . . szaba-
dítsa ki nyakát bilincséből . . .” (lásd T&Sz 113:9–10)!

d. Ésaiás 52:11. Fordulj el a világ gonoszságától! Ne érints tisztátalan dolgokat;
maradj tiszta!

• Hogyan teljesíthetjük jobban mindezeket a feladatokat?

Összegzés Tekintsétek át Móziás 15:18-at, melyben Abinádi próféta úgy írja le az Üdvözítőt,
mint hírhozót, akinek szép a lába a hegyeken. Magyarázd el, hogy az egyik ok,
amiért lábai gyönyörűek az, hogy magán viseli a szöget helyét, mint engesztelő szere-
tetének jegyét! Tedd bizonyságodat arról, hogyan erősítették meg Ésaiás tanításai
az Üdvözítő iránti szeretetedet, és vágyadat, hogy érdemes legyél az Ő engesztelő áldo-
zatának áldásaira! Kérd meg az osztály tagjait, hogy mondják el ők is, hogyan erősö-
dött meg a bizonyságuk!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Járjunk a világosságban!

Tekintsétek át Ésaiás 50:10–11 verseit, és mutass rá arra, hogy milyen választást ad
Ésaiás e versekben! Ha azt választjuk, hogy féljük az Urat, engedelmeskedünk szolgái
szavainak, és bízunk benne, akkor fénye vezetni fog minket, és nem fogunk sötétség-
ben járni (János 8:12; 12:46). Ha azt választjuk, hogy saját fényünkben járunk, mely
a szikrák fényéhez hasonlítható, az Úr figyelmeztet minket, hogy „fájdalomban fogunk
feküdni”.

2. Misszionáriusi munka

Ha hozzáférhető, vetítsd le a „Missionary Work: Our Greatest Duty” című ötperces
videó filmet a Family Home Evening Video Supplement (International) (5x736)”
videó kazettáról!

187

39. lecke

35570 135 HU 35–48  06.08.2009  10:42 Uhr  Seite 187



A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy erősítsék meg Sion cövekeit,
és készüljenek a második eljövetelre és a millenniumra.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a megbeszélésre kerülő részleteket Ésaiás 54–56
és 63–65 fejezeteiből!

2. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz be az órára egy sátorcöveket!

3. Ha beszerezhető, használhatod az órán A feltámadt Jézus Krisztus című képet
(62187; Evangéliumi képcsomag 239).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Rajzolj a táblára egy sátrat, az alábbi ábrához hasonlóan! Ezután mutasd meg
a sátorcöveket, és tedd fel a következő kérdéseket:

• Miért van ennek a sátornak szüksége cövekekre? Mi történne, ha a cövekek nem
tartanák a sátort?

• Mit jelképez az Ésaiás 54:2-ben említett sátor? (Jézus Krisztus egyházát.) Mit jelké-
peznek a cövekek?

Ezra Taft Benson elnök ezt mondta:

„A cövek szó jelképes kifejezés. Képzeljetek el magatokban egy nagy sátrat,
melyet sok cövekkel kifeszített zsinór tart szilárdan a földhöz erősítve.

A próféták egy hatalmas sátorhoz hasonlították az utolsó napi Siont, mely körül-
fogja a földet. Ezt a sátrat cövekekkel kifeszített zsinórok tartják. A cövekek természe-
tesen különböző földrajzi szervezetek, melyek beborítják a földet. Napjainkban
folyamatban van Izráel összegyűjtése Sion különböző cövekeibe” („Strengthen Thy
Stakes”, Ensign, 1991. jan., 2. o.).

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Mondd el az osztálynak, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
első cövekeit Kirtlandben, Ohió államban, valamint Clay megyében, Missouri államban
szervezték meg 1834-ben! Amint az egyház növekedett, egyre több cövek alakult, amint
azt az Úr elrendelte (T&Sz 101:20–21). Ma több száz cövek található szerte a világban.

Mondd el, hogy ez a lecke arról szól, hogyan erősíthetjük meg Sion cövekeit! Szó lesz
még Ésaiás erőteljes jövendöléseiről a második eljövetelre és a millenniumra vonat-
kozóan.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. „Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki”
(Ésaiás 54:2)

• Mit gondoltok, mit jelent a kifejezés „szélesítsd ki a sátorod helyét”? (Ésaiás 54:2).
(Az Úr azt akarja, hogy az egyháztagok osszák meg az evangéliumot sok emberrel,
hogy az egyház beboríthassa a földet. Ésaiás megjövendölte, hogy az utolsó
napokban az egyház gyorsan fog növekedni, és sok ember fog szerte a világon 
az igazsághoz megtérni [Ésaiás 54:3].)

• Milyen más tanácsot ad Ésaiás 54:3 verse a sátorra, illetve az egyházra vonatkozóan?
Hogyan követhetjük ezt a tanácsot? A táblán összefoglalhatod a beszélgetést az aláb-
bihoz hasonlóan:

• Mit tehetünk azért, hogy megerősítsük a cöveket, melyben élünk? (A válaszok lehet-
nek a következők: fejleszteni az egyéni szellemi erőt, befolyással lenni családunkra
és barátainkra, hogy ők is így tegyenek, szolgálni az egyháztag és egyházon kívüli
szomszédainkat, és elfogadni az elhívásokat, melyeket a papsági vezetőktől kapunk
arra, hogy szolgáljunk az egyházban.)

• Hogyan hozhatnak a cövekek áldást az emberek életébe? (Lásd T&Sz 115:5–6.)
Hogyan lehetnek Sion cövekei védelem és menedék számunkra?

2. „Nagy irgalmassággal egybegyűjtlek” (Ésaiás 54:7)

• Bár Izráel sok évig szét volt szórva, az Úr megígérte, hogy összegyűjti őt az igaz
egyházhoz az utolsó időkben (Ésaiás 54:4–10). Mit tanulhatunk az Úrról
Ésaiás 54:4–10-ből? Milyen különleges áldásokat ígér az Úr igazéletű szolgái-
nak? (Lásd Ésaiás 54:13–14, 17.) Miért fontosak ezek az ígéretek?

• Kit hívnak, hogy találjon menedéket a szentek összegyűjtése által? (Mennyei Atyánk
minden gyermeke.) Tekintsétek át a következő részleteket Ésaiás könyvéből, melyek
leírják azokat az embercsoportokat, melyeket az Úr akar, hogy hozzá jöjjenek és biz-
tonságot találjanak az evangéliumban:

Ésaiás tanácsai

Kiterjeszteni a sátor-
lapokat és megerősíteni
a zsinórokat.

Megerősíteni a cövekeket.

Amit mi tehetünk

Teljes idejű misszionárius-
ként szolgálni, megosztani
az evangéliumot barátokkal
és szomszédokkal.

Megerősíteni saját
cövekünket.

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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a. Ésaiás 55:1–3. (Mindenki, aki szomjúhozik.) Milyen szomjúságra utal a vers?
Mi történik mikor a szellemi szomjúhozást megpróbáljuk azzal enyhíteni,
hogy pénzt költünk, és múlandó dolgokra pazaroljuk energiánk? Hogyan lehet
a szellemi szomjúhozást valóban csillapítani? (Lásd 2 Nefi 9:50–51; 3 Nefi 20:8.)

b. Ésaiás 55:6–7. (A gonoszok, akik megbánják bűneiket.) Milyen ígéret adatott azok-
nak, akik megbánják bűneiket?

c. Ésaiás 56:3, 5–8. (Idegenek, akik nem ismerik az Urat.) Mit kell az idegeneknek
tenniük, hogy az Úr elfogadja őket?

• Mit tanítanak ezek a részletek az Úr irgalmasságáról? Mit tanítanak arról,
hogy hogyan kellene Mennyei Atyánk minden gyermekére tekintenünk?

• Ésaiás azt írta, hogy Isten szava úgy táplálhat minket, mint az eső és hó táplálja
a magokat (Ésaiás 55:10–13). Hogyan táplálja Isten szava a lelkünket? (Lásd Alma
32:28, 41.)

3. A millennium a béke és öröm ideje lesz

• Írásaiban Ésaiás bizonyságát tette arról, hogy bár a világban sok lesz a küzdelem,
kísértés és szenvedés, a jó győzni fog a gonosz felett, és az igazaknak a jövő nagy
örömöt fog hozni. Ésaiás buzgón imádkozott az Üdvözítő második eljöveteléért,
mely büntetést hoz a gonoszoknak, és nagy örvendezést az igazaknak (Ésaiás 64).
A remény és öröm milyen üzenete található Ésaiás 64:1–4 verseiben? Hogyan növeli
ez az üzenet bennetek a vágyat arra, hogy mindvégig kitartsatok az Úr szolgálatában?

• Ésaiás záró fejezeteinek feljegyzései gyönyörű képet fest a millenniumról, a béke
ezer éves időszakáról, melyet az Üdvözítő második eljövetele fog bevezetni. Ésaiás
65:17–25 versei szerint, milyen állapotok lesznek jellemzőek a millennium alatt?
(Ha akarod, felírhatjátok ezeket a dolgokat a táblára; lásd még Ésaiás 11:6–9.)

a. Az Úr új mennyet és földet fog alkotni (Ésaiás 65:17).
b. Nagy lesz az öröm, és az Úr népe nem fog többé sírni (Ésaiás 65:18–19).
c. Az emberek nem fognak fiatalon meghalni; 100 éves korukig fognak élni

(Ésaiás 65:20).
d. Az emberek élvezni fogják munkájuk gyümölcsét (Ésaiás 65:21–23).
e. Az imákra azonnal választ kapnak (Ésaiás 65:24).
f. Nem lesz ellenségeskedés a vadállatok között (Ésaiás 65:25).

• Mit tanít Ésaiás 63:7–9 verse Isten végtelen jóságáról és szeretetéről? (Kérd meg az
osztály tagjait, hogy mondjanak szavakat és kifejezéseket ezekből a versekből, melyek
megmutatják az Üdvözítő irántunk érzett szeretetét! Ezeket felírhatjátok a táblára.)
Mi módon mutatta meg nektek az Üdvözítő „irgalma és kegyelmének sokaságát”?

Összegzés Tedd bizonyságod arról, hogy amint megerősítjük Sion cövekeit és megosztjuk az
evangéliumot a világgal, az örökkévalóság gazdagsága vár ránk! Örömmel tekinthetünk
az Üdvözítő második eljövetelére, és a békére és örömre, mely a millennium alatt
uralkodni fog. Ésaiás jövendölései arra buzdítanak minket, hogy emlékezzünk, hogy
az Urat szolgálni kiváltság, és Ő megáldja tanítványait.
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A böjt igaz törvénye (Ésaiás 58:3–12)

• Mit tanulhatunk Ésaiás 58. fejezetéből a böjtre vonatkozóan? Melyek az igaz böjt
részei? (Lásd Ésaiás 58:3–7.)

Az igaz böjt egyik része a nagylelkű böjti felajánlás. Spencer W. Kimball elnök
mondta: „Azt, hiszem, hogy mikor bőségben élünk, és ilyenek sokan vannak, nagyon
nagylelkűnek kellene lennünk . . . és adakoznunk, ahelyett, hogy csak annyit adunk,
amennyit a két étkezés elhagyásával megspóroltunk a böjt alatt. Inkább sokkal többet
– tízszer annyit, ha olyan helyzetben vagyunk, hogy ezt megtehetjük” (Conference
Report, 1974. ápr., 184. o.).

• Milyen áldásokat ígér Ésaiás 58. fejezete azoknak, akik a böjt törvénye szerint élnek?

a. Erősebbek leszünk a kísértésekkel szemben (Ésaiás 58:6).
b. Terheink könnyebbek lesznek (Ésaiás 58:6).
c. Szellemi és fizikai egészségünk javul (Ésaiás 58:8).
d. Alázatosak leszünk, és készek arra, hogy az Úrral beszéljünk (Ésaiás 58:9).
e. Segítünk a szegényeknek és szükséget szenvedőknek (Ésaiás 58:10).
f. Folyamatos irányítást kapunk az Úrtól (Ésaiás 58:11).
g. Lelkünk megelégül a nagy szárazságban és olyanná lesz, „mint vízforrás, amelynek

vize el nem fogy” (Ésaiás 58:11).

Hívd fel az osztály tanulóit, hogy mondjanak példákat a szentírásokból, az egyház
történetéből vagy személyes élményeikből, melyek megmutatják milyen áldásokban
részesülhetünk, ha a böjt törvénye szerint élünk!

• Hogyan élhetünk még szorgalmasabban a böjt törvénye szerint?

2. Az Üdvözítő szolgálatának leírása

• Ésaiás 61:1–3 leírja az Üdvözítő elhívását és szolgálatát. Szolgálatának elején Názáret-
ben az Üdvözítő idézte e verseket és ezt mondta az embereknek: „Ma teljesedett be ez
az Írás a ti hallásotokra” (Lukács 4:14–21). Mit tanítanak ezek a versek Jézus Krisztus
jelleméről és missziójáról?

3. Krisztus második eljövetele (Ésaiás 63:1–6)

• Ésaiás 63:1–6 versei leírják az Üdvözítő második eljövetelét. Milyen színű lesz az
Üdvözítő köntöse, mikor eljön dicsőségében? (Lásd Ésaiás 63:2 Jelenések 19:11–13;
T&Sz 133:46–48.) Mit jelképez a vörös szín? (A vért, melyet ontott, mikor bűneinkért
szenvedett a Gecsemáné kertjében és a kereszten.)
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A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy maradjanak hűségesek
a megpróbáltatásokban és a nehéz időkben.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a leckében megbeszélésre kerülő részleteket
Jeremiás könyvéből! Ennek a leckének a központi témája Jeremiás bátorsága
és elkötelezettsége azokban az időkben, amikor mindenki ellene volt.

2. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, hozz be az órára egy fémrudat!

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Mutasd meg a fém rudat, és kérd meg az osztály tanulóit, hogy próbálják meg eltörni!
Azután tedd fel a következő kérdést:

• Ha ez a tárgy valakinek a belső jellemvonásait jelképezné, mit sugallna erről
az illetőről?

• Kérd meg az osztály tanulóit, hogy olvassák el Jeremiás 1:17–19 verseit! Milyen kife-
jezésekkel írja le az Úr Jeremiást a 18. versben? Mit mondanak ezek a versek, milyen
ember volt Jeremiás? Hogyan éreznétek, ha ezekkel a szavakkal jellemeznének titeket,
amint elindultok, hogy teljesítsetek egy elhívást vagy megbízatást az Úrtól?

Mondd el, hogy a királyok, fejedelmek, papok, és mindenki az országból ellene volt
Jeremiás missziójának, de ő készségesen megtette, amit az Úr kért tőle! Utalj megint
a fémrúdra, és magyarázd el, hogy Jeremiás volt a „vasoszlop”, akinek nagy volt ereje
a megpróbáltatások idején, és nem tört vagy hajlott el!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Jeremiás öt király alatt szolgált, Jósiás királytól Sedékiás [Mormon könyvében Cidkijjá]
királyig (Kr. e. 626-tól 586-ig). Jósiás ideje alatt megpróbálta az embereket megtéríteni
a bálványimádásból és erkölcstelenségből. De a Jósiás utáni királyok gonoszságban ural-
kodtak, és az emberek a teljes aposztázia állapotába jutottak. Jeremiás missziója az volt,
hogy figyelmeztető szót emeljen fel az emberekhez, és a gonoszságukat elítélő hangja,
az egyik legerősebb, a szentírásban szereplő próféták közül. Ez a hang szólt egyik utolsó
a figyelmeztetésként, mielőtt Judát elfoglalták a babilóniaiak.

Jeremiás élete tele volt fájdalommal, de a megpróbáltatásokra adott válaszából tanul-
hatunk, és az inspirálhat minket. Megverték és bebörtönözték, mert Júda királysága
ellen jövendölt. Élete folyamatosan veszélyben forgott. De minden ellenállással és
megpróbáltatással szemben Jeremiás olyan volt, mint egy „vasoszlop” (Jeremiás 1:18).
Jeremiás könyve egy személyes, hitet növelő feljegyzés arról, hogyan válaszolt a pró-
féta életének nehézségeire és fájdalmaira.

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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1. Jeremiást Isten elhívja, hogy próféta legyen

Tekintsétek át a történetet Jeremiás prófétává való elhívásáról a Jeremiás 1:4–10
versekből!

• Mit tanít nekünk Jeremiás elhívása az előre elrendelés tanáról? (Lásd Jeremiás 1:5.)
Mit gondoltok, hogyan segített Jeremiásnak a tudat, hogy a földi élet előtti létben
már elrendelték, hogy próféta legyen?

A próféta Joseph Smith mondta: „Minden embert, akinek az az elhívása van,
hogy a világ lakóit szolgálja, előre elrendelték erre a célra a fenséges mennyei
tanácsban, még mielőtt ez a világ létrejött” (History of the Church, 6:364).

• Mit tett az Úr, mikor Jeremiás úgy érezte, hogy alkalmatlan, hogy teljesítse
az elhívást? (Lásd Jeremiás 1:6–10.) Hogyan biztosított benneteket az Úr, mikor
alkalmatlannak éreztétek magatokat egy feladatra?

2. Sokan szembeszálltak Jeremiással, és megpróbálták megakadályozni,
hogy betöltse misszióját

Az alábbi szentírásokat használva beszéljétek meg, milyen ellenerővel kellett Jeremiás-
nak szembenéznie, amint teljesítette az Úrtól kapott missziót:

a. Jeremiás 20:1–6. Passúrnak, a templom főkormányzójának nem tetszett, amit Jere-
miás prófétált, ezért megverette és tömlöcbe záratta. Jeremiás megjövendölte,
hogy Passúrt, családját és barátait a babilóniaiak fogságba hurcolják és Babilonban
fognak meghalni.

b. Jeremiás 26:7–15. A legtöbb ember az országban, beleértve a papokat, szembeszálltak
Jeremiással és elutasították üzenetét (26:7–11). Azonban Jeremiás bátran mondta
az üzenetet, melyet az Úr parancsolt neki, hogy mondja el (26:12–15). Jeremiással
a szomszédai és rokonai is szembeszálltak (11:19–21; 12:6. Említsd meg, hogy
Jeremiás Anatót városából való volt.)

c. Jeremiás 36:1–6, 20–32. Jeremiás jövendöléseit leírták és felolvasták az embereknek
(36:1–6). A király elégette ezeket az írásokat, és az Úr megparancsolta Jeremiásnak,
hogy jegyezze le újra a jövendöléseket (36:20–32).

d. Jeremiás 37:12–15; 38:4–13. Jeremiást igazságtalanul vádolták és börtönbe zárták
(37:12–15). Később egy föld alatti tömlöcbe zárták, ahol belesüllyedt a sárba
(38:4–6). Sedékiás király utasítására kiengedték a föld alatti tömlöcből, és vissza-
vitték a börtönbe (38:7–13).

• Mit tudhatunk meg Jeremiás 20:14–18 verseiből arról, hogy hogyan érzett Jeremiás,
amikor ilyen nagy ellenállással kellett megbirkóznia? Mit tanulhatunk Jeremiástól,
ami segíthet nekünk, mikor megpróbáltatást kell elszenvednünk? (A válaszok lehet-
nek, hogy Jeremiás továbbra is engedelmeskedett az Úrnak, és teljesítette elhívását,
akkor is, mikor üldözték és elkedvetlenítették; lásd Jeremiás 26:12–15.)

• Jeremiás 2:13-ban milyen két gonosz dolgot mond az Úr, melyet népe elkövetett?
(Elfelejtkeztek róla, az élő víz forrásáról, és repedezett kutakat ástak, melyek nem
képesek megtartani az Úr élő vizét, mely azt jelenti, hogy világi dolgokban kerestek
biztonságot és megelégedést.) Miért lenne nehéz az ilyen embereknek elfogadni
Jeremiás szavait? Miért lennének képtelenek úgy válaszolni a megpróbáltatásokra,
ahogy Jeremiás tette ezt? Hogyan építünk mi is időnként „repedezett kutakat”,
melyek nem tartják meg az Üdvözítő élő vizét?
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Elder Marion D. Hanks mondta:

„Az anyagi dolgokkal való törődés túlságosan leköti figyelmünket. A küzdelem azért,
amire szükségünk van, vagy a többért, mint amire szükségünk van, felemészti
minden energiánkat. Örömöket és szórakozást keresünk, vagy elmerülünk a külön-
böző szervezetek vagy társadalmi mozgalmak tevékenységeiben. Természetesen
az embereknek szükségük van pihenésre, szükségük van sikerekre és közösségi
mozgalmakban való részvételre; de ha ezek a Krisztussal való barátság rovására
történnek, úgy túl nagy árat fizetünk.

»Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek
forrását, hogy kutakat ássanak magoknak: és repedezett kutakat ástak, amelyek
nem tartják a vizet« (Jer. 2:13).

A pótlékok, melyeket életünkbe hozunk Isten helyett, valóban nem tartják meg
a vizet. Amilyen mértékben elutasítjuk az »élő vizet«, olyan mértékben fosztjuk meg
magunkat az örömtől, melyben részünk lehetne” (Conference Report, 1972. ápr.,
127. o.; vagy Ensign, 1972. júl., 105. o.).

Jeremiás jövendölései, miszerint a babilóniaiak lerombolják Jeruzsálemet, beteljesed-
tek, amint azt Jeremiás 39–40 fejezeteiben lejegyezték. Jeremiás börtönben volt
az ostrom ideje alatt, és utána a babilóniaiak szabadon engedték őt, és megengedték,
hogy a zsidók egy maradékával Júda földjén maradjanak. Jóhanán, az ottmaradtak
csoportjának vezetője kérte Jeremiást, hogy kérdezze meg az Úr akaratát, és megígérte,
hogy engedelmeskedni fognak (Jeremiás 42:1–6). Jeremiáson keresztül az Úr azt
mondta, hogy maradjanak Júda földjén, és megígérte, hogy megáldja őket, ha így
tesznek (Jeremiás 42:9–22). De Jóhanán Egyiptomba vezette az embereket, ahol
legtöbbjük továbbra is gonoszságban élt (Jeremiás 43–44).

3. Jeremiás megerősödik megpróbáltatásaiban Isten szava és iránta érzett
szeretete által

Beszéljétek meg a következő szentírásokat, melyek megmutatják, hogyan segített Isten
szava Jeremiásnak, hogy erős maradjon a megpróbáltatások idején!

• Amint Jeremiás 1:9-ben olvasható, mit adott az Úr Jeremiás szájába? Jeremiás 15:16
szerint, mit tett Jeremiás az Úr szavával? (Élvezte azokat, ami költői nyelven azt
jelenti, hogy Isten szava az ő részévé vált.) Hogyan érzett Jeremiás az Úr szavaival
kapcsolatban?

• Hogyan „élvezhetjük” az Úr szavát, ahogy azt Jeremiás tette? (Úgy, hogy tanulmányoz-
zuk a szentírásokat és az utolsó napi próféták útmutatását.) A Mormon könyvebeli
próféta, Nefi mondta: „Krisztus szavával éljetek” (2 Nefi 32:3). Hogyan erősíthet meg
minket, ha az Úr szavával élünk?

• Jeremiás 20:9-ben hogyan jellemzi Jeremiás a teste belsejében lévő Úr szavát?
Mit gondoltok, mit jelent, hogy az Úr szava égető tűz a csontjainkban? Mit gondol-
tok, miért nem tudta Jeremiás visszatartani magát az Úr szavának tanításától?

Összegzés Fejezd ki érzéseidet Jeremiás példájával kapcsolatban, és annak szükségességéről,
hogy hűségesek legyünk a megpróbáltatások időszakában! Buzdítsd az osztály tagjait,
hogy kutassák az Úr szavait és elmélkedjenek rajtuk, míg ezek a szavak tűzként
égnek csontjaikban, megerősítve őket, amint végzik az Úr munkáját! Ha használtad
a figyelemfelkeltő tevékenységet, mutasd meg a fémrudat, és buzdítsd az osztály
tanulóit, hogy legyenek Jeremiáshoz hasonlóan fémrudak az Úr számára!
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. „. . . agyag a fazekas kezében” (Jeremiás 18:6)

• Tekintsétek át a történetet Jeremiás látogatásáról a fazekasnál, amint az Jeremiás
18:1–4 versekben található! Mit tanított az Úr az embereknek Jeremiás élményén
keresztül? (Lásd Jeremiás 18:5–10. Az Úr megmutatta nekik, hogy ha megbánják
bűneiket, átformálja őket valami jobbá, úgy, ahogy a fazekas átformálta az agyag-
edényt. Arra is emlékeztette őket, hogy hatalmában áll elpusztítani őket, ha nem
bánják meg bűneiket.)

• Hogyan alkalmazható ez a hasonlat ránk napjainkban? Hogyan válhatunk jobb
agyaggá az Úr kezében? (Azáltal, hogy alázatosak vagyunk – engedelmeskedünk,
megbánjuk bűneinket, bízunk az Úrban, és az Ő akaratát keressük. Kérd meg
az osztály tagjait, hogy mondják el élményeiket, melyek megmutatják, hogyan
formálta és készítette az Úr az embereket arra, hogy céljait betöltsék!) Mi törté-
nik, mikor ellenállunk Úr formálásának?

Heber C. Kimball elnök a következő magyarázatát adta a Jeremiás 18:1–10 versekben
található hasonlatnak:

„Mindazok, akik képlékenyek az Úr kezében és engedelmeskednek parancsolatainak,
a tisztesség edényei lesznek, és Isten befogadja őket” (History of the Church 4:478).

„Sok edény van, melyet lerombolnak, miután megformálták őket. Miért? Mert nem
elégedettek azzal a formával, amit a fazekas adott nekik, hanem nyomban olyan
formát vesznek fel, ami saját tetszésükre van; ezért ők nem értik meg, amit Isten
tervezett számukra, és önmaguk pusztulásukat okozzák a szabad akaratuk hatalma
által. [Ezek az emberek] számos további átformáláson és alakításon kell, hogy keresz-
tülmenjenek, és akkor . . . mázzal kell bevonni és kiégetni őket; és még a kiégetés
során is sok edény eltörik.” (In: Stanley B. Kimball, Heber C. Kimball: Mormon Patri-
arch and Pioneer [1981], 270. o.)

2. Jeremiás ugyanabban az időben jövendölt, mint Léhi, a Mormon könyvében
szereplő próféta

Jeremiás próféta tanította és figyelmeztette Júda népét abban az időszakban, mikor
Léhi elhagyta Jeruzsálemet. Jeremiás és Léhi egyaránt megjövendölte, hogy Jeruzsálem
el fog pusztulni.

• Hol volt Jeremiás, mikor Léhi és családja elhagyta Jeruzsálemet? (Lásd Jeremiás
37:15–16; 1 Nefi 7:14.)

• Jeremiás sok időt töltött Sedékiással, Júda királyával tanácskozva, de Sedékiás
megtagadta, hogy engedelmeskedjen az Úr szavának, melyet Jeremiás
közvetített. Mi történt Sedékiással engedetlenségének következményeként?
(Lásd Jeremiás 39:4–7.)

• A Mormon könyvéből tudjuk, hogy Sedékiás egyik fiát nem mészárolták le a babiló-
niaiak. Mi volt a neve? (Lásd Hélamán 8:20–21.) Hova ment? (Lásd Omni 1:15.)
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A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy vegyenek részt Isten utolsó napi
munkájában, és törvényei legyenek a szívükbe írva.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Jeremiás 16; 23; 29 és 31. fejezeteit!

2. További olvasmányok: Jeremiás 3–9; 13; 30; 32:37–42; 33; 35.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez használhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

• Ha választhatnál egy eseményt az Ószövetségből, melynek szemtanúja vagy
részese lehettél volna, melyiket választanád? (Felírhatod az osztály tagjainak
válaszait a táblára.)

• Miért szerettetek volna ebben az eseményben részt venni?

• Mi történik ma az egyházban, amely hasonlítható azokhoz az eseményekhez, melye-
ket választottatok?

Magyarázd el, hogy bár Jeremiásnak kevés reményteli üzenete volt kora emberei számá-
ra, előre látta a reményteli időszakot az utolsó napok Izráelének összegyűjtéséről!
Ez a lecke a Jeremiás által megjövendölt nagyszerű utolsó napi összegyűjtésről szól,
melynek ma tanúi és részesei lehetünk.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Jeremiás előre látja Izráel utolsó napi összegyűjtését

Ha Izráel kivonulása Egyiptomból nem volt a figyelemfelkeltő tevékenység során
megemlítve, mondd el, hogy ez az egyik leginkább csodával teli esemény az Ószövet-
ségben! Utalás található erre Jeremiás könyvében, az Ószövetség más könyveiben
és a Mormon könyvében.

• Hogyan érzett Mózes a kivonulás fontosságáról? (Lásd 5 Mózes 4:32–35.) Mit gondol-
tok, milyen lehetett a részese lenni Izráel Egyiptomból való kivonulásának?

• Sok generációval később Jeremiás látomásban látott egy utolsó napi eseményt,
melyről az Úr azt mondta, hogy olyan nagyszerű lesz, mint az Egyiptomból va-
ló kivonulás (Jeremiás 16:14–16; 23:3–8). Milyen eseményt ír le Jeremiás 16:15 és
23:3 verse? (Izráel összegyűjtését és az egyház növekedését.) Kik a pásztorok, akikről
Jeremiás 23:4 verse szól? (Papsági vezetők és más egyházi vezetők.) Ki a király,
akit Jeremiás 23:5–6 versei említenek? (Jézus Krisztus.) Mit gondoltok, miért olyan
nagyszerűek ezek az események, mint a kivonulás?

• Elder LeGrand Richards azt mondta, hogy a halászok és vadászok, akiket Jeremiás
16:16 verse említ, az egyház misszionáriusai (Conference Report, 1971. ápr., 143. o.;
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vagy Ensign, 1971. jún., 98–99. o.). Miben hasonlítanak a halászok és vadászok
a misszionáriusokhoz? (Lásd Máté 4:18–19.) Hogyan válhatunk hatékonyabb
misszionáriusokká?

2. Isten népe szívébe fogja írni törvényeit

• Izráel gyermekei Mózesre hagyatkoztak és általa kaptak kinyilatkoztatásokat, mialatt
a pusztaságban időztek. Melyik nagy vágyát fejezte ki Mózes a 4 Mózes 11:29-ben?
(Azt akarta, hogy az emberek tanulják meg Isten törvényét, és tanuljanak meg saját
maguk a Szellemre hallgatni.)

• Amint Jeremiás 31:31–34-ben található leírva, mit ígért az Úr, hogy megtesz az utol-
só napokban? (Lásd még Ezekiel 11:17–20; 36:24–28; 2 Korinthusbeliek 3:2–3.)
Mit jelent az, hogy Isten törvénye a szívünkbe van írva? Mit kell tennünk azért,
hogy Isten törvénye a szívünkbe legyen írva?

• Hogyan befolyásolja ez a cselekedetünket, mikor Isten törvénye a szívünkbe van írva?
Megbeszélhetitek, hogyan segít ez abban, hogy engedelmeskedjetek bizonyos paran-
csolatoknak, mint például:

a. Szeresd felebarátaidat!
b. Tiszteld szüleidet!
c. Légy erkölcsileg tiszta!
d. Szenteld meg a Sabbat napját!
e. Válassz megfelelő filmeket, tévéműsorokat, könyveket és újságokat!
f. Öltözz szerényen!
g. Válassz megfelelő zenéket!

• Joseph Smith-től egyszer megkérdezték, hogyan tudott annyi embert sikeresen
vezetni. Azt válaszolta: „Helyes alapelveket tanítok az embereknek, és ők vezetik
magukat” (idézve: John Taylor, Journal of Discourses, 10:57–58. o.). Hogyan
vonatkozik ez a kijelentés arra, hogy Isten törvénye a szívünkbe legyen írva?

• Jeremiás megjövendölte, hogy 70 évvel azután, hogy Júda népét fogságba hurcolják
Babilonba, az emberek visszatérnek otthonaikba, és Istennel együttértésben élnek
majd (Jeremiás 29:10–14; e jövendölés beteljesedéséről a 47. leckében lesz még szó).
Jeremiás 29:12–14 versei szerint mit tehetünk, hogy Istenhez közelebb kerüljünk?
Milyen magatartásmódra utalnak az imádkozni, hívni, keresni és teljes szívből
keresni szavak, milyennek kell lennünk, mikor arra törekszünk, hogy közelebb
kerüljünk Istenhez? Kérd meg az osztály tagjait, hogy mondják el, milyen élményeik
voltak, mikor arra törekedtek, hogy Istenhez közelebb kerüljenek!

Összegzés Mondd el bizonyságodat, hogy abban az időszakban élünk, melyet Jeremiás és más
próféták nagy örvendezéssel vártak! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy vegyenek részt
Izráel összegyűjtésében, és legyen Isten törvénye a szívükbe írva!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Most kell bűneinket megbánni

Az Úr irgalma mindig ki van nyújtva azok felé, akik megbánják bűneiket. Azonban azok
az emberek, akik halogatják a bűnbánatot, egyre nehezebbnek találják, hogy megbánják
bűneiket.
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Joseph F. Smith elnök azt tanította: „Az az ember, akinek felgyülemlenek rossz cseleke-
detei és meg nem bocsátott vétkei, egyszerre csak úgy érezheti magát, mint aki nem
tud a rossztól elmenekülni, és helyzete a világban reménytelenné válhat; és az, aki
nemtörődöm módon félreteszi magában a múltban elkövetett hibákat, és ezzel elvágja
magát a visszatérés lehetőségétől, az a legszerencsétlenebb. Ilyenkor az adhat nekünk
hatalmat ahhoz, hogy megmeneküljünk a gonosztól, ha minden nap keressük az isteni
könyörületet és megbocsátást” (Gospel Doctrine, 5. kiadás [1939], 374. o.).

• Mit tanítanak a következő részletek annak fontosságáról, hogy meghalljuk
az Úr szavát és haladéktalanul megbánjuk bűneinket?

Jeremiás 5:1–5, 21–25
Jeremiás 6:10–17
Jeremiás 7:23–28
Jeremiás 8:6–12, 20
Jeremiás 13:11, 23
Jeremiás 17:23

2. Hallgatni a próféták szavaira

• Jeremiás gyakran lejegyezte, hogy az emberek nem hallgattak szavaira (Jeremiás 7:13;
25:3–4; 26:2–5; 32:33). Az utolsó napi próféták mely szavait kell szorgalmasabban
követnünk?

3. Az előző generációk bűneinek megismétlése

• Jeremiás figyelmeztette az ő idejében élő zsidókat, hogy a bűnök, melyeket elkövet-
tek, ugyanazok voltak, amikért már korábbi nemzedékek súlyos büntetésben része-
sültek (Jeremiás 11:1–12). Mit gondoltok, miért nem tanult Jeremiás nemzedéke
elődeik bűneiből, különösen, mikor azokért a bűnökért járó büntetés olyan világo-
san le volt jegyezve? Hogyan hasznosíthatunk többet abból, ami az Úr szövetséges
népének előző generációival történt?

4. Az Istenbe vetett bizalom fontossága

• Jeremiás 17:5–8 verseiben milyen hasonlatot találhatunk azokról, akik az emberben
bíznak, és azokról, akik Istenben? Hogyan tapasztaltátok, hogy ezek a hasonlatok
pontosak? Hogyan mutathatjuk meg Istenbe vetett bizalmunkat?

5. Hamis próféták

• Sedékiás egy olyan király volt, aki azt akarta, hogy a próféták azt mondják, amit
ő akart hallani. Ennek következtében sok hamis próféta hirdette, hogy Jeruzsálem
nem fog elpusztulni (Jeremiás 28:1–4; 37:19). Napjainkban sok hamis próféta jön
„juhoknak ruhájában” (Máté 7:15). Milyen bizonyítékát látjuk annak, hogy nap-
jainkban hamis próféták vannak köztünk? Mik az üzeneteik a mai hamis próféták-
nak? Hogyan kerülhetjük el, hogy hamis próféták félrevezessenek bennünket?
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A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy töltsék be feladatukat
„Izráel pásztorai”-ként (Ezékiel 34:2).

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Ezékiel 34. Az Úr megdorgálja azokat a pásztorokat, akik nem legeltetik a nyájat.
Ő megkeresi minden elveszett jószágát, és Pásztoruk lesz.

b. Ezékiel 18:21–32. Ezékiel azt tanítja, hogy a gonoszok, akik bűnbánatot tarta-
nak, megmenekülnek, az igazak pedig, akik gonoszságba süllyednek, ki lesznek
taszítva.

c. Ezékiel 37:1–14. Ezékiel látomást lát, melyben sok száraz csont életre kel.
d. Ezékiel 37:15–28. Ezékiel megjövendöli, hogy Júda fája, és József fája eggyé

válik az Úr kezében.

2. További olvasmány: Ezékiel 2.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Olvasd fel (vagy írd a táblára) a következő kérdést:

• Mi a különbség a pásztor, és pénzért fogadott juhász között?

Kérd meg az osztály tagjait, hogy hallgassák meg a következő idézetet Ezra Taft Benson
elnöktől, melyből megtudhatják a választ (valaki az osztályból felolvashatja az idézetet):

„Jézus idejében a palesztíniai pásztorok ismertek voltak arról, hogy jószágaikat megvé-
delmezik. A mai modern juhászokkal ellentétben, akkoriban a pásztorok mindig a nyáj
előtt jártak. Így vezették az állatokat. A pásztor ismerte mindegyik juhot, és el is nevezte
őket. A juhok ismerték a pásztor hangját, megbíztak benne, és nem követtek volna egy
idegent. Így amikor a pásztor hangját hallották, hozzá gyűltek. (Lásd János 10:14, 16.)

Éjszakánként a pásztorok egy karámba gyűjtötték össze a jószágaikat. Magas fal vette
körül a karámot, és töviseket is tettek a fal tetejére, hogy megakadályozzák, hogy vadál-
latok és tolvajok bemászhassanak.

Néha azonban egy vadállat az éhségtől hajtva átugrott a falon a juhok közé, megré-
misztve az állatokat. Az ilyen helyzetben vált el, hogy ki volt az igaz pásztor – aki szerette
juhait –, és ki volt a fogadott, aki csak fizetségért és kötelességből dolgozott.

Az igaz pásztor hajlandó volt életét adni juhaiért. Bement az állatok közé, és harcolt
az életükért. A fogadott juhász azonban többre értékelte saját biztonságát, mint az álla-
tokét, és rendszerint elmenekült a veszély elől” (Conference Report, 1983. ápr., 61. o.;
vagy Ensign, 1983. máj., 43. o.).

Miután elolvastátok az idézetet, kérd meg az osztály tagjait, hogy foglalják össze
a különbséget az igaz és a fogadott pásztor között! Ha szükséges, használd a következő
kérdéseket, és írd fel a válaszokat a táblára:

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Hol megy az igaz pásztor nyájával, amikor vezeti? Hol megy a fogadott juhász
a nyájjal? (A pásztor a nyáj előtt megy és vezeti az állatokat; az idézet utalása szerint
pedig a fogadott juhász a nyáj mögött megy hajtva őket.)

• Milyen viszony fűzi a pásztort az állatokhoz? Milyen viszony van a fogadott pásztor
és az állatok között?

• Mit tesz a pásztor, mikor az állatok veszélyben vannak? Mit tesz a fogadott juhász?

Magyarázd el, hogy ez a lecke részben arra összpontosít, hogy szellemi pásztorokként
milyen feladataink vannak.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

Krisztus előtt 597-ben Babilon királya, Nabukodonozor sok embert fogságba hurcolt
Júda királyságából. Az elhurcoltak között volt Ezékiel, akit az Úr öt évvel később elhívott
prófétának. Kr. e. 587-ben a babilóniaiak lerombolták Jeruzsálemet, és még több foglyot
ejtettek. Ezékiel a száműzetésben élő népét szolgálta Kr. e. 570-ig.

Ezékiel írásaiban találhatunk kemény dorgálásokat és dicsőséges ígéreteket, melyek
nem csak az ősi Júda királyságának népére vonatkoznak, hanem Izráel egészére,
beleértve a mai egyháztagokat. Bár Jeruzsálem elpusztult, Ezékiel előre látta az idősza-
kot, mikor Izráel össze lesz gyűjtve és helyre lesz állítva. Ez az esemény jelképesen
a száraz csontok völgyéről szóló látomásában jut kifejezésre, valamint a Júda és József
fájáról szóló jövendölésben.

1. Izráel pásztorai

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 34. fejezetét! Ebben a fejezetben az Úr megdor-
gálja az önmagukkal törődő pásztorokat, akik nem legeltették a nyájat. Ezután úgy
szól magáról, mint a Jó Pásztorról, aki összegyűjti nyáját az utolsó napokban, és vezeti
őket a millennium alatt.

• Kik „Izráel pásztorai”, akikről Ezékiel 34. fejezete beszél? (Ezékiel korának vallási
vezetői.) Miért volt az Úr elégedetlen velük? (Lásd Ezékiel 34:2–4.) Mi történt
a juhokkal, mikor a pásztorok nem törődtek velük? (Lásd Ezékiel 34:5–6.)

• Mi módon lehetünk mi is Izráel pásztorai? (Az a feladatunk, hogy őrködjünk és
megerősítsük egymást, a családtagjainkat, az egyház tagjait, szomszédokat, házi
tanítókat és látogató tanítókat, a papsági kvórumok tagjait és az osztályok tanulóit.)

Elder Bruce R. McConkie azt mondta: „Mindenki, aki bármilyen elhívásban szolgál
az egyházban, melynél fogva felelős az Úr bármely gyermekének szellemi vagy
fizikai jólétéért, ezen juhoknak pásztora. Az Úr felelősnek tartja pásztorait nyájának
biztonságáért és üdvözüléséért” (Mormon Doctrine, 2. kiadás [1966], 710. o.).

• Az Úr néhány pásztorral elégedetlen volt, mert inkább a saját jólétükkel törődtek,
mint a nyáj legeltetésével (Ezékiel 34:2–3, 8). Hogyan követjük el mi is néhányan
ezt a hibát napjainkban?

• Ezékiel 34:11–16 szerint mit tesznek az igaz pásztorok nyájukért? (Emeljétek ki a
keres, tudakozódik, kiszabadít, egybegyűjt, legeltet, kötözget és erősít szavakat!)
Hogyan segíthetünk másoknak, amivel megakadályozzuk, hogy eltévedjenek 
és szétszóródjanak? Hogyan segíthetünk egybegyűjteni azokat, akik eltévedtek?
Ho gyan legeltethetjük és erősíthetjük meg az Úr nyáját? Milyen áldásokat hozott
nektek, mikor igaz pásztorok így tettek veletek?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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Ezra Taft Benson elnök mondta: „Felhívunk benneteket, hogy tegyetek még többet
megújult elkötelezettséggel! . . . Azt akarjuk, hogy őrizzétek, legeltessétek, gondoz-
zátok és ápoljátok a nyájat, és azok esetében, akik átmenetileg elvesztek, felhívunk
titeket, hogy keressétek meg őket!” (Conference Report, 1983. ápr., 64. o.; vagy
Ensign, 1983. máj., 45. o.).

• Miképp olyan az Üdvözítő, mint egy pásztor számunkra? (Lásd Ezékiel 34:11–16;
Zsoltárok 23; Ésaiás 40:11; János 10:11–15.) Beszélgethettek arról, hogy hogyan tette
meg az Üdvözítő mindazon dolgokat, melyeket a szentírás említ. Tedd bizonyságod
az Üdvözítőről, a Szellem sugallatának megfelelően!

2. Bűnbánat és megbocsátás

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 18:21–32-t!

• Mit tanít nekünk ez a részlet a bűnbánatról és a megbocsátásról? (Lásd Ezékiel
18:21–22, 27–28.) Mit jelent, hogy „szerezzetek . . . új szívet és új lelket”?
(Ezékiel 18:31.) Miért fontos megérteni, hogy a bűnbánatba egyaránt beletarto-
zik a bűntől való elfordulás, és a szívbéli változás? Hogyan tapasztalhatjuk
meg ezt a szívbéli változást? (Lásd Alma 5:7–14.)

• Mit tanít ez a részlet azokról, akik elfordulnak az igazéletűségtől és nem bánják
meg bűneiket? (Lásd Ezékiel 18:24, 26.)

• Mit tanít nekünk ez a részlet arról, ahogyan az Úr érez, mikor megbünteti 
a gonoszokat? (Lásd Ezékiel 18:23, 32.)

• Mit tanít ez a részlet az Úr igazságosságáról és irgalmáról? (Lásd Ezékiel 18:25,
29–32.) Miért fontos tudnunk, hogy az Úr igazságos és irgalmas?

3. Ezékiel látomása a csontok völgyéről

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 37:1–14 verseit! Magyarázd el, hogy Ezékiel
látomása a csontok völgyéről egyaránt jelképezi a feltámadást és Izráel gyermekeinek
visszaállítását örökségük földjére!

• Mi jelképezi a feltámadást Ezékiel látomásában? (A csontok összegyűlnek, hús és bőr
fedi őket és élettel telnek meg; lásd Ezékiel 37:1–10; lásd még Alma 11:42–44; 40:23.)

• Mi jelképezi Ezékiel látomásában Izráel gyermekeinek visszaállítását örökségük föld-
jére? (Lásd Ezékiel 37:11–14. A feltámadást használja a visszaállítás jelképeként.)

• Ezékiel látomását úgy is lehet értelmezni, mint egy hasonlatot Izráel „reményének”
újraéledésére (Ezékiel 37:11). Bár lehet Izráel reménye olyan élettelen, mint a „nagy
sereg” csont, melyet látott Ezékiel, az Üdvözítő képes visszahozni az eleven életre.
Hogyan újította meg az Üdvözítő a ti reményeteket? (Elolvashatjátok Moróni 7:41
versét, amint erről a kérdésről beszélgettek.)

• A csontok Ezékiel látomásában azután kezdtek életre kelni, miután Ezékiel így szólt:
„halljátok meg az Úr beszédét” (Ezékiel 37:4). Hogyan ad nekünk életet az Úr
beszéde?

4. Júda fája és József fája

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 37:15–28 verseit! Magyarázd el, hogy a Júda
és József fájáról szóló jövendölésnek kettős értelme van! Utal Júda és József (Izráel)
szentírásainak utolsó napi egyesítésére. Ezen kívül utal Júda és József (Izráel) királysá-
gainak utolsó napi egyesítésére.
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• Hogyan teljesedett be az Ezékiel 37:15–20 versekben szereplő jövendölés? (Lásd
1 Nefi 5:14; 2 Nefi 3:12; T&Sz 27:5. Magyarázd el, hogy a fadarab e versben egy fajta
fa írótáblára utal, melyre Ezékiel idejében írtak! Júda fája a Bibliát jelképezi, József
fája pedig a Mormon könyvét.)

Elder Boyd K. Packer mondta: „Júda fája, azaz feljegyzései – az Ószövetség és az
Újszövetség – és Efraim fája, vagyis feljegyzései – a Mormon könyve, amely egy
másik bizonyság Jézus Krisztusról – oly módon fonódnak össze, hogy, mikor
az egyiket tanulmányozzuk, a másikhoz is közelebb kerülünk; és amint valamelyik-
ből tanulunk, a másik ad megvilágosodást. Ezek valóban egy kézben vannak.
Ezékiel jövendölése most beteljesedett” (Conference Report, 1982. okt., 75. o.;
vagy Ensign, 1982. nov., 53. o.).

• Milyen áldásokban részesülünk, annak köszönhetően, hogy a Biblia mellett
a Mormon könyve is a birtokunkban van? (Lásd 1 Nefi 13:39–40; 2 Nefi 3:12.)
Hogyan segített nektek a Mormon könyve jobban megérteni a Bibliát? Hogyan
erősítette meg bennetek a Biblia tanúbizonyságát az Úr Jézus Krisztusról?

• Mit mondott Ezékiel, mi fog történni, miután a két fa eggyé lesz?

a. Izráel gyermekei össze lesznek gyűjtve és egyesítve egy királyságba,
ahol az Üdvözítő lesz a király (Ezékiel 37:21–22).

b. Az emberek megtisztulnak (Ezékiel 37:23).
c. Az emberek betartják az Úr törvényeit (Ezékiel 37:24).
d. Az emberek az ígéret földjén fognak lakni (Ezékiel 37:25).

• Milyen áldásokat ígért még az Úr Ezékiel 37:26–28 verseiben? (Az egyik fontos
ígéret az Úr szentélyének, vagyis tabernákulumának visszaállítása, mely a temp-
lomot jelenti. A következő lecke részletesen tárgyalja a templomi áldásokat.)

Összegzés Ezékiel tanításai segítenek megértenünk, hogy az Üdvözítő mennyire szeret minket
és törődik velünk. Ő a mi pásztorunk. Nagyon szívesen megbocsát nekünk. Lehe-
tővé tette számunkra, hogy feltámadjunk. Ő irányítja Izráel utolsó napi összegyűjtését.
Napvilágra hozta a Mormon könyvét, mint újabb tanúbizonyságot magáról. Kérd
meg az osztály tagjait, hogy mondják el bizonyságukat ezekkel az igazságokkal kap-
csolatosan!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Megtanulni, hogyan lehetünk jó pásztorok

Mikor arról beszélgettek, hogy milyen feladataink vannak, mint pásztoroknak, felolvas-
hatod vagy elmondhatod a következő történetet James E. Faust elnöktől:

„Mikor kicsi fiú voltam, az édesapám talált egy bárányt kint a sivatagban, ami teljesen
egyedül volt. A nyáj, amelyhez a kisbárány anyja tartozott, már elvonult, a kisbárány
valahogy elveszett az anyjától, és a pásztor bizonyára nem vette észre. Mivel a kisbárány
egyedül a sivatagban nem lett volna képes megélni, apám felvette és hazahozta.
Ha otthagyja a bárányt, az biztos halált jelentett volna, prédájául eshetett volna a préri-
farkasoknak, vagy éhen pusztult volna, mert olyan fiatal volt, hogy még tejre volt
szüksége. . . . Apám nekem adta a bárányt, én lettem a pásztora.

Néhány hétig tejet melegítettem cumisüvegben és úgy etettem a bárányt. Gyorsan
megbarátkoztunk. . . . Növekedni kezdett. A bárányom és én a mezőn játszottunk.
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Néha együtt heverésztünk a füvön, fejemet a puha, gyapjas oldalára fektettem és néztem
a kék eget és a tornyosuló felhőket. Napközben nem zártam be a bárányomat.
Nem kóborolt volna el. Hamarosan megtanult füvet legelni. Az udvarról bárhonnan
magamhoz hívhattam, csak utánoznom kellett tőlem telhetően a juhok bégetését. . . .

Egyik éjjel rettenetes vihar támadt. Elfelejtettem a pajtába bekötni a bárányomat, amit
meg kellett volna tennem. Lefeküdtem aludni. Kis barátom félt a viharban, és hallottam
a bégetését. Tudtam, hogy segítenem kellene kis állatomnak, de inkább száraz akartam
maradni és biztonságban lenni az ágyamban, a melegben. Nem keltem fel, amit pedig
meg kellett volna tennem. Másnap reggel, mikor kimentem a kertbe, halva találtam
a bárányomat. Egy kutya is hallotta a bégetését, és az ölte meg. A szívem össze volt törve.
Nem voltam jó pásztora és gazdája annak, amit apám rámbízott. Apám azt mondta:
»Fiam, annyira sem bízhatok benned, hogy egy bárány gondozását rád bízzam?« Apám
megjegyzése még jobban bántott, mint kis gyapjas barátom elvesztése. Aznap kisfiúként
elhatároztam, hogy soha többé nem fogom elhanyagolni gondviselői feladatomat,
ha újra ilyen helyzetbe kerülök.

Nem sok évvel később, elhívást kaptam, hogy egy házitanító ifjabb társa legyek. Voltak
időszakok, mikor az idő nagyon viharos és hideg volt, és inkább szerettem volna otthon
maradni a kényelemben, de olyankor a fülembe visszhangzott a kis bárány bégetése,
és tudtam, hogy jó pásztornak kell lennem, és elmennem idősebb társammal. Azalatt a
sok év alatt, mindig, mikor ahhoz támadt kedvem, hogy kötelességemet elhanyagoljam,
eszembe jutott, hogy mennyire bántam, mikor azon az éjszakán, sok évvel azelőtt nem
voltam jó pásztor” (Conference Report, 1995. ápr., 62–63. o.; vagy Ensign, 1995. máj.,
46. o.).

2. Az őrt állók felemelik figyelmeztető hangjukat

• Mikor az Úr Ezékielt elhívta prófétává, így szólt: „őrállóul adtalak én téged Izráel
házának” (Ezékiel 3:17). Miben voltak Ezékiel feladatai prófétaként, hasonlóak egy
őrállóéhoz? (Lásd Ezékiel 3:17–21; 33:1–9. Ezékiel idejében a toronyőr figyelmeztette
az embereket a veszélyre vagy ellenséges hadsereg közelítésére. Ezékiel figyelmeztette
népét az ellenségre, mely szellemi veszélyt jelentett számukra.)

• Kik a mi őrt állóink az utolsó időkben? Miért fontos, hogy legyenek ilyen őrt állóink?
Melyek a feladataink, mint őrt állóknak? (Lásd T&Sz 88:81. E feladatok egyike, hogy
tanítsuk az evangéliumot azoknak, akik még nem részesültek benne.)

Elder Boyd K. Packer mondott egy történetet egy pusztító árvízről, melyet az Idahó
állambeli Teton gát 1976-ban történt összeomlása okozott. Ez a történet arról tanít,
hogy mennyire fontos a próféták figyelmeztetésére hallgatni, és az evangélium tanítá-
sa által felebarátainkat figyelmeztetni. A gyorsan lezúduló víz útjában 7800 ember
lakott. Amint az ár elöntötte a völgyet, lerombolt 790 otthont, és súlyosan megrongált
további 800 otthont, valamint templomokat, iskolákat és irodaépületeket. A víz mennyi-
ségét, sebességét, és a terület lakosságát figyelembe véve a szakértők 5300-ra becsülték
a halálos áldozatok számát. Hihetetlen volt azonban, hogy mindössze hatan haltak meg.

Elder Packer megkérdezte:

„Hogyan lehetett ilyen nagy mértékű anyagi kár, olyan kevés emberáldozattal? . . .
Azért, mert figyelmeztették őket! Nem volt sok idejük, de figyelmeztették őket, és akit
figyelmeztettek, az figyelmeztette a szomszédját. . . .

Mi történt azzal a hattal, akik meghaltak? Egyikük éppen a gát mellett volt; nem volt
sok választása. Kettő nem hitt a figyelmeztetésnek, mígnem túl késő volt. Később az
autójukban találták meg őket; nem hallgattak a figyelmeztetésre. Hárman visszamentek
valami tulajdonukért, és életüket vesztették.
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De ez mindenképpen hatalmas csoda volt. Utolsó napi szentekként megtanultunk
hallgatni a figyelmeztetésre. . . .

Nagyon hasonlónak látom ehhez azt, ami manapság a világban történik, a gonoszság
és romlottság nagy áradatában. Egyre inkább körénk szivárog az áradat és egyre mélyebb
és mélyebb lesz. Életünk veszélyben van. Javaink veszélyben vannak. Szabadságunk
veszélyben van, és mégis gondtalanul végezzük tovább dolgunkat, anélkül, hogy megér-
tenénk, hogy akit figyelmeztettek, az figyelmeztesse felebarátját. . . .

Mi figyelmeztetést kaptunk egy prófétától. Hallgatni fogunk a figyelmeztetésre, vagy
olyanok leszünk, mint azok hatan Idahóban, akik úgy gondolták, a figyelmeztetés nem
nekik szól?” (That All May Be Edified [1982], 220–221., 223. o.).
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A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy részesüljenek az életadó, gyógyító
erőkben, melyek a templomban vannak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Ezékiel 43:1–12; 44:6–9; 23. Ezékiel látomást lát a jeruzsálemi templomról.
b. Ezékiel 47:1, 6–12. Ezékiel egy folyót lát, mely a templomból kiáradva életet

ad a sivatagnak és a Holt-tengernek.
c. Ezékiel 47:2–5. Ezékiel megméri a folyó mélységét, és azt tapasztalja, hogy minden

alkalommal, mikor belegázol, mélyebb lesz.

2. Másold le a leckében található térképet egy nagy papírlapra, vagy a táblára
az óra előtt!

3. További olvasmányok: Ezékiel 40–42; Jóel 3:18; Zakariás 14:8; Jelenések 22:1–3;
1 Nefi 8:10–11; 11:25; Tanok és szövetségek 97:8–20.

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Tégy fel az osztály tagjainak az alábbiakhoz hasonló kérdéseket:

• Előfordult már, hogy izgatottan néztetek valamilyen sporteseményt, vagy más
szórakoztató dolgot?

• Előfordult már, hogy izgatottságotokban felálltatok és kiáltottatok vagy éljeneztetek?

• El tudtok képzelni szent eseményeket, melyeket az öröm és hála ilyen túláradó
kifejezése kísért, vagy fog kísérni? Néhány ilyen esemény:

a. A föld teremtése (Jób 38:4–7).
b. Jézus győzedelmes bevonulása Jeruzsálembe (János 12:12–16).
c. Krisztus második eljövetele és a feltámadás (1 Thessalonikabeliek 4:16).

• Hogyan hasonlítható a sport- vagy más szórakoztató események izgalma a szent
események öröméhez? (Míg a sport- és más események izgalma múlandó, a szent
eseményhez kapcsolódó öröm örökkévaló.)

• Mi az a szent esemény az egyházban, amikor a résztvevők azzal mutatják ki örömü-
ket és hálájukat, hogy felállnak, kiáltanak és integetnek? (Egy templom felava-
tásakor a gyűlésen levők az öröm egy nagyszerű kifejezésben vesznek részt, melyet
a hozsánna kiáltásnak hívnak.)

„A hozsánna kiáltás egy teljes szívből, teljes erőből jövő kiáltás. A gyülekezet feláll
és egyszerre kiáltja: »Hozsánna, hozsánna, hozsánna az Istennek és Bárányának!
Ámen, ámen és ámen«, háromszor ismételve. Ezt rendszerint fehér zsebkendők

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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magasba emelt karokkal történő ritmikus lengetése kíséri. A Bárány jelző Jézus
Krisztus engesztelő áldozatára és leereszkedésére utal.” (Daniel H. Ludlow, szerk.,
Encyclopedia of Mormonism, 5. kötet [1992], 2:659.)

Magyarázd el, hogy ez a lecke segíteni fog az osztály tagjainak, hogy megértsenek
néhány módot arra vonatkozóan, hogyan hozhat a templom örömöt életükbe!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Ezékiel látomást lát a jeruzsálemi templomról

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 43:1–12; 44:6–9, 23-at!

• Az osztály tagjai olvassák el Ezékiel 43:1–12 és 44:6–9, 23 verseit! Mit tudhatunk
meg a templomról ezekből a versekből?

Felírhatod a válaszokat a táblára, és közösen megbeszélhetitek ezeket. A válaszok
lehetnek a következők:

a. Az Úr dicsősége betölti a templomot (Ezékiel 43:2, 4–5).
b. A templom az Úr „királyi szék”-ének helye a földön (Ezékiel 43:7).
c. Az Úr jár templomában, és úgy hívja: „lábaim talpainak” helye (Ezékiel 43:7).
d. A templom az a hely, ahol az Úr „Izráel fiai között” lakozhat (Ezékiel 43:7).
e. Az Úr törvényeiről tanulhatunk a templomokban (Ezékiel 43:11).
f. Az Úr azt akarja, hogy bizonyos szertartásokat végezzünk el a templomban

(Ezékiel 43:11).
g. Még a templomot körülvevő föld is „igen szentséges” (Ezékiel 43:12).
h. Csak azok, akik arra érdemesek lépjenek be a templomba (Ezékiel 44:6–9).
i. A templomban megtanulhatjuk, mi a különbség a szent és a világi, a tiszta

és a tisztátalan között (Ezékiel 44:23).

2. Ezékiel lát egy folyót, mely a templomból kiáradva életet ad a pusztaságnak
és a Holt-tengernek

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 47:1, 6–12 verseit!

• Mit látott Ezékiel kiáradni a jeruzsálemi templom keleti ajtajaiból? (Lásd Ezékiel
47:1.) Hova ment a víz? (Lásd Ezékiel 47:8. Mutasd meg a térképen, hogy a Júdeai
sivatag és a Holt-tenger keletre vannak Jeruzsálemtől!)

Holt-tenger

Júdeai sivatag

Jeruzsálem

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• A Júdeai sivatag egy puszta vidék, a Holt-tenger pedig túl sós ahhoz, hogy állati
élet fennmaradjon benne. Ezékiel látomása szerint milyen változások fognak
bekövetkezni a Júdeai sivatagban és a Holt-tengerben a templomból kiáradó folyó
miatt? (Lásd Ezékiel 47:6–12.)

• Ezékielnek a templomra vonatkozó látomásához hasonlóan János, a Szeretett szin-
tén látott egy látomást Isten trónjáról. (Jelenések 22:1–3. Említsd meg, hogy
Ezékiel 43:7-ben az Úr úgy hívja a templomot, mint „Királyi székemnek helyét”.)
Mi áramlott Isten trónjától János látomásában? (Lásd Jelenések 22:1.) Mi az
„élet vize”? (Az evangélium tanai; lásd figyelemfelkeltő tevékenység a 30. leckében.)
Mi módon vagyunk hasonlóak a Júdeai sivataghoz és a Holt-tengerhez, ha nem
veszünk az élet vizéből?

• Hogyan gyógyít és ad életet a templombeli élet vize a házasságoknak, családoknak,
őseinknek és az egyháznak? Mi más árad még ki a templomból, ami gyógyít 
és szellemileg életre kelt? (A válaszok lehetnek igazság, bölcsesség, kinyilatkoztatás
és szövetségek.)

• Ezékiel 47:12 leírja a fákat is, melyek Ezékiel látomásában a folyó mentén nőttek.
Miben voltak hasonlóak a fák, és a folyó vize?

• Mi nőtt a folyó mentén János látomásában? (Lásd Jelenések 22:2.) A szentírásokban
még hol találhatunk prófétákat, akiknek megmutatták az élet fáját? (Lásd 1 Nefi
8:10–11; 11:25.) Az álomban, melyet Léhi és Nefi látott, mit jelképezett az élet fája?
(Lásd 1 Nefi 11:25.)

• Hogyan gyógyít és ad életet Isten szeretete? Milyen fizikai és szellemi sebeket tud
Isten szeretete begyógyítani?

3. Ezékiel megméri a folyó mélységét

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezékiel 47:2–5 verseit!

• Milyen mély volt a folyó, mikor Ezékiel először gázolt át rajta? (Lásd Ezékiel 47:2–3.)
Milyen mély volt másodszor, harmadszor és negyedszer, mikor átgázolt rajta?
(Lásd Ezékiel 47:4–5.) Milyen igazságot sugallnak ezek a versek a templomról?
(A templom hatalma növekszik életünkben, minél gyakrabban járunk ott.)

• Csodálatos igazságokat tanítanak a templomban, sokat szimbólumok által. Ha első
alkalommal csak „boká[nk]ig ér” a templomi szertartások és igazságok megértése,
mit kell tennünk? (Lásd Ezékiel 47:2–5. Bele kell gázolnunk a „folyóba” újra és újra –
azaz, más szóval, el kell mennünk a templomba, amilyen gyakran csak lehetséges.)

Összegzés Mondd el az osztály tagjainak, hogy az Úr a „hálaadás helyé”-nek nevezte a temp-
lomokat (T&Sz 97:13)! Fejezd ki köszöneted az áldásokért, melyeket a templom által
kaptál, és kérd meg az osztály tagjait, hogy beszéljenek hálájukról, melyet a templo-
mért éreznek! Tedd bizonyságodat arról, hogy éppen úgy, ahogy a templomból kiáradó
folyó életre keltette a Júdeai sivatagot és a Holt-tengert Ezékiel látomásában, Jézus
Krisztus evangéliuma is meggyógyít és megtisztít minket, ha részesülünk belőle!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.
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1. „szeretem a te házadban való lakozást” (Zsoltárok 26:8)

Sok zsoltár említ áldásokat, melyeket kaphatunk, ha elmegyünk a templomba, 
és kifejezik a hálaadás és szeretet gyönyörű érzéseit a templommal kapcsolatosan.
Megkérhetsz néhány tanulót az osztályból, hogy fejezze ki a templomért érzett
háláját, amint megbeszélitek a következő zsoltárokat:

Zsoltárok 24:3–4
Zsoltárok 26:6–8
Zsoltárok 27:1, 4–6
Zsoltárok 65:4
Zsoltárok 84
Zsoltárok 122
Zsoltárok 134

2. „egyháztagságunk nagyszerű jelképe”

Howard W. Hunter elnök mondta: „Felhívom az utolsó napi szenteket, hogy úgy tekint-
senek az Úr templomaira, mint egyháztagságunk nagyszerű jelképére! Szívem legmé-
lyebb vágya, hogy egyházunk minden tagja érdemes legyen arra, hogy belépjen a temp-
lomba. Az Úr számára nagyon örvendetes lenne, ha minden felnőtt egyháztag érdemes
lenne, és birtokolna egy érvényes templomi ajánlást. Azok a dolgok, melyeket meg
kell tennünk és nem szabad megtennünk annak érdekében, hogy érdemesek legyünk
a templomi ajánlásra, ugyanazok, amelyek biztosíthatják, hogy boldogok legyünk egyé-
nekként, és családjainkban” (Conference Report, 1994. okt., 8. o.; vagy Ensign 1994.
nov., 8. o.).

• Hogyan tehetjük a templomokat „egyháztagságunk nagyszerű jelképévé”? Hogyan
befolyásolhatja az életszemléletünket, és az Úr munkája iránti elkötelezettségünket,
ha így tekintünk a templomokra?
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A lecke célja A lecke célja az, hogy segítsen az osztály tagjainak, hogy legyen bátorságuk ahhoz,
hogy az evangélium alapelvei szerint éljenek.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Dániel 1. Dániel és barátai visszautasítják, hogy beszennyezzék magukat azzal,
hogy esznek Nabukodonozor király ételéből (1:1–16). Az Úr jó egészséggel és
bölcsességgel áldja meg Dánielt és barátait (1:17–21.)

b. Dániel 3. Sidrák, Misák és Abednegó visszautasítják, hogy Nabukodonozor király
bálványát imádják (3:1–12). Nabukodonozor király tüzes kemencébe vetteti őket,
de az Úr megmenti őket a haláltól (3:13–30).

c. Dániel 6. Dárius király tanácsadói ráveszik a királyt, hogy írjon alá egy rendeletet,
melynek értelmében 30 napig minden kérést egyenesen hozzá kell benyújtani,
más elöljáró vagy Isten helyett (6:1–9). A király rendelete ellenére Dániel imád-
kozik Istenhez (6:10–13). A rendelet iránti engedetlenség miatt büntetésként egy
oroszlánverembe vetik őt (6:14–17). Az Úr egy angyalt küld, hogy megvédje
Dánielt (6:18–23).

d. Eszter 3–5; 7–8. Márdokeus nem hajlandó meghajolni Hámán előtt (3:1–4).
Hámán ráveszi Ahasvérus királyt, hogy készítsen egy rendeletet, melynek értel-
mében halálra ítélnek minden zsidót a királyságban (3:5–14). Eszter tudomást
szerez Hámán tervéről, hogy ki akarja irtani a zsidó népet, és élete kockáztatásával
elmegy a királyhoz, hogy segítséget kérjen tőle (4:1–17). A király fogadja Esztert,
és beleegyezik, hogy Hámánnal együtt elmegy Eszter lakomájára (5:1–8). A lako-
mán Eszter leleplezi Hámán tervét, mellyel a zsidók életére tör (7:1–6). A király
felakasztatja Hámánt (7:7–10). A király felmagasztalja Márdokeust, és beleegyezik
Eszter kérésébe, hogy vonják vissza Hámán rendeletét (8:1–17).

2. További olvasmányok: Dániel 5; Eszter 1–2; 6; 9–10.

3. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, kérj meg két embert az osztályból,
hogy készüljenek fel, és röviden meséljenek egy olyan időszakról, mikor nekik,
vagy valakinek, akit ismernek bátorságot kellett tanúsítania ahhoz, hogy engedel-
meskedjen az Úrnak!

4. Ha a következő képek beszerezhetőek, használhatod őket az óra során: Dániel
visszautasítja a királyi ételt és bort (62094; Evangéliumi képcsomag 114);
Három férfi a tüzes kemencében (62093; Evangéliumi képcsomag 116); és Dániel
az oroszlán vermében (62096; Evangéliumi képcsomag 117).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Kérd meg a kijelölt embereket, hogy röviden meséljenek egy olyan időszakról, mikor
nekik, vagy valakinek, akit ismernek bátorságot kellett tanúsítania ahhoz, hogy enge-
delmeskedjen az Úrnak!

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Miután elmondták élményeiket, magyarázd el, hogy ez a lecke hat olyan emberről
szól az Ószövetségben, akik nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot, mikor engedel-
meskedtek az Úrnak!

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményekről!

1. Dániel és barátai visszautasítják, hogy egyenek Nabukodonozor király ételéből;
jó egészséggel és bölcsességgel lesznek megáldva

Tanítsd meg és beszéljétek meg Dániel 1. fejezetét!

Mikor még fiatal fiú volt, Dánielt Jeruzsálemből fogságba hurcolták Babilonba.
Ő, és más ígéretes héber ifjak – köztük barátai, Sidrák, Misák és Abednegó – Nabo-
kudonozor király udvarában nevelkedtek.

• Mit ajánlottak Dániel és barátai, mikor a király ételét és borát adták nekik?
(Lásd Dániel 1:8–14.) Milyen áldást kaptak azért, mert megtartották az Úr egész-
ségre vonatkozó törvényét? (Lásd Dániel 1:15, 17, 20.) Miben voltak az ő áldásaik
hasonlóak ahhoz, amit nekünk ígér az Úr, ha engedelmeskedünk a Bölcsesség
szavának? (Lásd T&Sz 89:18–20.)

Elder Boyd K. Packer azt tanította: „Felismertem, hogy . . . a Bölcsesség szavának
alapvető célja a kinyilatkoztatásokkal van kapcsolatban. Egészen kicsi koruktól
fogva azt tanítjuk gyermekeinknek, hogy kerüljék a teát, kávét, alkoholt, dohányt,
kábítószereket, és minden mást, ami káros az egészségre. . . . Ha valaki káros befolyás
alatt alig képes arra, hogy az egyszerű beszédet megértse, hogyan lenne képes a szel-
lemi sugallatra reagálni, mely a legfinomabb érzéseken át szól? Amennyire értékes
a Bölcsesség szava, mint az egészségre vonatkozó törvény, a szellemre vonatkozóan
még annál is értékesebb lehet” (Conference Report 1979. okt., 28–29. o.; vagy Ensign,
1979. nov., 20. o.).

• Mit taníthat nekünk ez a történet arról, hogy hogyan válaszoljunk, mikor kényszert
gyakorolnak ránk, hogy olyasmit tegyünk, amiről tudjuk, hogy nem szabad megten-
nünk? (Lásd Dániel 1:5, 8.) Ma milyen helyzetekben van szükségünk bátorságra ah-
hoz, hogy engedelmeskedjünk az Úr parancsolatának? Hogyan fejleszthetjük bátorsá-
gunkat, mely szükséges ahhoz, hogy az ilyen helyzetekben is engedelmesek legyünk?

2. Az Úr megmenti a haláltól Sidrákot, Misákot és Abednegót a tüzes kemencében

Tanítsd meg és beszéljétek meg Dániel 3. fejezetét!

• Nabukodonozor király kihirdette, hogy aki nem imádja az aranyképét, tüzes kemen-
cébe vettetik (Dániel 3:1–6). Mi volt a válasza Sidráknak, Misáknak és Abednegónak
e rendeletre? (Lásd Dániel 3:12.) Mit tett Nabukodonozor király, mikor megtudta,
hogy ők nem akarják imádni az aranyképét? (Lásd Dániel 3:13–15, 19–20.)

• Mit mondott Sidrák, Misák és Abednegó, mikor a király azzal fenyegette meg őket,
hogy tüzes kemencébe vettetnek? (Lásd Dániel 3:16–18.)

Elder Neal A. Maxwell mondta: „Nem fogunk mindig megmenekülni a nehéz hely-
zetekből, de meg fogunk menekülni az örök haláltól! Azonban a végső remény
lehetővé teszi, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk, melyeket ez a három derék
férfi, évszázadokkal ezelőtt. Tudták, hogy Isten megmentheti őket a tüzes kemen-
céből, ha Ő úgy akarja. De ha nem tenné is, mondták, akkor is csak Őt szolgálnák”
(Conference Report, 1994. okt., 45. o.; vagy Ensign 1994. nov., 35. o.).

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• Mit taníthat nekünk Sidrák, Misák és Abednegó válasza az Úr parancsolatai iránti
engedelmességről? (Sidrák, Misák és Abednegó hajlandóak voltak engedelmeskedni
az Úrnak, attól függetlenül, hogy megvédelmezi őket vagy nem. A mi engedelmes-
ségünknek sem szabad attól függnie, hogy az Úr cserébe részesít-e minket egy várt
áldásban vagy sem, egy bizonyos időpontban.) Mik a veszélyei annak, hogy csak
azért engedelmeskedünk az Úrnak, mert egy bizonyos áldást várunk érte cserébe?

• Mi történt, mikor Sidrákot, Misákot és Abednegót a tüzes kemencébe vetették? (Lásd
Dániel 3:21–27.) Ki volt velük a tüzes kemencében? (Lásd Dániel 3:25.) Hogyan segít
minket az Üdvözítő, mikor hozzá fordulunk a megpróbáltatásaink idején?

• Milyen hatással volt Nabukodonozor királyra Sidrák, Misák és Abednegó bátorsága?
(Lásd Dániel 3:28–30.) Cselekedeteink hogyan befolyásolhatják szomszédaink véleke-
dését az egyházról?

3. Dániel a királyi rendelet ellenére imádkozik, és oroszlánok vermébe vettetik.
Az Úr egy angyalt küld, hogy megvédje Dánielt

Tanítsd meg és beszéljétek meg Dániel 6. fejezetét!

Nabukodonozor királyt fia, Belsazár követte a trónon. Mikor Belsazárt megölték, „a méd
Dárius foglalá el az országot” (Dániel 5:31), és Dániel nagyon előkelő tisztséget kapott.
(Jegyezd meg, hogy Dárius a méd, nem azonos azzal a Dárius királlyal, aki Czírus után
a perzsa birodalom uralkodója volt, és akihez a zsidók járultak, amikor újjáépítették a
templomot. Lásd Ezsdrás 4–6; 47. lecke.)

• Miért akartak a király igazgatói és tiszttartói valami hibát találni Dánielben? (Lásd
Dániel 6:1–5. Féltékenyek voltak, és attól tartottak, hogy a király jobban megkedveli
Dánielt, és több hatalmat ad neki.) Milyen rendelet aláírásáról győzték meg a királyt?
(Lásd Dániel 6:6–9. Tudva, hogy Dániel rendszeresen imádkozik, rávették Dárius
királyt, hogy írjon alá egy rendeletet, melynek értelmében 30 napig minden kéréssel
hozzá kell fordulni, más elöljáró vagy Isten helyett. Akik megszegik a rendelkezést,
oroszlánverembe vettetnek.)

• Hogyan reagált Dániel a király rendeletére? (Lásd Dániel 6:10.) Mi tanulhatunk
Dánieltől az ima fontosságára vonatkozóan? (Az imádkozás annyira fontos volt neki,
hogy továbbra is imádkozott, bár ezzel élete veszélyben forgott.) Kérd meg az osztály
tagjait, hogy elmélkedjenek azon, hogy mi mennyire tarjuk értékesnek azt a kiváltsá-
got, hogy imádkozhatunk Mennyei Atyánkhoz!

• Hogyan érzett Dárius király, mikor emberei jelentették, hogy látták Dánielt
imádkozni? (Lásd Dániel 6:12–15.) Mivel mutatta meg a király, hogy hitt Istenben?
(Lásd Dániel 6:16, 18.)

• Hogyan áldotta meg az Úr Dánielt az oroszlánveremben? (Lásd 6:19–23.)
Milyen hatást tett Dániel hite és bátorsága a királyra és királysága népére?
(Lásd Dániel 6:24–28.)

Elder L. Tom Perry mondta: „Dániel szolgálata nem csak a királynak vált hasznára,
de Dánielnek az Úrba vetett hite egy egész országra hatással volt. A király szétküldött
egy kiáltványt a királyság népéhez, hogy ezentúl az egyetlen élő és igaz istent
imádják, azt az istent, akit Dániel imádott. Milyen hatalmas volt az ereje egyetlen
igazéletű ember szolgálatának, milyen sokakra hatott, amint szolgált abban a világ-
ban, ahol élt! Milyen hatásos lesz majd a mi szolgálatunk, ha továbbra is szolgálunk
a magunk módján abban a világban, ahol élünk!” (Conference Report, 1988. ápr.,
16. o.; vagy Ensign, 1988. máj., 15. o.).
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4. Eszter az életét kockáztatja, hogy megmentse népét

Tanítsd meg és beszéljétek meg Eszter 3–5; 7–8 fejezeteit!

Eszter zsidó nő volt, aki röviddel Dániel után élt. Miután szülei meghaltak, unokabátyja,
Márdokeus nevelte. Eszter nagyon szép volt, és Ahasvérusnak, Perzsia és Média kirá-
lyának annyira megtetszett szépsége, hogy királynőjévé tette.

• Ahasvérus király előléptette Hámánt legfőbb rangú fejedelmének (Eszter 3:1).
Mivel mutatott Márdokeus bátorságot, mikor a király azt parancsolta neki és más
szolgáinak, hogy hajoljanak meg Hámán előtt? (Eszter 3:2–4.) Mi volt Hámán
válasza? (Lásd Eszter 3:5–14. Mérges volt, és rávette a királyt, hogy rendelje
el „bizonyos emberek” elpusztítását – azaz, valamennyi zsidóét a királyságban.)

• Mikor Eszter hírül vette a zsidók közti nagy gyászt, hírvivőket küldött Márdokeushoz,
hogy megtudakolja, mi történt (Eszter 4:1–6). Mit kérdezett Márdokeus Esztertől?
(Lásd Eszter 4:7–9.) Miért volt veszélyes Eszternek bemenni a királyhoz és beszélni
vele? (Lásd Eszter 4:10–11. A törvény szerint meg lehetett ölni azokat, akik bejelentés
nélkül közelítették meg a királyt.)

• Milyen üzenetet küldött Márdokeus Eszternek, mikor megtudta, hogy Eszter tart
attól, hogy a királyhoz bemenjen? (Lásd Eszter 4:13–14.) Mit gondoltok, hogyan
érzett Eszter, mikor elgondolkodott Márdokeus szavain és azon a lehetőségen, 
mi szerint lehet, hogy „e mostani időért jutottál királyságra” (Eszter 4:14)? Hogyan
bizonyosodhatunk meg afelől, hogy életünknek célja van? Hogyan segíthet nekünk
ez a bizonyosság?

• Mit kért Eszter szolgálólányaitól, és a helybéli zsidóktól, mikor felkészült arra,
hogy bemegy a királyhoz? (Lásd Eszter 4:16.) Hogyan segíthet nekünk sok ember
közös böjtje és imája?

• Mikor kijelentette szándékát, hogy bemegy a királyhoz, Eszter ezt mondta: „ha az-
után elveszek, hát elveszek” (Eszter 4:16). Miben volt hasonló ez a kijelentés ahhoz,
amit Sidrák, Misák és Abednegó mondott, mielőtt bementek a tüzes kemencébe?
(Lásd Dániel 3:17–18.) Hogyan fejezte ki Eszter kijelentése népe és Isten iránti elköte-
lezettségét?

• Mikor Eszter bement a királyhoz, a király fogadta őt, és azt mondta, megad neki
mindent, amit kér (Eszter 5:1–3). Eszter azt kérte, hogy a király és Hámán jöjjenek
el egy lakomára (Eszter 5:4–8). A lakoma második napján mit kért Eszter a király-
tól? (Lásd Eszter 7:3–4.) Mit tett a király, mikor megtudta, hogy az emberek, akiknek
elpusztítására Hámán szövetkezett, a zsidó nép volt? (Lásd Eszter 7:5–10.)

• Hámánt felakasztották, de a rendeletet, hogy minden zsidót öljenek meg a királyság-
ban, már szétküldték. Mit kért Eszter a királytól, hogy mit tegyen? (Lásd Eszter 8:5–6.)
Milyen áldásokban részesültek a zsidók, Eszter hitének és bátorságának köszön-
hetően? (Lásd Eszter 8:16–17.) Milyen áldásokban részesültetek mások hite és bátor-
sága által?

• Milyen kihívásokkal nézünk ma szembe, melyek Eszteréhez hasonló bátorságot
követelnek tőlünk? Milyen áldásokban részesülünk, amint arra törekszünk, hogy
a jót cselekedjük, akkor is, mikor nehéz következményekkel kell szembenéznünk?

Összegzés Tedd bizonyságodat, hogy az Úr megáld minket, ha van bátorságunk, hogy kiálljunk
az igazság mellett! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy kövessék Dániel, Sidrák, Misák,
Abednegó, Eszter és Márdokeus példáját!
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További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. A bátor engedelmesség legnagyobb áldásai

• Milyen közös vonásokat fedezhetünk fel Dánielben, Sidrákban, Misákban, Abed-
negóban, Eszterben és Márdokeusban? (Mindannyiuknak volt bátorságuk, hogy a jót
cselekedjék, akkor is, mikor ezzel az életüket veszélyeztették.) Milyen helyzetben
voltatok már, mikor el kellett döntenetek, hogy kiálltok-e vagy nem amellett, amiről
tudtátok, hogy igaz?

Tedd bizonyságodat, hogy amint igyekezünk betartani a parancsolatokat, az Úr meg fog
áldani minket! Azonban az áldások, melyeket kapunk, nem mindig nyilvánvalóak
azonnal. Ennek bemutatására megbeszélhetitek a megpróbáltatásokat, melyeket a követ-
kező embereknek kellett elviselniük:

a. Sárának 90 éves koráig nem született gyermeke (1 Mózes 17:15–17; 21:1–2).
b. Józsefet eladták testvérei, és később börtönbe vetették egy olyan bűn miatt,

melyet el sem követett (1 Mózes 37:27–28; 39:7–20).
c. Az Üdvözítőt egy barátja árulta el, nem hivatalos tárgyalást folytattak ellene,

és megfeszítették (János 18–19).
d. Nefit megverték, és később kötéllel megkötözték fivérei (1 Nefi 3:28; 18:10–11).
e. Almát és Amuleket arra kényszerítették, hogy végignézzék, amint nőket és gyerekeket

megégettek a hitük miatt (Alma 14:8–11).
f. Joseph Smith-et börtönbe vetették és mártírhalált halt (T&Sz 135).

• Mit gondoltok, miért engedte meg az Úr, hogy ezek az emberek ilyen
megpróbáltatásokat szenvedjenek? Mit gondoltok, miért voltak ezek az emberek
képesek ilyen megpróbáltatásokat elviselni? Mit tanulhatunk a példáikból?

2. Kiállni az igazságért

Az osztály tagjai játsszanak el különböző helyzeteket, mikor ki kell állniuk valamiért,
amiről tudják, hogy jó! Képzeljetek el olyan helyzeteket, melyek az osztály tagjaira
vonatkoznak! A következő javaslatok segíthetnek:

a. Egy barátod lekicsinyel valakit, és arra buzdít, hogy te is így tegyél.
b. Valaki azt javasolja, hogy olyan zenét hallgass, amiről tudod, hogy nem helyes.
c. Valaki elhív egy étterembe vasárnap, istentisztelet után.
d. Valaki alkohollal vagy más olyan dologgal kínál, ami ellenkezik a Bölcsesség szavával.
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A lecke célja A lecke célja az, hogy megerősítse az osztály tagjainak bizonyságát Jézus Krisztus
visszaállított egyházáról, és buzdítsa őket, hogy segítsenek Isten országát a földön
felépíteni.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Dániel 2:1–23. Nabukodonozor király álmot lát, és megparancsolja szolgáinak,
hogy írják le és fejtsék meg (2:1–13). Dániel imádkozik barátaival, és Isten feltárja
neki az álmot és jelentését (2:14–23).

b. Dániel 2:24–49. Dániel felfedi, hogy Nabukodonozor király álma megjósolja a föld
nagy birodalmainak felemelkedését és bukását, és Isten birodalmának győzedel-
mét minden más birodalom fölött az utolsó napokban.

2. További olvasmány: Tanok és szövetségek 65.

3. Kérj fel két vagy három embert az osztályból, hogy készüljön egy rövid bizony-
ságtétellel az egyház igaz voltáról!

4. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, rajzold az alább található ábrát egy
nagy papírlapra, vagy a táblára az óra kezdete előtt!

5. Ha használod a „Nabukodonozor álma” című ábrát (lásd 216. oldal), rajzold az ábrát
egy nagy papírlapra vagy a táblára, óra előtt! Ne írd rá az egyes birodalmak neveit,
amíg meg nem beszélitek az ábrát az óra során!

6. Ha elérhető, használhatod az óra során a „Dániel Nabukodonozor álmát magyarázza”
című képet (62531; Evangéliumi képcsomag 115).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Mutasd meg az osztálynak az ábrát, melyet elkészítettél egy papírlapon vagy a táblán:

1830. 
ápr. 6. 1880. 1930. 1980. 1995. 2000.

6 133 628 670 017 4 639 822 9 340 898 11 milló felett

1 10 16 44 88 100

0 23 104 1 218 2 150 2 581

0 10 30 188 307 334

0 1 7 19 47 102

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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• Mit gondoltok, milyen számadatok ezek?

Adj néhány percet az osztály tagjainak, hogy próbáljanak meg válaszolni a kérdésre!
Ezután egészítsd ki az ábrát az alábbiak szerint:

(A naprakész statisztikai adatok megtalálhatók az egyházi kiadványokban. Hozzáad-
hatsz egy új oszlopot a táblázathoz, ami ezeket az újabb adatokat mutatja.)

Kérd fel az osztály tagjait, hogy mondják el gondolataikat az egyház gyors növekedését
illetően! Mondd el, hogy ez a lecke Dánielről szól, egy ősi prófétáról, aki előre látta
Isten birodalmának győzedelmét a földön – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyházát.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Dániel kinyilatkoztatást kap, mely megmutatja neki Nabukodonozor király
álmát, és megfejtését

Tanítsd meg és beszéljétek meg Dániel 2:1–23-at!

Nabukodonozor király nyugtalanító álmot látott egyik éjjel. Próbára tette tanácsadóit
azzal, hogy azt mondta, elfelejtette az álmot, és megparancsolta nekik, hogy tárják
fel az álmot és magyarázatát (Dániel 2:2–5). Mikor azt mondták, hogy nem tudják
megmondani, Nabukodonozor elrendelte Babilon minden bölcs emberének halálát,
beleértve Dánielt és barátait (Dániel 2:10–13).

• Hogyan készült Dániel a király álmának megfejtésére? (Lásd Dániel 2:17–18;
kérte barátait, hogy imádkozzanak vele.) Hogyan segítettek már nektek családta-
gok és barátok imái?

• Hogyan kaptak Dániel és barátai választ imájukra? (Lásd Dániel 2:19, 27–28.) Mit
tett Dániel rögtön azután, hogy megkapta a látomást a király álmáról? (Lásd Dániel
2:20–23.) Mit mutatnak meg szavai Isten iránti érzéseiről? Miért fontos, hogy kimu-
tassuk hálánkat az Úrnak? Hogyan mutathatjuk meg Neki hálánkat?

• Hangsúlyozd a különbséget, hogy milyen forráshoz fordult Dániel és Nabukodono-
zor, mikor választ kerestek kérdéseikre! (Lásd Dániel 2:2, 19–23, 28.) Milyen kétséges
forrásokhoz fordulnak manapság az emberek, mikor segítségre van szükségük egy
nehéz kérdés megválaszolásában, vagy egy döntés meghozatalában? Mi tart vissza
sok embert attól, hogy Isten irányítását keresse ilyen helyzetekben?

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

1830.
április 6. 1880. 1930. 1980. 1995. 2000.

Az egyház- 6 133 628 670 017 4 639 822 9 340 898 11 millió felett
tagok száma

A Mormon 1 10 16 44 88 (39 nyelven 100 (61 nyelven
könyvét teljes és 49 nyelven teljes és 39 nyelven 
ennyi nyelven részleges fordítás) részleges fordítás)
adták ki

Cövekek száma 0 23 104 1 218 2 150 2 581

Missziók száma 0 10 30 188 307 334

Működő 0 1 7 19 47 102
templomok
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2. Dániel elmondja és megfejti Nabukodonozor álmát

Tanítsd meg és beszéljétek meg Dániel 2:24–49 verseit!

• Hogyan írta le Dániel a nagy képet, melyet a király álmában látott? (Lásd Dániel
2:31–33. Mutasd meg a képet, melyen Dániel megfejti Nabukodonozor álmát,
vagy az alábbi ábrát, melyet előzőleg elkészítettél.)

• Mit jelképeztek a kép egyes részei? (Lásd Dániel 2:36–43. A különböző részek birodal-
makat jelképeztek, melyek világhatalmakként követni fogják egymást.)

Írjátok a birodalmak neveit az ábrára, amint áttekintitek a következő, Spencer W.
Kimball elnöktől származó magyarázatot:

a. Az aranyfej Nabukodonozort és birodalmát, Babilóniát jelentette.
b. Az ezüstmell és karok Círust és birodalmát, Médeát és Perzsiát jelképezték.
c. A rézből való has és oldalak Philipposzt és Nagy Sándort jelképezték,

és a görög és macedón birodalmat.
d. A vaslábak a római birodalmat jelképezték.
e. A cseréplábak európai népek egy csoportját jelképezték. (Conference Report, 1976.

ápr., 10. o.; vagy Ensign, 1976. máj., 8. o.)

• Nabukodonozor álmában mi rombolta le a képet, mely a földi birodalmakat
jelképezte? (Lásd Dániel 2:34–35.) Mit jelképezett a „kő, . . . [ami] kéz érintése
nélkül” szakadt le? (Lásd Dániel 2:44–45; T&Sz 65:2.)

Kimball elnök tanította: „Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
1830-ban visszaállíttatott. . . . Ez az a királyság, melyet a mennyei Isten állított fel,
mely nem lesz lerombolva vagy megdöntve; ez a kő, mely leszakadt a hegyről,
kéz érintése nélkül, mely hatalmas heggyé lesz, és betölti az egész földet”
(Conference Report, 1976. ápr., 10. o.; vagy Ensign, 1976. máj., 8–9. o.).

Nabukodonozor álma (Dániel 2:31–45)

Nabukodonozor
Babilon

Nagy Círus
Média és Perzsia

Nagy Philipposz és Nagy Sándor
Görögország

A római birodalom

Európai népek egy csoportja

Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza

„egy kő leszakada kéz érintése nélkül”
(Dániel 2:34)
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• Mit jövendölt Dániel az egyházról az utolsó napokban? (Lásd Dániel 2:34–35, 44.)

A táblán felsorolhatjátok a következő jövendöléseket. Dániel a következőket
jövendölte az egyházról:

a. „leszakada kéz érintése nélkül” (Dániel 2:34).
b. „nagy heggyé lőn, és betölté az egész földet” (Dániel 2:35).
c. „soha örökké meg nem romol” (Dániel 2:44).
d. „más népre nem száll át” (Dániel 2:44).
e. „szétzúzza, és elrontja mindazokat a birodalmakat” (Dániel 2:44).
f. „megáll örökké” (Dániel 2:44).

• Mit jelent az, hogy a kő „kéz érintése nélkül” fog leszakadni? (Lásd Dániel 2:34.
Nem ember műve lesz.) Miben hasonlít Jézus Krisztus visszaállított egyháza a kéz
érintése nélkül leomló kőhöz?

Elder Joseph B. Wirthlin mondta: „A mi Urunk és Üdvözítőnk áll ennek az egy-
háznak élén, és irányítja azt szolgái által. Ez az Úr egyháza; ez nem ember egyháza”
(Conference Report, 1993. okt., 4. o.; vagy Ensign, 1993. nov., 5. o.).

• Hogyan válnak valóra napjainkban Dániel jövendölései, mely szerint az egyház
„betölté az egész földet” és „soha örökké meg nem romol”? (Utalhatsz a második
táblázatra, melyet a figyelemfelkeltő tevékenység során használtál.)

Gordon B. Hinckley elnök bizonyságát tette: „Ez az egyház igaz. Ki fog állni minden
vihart, mely ellene támad. Túl fog élni minden kritikát, ami gúnyolódik rajta. Isten,
a mi Örökkévaló Atyánk alapította, hogy megáldja fiait és leányait, minden gene-
ráción keresztül. Az Ő nevét viseli, aki az élén áll, az Úr Jézus Krisztusét, a világ Üdvö-
zítőjéét. A papság hatalma működteti és irányítja. Az Úr isteni mivoltának újabb
tanúbizonyságát közvetíti a világba. Legyetek hithűek, barátaim! Legyetek igazak!
Legyetek hűek Isten nagyszerű dolgaihoz, melyek ebben a sáfárságban lettek kinyi-
latkoztatva!” („Keep the Faith”, Ensign, 1985. szept., 6. o.).

• Mit tehetünk azért, hogy részt vegyünk Isten birodalmának építésében otthonaink-
ban, közösségünkben, és az egész világon?

Hívd fel a kijelölt tagokat az osztályból, hogy mondják el bizonyságukat az egyház
igaz voltáról!

Összegzés Tedd bizonyságodat arról, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
Isten földi királysága, és Jézus Krisztus vezeti! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy vegyenek
részt Isten földi királyságának felépítésében!

217

46. lecke

35570 135 HU 35–48  06.08.2009  10:42 Uhr  Seite 217



A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy segítsenek felépíteni Siont,
és mutassanak krisztusi szeretetet azok iránt, akik szembeszállnak az Úr munkájával.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd a következő szentírásokat:

a. Ezsdrás 1–6. Círus király olvassa saját nevét Ésaiás jövendöléseiben, és eltelik
a vággyal, hogy az Úr akaratát cselekedje. Kiszabadítja a zsidókat, akik Babilonban
vannak fogságban, visszahívja őket Jeruzsálembe, hogy építsék újra a templo-
mot (Ezsdrás 1). Zorobábel és Jésua 50 000 embert vezet vissza Jeruzsálembe,
és elkezdik újjáépíteni a templomot (Ezsdrás 2–3). A szamaritánusok templom
építéséhez felajánlott segítségét elutasítják, akik ezután megpróbálják aka-
dályozni a munkát; az újjáépítés megáll (Ezsrdás 4). Néhány évvel később Aggeus
és Zakariás próféták arra serkentik a zsidókat, hogy fejezzék be a templomot;
a szamaritánusok megint szembeszállnak velük (Ezsdrás 5; lásd még Aggeus 1).
Dárius király megújítja Círus király rendeletét a templom újjáépítésére vonatko-
zóan, melyet befejeznek és felszentelnek, körülbelül Kr. e. 515-ben (Ezsdrás 6).

b. Ezsdrás 7–8. Több mint 50 évvel azután, hogy a templomot felavatják, Ezsdrás
engedélyt kap Artaxerxestől, Perzsia királyától, hogy a zsidók egy másik csoportját
visszavezesse Jeruzsálembe. Ezsdrás és népe böjtölnek és imádkoznak, és az Úr
védelmezi őket útjuk során.

c. Nehémiás 1–2; 4; 6. Megtudva, hogy a zsidók, akik visszatértek Jeruzsálembe,
„nyomorúságban és gyalázatban” voltak, Nehémiás engedélyt kap Artaxerxes
királytól, hogy Jeruzsálembe mehessen, hogy újjáépítse Jeruzsálem körül 
a városfalat (Nehémiás 1–2). A zsidók ellenségei arra törekednek, hogy mega-
kadályozzák a városfal építését. Nehémiás felfegyverzi a munkásokat, és tovább
folytatják a munkát, míg befejezik a városfalat (Nehémiás 4; 6).

d. Nehémiás 8. Miután a városfal megépült Jeruzsálem körül, Ezsdrás a szentírásokat
olvassa a népnek. Az emberek, mikor meghallják a törvény szavait sírnak, és arra
vágynak, hogy engedelmeskedjenek azoknak.

2. További olvasmány: Aggeus 1.

3. Felkérhetsz valakit az osztályból, hogy készítsen egy rövid beszámolót a történelmi
háttérről, mely az első szentírás történet elején található.

4. Ha hozzáférhető, az órán során használhatod az „Ősi templom” képet (62300;
Evangéliumi képcsomag 118).

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Valaki az osztályból olvassa fel a következő idézetet elder Dallin H. Oaks-tól:

„Előfordulhat, . . . hogy úgy találjuk, a szentírás egy bizonyos verse, melyet egészen
más okból mondtak, egy egészen más korban, a Szentlélek hatására, más értelmezésben
egy személyre szóló üzenetet közvetít számunkra, mely mai igényeinkez igazódik. . . .
Ha arra törekszünk, hogy a szentírásokat saját körülményeinkre alkalmazzuk, »hogy az

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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javunkra és okulásunkra szolgáljon« (1 Nefi 19:23), szerető Atyánk a mennyben, arra
használhatja ezt, hogy megáldjon minket, az egyéniségünknek legmegfelelőbb módon”
(Studying the Scriptures [devotional given in the Salt Lake Tabernacle, 1985. nov. 24.]).

• Előfordult már, hogy olvastátok a szentírásokat, és úgy éreztétek, hogy egy bizonyos
részlet kifejezetten nektek szólt? (Hívd fel az osztály tagjait, hogy mondják el élmé-
nyeiket!) Hogyan segítettek a szentírások utat mutatni az életetekben?

Magyarázd el, hogy a leckében tárgyalt eseményeket az indította el, hogy egy férfi, talált
egy olyan részletet a 150 évvel a születése előtt írt szentírásban, mely személy szerint
hozzá szólt – valójában név szerint.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Círus király megengedi a zsidóknak, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe,
és újjáépítsék a templomot

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezsdrás 1–6 fejezeteit!

Mondd el (vagy kérj meg valakit az osztályból, hogy mondja el) a rövid beszámolót
a következő történelmi eseményekről:

Krisztus előtt 721-ben, mikor Izráel királysága (az északi királyság, vagyis a tíz törzs)
Asszíria fogságába került, az asszír birodalom volt a világon a legnagyobb. Kr. e. 612-re
azonban az asszír birodalmat megdöntötték a babilóniaiak. Nabukodonozor király
idején a babilóniaiak uralták a legnagyobb részét annak a földnek, melyet az asszírok
elfoglaltak. A babilóniaiak terjeszkedése Júda királysága felé (a déli királyság), Kr. e. 605.
körül kezdődött, amikor is fogságba ejtettek sok zsidót, és Kr. e. 578-ig tartott, mikor
lerombolták Jeruzsálemet.

Nabukodonozor Kr. e. 562-ben bekövetkezett halála után, Babilon hatalma gyorsan
lehanyatlott. Kr. e. 539-ben Babilon a médek és perzsák fennhatósága alá került,
és Círus király vezetése alatt egyesült. Nabukodonozortól eltérően, aki kegyetlenül
bánt a meghódított népekkel, Círus jószándékú uralkodó volt. Azáltal, hogy jól bánt
a meghódítottakkal, tiszteletben tartotta vallásukat, Círus megnyerte azok hűségét,
akik felett uralkodott.

Röviddel Babilon elfoglalása után, Círus elrendelte, hogy építsék újjá a templomot
Jeruzsálemben. Felhívta a birodalmában élő zsidókat, hogy térjenek vissza Jeruzsálem-
be, és építsék ujjá a templomot. Visszaadta az arany és ezüst edényeket, melyeket
Nabukodonozor csapatai elraboltak a templomból. (Lásd 2 Krónika 36:22–23; Ezsdrás
1:1–3, 7. Jeremiás jövendölése, melyre ez a vers utal, azt mondja, hogy a zsidók vissza
fognak térni Jeruzsálembe 70 év babiloni fogság után; lásd Jeremiás 25:11–12; 29:10.)

• Miért rendelte el Círus, hogy Jeruzsálemben újra építsék fel a templomot?
(Lásd Ezsdrás 1:1–2.) Honnan tudta Círus, hogy az Úr akarata volt, hogy
megtegye ezt? Círus szavai, melyet Ezsdrás 1:2 versében olvashatunk, utalnak
egy jövendölésre Ésaiás 44:28 versében, mely név szerint említi Círust (lásd
még Ésaiás 45:1–5; magyarázd el, hogy bár Círus története Ésaiás könyve előtt
található az Ószövetségben, Ésaiás körülbelül 150 évvel Círus előtt született).
Az ókori történész, Josephus Flavius leírta, hogy Círus olvasta nevét Ésaiás
jövendöléseiben, megérintette az Úr Szelleme, és arra vágyott, hogy betöltse
az írást. (The Works of Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, ford. William
Whiston [év nélkül], 11. könyv, 1. fejezet, 1–2. bekezdés.)

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása
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• Hogyan éreznétek, ha olvasnátok a szentírást, és találnátok benne egy olyan jöven-
dölést, mely a ti neveteket említi, és leír pontos dolgokat, amit meg kell tennetek?

Mikor Zorobábel és Jésua visszavezették a zsidók első csoportját Jeruzsálemben, ott talál-
ták a szamaritánusokat. Elmagyarázhatod, hogy a szamaritánusok az izraelitáknak
azon leszármazottai, akik a fogságból elmenekültek, és összeházasodtak azokkal az asszír
és babilóni telepesekkel, akiket a királyok küldtek oda, hogy elfoglalják a földet.

• Mit kértek a szamaritánusok a visszatérő zsidóktól? (Lásd Ezsdrás 4:1–2.) Hogyan
válaszoltak a zsidók a szamaritánusok kérésére? (Lásd Ezsdrás 4:3. A zsidók
visszautasították a szamaritánusok kérését, hogy segíthessenek újjáépíteni a temp-
lomot, mert úgy érezték, hogy a szamaritánusok nem igaz izraeliták.) Mit tettek
a szamaritánusok, mikor a zsidók elutasították a segítségüket? (Lásd Ezsdrás 4:4–7,
11–24. Megpróbálták az ujjáépítést megállítani, azáltal, hogy panaszt tettek a kirá-
lyoknál, akik Círust követték a trónon.)

• A templom ujjáépítése valóban leállt. Milyen sugallmazásra folytatták a zsidók
a munkát, néhány évvel később? (Lásd Ezsdrás 5:1–2; Aggeus 1. Aggeus és Zakariás
próféták adtak inspiráló útmutatást.) Mit mondott az Úr Aggeus által a zsidóknak
a templommal kapcsolatosan? (Lásd Aggeus 1:3–4, 7–8.) A zsidók mely magatartása
akadályozta a templom újjáépítésének munkáját? (Lásd Aggeus 1:2.) Mely magatar-
tás akadályoz meg minket, hogy rendszeresen imádjuk az Urat és szolgáljunk a temp-
lomban?

• A szamaritánusok újra megpróbálták leállítani a templom újjáépítését, mikor az
építési munka folytatódott. De a zsidók megmagyarázták, hogy Círus és Dárius király
rendelete megengedte, hogy folytassák a munkát (Ezsdrás 5–6.) Mit tettek a zsidók,
mikor elkészült a templom? (Lásd Ezsdrás 6:15–22.)

2. Ezsdrás a zsidók újabb csoportját vezeti vissza Jeruzsálembe

Tanítsd meg és beszéljétek meg Ezsdrás 7–8 fejezeteit!

• Éppen úgy, ahogy korábban Círus király szívét lágyította meg az Úr, hogy engedje
szabadon a zsidókat, meglágyította Artaxerxes király szívét is, hogy engedje az Ezsrdás
vezette csoportot visszatérni Jeruzsálembe (Ezsdrás 7:27–28; lásd még 11–26 ver-
seket). Milyen példákat találunk még arra, hogy az Úr meglágyítja a szívét egyes poli-
tikai vezetőknek, az egyház irányában, az utolsó napokban? (Lásd például Thomas S.
Monson, Conference Report, 1989. ápr., 65–69. o.; vagy Ensign, 1989. máj., 50–53.
o.) Mit tehetünk mi annak érdekében, hogy a politikai vezetők szíve meglágyuljon
az egyház iránt? (A válaszok lehetnek a következők: engedelmeskedünk az ország
törvényeinek, jót cselekszünk, felkészülünk arra, hogy az evangéliumot az egész
világon tanítani fogják, és imádkozhatunk az Úrhoz, hogy lágyítsa meg a vezetők
szívét. Lásd T&Sz 58:21, 27; 98:4–6.)

• Mivel biztosította Ezsdrás, hogy az általa Jeruzsálembe vezetett zsidók csoportja
oltalmazva legyen? (Lásd Ezsdrás 8:21–23, 31.) Hogyan részesültetek ti magatok,
családotok vagy másvalaki, akit ismertek áldásokban a böjt eredményeképp?

3. Nehémiás Jeruzsálembe megy, és vezeti az embereket, akik újjáépítik a városfalat
Jeruzsálem védelmére

Tanítsd meg és beszéljétek meg Nehémiás 1–2; 4; 6. fejezeteit! Megjegyezheted, hogy
Nehémiás, Artaxerxes királynak, Perzsia uralkodójának a pohárnoka volt. Ez a pozíció
nagy bizalmat és felelősséget jelentett, ami azt jelentette, hogy Nehémiásnak kellett
gondoskodnia arról, hogy a király étele és itala biztonságos. Bár Nehémiás fontos
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pozíciót töltött be Perzsiában, mégis törődött a Jeruzsálemben élő néppel, és kereste
a lehetőséget arra, hogy segítsen nekik, mikor nehézségeikről hallott.

• Mit tett Nehémiás, mikor Jeruzsálemben élő népe nehézségeiről hallott? (Lásd
Nehémiás 1:4–11; 2:1–5.) Hogyan válaszolt Artaxerxes király Nehémiás kívánságára?
(Lásd Nehémiás 2:6–8. A király engedélyezte Nehémiásnak, hogy elmenjen, őröket
és kíséretet adott mellé, hogy biztonságban legyen, és felhatalmazta, hogy fát vágjon
az erdőből a városfal újjáépítéséhez.) Mit tanulhatunk Nehémiástól, ami vezethet
minket, mikor mások szenvedései miatt aggódunk?

• Hogyan buzdította Nehémiás az embereket arra, hogy építsék újjá a városfalat?
(Lásd Nehémiás 2:17–18.) Mit gondoltok, miért van az igazságról való bizonyság-
tételnek, és a szellemi élmények megosztásának olyan ereje, hogy az másokat
jó cselekedetre indít? Hogyan inspiráltak titeket mások bizonyságai és szellemi
élményei?

• Szanballat Szamária kormányzója volt, és népével együtt ellensége a zsidóknak,
akik Zorobábellel visszatértek. Mi volt Szanballat válasza arra a tervre, hogy a zsidók
újjá akarták építeni a városfalat? (Lásd Nehémiás 2:10, 19; 4:1–3, 7–8, 11.) Hogyan
reagáltak a zsidók azokra a törekvésekre, melyek meg akarták akadályozni a városfal
újjáépítését? (Lásd Nehémiás 4:9, 13–15.)

• Mit tett Nehémiás, mikor Szanballat azt kérte, hogy hagyja abba a munkát és talál-
kozzon vele? (Lásd Nehémiás 6:1–4.) Napjainkban hogyan próbálják meg emberek
eltéríteni az egyháztagokat attól, hogy az Úr munkáját végezzék? Hogyan kell visel-
kednünk ilyen helyzetekben?

Elder Marvin J. Ashton azt tanácsolta: „Bizonyos emberek és szervezetek megpróbál-
nak minket belevinni rágalmazó viszálykodásba, rávenni rosszindulatú célozgatások-
ra, helytelen kijelentésekre. Mennyire nem bölcs részünkről, akik a mai társadalom-
ban élünk, ha hagyjuk, hogy bosszankodjunk, elcsüggedjünk vagy megbántódjunk
csak azért, mert mások úgy tűnik, élvezik, hogy hamis dolgokat mondhatnak meg-
győződésünkről, vagy helyzetünkről. Alapelveink és értékeink nem lesznek keve-
sebbek attól, hogy egyesek félreértik, vagy lekicsinylik azokat. Az a feladatunk, hogy
megértessük helyzetünket érveléssel, baráti meggyőzéssel, és pontos tényekkel.
Az a dolgunk, hogy szilárdan és hajlíthatatlanul képviseljük erkölcsi álláspontunkat,
és az evangélium örökkévaló alapelveit, és ne keveredjünk vitába más emberekkel
vagy szervezetekkel. . . . Az a feladatunk, hogy meghallják hangunkat és tanításokat
adjunk. Nem csak annyi, hogy elkerüljük a viszálykodást, hanem hogy egészen meg-
szüntessük azt” (Conference Report, 1978. ápr., 10. o.; vagy Ensign, 1978. máj., 8. o.).

4. Az emberek örvendeznek, amint Ezsdrás a szentírásokat olvassa nekik

Tanítsd meg és beszéljétek meg Nehémiás 8. fejezetét!

• Miután az emberek befejezték a városfal építését, mit kértek Ezsdrástól? (Lásd Nehé-
miás 8:1–2. Mondd el, hogy a legtöbb zsidó olyan hosszú ideig élt fogságban, hogy
soha nem volt alkalmuk hallgatni vagy olvasni a szentírásokat.)

• Milyen sokáig olvasott Ezsdrás az embereknek? (Lásd Nehémiás 8:3, 17–18.) Hogyan
reagáltak az emberek? (Lásd Nehémiás 8:3, 6, 9, 12.) Hogyan lehetünk figyelme-
sebbek a szentírások olvasásakor? (Beszélgessetek arról, hogyan lehetünk figyelme-
sebbek a szentírások olvasásakor, és hogyan figyelhetünk jobban a Szellem sugal-
mazására, amit akkor érzünk, mikor olvassuk a szentírásokat!) Hogyan fejleszthetjük
ki magunkban ezt a rajongást a szentírások iránt, ami ezeknek az embereknek
megvolt?
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• Mit tett Ezsdrás, hogy segítsen népének a szentírásokat megérteni? (Lásd Nehémiás
8:8.) Mi segített nektek a törekvéseitekben, mikor megpróbáltátok megérteni,
vagy családotokkal megértetni a szentírásokat? (Felkérheted az osztály tagjait, hogy
mondjanak el konkrét dolgokat, melyek segítettek nekik, hogy jobban megértsék
a szentírásokat, egyéni vagy családi szentírás tanulmányozáskor.)

• Mit mondott Ezsdrás és a többi vezető, mikor az emberek sírva fakadtak a szentírás
hallatán? (Lásd Nehémiás 8:9–11.) Hogyan okoztak már nektek a szentírások örömet?

Összegzés „Nehémiás energiája, képességei, önzetlen hazaszeretete és egyéni becsületessége élet-
re hívott egy új és gazdag Júdát. Jeruzsálem visszaállítása, mely több mint másfél
évszázadig romokban hevert, újra elkezdődött. Ezsdrás, az igazéletű, elkötelezett pap,
csatlakozott Nehémiáshoz ebben a munkában, és együtt sikerült egy zsidó közösséget
újra megteremteni Jeruzsálemben.” (Old Testament Student Manual: 1 Kings–Malachi
[1982], 314. o.)

Magyarázd el, hogy éppen úgy, ahogy a zsidók feladata volt, hogy újjáépítsék Jeruzsá-
lemet, az utolsó napi szenteknek az a felatuk, hogy felépítsék Siont az egész világon.
Ha ezt a munkát segíteni akarjuk, követnünk kell a szentírások tanításait, és részt
kell vennünk a templomi munkában. Tedd bizonyságodat a szentírások igaz voltáról,
és a templomi munka fontosságáról!

Emlékeztesd az osztály tagjait arra, hogy egyesek meg fogják próbálni, hogy megállítsák
az Úr munkáját! Krisztusi szeretetet kell tanúsítanunk irántuk, de nem szabad enged-
nünk, hogy eltérítsenek attól a törekvésünktől, hogy Isten birodalmát építsük a földön.

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az órán.

1. „A munka felette sok és messzeterjedő és mi elszéledvén . . . egymástól messze
esünk” (Nehémiás 4:19)

Mikor újjáépítették a városfalat Jeruzsálem körül, a zsidók csoportokra osztották magu-
kat, hogy egy időben a fal különböző részein dolgozhassanak (Nehémiás 3; 4:19).
Időnként távol voltak egymástól, de együtt dolgoztak, ugyanazért a célért, és a közös
munkával képesek voltak befejezni a falat. Emlékeztesd az osztály tagjait, hogy az
egyház is kisebb egységekre oszlik (mint például családok, egyházközségek, gyülekeze-
tek, cövekek, kerületek, és kvórumok) szerte a világon. Néha úgy tűnhet, hogy az
egyik egység távol van a többitől. De valamennyi szent ugyanazért a célért tevékenyke-
dik, és ha minden egyes egység szorgalmasan dolgozik, az egész egyház növekedni fog.

2. „A templomokban köttetnek az örökkévaló szövetségek”

Ha a Family Home Evening Video Supplement (International) (5x736) beszerezhető,
vetítsd le a hatperces „Temples Are for Eternal Covenants” című filmet, a templomok
fontosságáról szóló beszélgetés részeként!
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A lecke célja A lecke célja az, hogy buzdítsa az osztály tagjait, hogy (1) készüljenek fel az Úr Jézus
Krisztus második eljövetelére, (2) fizessenek teljes tizedet és bőkezű felajánlásokat,
és (3) tapasztalják meg az áldásokat, melyek a papság pecsételő hatalmából származnak.

Felkészülés 1. Imádságos lélekkel tanulmányozd Zakariás 10–14 fejezeteket, és Malakiásból azokat,
melyeket az órán megbeszéltek!

2. További olvasmány: Tanok és szövetségek 45.

3. Felírhatsz néhány szentírás utalást a lecke első részéből kis cédulákra, hogy kioszd
az osztály tagjai között.

4. Ha használod a figyelemfelkeltő tevékenységet, szerezd be „A második eljövetel”
című képet (62562; Evangéliumi képcsomag 238)!

5. Hozz be az órára mindenkinek egy Újszövetség – Tanulók tanulmányi kalauzát
(31392 135)! (Az egyházközség kell, hogy beszerezze ezeket a könyveket az éves
rendelés során; a püspökség egyik tagja adja át a vasárnapi iskola elnökségének.)

Javasolt órafelépítés

Az órakezdéshez felhasználhatod a következő tevékenységet (vagy egy sajátodat).

Mutasd meg a képet a második eljövetelről! Ezután tedd fel a következő kérdéseket:

• Milyen érzéseitek vannak, mikor meghalljátok azokat a szavakat, hogy második
eljövetel, utolsó napok, vagy az idők jelei? A szentírások úgy utalnak a második
eljövetelre, mint „az Úrnak nagy és félelmetes napja” (Malakiás 4:5). Hogyan lehet
mindkettő?

Ezra Taft Benson elnök azt mondta: „[Az Üdvözítő] eljövetele egyaránt lesz dicsőséges
és rettenetes, az akkor élő emberek szellemi álllapotától függően” („Prepare Yourself
for the Great Day of the Lord”, New Era, 1982. máj., 49. o.).

Magyarázd el, hogy ez a lecke tárgyalja (1) a jövendöléseket, melyeket Zakariás és
Malakiás az utolsó időkről mondott, és (2) felkészülésünket a második eljövetelre.

A következő szentírás részletek tanításakor beszéljétek meg, hogyan alkalmazhatók
a mindennapi életben! Buzdítsd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás tantéte-
leivel kapcsolatos élményeikről!

1. Zakariás és Malakiás megjövendöl sok eseményt az utolsó időkből

Beszéljetek meg néhányat a következő jövendölésekből, melyekben Zakariás és Malakiás
leírnak néhány eseményt az utolsó időkből! Ha készítettél kis cédulákat szentírás uta-
lásokkal, oszd ki az osztály tagjai között! Az osztály tagjai olvassák fel az egyes részle-
teket, és mondják el, mit tanít! Ha a szentírás részlet arról szól, hogyan készülhetünk
a második eljövetelre, beszéljétek meg, hogy hogyan alkalmazhatjuk ezeket!

A szentírás 
megbeszélése és
alkalmazása

Figyelemfelkeltő
tevékenység
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Jövendölések, melyek már beteljesedtek a második eljövetelre való készülés során
a. Malakiás 3:1. Malakiás megjövendölte, hogy egy hírnök fogja előkészíteni az utat

az Úr számára. Keresztelő János előkészítette az utat az Úr halandó szolgálatára,
és Joseph Smith a hírnök, aki előkészítette az utat a második eljövetelre. (Lásd Máté
11:10; Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, szerk. Bruce R. McConkie,
3. kötet [1954–1956], 1:193–195, 3:10–14.)

b. Malakiás 4:5–6. Malakiás megjövendölte, hogy Illés próféta vissza fog térni a máso-
dik eljövetel előtt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez fordítsa, és a gyermekek
szívét az atyákhoz. Ez a jövendölés beteljesedett, mikor Illés megjelent Joseph 
Smith-nek a Kirtland Templomban, és visszaállította a pecsételő hatalom kulcsait
(T&Sz 110:13–16). Lehetséges alkalmazás: Fel kell kutatnunk őseink neveit, 
és elvégeznünk értük a templomban a szertartásokat (erről még később bővebben
lesz szó a leckében).

• Miért hasznos tudnunk, hogy a második eljövetelről szóló néhány jövendölés
már beteljesedett?

Jövendölések, melyeknek be kell teljesedniük a második eljövetel előtt
a. Zakariás 10:6–8. Júda és József népe össze lesz gyűjtve, és Efraim népe hatalmas lesz.

Az Úr szólítani és hívni fogja népét, és összegyűjti őket. Lehetséges alkalmazás:
Segíthetjük az összegyűjtést azáltal, hogy megosztjuk az evangéliumot másokkal.

b. Zakariás 12:2–3, 8–9. Egy nagy háború fog dúlni Jeruzsálemben és körülötte, de az
Úr közbe fog avatkozni, és megmenti Jeruzsálem népét a pusztulástól. Lehetséges
alkalmazás: Bíznunk kell az Úrban, hogy megvédi népét az utolsó időkben bekövet-
kező nehézségek alatt.

c. Zakariás 14:8. Az élet vize fog kiáradni a jeruzsálemi templomból, és életre kelti
a Holt-tengert és a Júdeai sivatagot. (Lásd még Ezékiel 47:1, 8–9.)

• Az utolsó időkről szóló jövendölések közül több is említi tragédiák bekövetkeztét,
mint például háborúk, természeti katasztrófák, és nagymértékben elterjedt gonosz-
ság. Hogyan őrizhetjük meg reményünket, mikor hallunk ezekről a jövendölésekről,
és szemtanúi lehetünk beteljesedésüknek? (Lásd T&Sz 38:28–30.)

Jövendölések, melyek az Üdvözítő eljövetelekor válnak valóra
a. Zakariás 14:3–4. Az Üdvözítő az Olajfák hegyén fog állni, és a hegy kettéválik.

(Lásd még T&Sz 45:48.)

b. Zakariás 12:10; 13:6. Azok a zsidók, akik Jeruzsálem megmenekülésekor élni fognak,
látni fogják Jézus Krisztust, és gyászolni fognak, mert mint nép elutasították,
hogy ő a Messiás. (Lásd még T&Sz 45:51–53.)

c. Zakariás 13:2. A hamis bálványok, tisztátalan szellemek és hamis próféták 
elpusztulnak.

d. Zakariás 14:5. Az igazak, akik a földön fognak élni, elragadtatnak, hogy találkozzanak
az Üdvözítővel. Az igazak, akik már meghaltak feltámadnak, és szintén elragadtatnak
színe elé. (Lásd még T&Sz 88:96–98.)

e. Zakariás 14:9. Az Úr, királya lesz a földnek, és uralkodni fog a millenium alatt.

f. Zakariás 14:12–13; Malakiás 3:13–18; 4:1–3. A gonoszok elpusztulnak és az igazak
megmenekülnek. (Lásd még 1 Nefi 22:15–17, 19.)

224

35570 135 HU 35–48  06.08.2009  10:42 Uhr  Seite 224



• Mit gondoltok, miért tárta fel az Úr ezeket a jövendöléseket az utolsó napokról,
a második eljövetelről, és a milleniumról? (Lásd T&Sz 45:34–44.) Hogyan készül-
hetünk az Üdvözítő második eljövetelére? (Lásd T&Sz 45:56–57.)

Ezra Taft Benson elnök mondta: „Amint Isten parancsolatai szerint élünk, örömteli
várakozással tekinthetünk elébe Jézus Krisztus második eljövetelének, és tudhatjuk,
hogy erőfeszítéseink eredményeképp érdemesek vagyunk szeretteinkkel együtt arra,
hogy az Ő jelenlétében lakjunk mindörökké. Bizonyára semmi sem túl nehéz, ha ezt
a nagyszerű célt akarjuk elérni! Nem lankadhatunk egy pillanatra sem! Bizonyíta-
nunk kell életünk minden napján, hogy készek vagyunk az Úr akaratát teljesíteni –
hirdetni a visszaállított evangéliumot, bizonyságunkat tenni a világnak, és megosz-
tani az evangéliumot másokkal!” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 341. o.).

• Hogyan segít nektek a tudat, hogy az igazéletűség végül győzedelmeskedni
fog a gonoszság fölött?

2. Malakiás az áldásokról tanít, melyekben azok részesülnek, akik fizetnek tizedet
és felajánlást

Tanítsd meg és beszéljétek meg Malakiás 3:8–12 verseit!

• Hogyan csalják meg Istent azok, akik nem fizetnek tizedet és felajánlást?

• Mit jelent az, hogy teljes tizedet fizetni?

Az Első Elnökség kijelentette: „A legegyszerűbb kijelentés ezzel kapcsolatban, melyet
ismerünk az, amit maga az Úr mondott, nevezetesen, hogy az egyház tagjai fizessék
be »javaik egytizedét évente«, mely a jövedelmüket jelenti. Senki sem jogosult arra,
hogy akármilyen más kijelentést tegyen” (Az Első Elnökség levele, 1970. márc. 19.;
lásd még T&Sz 119:1–4).

• Milyen áldásokat ígért nekünk az Úr, ha fizetünk tizedet? (Lásd Malakiás 3:10–12.)
Hogyan áldott meg az Úr titeket, amikor fizettetek tizedet és felajánlást?

• Mi legyen az indító oka annak, hogy fizetünk tizedet és felajánlást?

Miután az áldásokra utalt, melyben az Úr részesíti azokat, akik fizetnek tizedet,
Gordon B. Hinckley elnök ezt mondta:

„Ne értsétek félre, amit mondok! Nem azért vagyok itt, hogy azt mondjam, hogy ha
teljes tizedet fizettek, akkor valóra válik álmotok egy szép házról, Rolls-Royce-ról,
és egy hawaii nyaralóról. Az Úr a szükségleteinknek megfelelően fogja megnyitni
»az egek csatornáit«, és nem mohóságunk szerint. Ha azért fizetünk tizedet, hogy gaz-
dagok legyünk, akkor azt helytelen okból tesszük. A tizedfizetés alapvető célja,
hogy ellássuk az egyházat azzal, amire szüksége van ahhoz, hogy végezze az Úr mun-
káját” (Conference Report, 1982. ápr., 60. o.; vagy Ensign, 1982. máj., 40. o.).

• Miért nehéz néha engedelmeskedni a tized törvényének? Mit tehetünk annak
érdekében, hogy legyőzzük ezt a nehézséget?

3. Malakiás megjövendöli, hogy Illés vissza fog térni a földre, hogy visszaállítsa
a pecsételés hatalmának kulcsait

Tanítsd meg és beszéljétek meg Malakiás 4:5–6 verseit!
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• Malakiás megjövendölte, hogy Illés próféta vissza fog jönni a földre, az Úr máso-
dik eljövetele előtt (Malakiás 4:6). Hogyan teljesedett be ez a jövendölés?
(Lásd T&Sz 110:13–16. Illés megjelent a Kirtland Templomban és visszaállította
Joseph Smith-nek a pecsételés hatalmának kulcsait.) Mit jelent az, hogy „az atyák
szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz”? (Azt jelenti, hogy hozzá
leszünk pecsételve valamennyi ősünkhöz – atyáinkhoz – és minden utódunkhoz –
fiainkhoz – örökre. A papság pecsételő hatalma által, és az élőkért és halottakért
végzett szent tempolmi szertartásokkal a családok össze lehetnek kötve az örök-
kévalóságra.)

• Hogyan éreztétek, hogy szívetek az őseitek felé fordult, amint a családkutatást
és a templomi munkát végeztétek értük? Hogyan fordítják a templomi szövetségek
ígéretei a szíveteket szüleitek, házastársatok és gyermekeitek felé?

• A Malakiás 4:5–6 verseiben található üzenetet olvashatjuk az alapvető művek-
ben (Lukács 1:17; 3 Nefi 25:5–6; T&Sz 2:1–3; Joseph Smith története 1:37–39).
Mit gondoltok, miért ismétlődik ez az üzenet olyan gyakran?

Összegzés Tégy bizonyságot azokról a dolgokról, amelyekről beszélgettetek az órán! Az ezévi tanul-
mányok lezárásaképp kifejezheted háládat az Ószövetség tanításaiért.

Adj mindenkinek az osztályban egy példányt az Újszövetség – Tanulók tanulányi
kalauza (31392 135; lásd Felkészülés, 223. o.)! Magyarázd el, hogy a következő évben
az Újszövetséget fogjátok tanulmányozni. Buzdítsd az osztály tagjait, hogy kezdjék
el használni a tanulmányi kalauzt, hogy felkészüljenek a következő hétre, és tanul-
mányozzák az Újszövetséget családjaikkal!

További tanítási 
ötletek A következő anyagok egészítik ki a javasolt óravázlatot. Ezek közül használhatsz

néhányat az óra részeként.

1. Az Üdvözítő megjövendölt megjelenései

• A szentírások az Üdvözítőnek legalább hét utolsó napi megjelénését jövendölik meg.
Hányat tudtok felsorolni?

A következő információk lesznek segítségetekre ebben:

a. Joseph Smith prófétának az első látomáskor (Ap. csel. 3:19–21; Joseph Smith
története 1:15–17).

b. Utolsó napi templomaiban (Malakiás 3:1; T&Sz 133:1–2).
c. Ádám-ondi-Ámán völgyében (T&Sz 116; Dániel 7:13–14, 22; lásd még

T&Sz 107:53–56, amely leír egy múltbéli találkozást Ádám-ondi Ámánban,
amely hasonló ahhoz, ami a jövőben fog történni ott.)

d. Jeruzsálemben, egy világméretű konfliktus idején, melyet úgy ismerünk, hogy Arma-
geddón csatája (Ezékiel 38–39; Zakariás 12–14; Jelenések 11; T&Sz 45:47–53).

e. Új-Jeruzsálem városában, a Missouri állambeli Independence-ben (3 Nefi 21:24–26).
f. Az igazaknak, a második eljövetelkor (Zakariás 14:5; 1 Thessalonikabeliek 4:16–17;

T&Sz 88:96–98).
g. A gonoszoknak (T&Sz 133:42–51).
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2. Mikor lesz a második eljövetel ?

Az Úr világosan kijelentette, hogy biztosan el fog jönni, de senki sem tudja annak
pontos idejét (T&Sz 39:20–21; 49:7).

Elder Richard L. Evans mondta: „A testvérek közül néhányan . . . odamentek [Wilford
Woodruff elnökhöz] és . . . megkérdezték, érzése szerint mikor jön el a vég – mikor
lesz a Mester eljövetele? A következő szavak, nem pontosan azok, amelyeket mondott,
de kifejezik a szellemét annak, amit válaszolt: »Úgy élnék, mintha holnap lenne –
de azért még ültetek cseresznyefát!« Azt hiszem, bátran alkalmazhatjuk ezt a hozzáállást
mi is, és élhetünk úgy, mintha holnap lenne a vég – és mégis ültetni cseresznyefákat!
Mikor olyan dolgok miatt aggodalmaskodunk, amelyeket nem tudunk befolyásolni,
nem szabad átnéznünk olyan lehetőségek felett, amiket családaink és barátaink körében
találunk; mikor a távoli jövő lehetőségeit kutatjuk, nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk azt, amit itt és most kell megtennünk, közvetlen környezetünkben” (Conference
Report, 1950. ápr., 105–106. o.).
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	22.  „. . . az Úr azt nézi, ami a szívben van”
	23. „Az Úr legyen bizonyság közöttem és közötted mind örökké!”
	24. „Tiszta szívet teremts bennem . . .”
	25. „Minden lélek dicsérje az Urat!”
	26. Salamon király: a bölcs ember, a balga ember
	27. A gonosz és az igaz vezetők hatása
	28. „És a tűz után egy halk és szelíd hang”
	29. „És felemelé az Illés palástját”
	30. „Jöjjetek az Úr házába!”
	31. „Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet”
	32. „Én tudom, hogy az én megváltóm él”
	33. Az evangélium megosztása a világgal
	34. „És eljegyezlek téged magamnak . . . igazsággal”
	35. Isten megjelenti titkait az Ő prófétáinak
	36. Sion dicsősége védelem lesz
	37. „. . . csodát cselekvél . . .“
	38. „. . . rajtam kívül nincsen szabadító!”
	39. „Milyen szépek a hegyeken . . .”
	40. „Szélesítsd ki sátorod helyét . . .”
	41. „. . . vasoszloppá . . .teszlek ma téged . . .”
	42. „. . . az ő szívökbe írom be . . .”
	43. Izráel pásztorai
	44. „. . . valahova e folyam bemegyen, élni fog . . .”
	45. „. . . ha azután elveszek,hát elveszek”
	46. „. . . birodalmat, mely soha örökké meg nem romol . . .”
	47. „Keljünk fel és építsük meg!”
	48. „. . . az Úrnak nagy és félelmetes napja”



