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Miután a feltámadott Úr megmutatta magát apostolainak, néhányuknak ismét meg-
jelent a Galileai-tengernél. Mialatt velük volt, háromszor tett fel Péternek egy kérdést:
„szeretsz-é engem?” Péter minden alkalommal így felelt: „te tudod, hogy én szeretlek
téged”. Péter kijelentésére az Úr ezt felelte: „Legeltesd az én bárányaimat. ... Ãrizd az
én juhaimat. ... Legeltesd az én juhaimat” (János 21:15–17).

Az evangéliumi tanok tanítójaként kifejezheted az Úr iránti szeretetedet azáltal, hogy
legelteted a juhait, biztosítva, hogy osztályod minden tagját „számontartsák, Isten
jó szavával táplálják” (Moróni 6:4). Isten igéjének egyik fontos célja segíteni, „hogy
higyjék, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az
Œ nevében” (János 20:31). A Szellem által vezetve képes leszel segíteni az osztály tag-
jait, hogy megerŒsítsék bizonyságukat az ÜdvözítŒben, hitüket Ãbenne, és elkötele-
zettségüket, hogy evangéliuma szerint éljenek. Arra is képes leszel, hogy segítsd Œket,
hogy más áldásokat is megkapjanak, amelyek az Újszövetség Œszinte tanulmányozá-
sából fakadnak, amiként azt Thomas S. Monson elnök kifejezte:

„Az Újszövetség üzenetének egésze az ébredés szellemét árasztja az emberi lélek számára.
A kétségbeesés szellemét elızi a remény sugara, a bánat behódol az örömnek, és az
elveszettség érzése a zsúfolt világban elenyészik azzal a biztos tudással, hogy Mennyei
Atyánknak mindegyikŒnkre gondja van” (“The Spirit Giveth Life,” Ensign, 1997. jún.,2.)

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

SzentlélektŒl sugalmazást és vezetést kapj. „A Szellem hívŒ imádság révén adatik
nektek”, mondta az Úr, „ha azonban nem kapjátok meg a Szellemet, akkor nem tan-
íthattok” (T&Sz 42:14). Emlékezz, az osztályodban a Szentlélek a tanító.

Törekedhetsz a Szellem elnyerésére ima, böjt, a szentírások naponkénti tanulmányo-
zása és a parancsolatok betartása által. Mialatt az órára készülsz, imádkozz, hogy a
Szellem segítsen megérteni a szentírásokat és az osztály tagjainak szükségleteit. A Szel-
lem abban is segíthet, hogy a szentírások megbeszélésének és a jelenben való alkal-
mazásának változatos módjait tervezd meg (lásd 1 Nefi 19:23). A Szellem vezetésével
hatékony eszköz leszel az Úr kezében, hogy gyermekeinek az Ã igéjét tanítsd.

Íme néhány javaslat, hogy miként hívd a Szellemet az órádra:

1. Kérd meg az osztály tagjait, hogy imádkozzanak az óra elején és végén. Az óra
alatt szívedben imádkozz a Szellem vezetéséért, hogy tárja ki az osztály tagjainak
szívét, tegyen bizonyságot és inspiráljon.

2. Használd a szentírásokat (lásd „A szentírásokra összpontosítva”, VI. oldal).

3. Tégy bizonyságot, valahányszor a Szellem arra indít, nem csupán a lecke végén.
Tégy bizonyságot Jézus Krisztusról. Gyakran kérd meg az osztály tagjait, hogy
tegyék meg bizonyságaikat.

4. Használj egyházi énekeket, elemi iskolai énekeket és más szent zenét, hogy felké-
szítsd az osztály tagjainak szívét a Szellem megérzésére.
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5. Fejezd ki szeretetedet az osztály tagjai, mások, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
iránt.

6. Oszd meg azokat a gondolataidat, érzéseidet és tapasztalataidat, amelyek a lec-
kére vonatkoznak. Kérd meg az osztály tagjait, hogy Œk is hasonlóképpen tegye-
nek. Az osztály tagjai azt is elmondhatják, miként alkalmazták az elŒzŒ leckék
során tanult tantételeket.

A szentírásokra 
összpontosítva Elder Boyd K. Packer tanította: „A megértett igaz tantétel megváltoztatja a magatartást

és viselkedést” (Conference Report, 1986. okt., vagy Ensign, 1986. nov., 17). A felkészü-
lés idején és az óra alatt koncentrálj az evangélium üdvözítŒ tantételeire, ahogyan azo-
kat a szentírások és az utolsó napi próféták tanításai bemutatják. Ez megkívánja, hogy
szorgalmasan és imádságos szívvel tanulmányozd a szentírásokat. Az Úr megparan-
csolta: „Ne arra törekedjetek, hogy igémet hirdessétek, hanem arra, hogy megismerjé-
tek azt”. Amint a szentírások tanulmányozása által megismeritek, az Úr megígérte:
„akkor fog majd nyelvetek megoldódni; és akkor, ha úgy kívánjátok, veletek lesz Szel-
lemem és igém, sŒt isteni hatalmam is az emberek meggyŒzésére” (T&Sz 11:21).

Ösztönözd az osztály tagjait, hogy hozzák el az órára saját szentírásaikat minden
héten. Mialatt megbeszélitek, olvassátok el együtt a kiválasztott szentírásrészleteket.

Az osztály minden tagjának kapnia kell egy példányt az Újszövetségi tanulmányi
kalauz tanulók számára (35682) címı könyvecskébŒl. Ez a könyvecske segíteni fogja
az osztály tagjait, hogy tökéletesítsék tanulási módszereiket, és hogy kérdéseikre a
szentírásokhoz forduljanak válaszért. Segíteni fogja Œket, hogy megértsék a szentí-
rásokat, hogy alkalmazzák Œket, felkészüljenek azok megbeszélésére az órán, és hogy
használják azokat a családi beszélgetésekben.

E kézikönyv 
használata Ez a kézikönyv eszköz, mely segít az evangélium tantételeit a szentírásokból tanítani.

Fiatalok és felnŒttek számára íródott, az evangéliumi tanok osztályainak, és négy-
évente kell használni. A leckék tanításához további utalások és kommentárok nem
szükségesek.

E kézikönyv leckéi több információt tartalmaznak, mint amennyit feltehetŒen meg
tudsz tanítani egy óra alatt. Keresd az Úr Szellemét, amikor kiválogatod a szentírás
beszámolókat, kérdéseket és más anyagokat a leckékhez, hogy azok a legjobban
megfeleljenek az osztály tagjai szükségleteinek.

A következŒ szakaszokat minden lecke tartalmazza:

1. Cím. A lecke címének két eleme van: egy rövid, leíró kifejezés vagy idézet és a
szentírások, melyeket el kell olvasnod, mielŒtt a leckére készülnél.

2. Cél. A lecke célját megállapító kijelentés egy fŒ gondolatot ajánl, amelyre kon-
centrálhatsz, amint készülsz és tanítod a leckét.

3. Felkészülés. Ez a szakasz összegzi az óravázlat szentírás beszámolóit, és javaslatokat
ad, hogy segítsen neked még hatékonyabban tanítani. Tartalmazhat még további
olvasmányokat és más javaslatokat is a felkészüléshez, úgymint anyagokat, amelye-
ket esetleg be akarsz vinni az osztályba.
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4. FigyelemfelkeltŒ tevékenység. Ez a szakasz egyszerı tevékenységeket, tárgyi szemlélte-
tést vagy kérdéseket tartalmaz, hogy segítsen az osztály tagjainak tanulni, részt
venni az órán, és érezni a Szellem hatását. Akár a kézikönyv figyelemfelkeltŒ tevé-
kenységét használod, akár egy sajátodat, fontos, hogy már az óra elején megragadd
az osztály tagjainak figyelmét. A tevékenységnek rövidnek kell lennie.

5. A szentírás megbeszélése és alkalmazása. Ez a lecke fŒ része. Imádságos szívvel tanul-
mányozd a szentírás beszámolókat, hogy hatékonyan taníthasd és beszélgethesse-
tek róluk. Használd az „Az órai beszélgetés elŒsegítése” és „A szentírások változa-
tos tanítása” (VII–VIII. old.) részek javaslatait, hogy váltogatni tudd a tanítási
módszereket, és ébren tartsd az osztály tagjainak érdeklŒdését.

6. Összegzés. Ez a szakasz segít neked összegezni a leckét és bátorítja az osztály tag-
jait, hogy a megbeszélt tantételek szerint éljenek. A bizonyságtételre is emlékeztet.
Mindig hagyj elég idŒt az egyes leckék összefoglalására.

7. További tanítási ötletek. Ez a szakasz a kézikönyv legtöbb leckéjében adott. Tartal-
mazhat további igazságokat a szentírás beszámolóiból, különbözŒ tanítási mód-
szereket, tevékenységeket vagy más javaslatokat, melyek kiegészítik az óravázla-
tot. Az ötletek némelyikét használhatod a lecke részeként.

Nézz át minden egyes leckét legalább egy héttel az óra elŒtt. Amikor elég korán
elkezded tanulmányozni az olvasási feladatot és a lecke anyagát, gondolatokat és
benyomásokat fogsz kapni a hét folyamán, amelyek segíteni fognak a lecke megtan-
ításában. Amint eltöprengsz a hét folyamán a leckén, imádkozz a Szellem vezetésé-
ért. Hidd, hogy az Úr meg fog áldani.

Az órai beszélgetés 
elŒsegítése Átlagos esetben nem szabad elŒadást tartanod. Inkább segíts az osztály tagjainak,

hogy érdemben vegyenek részt a szentírások megbeszélésében. Az osztály tagjainak
részvétele segíti Œket, hogy:

1. többet tanuljanak a szentírásokról,

2. megtanulják, hogyan alkalmazzák az evangéliumi alapelveket életükben,

3. jobban elkötelezzék magukat az evangélium szerinti életre,

4. hívják a Szellemet az osztályba,

5. egymást felemeljék és segítsék (T&Sz 88:122), és így hasznát lássák egymás aján-
dékainak, tudásának, tapasztalatának és bizonyságainak.

Az órai beszélgetéseknek segíteni kell az osztály tagjait, hogy Krisztushoz jöjjenek, és
tanítványaiként éljenek. Ne bátoríts olyan beszélgetéseket, amelyek nem segítik elŒ
ezeket a célokat.

Törekedj a Szellem vezetésére, amint e kézikönyv kérdéseit tanulmányozod, és
döntsd el, melyeket teszed fel. A kézikönyv szentírásutalásokat is tartalmaz, melyek
segítenek neked és az osztály tagjainak, hogy választ kapjanak e kérdések többségére.
A többi kérdésre adott válaszok az osztály tagjainak tapasztalataiból adódnak.

Fontosabb, hogy segíts az osztály tagjainak megérteni és alkalmazni a szentírásokat,
mint hogy megtaníts a leckébŒl mindent, amire felkészültél. Ha az osztály tagjai tan-
ulnak egy jó beszélgetésbŒl, gyakran inkább hasznos, ha nem szakítod félbe, mint-
hogy megtanítsd a lecke egész anyagát.



Az órai beszélgetések elŒsegítésére használd a következŒ irányelveket:

1. Olyan kérdéseket tégy fel, amelyek gondolatokat és beszélgetést igényelnek, nem
csupán „igen” vagy „nem” válaszokat. Általában a miért, hogyan, ki, kik, mi, mikor, és
hol szavakkal kezdŒdŒ kérdések a leghatásosabbak a beszélgetés elŒsegítésében.

2. Bátorítsd az osztály tagjait, hogy osszák meg azokat az élményeiket, amelyek azt
mutatják, miként alkalmazhatók az életben a szentírás alapelvei és tantételei. Arra
is ösztönözd Œket, hogy beszéljenek azokról az érzéseikrŒl, amelyek a szentírások-
ból tanultakkal kapcsolatosak. Dicsérd meg Œket részvételükért.

3. Légy fogékony minden egyes osztálytag szükségletei iránt. Bár az osztály minden
tagját ösztönözni kell, hogy részt vegyen az órai beszélgetésekben, néhányan
habozhatnak, hogy válaszoljanak. Egyénileg beszélgethetsz velük, hogy megtudd,
mit szólnának, ha hangosan olvasnának, vagy részt vennének az órai munkában.
Légy óvatos, ne szólítsd fel az osztály azon tagjait, akiket ez zavarba hozna.

4. Adj szentírásutalásokat segítségképpen az osztály tagjainak, hogy megtalálják a
válaszokat néhány kérdésre.

5. Bátorítsd az osztály tagjait, hogy töprengjenek el az Újszövetségi tanulmányi kalauz
tanulók számára könyvecske kérdésein, amint hetente tanulmányozzák az olvasási
feladatokat. Amint az egyes leckéket elŒkészíted, fontold meg, miként fogjátok
megbeszélni ezeket a kérdéseket az osztályban. Az osztály tagjai jobban részt tud-
nak majd venni a beszélgetésekben, ha tanulmányozták az olvasási feladatot, és
ha olyan kérdéseket teszel fel, amelyek válaszaira felkészültek.

Változatos módszerek 
alkalmazása 
a szentírások 
tanításában Használd a következŒ javaslatokat, hogy a szentírás történeteit hatékonyabban és

változatosabban tanítsd:

1. Segíts az osztály tagjainak, hogy megértsék azt, amit a szentírások Jézus Krisztus-
ról tanítanak. Kérd meg Œket, fontolják meg, hogy bizonyos fejezetek miként
növelték az ÜdvözítŒbe vetett hitüket, és segítsd Œket, hogy érezzék szeretetét.

2. Kérd meg az osztály tagjait, hogy gondolkodjanak el és mondjanak olyan egyéni
módokat, ami által egy szentírásrészlet az életükre alkalmazható. Vonatkoztassák
magukra a szentírásokat úgy, hogy gondolatban saját nevüket helyettesítik be a
kiválasztott részletekben.

3. Kiegészítésképpen a tantétel tanításához, hangsúlyozd a hitet elŒsegítŒ történe-
teket az Újszövetségben, meggyŒzŒdve arról, hogy az osztály tagjai megértik azo-
kat, és beszéljétek meg az alkalmazás módjait.

4. Az osztály tagjai keressenek olyan szavakat, kifejezéseket vagy gondolatokat,
amelyek gyakran ismétlŒdnek a szentírásrészletben, vagy számunkra különös
jelentéssel bírnak.

5. Írj fel a táblára kifejezéseket, kulcsszavakat vagy kérdéseket, amelyek a szentírás-
történetre vonatkoznak. Majd olvassátok el és foglaljátok össze a történetet.
Amint az osztály tagjai hallják a kifejezéseket, kulcsszavakat, vagy felelnek a kér-
désekre, álljatok meg és beszéljétek meg Œket.
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6. Mormon könyve-szerte az „és azt is láthatjuk” kifejezés arra használatos, hogy
egy megtanított alapelv összegzését bevezesse (lásd például: Hélamán 3:28). Egy
szentírásrészlet megbeszélése után kérd meg az osztály tagjait, hogy magyaráz-
zák meg a szakaszban lévŒ alapelvet úgy, hogy az „és azt is láthatjuk” kifejezést
használják.

7. Keressetek és beszéljetek meg jelképeket az Újszövetségben. Például, a vŒlegény
és a menyasszony az ÜdvözítŒt és népét ábrázolja.

8. Jegyezzétek le, a szentírásban az emberek vagy az események miként állíthatók
szembe egymással.

9. Az osztály tagjai játsszák el a szentírásbeli történeteket úgy, hogy hangosan felol-
vassák a különbözŒ emberek szavait a történetekben. Biztosítsd, hogy az elŒadás
megfelelŒ tiszteletet mutasson a szentírások iránt.

10. Oszd fel az osztályt két vagy több kis csoportra. Miután átnéztétek a szentírás
beszámolót, minden csoport írja le a történetben tanított alapelvet és tantételt.
Azután a csoportok egymás után adják elŒ az egész osztálynak, hogy ezek a taní-
tások miként alkalmazhatók az életükben.

11. Kérd meg az osztály tagjait, hozzanak ceruzát a jelentŒs versek megjelölésére
megbeszélés közben.

Az új tagok segítése Az evangéliumi tantételek tanítójaként alkalmad nyílhat arra, hogy olyan tagokat
taníts, akik viszonylag újak az Egyházban. Tanításod segíthet az új tagoknak hitük-
ben megerŒsödni.

Az ElsŒ Elnökség mondta: „Az egyháztagok mindegyikének szüksége van arra, hogy
szeressék és táplálják Œket, különösen az elsŒ néhány hónapban keresztelŒjük után.
Amikor az új tagok megtapasztalják az Œszinte barátságot, a lehetŒséget a szolgálatra
és a szellemi táplálást, amely Isten igéjének tanulmányozásából fakad, tartós megté-
rést élnek át, és »polgártársai(vá válnak) a szenteknek, és cselédei(vé) az Istennek«
(Efézus 2:19)” (Az ElsŒ Elnökség levele, 1997. máj. 15.).

Az evangélium 
tanítása 
az ifjúságnak Ha fiatalokat tanítasz, jusson eszedbe, hogy gyakran igénylik az aktív részvételt, és az

éppen megbeszélendŒ tantételek vizuális szemléltetését. Ha a kézikönyvben javasolt
videofilmeket, képeket és tevékenységeket használod, segíthetnek, hogy a fiatalok
érdeklŒdését ébren tartsd az óra folyamán. Egyéb ötletekért, hogy segítségedre
legyen az evangélium tanításában a ifjúságnak, folyamodj a Tanítás, nincs nagyobb
elhívás címı kézikönyvhöz (36123), a Tanítási kalauz-hoz (34595), valamint az
Utasítások egyházi kézikönyve, 2. könyv: Papsági és segédszervezeti vezetŒk címı kézikönyv
(35903) 16. fejezetének „Evangéliumi tanítás és vezetés” címı részhez.

IX

Segítség a tanítónak





A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, hogy erŒsítsék meg bizonyságaikat Jézus
Krisztusról azáltal, hogy az Újszövetséget tanulmányozzák.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ésaiás 61:1–3; Joseph Smith Translation Luke 3:4–11. Ésaiás és KeresztelŒ János
megjövendöli az ÜdvözítŒ küldetését.

b. János 1:1–14; 20:31. János apostol bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus
az „igazi világosság”. Kijelenti, bizonysága leírásának az a célja, hogy segítsen
másoknak, „hogy higyjék, hogy Jézus a Krisztus.”

2. Szerezz egy példányt az Újszövetségi tanulmányi kalauz tanulók számára (35682)
könyvbŒl mindenkinek az osztályodban. (Az egyházkerületnek meg kellett rendel-
nie ezeket a tanulmányi kalauzokat az éves tananyagrendelés részeként. A püs-
pökség egy tagjának oda kell azokat adni a vasárnapi iskola elnökségének.)

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, kérj meg néhány tagot az
osztályból, hogy készüljenek fel az ÚjszövetségbŒl egyik kedvenc szakaszuknak a
felolvasására vagy összefoglalására, és magyarázzák el röviden, miért inspiráló és
hasznos számukra az a szakasz.

4. Ha a következŒ képek beszerezhetŒk, használd Œket a lecke folyamán: Ésaiás
Krisztus születésérŒl ír (62339; Evangéliumi képcsomag 113) és János prédikál a
pusztában (62132; Evangéliumi képcsomag 207). Ha felhasználod a figyelemfel-
keltŒ tevékenységet, hozz még magaddal néhány más képet is, melyek újszövet-
ségi eseményeket ábrázolnak, mint például a Krisztus meggyógyítja a vak férfit
(62145; Evangéliumi képcsomag 213) és a Mária és a feltámadt Úr (62186; Evan-
géliumi képcsomag 233) címıt.

5. Javaslatok a tanításhoz: Bátorítsd az osztály tagjait, hogy olvassák el minden héten
az olvasási feladatot, és felkészülve jöjjenek az órára, így meg tudják beszélni,
amit elolvastak. Ez a felkészülés segít majd beteljesíteni az Úrnak azon ígéretét,
hogy „a prédikátor és a hallgató [az igazság Szelleme által] megértik egymást,
együtt okulnak és együtt örvendeznek” (T&Sz 50:22).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ figyelemfelkeltŒ tevé-
kenységet vagy egy sajátodat.

Mutass képeket, melyek újszövetségi eseményeket ábrázolnak.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy gondolkodjanak el a következŒ kérdésrŒl:

• Az Újszövetség mely beszámolói vagy tanításai inspiráltak és segítettek nektek
különösen?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Ésaiás 61:1–3; Joseph Smith fordítása, Lukács 3:4–11; János 1:1–14; 20:31

„... hogy higyjék,
hogy Jézus a Krisztus ...”



Adj az osztály tagjainak egy pillanat gondolkodási idŒt, majd kérd meg mindegyik
kijelölt tagot, hogy olvassa fel vagy foglalja össze kedvenc újszövetségi részletét. Ha
az osztály más tagjai is szeretnék megosztani kedvenc részletüket, néhányuknak
engedd meg, hogy megtegyék.

Beszélj arról, milyen érzés, hogy ebben az évben taníthatod és tanulmányozhatod az
Újszövetséget. Magyarázd el, az Újszövetség ez évi tanulmányozásának az a célja,
hogy segítsen az osztály tagjainak Jézus Krisztusba vetett hitük megerŒsítésében, és
hogy jobban megismerkedjenek életével és küldetésével.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként vonatkoz-
nak a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó érzéseikrŒl.

1. Ésaiás és KeresztelŒ János megjövendöli az ÜdvözítŒ küldetését.

Olvassátok el és beszéljétek meg az Ésaiás 61:1–3 és Joseph Smith Translation,
Luke 3:4–11-et.

Mutasd be a képet, amelyen Ésaiás az ÜdvözítŒ születésérŒl ír. Magyarázd meg,
megerŒsíthetjük a bizonyságunkat Jézus Krisztusról, és az Újszövetség iránti nagy-
rabecsülésünket azáltal, hogy tanulmányozzuk Ésaiás és mások szavait, akik meg-
jövendölték az ÜdvözítŒ küldetését.

• Az ÜdvözítŒ küldetésének milyen szempontjai vannak leírva az Ésaiás 61:1–2-ben?
(Írd fel az osztály tagjainak válaszait a táblára. A következŒ válaszok lehetségesek:)

a. „a szegényeknek örömöt mondjak” (1. vers),
b. „bekössem a megtört szívıeket” (1. vers),
c. „hirdessek a foglyoknak szabadulást” (1. vers),
d. „megvigasztaljak minden gyászolót” (2. vers).

• Miként teljesítette be Jézus ezeket a próféciákat? (Ösztönözd a tanulókat, hogy
idézzenek példákat a szentírásokból, és beszéljenek személyes élményeikrŒl.)

Emeld ki, Jézus szolgálata kezdetén ezt a részt idézte, hogy kijelentse, Ã a Messiás
(Lukács 4:16–21; lásd a 6. leckét).

Mutasd meg a képet, ahol KeresztelŒ János a pusztában prédikál. Magyarázd meg,
hogy KeresztelŒ János megjövendölte az ÜdvözítŒ küldetését, közvetlenül földi
szolgálatának kezdete elŒtt.

• Hogyan ábrázolta KeresztelŒ János az ÜdvözítŒ küldetését? (Lásd Joseph Smith
Translation, Luke 3:4–9. Az osztály tagjainak válaszait írd fel a táblára. Ha e versek
Joseph Smith általi fordításai nem hozzáférhetŒk, írjátok le a próféciákat az alant
felsoroltak szerint.)

a. Elveszi a világ bıneit (5. vers)
b. Üdvösséget hoz a pogány népeknek (5. vers)
c. Egybegyıjti, ami elveszett (5. vers)
d. LehetŒvé teszi az evangélium hirdetését a nemzsidóknak (6. vers)
e. Világosság a sötétbe ülŒknek (7. vers)
f. Létrehozza a halottak feltámadását (7. vers)
g. Mindeneknek igazságot szolgáltat (9. vers)
h. MeggyŒz minden istentelent tettei gonoszságáról (9. vers)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Miként teljesítette be Jézus ezeket a próféciákat? (Ösztönözd az osztály tagjait,
idézzenek példákat a szentírásokból, és beszéljenek személyes élményeikrŒl.)

• Mit éreztek, amikor azokra a dolgokra gondoltok, amit Jézus tett értünk? Milyen
lenne az életünk, ha Jézus nem tette volna meg értünk ezeket a dolgokat?

2. János apostol bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus az „igazi világos-
ság”.

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 1:1–14; 20:31-et.

• Mit tanulhatunk Jézus Krisztusról a János 1:1–3, 14-ben? (Lásd az alant lévŒ felso-
rolást. Jegyezd meg, hogy „az Ige” a János 1:1, 14-ben az ÜdvözítŒre utal.)

a. Ã „kezdetben az Istennél”, az Atyánál „vala” (János 1:1–2). Jegyezd meg, hogy
az ÜdvözítŒ küldetése a földi élet elŒtti világban kezdŒdött, sok idŒvel azelŒtt,
hogy Bethlehemben megszületett.

b. Ã Isten (János 1:1). Magyarázd el, hogy ha IstenrŒl beszélünk, általában Men-
nyei Atyánkra utalunk. Azonban „az ószövetségi idŒkbŒl Jehovaként ismert sze-
mélyiség ... a Fiú, aki Jézus Krisztusként ismert, ... aki szintén Isten. Jézus az
Atya irányítása alatt dolgozik. ... A szentírásban említett sok, Isten által tett dol-
got lényegében Jézus tett” (Bible Dictionary, “God,” 681).

c. A földi élet elŒtti világban az evangéliumot Ã hirdette (Joseph Smith Transla-
tion, John 1:1).

d. Mindent Ã teremtett (János 1:3).
e. Ã Isten Egyszülött Fia a testben (János 1:14; lásd még 1 Nefi 11:14–21). Ezt a

tantételt a 2. lecke tárgyalja.

• János apostol azt mondja, hogy „Ã benne [Jézus] vala az élet” (János 1:4). Azt is
tanúsítja, hogy Jézus az „igaz világosság, (aki) eljött volt már a világba” (János
1:9). Miként adott nektek az ÜdvözítŒ életet és világosságot? (Amint az osztály
tagjai ezt a kérdést beszélik meg, utalhatsz a János 8:12; 1 Korinthus 15:20–22;
Moróni 7:15–18, 41; T&Sz 88:6–14-re.)

• Milyen céllal írta le János a bizonyságát? (Lásd János 20:31.) Mit jelent: „higyjé-
tek, hogy Jézus a Krisztus”? (Magyarázd el, a Krisztus görög szó, jelentése: a fel-
kent. Amikor bizonyságunk van arról, hogy Jézus a Krisztus, tudjuk, Ã Isten Fia,
és hogy felkenték és elŒre elrendelték, hogy az ÜdvözítŒnk legyen.) Ez évben a
vasárnapi iskolai újszövetségi tanulmányaitok miként segítenek megerŒsíteni a
bizonyságotokat arról, hogy Jézus a Krisztus?

• Mit tehetünk egyénenként és osztályként azért, hogy a Szellem vezessen bennün-
ket, amint az Újszövetséget tanulmányozzuk? (Lásd Jakab 1:5–6; T&Sz 50:17–22;
88:118.)

• Miként vonatkoztathatók ránk a János 1:10–14 szavai még akkor is, ha nem vol-
tunk a földön az ÜdvözítŒ halandó szolgálata idején?

Elder Thomas S. Monson tanította:

„Nem szükséges ellátogatni a Szentföldre, hogy közel érezzük Ãt magunkhoz.
Nem kell a Galileai-tenger mellé vagy Júdea pusztájába mennünk, hogy Jézus
nyomdokában járjunk.

A szó igazi értelmében mindenki járhat Jézus nyomdokában, amikor ajkunkon az
Ã szavával, szívünkben az Ã szellemével és életünkben az Ã tanításaival utazunk
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a halandóságon keresztül” (Conference Report, 1974. ápr., 70; vagy Ensign, 1974.
máj., 48).

Összegzés Tégy bizonyságot Jézus Krisztusról, és fejezd ki érzéseidet arról, hogy Róla tanulunk
az Újszövetség tanulmányozása során.

Biztosítsd a tanulókat arról, hogy az ÜdvözítŒrŒl való bizonyságuk növekedni fog,
amint törekednek a Szellem vezetésére újszövetségi tanulmányaik, és az órai beszél-
getésekben való részvételük során. Ösztönözd Œket, hogy használják az Újszövetségi
tanulmányi kalauz tanulók számára könyvet, amint tanulmányozzák a szentírásokat
az egyes órákra való felkészülés során.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Az Újszövetség áttekintése

Kérd meg az osztály tagjait, hogy lapozzanak Bibliájukban az Újszövetség tartalo-
mjegyzékéhez, és nézzék át a 27 könyv címét. Magyarázd el, hogy az Újszövetség
négy részre osztható (felsorolhatod ezeket a táblán):

a. Az evangéliumok (Máté, Márk, Lukács és János), melyek feljegyzések és bizony-
ságok Jezus Krisztus életérŒl, küldetésérŒl és tanításairól.

b. Az Apostolok cselekedetei, amely beszámoló az apostolok szolgálatáról Jézus
halála és feltámadása után. Ez a könyv Péternek a zsidók közötti, és Pálnak a
pogányok közötti munkálkodására összpontosít.

c. A Pál és más egyházi vezetŒk által írt leveleket azért írták, hogy vezessék és feleme-
ljék koruk szentjeit.

d. Az Úr János apostolnak adott kinyilatkoztatása Páthmós szigetén.

2. Videofilm bemutatása

Ha a New Testament Video Presentations (53914) kazetta hozzáférhetŒ, bemutathatod
a „The Message of the New Testament” címı kétperces részletet.

3. „... jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról” (János 1:8)

Az osztály egy tagja olvassa fel a János 1:6–8-at.

• Ki az a férfi, akit ezek a versek említenek? (KeresztelŒ János.) Mi volt a küldetése?
(Lásd János 1:8.) Jánoshoz hasonlóan hogyan tehetünk bizonyságot a világosság-
ról?
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy növeljék Jézus Krisztusba vetett hitüket
Erzsébet, Zakariás, KeresztelŒ János, Mária és József életének tanulmányozása által.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Lukács 1:5–25, 57–80. Gábriel angyal megjelenik Zakariásnak és elmondja,
hogy válaszképpen imájukra Zakariás felesége, Erzsébet fiút fog szülni. Ez a fiú,
akit Jánosnak neveznek, fogja elŒkészíteni az embereket az Úr eljövetelére.
Zakariás kétségbe vonja Gábriel szavait és megnémul. Erzsébet idŒs korában
teherbe esik, és János megszületik. Zakariás megújult hitet mutat, amint János
küldetésérŒl jövendöl.

b. Lukács 1:26–56; Máté 1:18–25. Gábriel angyal elmondja Máriának, hogy Œ lesz
Isten fiának az anyja. Mária és unokatestvére, Erzsébet örvendeznek az ÜdvözítŒ
jövetelének hírén. József megtudja, hogy Mária fogja megszülni az ÜdvözítŒt.

2. Ha a következŒ képek hozzáférhetŒk, használd Œket a lecke folyamán: János prédi-
kál a pusztában (62132; Evangéliumi képcsomag 207), Angyali üdvözlet: Gábriel
angyal megjelenik Máriának (Evangéliumi képcsomag 241).

3. Javaslat a tanításhoz: Amikor egy ember a Szentlélek ereje által tanít, akkor azt a
Szentlélek ereje juttatja el az emberek fiainak szívéhez (2 Nefi 33:1). A Szellem
befolyását érezve az osztály tagjainak bizonysága, az Úr és egymás iránt érzett
szeretetük, és az igaz élet iránti elkötelezettségük megerŒsödik. Imádságos szívvel
fontold meg, mit tehetsz, hogy a Szellemet meghívd minden egyes órára (lásd e
kézikönyv V–VI. oldalát, és a Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123] 45–46.
oldalát).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Tedd fel az osztály tagjainak a következŒ kérdéseket:

• Ha találkozhatnál valakivel az ÚjszövetségbŒl – Jézust kivéve – kivel találkoznál
szívesen? Miért azzal az emberrel szeretnél találkozni?

Miután néhányan válaszoltak a kérdésekre, magyarázd el, hogy gyakran vonzódunk
az igaz emberekhez, mivel az ÜdvözítŒt követik és bizonyságot tesznek Róla. Amint
jobban megismerjük ezeket az embereket, jobban megismerkedünk Jézus Krisztussal
is. Ez a lecke számos olyan emberrŒl szól, akiknek igaz példája segít, hogy közelebb
kerüljünk Hozzá.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészletet tanítod, beszéljétek meg, miként vonakoznak a
mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás alapel-
veire vonatkozó érzéseikrŒl. Mivel nehéz lenne feltenni minden kérdést, vagy a lecke
minden részletére kitérni, imádságos szívvel válaszd ki azokat, amelyekre az osztály
tagjainak leginkább szükségük van.

1. KeresztelŒ János megszületik Erzsébet és Zakariás fiaként

Beszéljétek meg a Lukács 1:5–25, 57–80-at. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassa-
nak fel hangosan kiválasztott verseket.

• Hogyan ábrázolja a szentírás Erzsébetet és Zakariást? (Lásd Lukács 1:6–9.)

• Milyen áldásért imádkozott Zakariás és Erzsébet? (Lásd Lukács 1:7, 13.) Végül
hogyan nyert meghallgatást ez az ima? (Lásd Lukács 1:11–13, 24–25. Emeld ki,
hogy Zakariás és Erzsébet valószínıleg évekig imádkoztak, hogy gyermekáldásban
lehessen részük. Azonban Mennyei Atyánk nem adta meg nekik ezt az áldást
mindaddig, amíg az idŒ el nem érkezett, hogy megvalósítsa céljait.) Miként marad-
hatunk hıségesek és kerülhetjük el az elkedvetlenedést, amikor az Œszinte imánkra
nem kapunk azonnal választ a remélt módon?

• Mit jövendölt Gábriel János küldetésérŒl? (Lásd Lukács 1:14–17. Mutasd meg a
képet Jánosról, amint a pusztában prédikál, és összegezd Gábriel próféciáit a táb-
lán. Beszéljétek meg, mit jelentenek a próféciák, hogyan teljesítette be azokat
János, és miként követhetjük János példáját ezekben a dolgokban.)

a. János „[sokakat] megtérít az Úrhoz, az Œ Istenükhöz” (Lukács 1:16),
b. „az atyák szívét a fiakhoz” téríti (Lukács 1:17),
c. „az engedetleneket az igazak bölcsességére” téríti (Lukács 1:17),
d. „hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet” (Lukács 1:17).

Jegyezd meg: KeresztelŒ János az ároni papság legkiemelkedŒbb képviselŒje volt
az egész történelemben (Bible Dictionary, “John the Baptist,” 714). Megbeszélhe-
titek, hogy János küldetésének elŒbbi szempontjai miként alkalmazhatók az osz-
tály azon tagjaira, akik viselik az ároni papságot.

• Mi történt Zakariással, amikor kétségbe vonta az angyal szavait? (Lásd Lukács
1:18–20.) Zakariás tettei miként mutatták megújult hitét János születése után?
(Lásd Lukács 1:59–63) Ã és Erzsébet Jánosnak nevezték fiukat, és ezáltal inkább
engedelmeskedtek Isten parancsának, semmint helyi hagyományokat követtek
volna.

• Míg Zakariás fia küldetésérŒl jövendölt, beszélt a megváltásról, az üdvösségrŒl, a
bınök bocsánatáról, a szeretŒ irgalomról és a világosságról (Lukács 1:68–79). Kire
utalt, amikor ezekrŒl a dolgokról beszélt? (Jézus Krisztusra.) Kérj meg egy tagot
az osztályból, olvassa el a János 1:6–9-et. Tégy bizonyságot arról, hogy KeresztelŒ
Jánoshoz hasonlóan nekünk is arra kell szolgálatunkat összpontosítani, hogy
segítsünk másoknak Krisztushoz jönni.

• Miután János megszületett, növekedett és „erŒsöd(ött) vala lélekben (szellem-
ben)” (Lukács 1:80). Szerintetek Jánosnak miért volt szükséges, hogy lélekben (szel-
lemben) növekedjen, hogy képes legyen betölteni küldetését? Mit tehetünk mi,
hogy szellemben növekedjünk?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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2. Mária és József megtudja, hogy Mária lesz az anyja Isten Fiának

Olvassatok el és beszéljetek meg kiválasztott verseket a Lukács 1:26–56 és Máté
1:18–25-bŒl. Mutasd meg a képet az Angyali üdvözletrŒl.

• Mit tudott meg Mária Gábriel angyaltól? (Lásd Lukács 1:26–33.) Miért kellett az
ÜdvözítŒnek halandó anya és halhatatlan Atya fiává lenni?

Jézus Krisztusról beszélve Elder Bruce R. McConkie ezt tanította:

„Isten volt az Atyja, a Halhatatlan Személyiség, ... aki révén a halhatatlanság
hatalmát örökölte, amely hatalom az örök életre; vagy a halál választása esetén
hatalom, hogy feltámadjon ismét halhatatlanságban, hogy attól kezdve örökké
éljen anélkül, hogy a halált elszenvedné. .. .

... Mária volt az anyja, a halandó asszony ... aki révén a halandóság hatalmát
örökölte, amely hatalom a halál elszenvedésére ...

Az isteninek és a halandónak egy személyben való ilyen keveredése ... miatt vált
lehetŒvé, hogy Urunk képes volt megvalósítani a végtelen és örökkévaló engesz-
telŒ áldozatot. Mivel Isten volt az Atyja és Mária az anyja, volt hatalma élni vagy
meghalni, amint választotta, és miután letette az életét, volt hatalma ismét fel-
venni azt, és aztán számunkra felfoghatatlan módon továbbadta a feltámadás
következményeit minden embernek, hogy mindenki feltámadjon a halálból”
(The Promised Messiah [1978], 470–71).

• Mit tudhatunk meg Máriáról az angyallal és Erzsébettel folytatott beszélgetésébŒl?
(Lásd Lukács 1:26–38, 45–49; lásd még Alma 7:10. Összegezd az osztály tagjainak
válaszait a táblán. Ha fiatalokat tanítasz, javasolhatod, hogy úgy tekintsenek Mári-
ára, mint egy igaz fiatal nŒ példájára.)

a. Mária kegyelmet talált Istennél (Lukács 1:28, 30). Mit jelent kegyelmet találni
Istennél? Milyen más forrásokhoz fordul néhány ember kegyelemért? A kegye-
lemért más források felé fordulás miként teheti nehézzé, hogy Istennél talá-
ljunk kegyelmet?

b. Mária méltó volt arra, hogy az Úr vele legyen (Lukács 1:28). Mit tehetünk mi,
hogy méltók lehessünk erre az áldásra?

c. Mária alázatos és engedelmes volt az Úr akarata iránt (Lukács 1:38, 48). Miért
fontos számunkra, hogy alávessük magunkat az Úr akaratának? Hogyan lehe-
tünk még alázatosabbak és engedelmesebbek?

d. Mária örvendezett ÜdvözítŒjében (Lukács 1:47). Miként örvendezhetünk mi az
ÜdvözítŒben?

• Miért örvendezett Erzsébet és meg nem született fia, amikor Mária látogatóba
ment hozzá? (Lásd Lukács 1:39–44; lásd még Lukács 1:15. Emeld ki, hogy a Szent-
lélek egyik legfontosabb szerepe, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról.)
Amikor megfelelŒ alkalom adódik, mondd el, a Szentlélek hogyan segített neked,
hogy elnyerd bizonyságodat Jézus Krisztusról, és kérj meg másokat is, hogy így
tegyenek.

• Hogyan tették próbára Józsefnek Mária iránti szerelmét? (Lásd Máté 1:18.) Miként
reagált József, amikor megtudta, hogy Mária gyermeket vár? (Lásd Máté 1:19.
Emeld ki, hogy a törvény szerint József a házassági szövetség megszegésével
vádolhatta volna Máriát, és nyilvános bírósági tárgyalás elé vihette volna. Az
ilyen tárgyalás végzŒdhetett volna halálos ítélettel. Ahelyett, hogy ezt tette volna,
elhatározta, hogy titokban felmenti Œt a házassági szerzŒdés alól.)
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• Hogyan segített Mennyei Atyánk Józsefnek elfogadni Mária állapotát, és felkészí-
teni Œt a saját kötelességeire? (Lásd Máté 1:20–23.) Mit tett József válaszként erre
az álomra? (Lásd Máté 1:24–25.) Ez a válasz mit tár fel jellemébŒl?

Kérj meg egy tagot az osztályból, hogy olvassa fel a Lukács 1:46-ot. Magyarázd meg,
hogy a magasztal szó ebben a versben Mária igyekezetére utal, hogy dicsérje az Urat,
és segít másoknak, hogy meglássák az Úr nagyságát.

• Erzsébet, Zakariás, KeresztelŒ János, Mária és József példája miként segít nektek,
hogy meglássátok az ÜdvözítŒ nagyságát, és növeljétek az Ãbelé vetett hiteteket?
Miként segíthetünk másoknak, hogy növeljék a Jézus Krisztusba vetett hitüket?

Fejezd ki háládat Erzsébet, Zakariás, KeresztelŒ János, Mária és József igaz példájáért.
Tégy bizonyságot a megbeszélt igazságokról.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként felhasználhatod

ezt az ötletet.

1. „Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát” (Lukács 1:4)

• Lukács bizonyságát egy Theofilus nevı embernek címezte (Lukács 1:3). Mi volt
Lukács célja bizonysága leírásával? (Lásd Lukács 1:3–4. Segített Theofilusnak
megtudni a dolgok bizonyosságát, amelyeket már megtanítottak.) Miként erŒsí-
tett meg benneteket az, amikor hallottatok másokat bizonyságot tenni ismerŒs
tantételekrŒl és jól ismert szentírás beszámolókról?

Összegzés
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A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, hogy örvendezzenek Jézus Krisztus születé-
sén, és kövessék azt a példát, amit ifjú korában mutatott: „[gyarapodék] bölcsességben
és testének állapotjában, és az Isten és emberek elŒtt való kedvességben” (Lukács 2:52).

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Lukács 2:1–7. Jézus Krisztus megszületik.
b. Lukács 2:8–39. Angyalok és sokan mások örvendeznek Jézus születésén.
c. Máté 2. Napkeleti bölcsek látogatják meg Jézust, és ajándékokat adnak neki.

Heródes, fenyegetve érezvén magát a zsidók királyának születése miatt, elrendeli
azoknak a kétéves és annál fiatalabb gyermekeknek a halálát, akik Bethlehemben
és környékén laknak. Az Úr angyala megparancsolja Józsefnek, hogy meneküljön
Egyiptomba Máriával és Jézussal, és késŒbb térjen vissza velük Izráelbe.

d. Lukács 2:40–52. Az Atya irányításával Jézus növekedett, és ifjúsága idején felké-
szült küldetésére.

2. További olvasmányok: Joseph Smith Translation, Matthew 3:24–26; 1 Nefi
11:1–23; Hélamán 14:1–8; 3 Nefi 1:4–21; 27:13–16; Tanok és szövetségek
93:11–20.

3. Ha a következŒ anyagok hozzáférhetŒk, használj fel belŒlük a lecke folyamán:

a. „Luke II”, egy hatperces filmrészlet a New Testament Video Presentations (53914)
kazettáról.

b. Képek: Nem volt hely a fogadóban (62115); Jézus születése (62116; Evangéliumi
képcsomag 200); Krisztus születése (62495; Evangéliumi képcsomag 201);
Angyali üdvözlet: a pásztorok értesülnek Krisztus születésérŒl (62117; Evangéli-
umi képcsomag 202); A napkeleti bölcsek (62120; Evangéliumi képcsomag 203);
Menekülés Egyiptomba (62119; Evangéliumi képcsomag 204); A gyermek Jézus a
templomban (62500; Evangéliumi képcsomag 205); Jézus Krisztus gyermekkora
(62124; Evangéliumi képcsomag 206); és Jézus és anyja (Evangéliumi képcso-
mag 242).

4. Javaslat a tanításhoz: Használj alkalmas képeket és videofilmeket, hogy meghívd
a Szellemet, tanítsd változatosan a leckét, és segíts az osztály tagjainak emlékeze-
tükbe idézni a megbeszélendŒ szentírástörténeteket (lásd Tanítás, nincs nagyobb
elhívás [36123], 160., 171. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Írd fel sorban a következŒ embereket a táblára: egy pásztor, Simeon, egy napkeleti bölcs,
Heródes, egy ember a fogadóból, Anna, egy angyal, Mária.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Olvasd fel a következŒ, Jézus Krisztus születésére vonatkozó megállapításokat. Kérd
meg az osztály tagjait, hogy illesszék a megállapításokat a megfelelŒ emberekhez:

1. Nagy távolságot utaztam, hogy megtaláljam Ãt, ajándékokat adtam neki és imád-
tam Ãt. (Egy napkeleti bölcs; Máté 2:1–2, 9–11.)

2. Nem adtam szállást Neki. (Egy ember a fogadóból; Lukács 2:7.)

3. Miután tanúbizonyságot kaptam a SzentlélektŒl, karjaimba vettem a gyermeket és
tudtam, békességben halhatok meg. (Simeon; Lukács 2:25–32.)

4. Ezt mondtam: „DicsŒség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön
békesség, és az emberekhez jó akarat.” (Egy angyal; Lukács 2:13–14.)

5. Gyorsan elmentem, hogy lássam Ãt. (Egy pásztor; Lukács 2:15–16.)

6. Nyugtalan voltam, és megpróbáltam megölni Ãt. (Heródes; Máté 2:3–4, 16).

7. Miután láttam Ãt a templomban, kifejeztem hálámat és terjesztettem születése
hírét. (Anna; Lukács 2:36–38.)

8. EltınŒdtem szívemben a történteken. (Mária; Lukács 2:19.)

Kérd meg az osztály tagjait, hogy tınŒdjenek el a következŒ kérdéseken a lecke
folyamán:

• Miként reagálsz az ÜdvözítŒ születésének hírére? Hogyan reagálsz életére, halá-
lára, engesztelŒ áldozatára és feltámadására?

Amint a következŒ szentírásrészletet tanítod, segíts az osztály tagjainak megérteni,
miért kell örvendeznünk az ÜdvözítŒ születésén. Beszéljétek meg, hogyan követhe-
tjük az ifjúkorában mutatott példáját.

1. Jézus Krisztus megszületik

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 2:1–7-et. Mutass be néhány képet a „Felké-
szülés” részben felsoroltak közült.

• Jézus dicsŒséggel bírt Mennyei Atyánkkal együtt „a világ létele elŒtt” (János
17:5). Ã termetette a mennyeket és a földet (Móziás 3:8). Jehovaként kinyilatkoz-
tatta a parancsolatokat és az evangéliumi igazságokat az Ószövetség prófétáinak
(3 Nefi 15:2–5). Miért jött Jézus a földre? (Lásd 3 Nefi 27:13–16.)

• Melyek voltak Jézus születésének körülményei? (Lásd Lukács 2:7.) Hogyan vetítet-
ték ezek a körülmények elŒre halandó szolgálatát és engesztelŒ áldozatát? Hogyan
utasítják ma vissza az emberek, hogy életükben helyet adjanak az ÜdvözítŒnek?
Mit tehetünk, hogy életünkben helyet adjunk neki?

2. Az angyalok és sokan mások örvendeztek Jézus születésén

Beszéljétek meg a Lukács 2:8–39-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel
hangosan kiválasztott verseket. Mutass be néhány képet a „Felkészülés” részben
felsoroltak közül.

Ha felhasználod a „Luke II” videofilmet, mutasd be most.

• Mit mondtak az angyalok, amikor bejelentették Jézus születését? (Lásd Lukács
2:13–14.) Miként dicsŒítette Jézus az Atyát? Hogyan hozott békét és jó akaratot

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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minden embernek, és személyesen nektek? Hogyan fejezhetjük ki hálánkat
Istennek Fia ajándékáért?

• Mit tettek a pásztorok, miután látták az újszülött ÜdvözítŒt? (Lásd Lukács 2:17–18.)
Mit tehetünk mi, hogy kövessük példájukat? Kérd meg az osztály tagjait, gondolja-
nak valakire, akivel megoszthatnák az ÜdvözítŒrŒl való bizonyságukat.

• Mit tett Mária Jézus születése és a pásztorok látogatása után? (Lásd Lukács 2:19.)
Mit árul el ez Máriáról? Miért fontos, hogy idŒt szakítsunk arra, hogy a szent
élményeket ápoljuk és eltöprengjünk rajtuk?

• Hogyan készítették fel Simeont és Annát arra, hogy meglássák a gyermek Jézust?
(Lásd Lukács 2:25–26, 37.) Miként reagáltak, amint meglátták Ãt? (Lásd Lukács
2:27–35, 38.) Mit tudunk meg az ÜdvözítŒrŒl próféciáikból?

3. Bölcsek jöttek, hogy imádják a gyermek Jézust. Heródes arra törekszik, hogy
megölje Ãt

Olvassatok el és beszéljetek meg a Máté 2-bŒl kiválasztott verseket. Mutass be
néhány képet a „Felkészülés” részben felsoroltak közül.

• Miért akarták a „napkeleti bölcsek” mindenképpen megtalálni Jézust? (Lásd Máté
2:1–2.) Mit tettek, amikor megtalálták Ãt? (Lásd Máté 2:11. Jegyezd meg, hogy
amikor végre Jézushoz értek, „kisgyermek” volt, nem újszülött csecsemŒ.) Milyen
ajándékot ajánlhatunk fel az Úrnak?

• Miért akarta Heródes megtalálni Jézust? (Lásd Máté 2:3–6, 13. Nyugtalan volt, és
meg akarta ölni Jézust.) Miért nyugtalanította a királyt Jézus Krisztus születése?
(Lásd Máté 2:2, 6. A próféciák szerint Jézus fog uralkodni Izráelben.)

• Miként védték meg Jézust HeródestŒl? (Lásd Máté 2:13–15.) Honnan tudta Józ-
sef, hogy mikor térjen vissza Egyiptomból? (Lásd Máté 2:19–23.) Szerintetek Józ-
sef miért volt képes megkapni ezt a vezetést IstentŒl? Mit tehetnek a ma apái és
anyái, hogy alkalmasak legyenek családjaikra vonatkozó kinyilatkoztatást kapni?
Miként segített benneteket Isten, amint az Ã irányítását kerestétek családotokat
illetŒen?

4. Az Atya vezetésével Jézus ifjú korában felkészült küldetésére

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 2:40–52-t. Mutass be néhány képet a
„Felkészülés” részben felsoroltak közül. Magyarázd el, hogy József, Mária és más
hithı zsidók megünnepelték a húsvét ünnepét Jeruzsálemben. Mivel szokás volt,
Jézus elkísérte Œket, amint betöltötte a 12. évét (Lukács 2:41–42).

• A húsvét megünneplése után Jeruzsálemben, Mária és József hazaindultak Názá-
retbe, amikor rádöbbentek, hogy a tizenkét éves Jézus nincs velük (Lukács
2:43–45). Végül hol találtak rá? (Lásd Lukács 2:46.) Ha szüleitek vagy más szeret-
tetek nem tudná, hol vagytok, biztosak lehetnének-e, hogy olyan dolgokat tesz-
tek, amelyek Mennyei Atyánk örömére szolgálnak?

• Joseph Smith fordításában a Lukács 2:46 azt mondja, hogy a férfiak a templom-
ban hallották Jézust, és kérdéseket tettek fel Neki. Mit nyilatkoztat ki ez Jézus ifjú-
ságáról és neveltetésérŒl?

• Amikor Mária és József megtalálták Jézust, Mária ezt mondta neki: „atyád és
én nagy bánattal kerestünk téged” (Lukács 2:48). Kire utalt Mária, amikor ezt
mondta: „atyád”? (Józsefre.) Miként reagált Jézus Mária aggodalmára? (Lásd
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Lukács 2:49.) Kire utalt Jézus, amikor ezt mondta: „Atyámnak dolgai”? (Men-
nyei Atyánkra.) Mit mond ez nekünk a fiatal Jézus elŒre elrendelt küldetése
megértésérŒl?

• Ifjúként Jézus hogyan bánt Máriával és Józseffel? (Lásd Lukács 2:51. Bár Isten Fia
volt, alá volt rendelve anyjának és Józsefnek.) Mit tanulhatunk ebbŒl a példából?

• Ifjúként Jézus „gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és
emberek elŒtt való kedvességben” (Lukács 2:52). Más szavakkal, fejlŒdött intellektu-
álisan, fizikailag, szellemileg és szociálisan. Melyek azok a jellemzŒ dolgok, amiket
megtehetünk, hogy intellektuálisan, fizikailag, szellemileg és szociálisan növeked-
jünk?

• Mit tudunk meg a Tanok és szövetségek 93:11–17-bŒl az ÜdvözítŒ ifjúkori fejlŒdé-
sérŒl? (Felkészülése során, hogy a Megváltónk legyen, Jézus nem kapott meg min-
den szükséges intelligenciát, hatalmat, bölcsességet és dicsŒséget egyszerre. Ezeket
a dolgokat kegyelemrŒl kegyelemre, apránként kapta.) Ez az igazság miként
vonatkozik ránk? (Lásd T&Sz 93:18–20.)

Összegzés Tégy bizonyságot azokról az igazságokról, amelyeket ebben a leckében beszéltetek
meg. Buzdítsd az osztály tagjait, hogy örvendezzenek az ÜdvözítŒ születésén, és
kövessék a fiatal korában mutatott példáját.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. „Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szivében forgatja vala” (Lukács 2:19)

Amikor arról beszélgettek, hogy Mária tiszteletteljesen reagált Jézus születésére, hívj
meg egy édesanyát, hogy beszéljen egyik gyermeke születése utáni érzéseirŒl.

2. Tevékenység a fiataloknak

Válassz ki öt fontos szentírásrészletet a leckébŒl, és ismertesd minden rész tartalmát
az osztály tagjaival. Majd csukják be Bibliájukat. Adj kulcsszavakat, amelyek ráveze-
tik Œket az átnézett szentírásrészletekre, mondj meg minden egyes kulcsszót, hogy
ne legyen kétséges, melyik szakaszra utalsz. (Például, mondhatod ezt: „Ez a vers az
angyalok Istent dicsŒítŒ szavait tartalmazza, amikor Jézus megszületett.” Az egyetlen
lehetséges válasz: Lukács 2:14.) Miután felolvastad a kulcsszavakat, nyissák ki a Bibli-
ájukat, és keressék meg a helyes szakaszt. Ezt a tevékenységet arra használd, hogy
jobban megismerkedjenek a szentírásrészletekkel, és ne arra, hogy versenyezzenek.
Ne tölts el vele öt percnél többet.
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A lecke célja A lecke célja inspirálni az osztály tagjait, hogy közeledjenek az ÜdvözítŒhöz azáltal,
hogy megbánják bıneiket, megtartják keresztelési szövetségeiket és ellenállnak a
kísértésnek.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 3:1–12. KeresztelŒ János bınbánatot hirdet és keresztel, elŒkészítve az
utat az Úr Jézus Krisztus számára.

b. Máté 3:13–17. KeresztelŒ János megkereszteli Jézust.
c. Máté 4:1–11. Jézus sikeresen ellenáll a Sátán kísértésének a pusztában.
d. János 1:35–51. KeresztelŒ János néhány tanítványa elhatározza, hogy követi

Jézust.

2. További olvasmányok: Márk 1:1–13; Lukács 3:1–22; 4:1–14; János 1:19–34;
2:1–25; 2 Nefi 31.

3. Ha a következŒ képek hozzáférhetŒk, használd Œket a lecke folyamán: János prédi-
kál a pusztában (62132; Evangéliumi képcsomag 207), KeresztelŒ János megke-
reszteli Jézust (62133; Evangéliumi képcsomag 208).

4. Javaslat a tanításhoz: Használd fel az óra idejét bölcsen. Tervezd meg, mit fogtok
megbeszélni, mennyi idŒt töltetek a lecke egyes részeivel, de aztán engedd a
Szellemnek, hogy vezessen. Ne állíts le egy tartalmas beszélgetést csak azért, hogy
megbeszéljétek az egész leckét. Fontosabb, hogy az osztály tagjai tanuljanak és
érezzék a Szellemet, mint hogy a lecke minden részletét megbeszéljétek.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Írd fel a következŒt a táblára, és kérdezd meg az osztály tagjait, tudják-e, mit jelent:

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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„Készítsétek az Úrnak útját ...”



Magyarázd el, hogy ez egy héber szó: a Messiás, amely felkentet jelent. A zsidók
századokon át várták a Messiás jövetelét, aki – a prófécia szerint – felkent királyuk és
Szabadítójuk lesz. A Krisztus a Messiás görög megfelelŒje. Jézus Krisztus volt a régen
várt Messiás, és KeresztelŒ János volt az a próféta, akit azért küldtek, hogy elŒké-
szítse az utat az Ã számára.

Beszéljétek meg, hogy a következŒ szentírásrészlet tanításai miként segítenek közelebb
kerülnünk az ÜdvözítŒhöz. Mivel nehéz lenne feltenni minden kérdést, vagy a lecke
minden részletét megbeszélni, imádságos szívvel válogasd ki azokat, amelyekre az
osztály tagjainak leginkább szükségük van.

1. KeresztelŒ János elŒkészíti az utat az Úr Jézus Krisztus számára

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 3:1–12-t. Mutasd meg a képet, amelyen
János prédikál, és mondd el a következŒ ismertetŒt a saját szavaiddal:

Századokkal János születése elŒtt sok próféta megjósolta küldetését, és bizonyságot
tett nagyságáról, arról az emberrŒl, aki elŒkészít az utat a Messiás számára (Ésaiás 40:3;
1 Nefi 10:7–10). János küldetését elŒkészítendŒ, Gábriel angyal bejelentette János
közelgŒ születését (Lukács 1:13–19), Zakariás megjövendölte a napot, amikor Jánosnak
nevet adnak és körülmetélik (Lukács 1:67–79), és egy angyal felszentelte küldetésére a
nyolcnapos Jánost (T&Sz 84:27–28). A legnagyobb kijelentést János nagyságáról maga
az ÜdvözítŒ tette, aki azt mondta: „azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs
nagyobb próféta KeresztelŒ Jánosnál” (Lukács 7:28).

János körülbelül hat hónappal Jézus elŒtt született. Röviddel Jézus születése után
Heródes, fenyegetve érezve magát a kijelentés által, hogy a zsidók új királya megszüle-
tett, „megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két
esztendŒstŒl és azon alól” (Máté 2:16). Hogy megvédje Jézust, egy angyal megjelent
Józsefnek álmában, és megparancsolta neki, hogy vigye Jézust és Máriát Egyiptomba
(Máté 2:13–15). Hogy megvédje Jánost, „Zakariás elvitette [Erzsébettel] a hegyekbe,
ahol sáskán és erdei mézen” nevelkedett fel. Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál.
Joseph Fielding Smith [1976], 261). János nyilvános küldetését sok évvel késŒbb
kezdte, elŒször a pusztában, majd Jeruzsálemben prédikálva, és „a Jordánnak egész
környékén” (Máté 3:5).

• Mi volt KeresztelŒ János küldetése? (Lásd Lukács 1:76–79; 3:3–4.) Szerintetek
miért volt fontos, hogy valaki elŒkészítse az utat az Úr számára?

• Milyen üzenetet prédikált János, hogy elŒkészítse az embereket az ÜdvözítŒ jöve-
telére? (Lásd Máté 3:1–2.) Mit jelent megbánni a bınöket? (Kérd meg az osztály
tagjait, beszéljék meg a válaszokat erre a kérdésre, és sorold fel a táblán a bınánat
néhány szempontját az alábbiak szerint. Megkérheted az osztály tagjait, hogy
olvassák fel az ide vonatkozó szentírásokat.)

a. Isten szerint való szomorúság érzése a bın miatt (2 Korinthus 7:9–10).
b. A bınök megvallása és elhagyása (T&Sz 58:42–43).
c. Kárpótlás a rossz cselekedetekért, ahol lehetséges (Lukács 19:8).
d. A parancsolatok iránti engedelmesség (T&Sz 1:31–32).
e. Az Úrhoz fordulni és Ãt szolgálni (Móziás 7:33).

• A bınbánat miként segít bennünket felkészülni, hogy Mennyei Atyánkkal és
Jézus Krisztussal éljünk? (Lásd 3 Nefi 27:19.) A bınbánat hogyan segít nekünk,
hogy közelebb kerüljünk Hozzájuk minden nap?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• A farizeusok és szadduceusok tanúi voltak a kereszteléseknek, amelyeket János
végzett, de nem választották a megkeresztelkedést (Máté 3:7; Lukács 7:29–30). János
megdorgálta Œket, sürgetve, hogy bánják meg bıneiket, és teremjenek a megtérés-
hez (bınbánathoz) illŒ gyümölcsöket (Joseph Smith Translation, Matthew 3:35);
Mik a bınbánat gyümölcsei? (Lásd Moróni 8:25–26.)

• János vízzel keresztelt a megtérésre (bınbánatra) és megígérte, hogy Jézus „Szent
Lélekkel és tızzel” keresztel majd (Máté 3:11). Mit jelent „Szent Lélekkel és tızzel”
megkereszteltetni?

Szentlélekkel és tızzel kereszteltetünk meg, amikor megkapjuk a Szentlélek aján-
dékát kézrátétel által (T&Sz 20:41). „A Szentlélek ajándéka a jog, hogy az ember
birtokolja a Szentlélek társaságát, valahányszor méltó rá. ... Tisztító erŒként hat,
hogy megtisztítson egy embert, és megszentelje minden bınétŒl. Ezért beszélnek
gyakran róla úgy, mint »tız«-rŒl” (Bible Dictionary, “Holy Ghost,” 704).

2. KeresztelŒ János megkereszteli Jézust

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 3:13–17-et. Mutasd meg a képet, amelyen
János Jézust kereszteli.

• Miért habozott János megkeresztelni Jézust? (Lásd Máté 3:14.) Miért volt szüksége
Jézusnak a megkeresztelkedésre? (Lásd Máté 3:15; 2 Nefi 31:6–7, 9–11.) Miért
kell nekünk megkeresztelkednünk? (Lásd 2 Nefi 31:5, 12–13, 17–18; T&Sz 20:71;
49:13–14.)

• Milyen szövetségeket kötünk, amikor megkeresztelkedünk? (Lásd T&Sz 20:37.)
Ezek a szövetségek miként hatnak hétköznapi tetteinkre? (Lásd Móziás 18:8–10.)

3. Jézus sikeresen ellenáll a Sátán kísértéseinek a pusztában

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 4:1–11-et.

• Jézus megkeresztelkedése után hamarosan a Szellem a pusztába vezette, hogy Isten-
nel legyen (Joseph Smith Translation, Matthew 4:1). Szerintetek ez a tapasztalat
hogyan készítette elŒ Jézust, hogy eredményesen ellenálljon a Sátán kísértéseinek?
A böjtölés, ima és a Szellem általi vezetés hogyan fegyverez fel a kísértés ellen?

• Milyen vágyra próbált a Sátán apellálni, amikor megkísértette Jézust, aki éppen
böjtölt, hogy változtassa a köveket kenyérré? (Lásd Máté 4:2–3. Arra a vágyára,
hogy elégítse ki fizikai étvágyát.) Hogyan kísért a Sátán bennünket, hogy enge-
djünk fizikai étvágyunknak? Miként ismerhetjük fel és állhatunk ellent ezeknek a
kísértéseknek?

• A Sátán megpróbált a hiúságra apellálni, amikor megkísértette Jézust, hogy vesse
le magát a templom tetejérŒl, és bizonyítsa be, van hatalma arra, hogy megment-
sék az angyalok (Máté 4:5–6). Hogyan próbál a Sátán a mi hiúságunkra apellálni?
Miként ismerhetjük fel és állhatunk ellent sikeresen a kísértéseknek, hogy kielégít-
sük hiú vágyainkat?

• Mit ajánlott fel a Sátán Jézusnak, ha Jézus imádná Œt? (Lásd Máté 4:8–9.) Hogyan
kísért a Sátán bennünket világi gazdagsággal és hatalommal? Miként ismerhetjük
fel és állhatunk ellent ezeknek a kísértéseknek? (Lásd Máté 4:10.)

• Mi volt hamis a Sátán ajánlatában, hogy Jézusnak adja a világ országait? (Lásd
T&Sz 104:14.) Milyen hamis ígéreteket tesz ma a Sátán, hogy rábírjon bennünket
a bınre?
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• Jézus úgy reagált a Sátán minden kísértésére, hogy a szentírásból idézett (Máté 4:3–4,
6–7, 8–10). Miként adnak a szentírások erŒt, hogy sikeresen ellenálljunk a kísértés-
nek? (Lásd Hélamán 3:29–30.)

• A Sátán kétszer kérdŒjelezte meg, hogy Jézus valóban Isten Fia (Máté 4:3, 6). Sze-
rintetek a Sátán miért tette fel ezt a kérdést? A mai világban hogyan teszi fel ezt a
kérdést? Amikor kísértéssel nézünk szembe, mennyiben segít annak tudása, hogy
Isten gyermekei vagyunk? (Lásd Mózes 1:12–22.)

• Hogyan segíthet annak tudása, hogy Jézus, Isten Fia hasonló kísértésekkel nézett
szembe, mint amilyenekkel mi szembesülünk? (Amikor az osztály tagjai ezt a
kérdést beszélik meg, felolvastathatod velük a Zsidók 4:14–15-öt.)

Elder Joseph B. Wirthlin mondta: „Az Úr nagyon tudatában van a mi halandó-
ságunknak. Ismeri gyengéinket. Megérti mindennapi életünk kihívásait. Nagyon
át tudja érezni a földi vágyak és szenvedélyek kísértéseit” (Conference Report,
1996. ápr., 46; vagy Ensign, 1996. máj., 34).

4. KeresztelŒ János néhány tanítványa elhatározta, hogy követi Jézust

Olvassatok el és beszéljetek meg a János 1:35–51-bŒl kiválasztott verseket.

• Amikor Jézus elkezdte halandó küldetését, mire ösztönözte KeresztelŒ János saját
tanítványait, mit tegyenek? (Lásd János 1:35–37.) Amikor Jézus látta, hogy
KeresztelŒ János két tanítványa követi Ãt, mit tett? (Lásd János 1:38–39.)

• Mit tett András, amikor hallotta és felismerte az ÜdvözítŒt? (Lásd János 1:40–42.)
Hogyan válaszolt Filep Nátánael kétségeire, miután bizonyságot nyert, hogy Jézus
a Messiás? (Lásd János 1:43–46.) Mit tehetünk, hogy másokat hívjunk, jöjjenek
és lássák az ÜdvözítŒt?

Összegzés Tégy bizonyságot, a meghívás, hogy jöjjenek és lássák az ÜdvözítŒt, mindegyikünk
számára érvényes. Magyarázd el, hogy elfogadhatjuk a meghívást a bıneink megbá-
nása, megkeresztelkedésünk, keresztelési szövetségeink betartása és a kísértéssel
szembeni sikeres ellenállásunk által.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Gondolatok az ÜdvözítŒ keresztelésérŒl

Nézzétek át a Máté 3:16–17-et.

• Az ÜdvözítŒ keresztelése miként bizonyítja, hogy a keresztelésnek alámerítéssel
kell történnie? (Lásd Máté 3:16; lásd még János 3:23; Róma 6:3–6; 3 Nefi
11:23–26; Bible Dictionary, “Baptism,” 618. Az utalások megmagyarázzák, hogy a
baptism (keresztelés) „szó görög eredetı, jelentése bemerít vagy alámerít”.)

• Mit látott János, miután megkeresztelte Jézust? (Lásd Máté 3:16.) Kinek a hangja
hallatszott? (Lásd Máté 3:17.) Az ÜdvözítŒ keresztelŒjérŒl szóló beszámoló mit
tanít nekünk az Istenség természetérŒl? (Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus és a
Szentlélek különálló lények.)
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2. Jézus tiszteletet és szeretetet mutat anyja iránt

Magyarázd el, hogy miután Jézus megkeresztelkedett, Ã és tanítványai egy menyeg-
zŒi lakomán vettek részt Kánában (János 2:1–11). Amikor az anyja mondta, hogy
nincs bor a lakomához, Jézus megkérdezte az anyját, mit akar, mit tegyen érte, és
Jézus azt mondta, megteszi azt. (Lásd Joseph Smith Translation, John 2:4.)

• Jézusnak anyjához intézett szavai mit tárnak fel iránta való érzéseirŒl? Mit tett
Jézus, hogy segítsen neki? (Lásd János 2:6–11. Emeld ki, hogy ez Jézus elsŒ csoda-
tétele, melyet az Újszövetségben lejegyeztek.)

3. Jézus tiszteletet mutat, amint megtisztítja a templomot

Az osztály tagjai olvassák el a János 2:13–17-et, amely beszámol arról, hogy Jézus
kereskedŒket és pénzváltókat talált a templomban, akik megszentségtelenítették azt.
Ha rendelkezésedre áll a Jézus megtisztítja a templomot (62163; Evangéliumi képcso-
mag 224) címı kép, mutasd meg. Emeld ki, hogy Jézus tiszteletét fejezte ki, amikor
„kiızé mindnyájokat a templomból, ... és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat
pedig feldönté” (János 2:15). Magyarázd el, hogy a Mennyei Atyánk iránti tisztelet
többet jelent, mint csendben ülni az egyházi gyıléseken. Magában foglalja azt, hogy
tetteinkkel fejezzük ki iránta való szeretetünket, és hogy elismerjük hatalmát.
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A lecke célja A lecke célja annak elŒsegítése, hogy az osztály tagjai megértsék, az örökké tartó élet
elnyeréséhez újjá kell születnünk, és követnünk kell Jézus Krisztust.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentításokról:

a. János 3:1–22. Jézus azt tanítja Nikodémusnak, hogy mindenkinek újjá kell
születni víz és Szellem által, hogy belépjen Isten országába. Jézus azt tanítja,
hogy Ã az Isten Egyszülött Fia, aki az emberiség megmentésére (üdvözítésére)
küldetett.

b. János 4:1–42. Jézus a szamaritánus asszonyt tanítja Jákób forrásánál. Sok
szamaritánus megtér.

2. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz be az osztályba:

a. Egy egészséges, jól öntözött növényt, és egy víz hiányában elhervadt növényt
(vagy rajzolj a táblára egy egészséges és egy elhervadt növényt, amint azt a
figyelemfelkeltŒ tevékenység mutatja.)

b. Egy kancsó vizet.

3. Ha a következŒ anyagok hozzáférhetŒk, használj fel belŒlük a lecke folyamán:

a. Krisztus és a samáriai asszony (62169 címı kép; Evangéliumi képcsomag 217).
b. “The Woman at the Well”, egy nyolcperces részlet a New Testament Video

Presentations (53914) kazettáról.
c. A Szentföld térképe az újszövetségi idŒkbŒl.

4. Javaslat a tanításhoz: „Tudva azt, hogy az egyének felelŒsek az evangélium tanul-
mányozásáért, feltehetjük a kérdést – Mi a tanítók szerepe? Az, hogy segítsenek az
egyéneknek felelŒsséget vállalni az evangélium tanulmányozásában – felkelteni
bennük a vágyat a tanulásra, megértésre és az evangélium szerinti életre, és megmu-
tatni nekik, hogy ezt hogyan tegyék" (Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 61. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Mutasd be az egészséges és a hervadt növényt (lásd a „Felkészülés” részt), vagy rajzold
le Œket a táblára, amint az a következŒ oldalon látható. Mutasd meg a kancsó vizet is.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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• Mi történik a növénnyel, ha nem kap vizet? Mi történik velünk, ha nem kapunk
vizet?

Magyarázd el, hogy éppen úgy meg fogunk halni fizikailag, ha nem kapunk fizikai
vizet, mint ahogy meg fogunk halni szellemben, ha nem kapunk szellemi vizet. Ez
a lecke Jézusnak a víz és Szellem általi újjászületés tanításáról szól, és arról az élŒ
vízrŒl, amit Ã ajánl.

Amint a következŒ szentírásrészletet tanítod, beszéljétek meg, miként vonatkoznak
azok a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó érzéseikrŒl.

1. Jézus azt tanítja Nikodémusnak, hogy mindenkinek újjá kell születnie víztŒl
és SzellemtŒl, hogy belépjen Isten országába

Beszéljétek meg a János 3:1–22-t. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel kivá-
lasztott verseket hangosan. Magyarázd el, hogy Nikodémus a zsidó közösség egyik
vezetŒje volt. Jézushoz ment, mivel tudta, hogy IstentŒl jött tanítóul (János 3:2).

• Mit tanított Jézus Nikodémusnak, amit meg kell tennie, hogy beléphessen Isten
országába? (Lásd János 3:5.) Mit jelent víz által születni? (János 3:5; megkeresztel-
kedni). A keresztelés miként jelképe az újra születésnek? (A víz alá merülés régi
bıneink halálát vagy eltemetését jelképezi; amikor kiemelkedünk a vízbŒl, egy új
életet kezdünk.) Mit jelent LélektŒl (SzellemtŒl) születni? (János 3:5; megkapni
a Szentlélek ajándékát).

• Elder Bruce R. McConkie azt tanította, hogy „az egyháztagok csupán a keresztelés
puszta ténye által nem születnek újjá” (Doctrinal New Testament Commentary,
3. köt. [1966–73], 1:142). A megkeresztelkedésen és a Szentlélek ajándékának
elnyerésén kívül mi más szükséges ahhoz, hogy újjászülessünk? (Lásd János 3:16,
18; Móziás 5:1–7; 27:25–26; Alma 5:14–35; 22:15–18. Megkérheted az osztály tag-
jait, hogy jelöljék meg azokat a részeket a versekben, melyek az újjászületésre
vonatkoznak. Alant látható egy mintafelsorolás. Emeld ki, hogy a versek Mormon
könyvébŒl világossá teszik, mit jelent újjászületni.)

a. Hit Jézus Krisztusban (János 3:16, 18).
b. Megtapasztalni a következŒket: „hatalmas változást ... a szívünkben, úgyhogy

most már nem akarunk semmi rosszat tenni, hanem mindig csak jót csele-
kedni” (Móziás 5:2; lásd még Alma 5:12–14, 26).

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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c. „... kell újjászületniük, hogy érzéki, bukott állapotukból igaz emberekké
legyenek” (Móziás 27:25).

d. „és az Œ [Isten] fiai és leányai lehessenek” (Móziás 5:7; 27:25).
e. „új teremtmények” lesznek (Móziás 27:26).
f. „arcotok az Œ [Isten] képét tükrözi” (Alma 5:19; lásd még 14. vers).
g. Bınbánat által, „aki ruháját fehérre mosta ..., hogy azon semmi piszok nem

maradt ... annak [Krisztus] vére által” (Alma 5:21; lásd még Alma 5:19, 33–34;
22:18).

• Elder McConkie azt is tanította, hogy az újjászületés „nem történik meg azonnal.
Ez egy folyamat” (“Jesus Christ and Him Crucified,” 1976 Devotional Speeches of
the Year, 399). Mit tehetünk, hogy ez a folyamat egész életünkön át folytatódjon?
(Lásd 2 Nefi 31:19–20.) Miként gyŒzhetjük le a szellemi fejlŒdésünkben bekövet-
kezŒ elkedvetlenedést vagy visszaesést? Milyen változást vettetek észre magatok-
ban vagy másokban az újjászületés folyamatában?

• Kérj meg egy tagot az osztályból, hogy olvassa el a János 3:14–18-at hangosan. Az
ÜdvözítŒ küldetésének ezen igazságai hogyan vonatkoznak arra a parancsolatára,
hogy újjá kell születnünk?

• Jézus a világosság és a sötétség fogalmát használta fel, hogy Nikodémust tanítsa
(János 3:19–21). Miért választják néhányan a sötétséget a világosság helyett?
Miként tarthatjuk meg azt a képességünket, hogy szeressük a világosságot és elke-
rüljük a sötétséget? Mit ígért az Úr azoknak, akik befogadják a világosságot?
(Lásd T&Sz 50:24; 88:67.)

2. Jézus a samáriai asszonyt tanítja Jákób forrásánál

Olvassatok el és beszéljetek meg a János 4:1–42-bŒl kiválasztott verseket. Mutasd
meg a Szentföld térképét. Magyarázd el, hogy mialatt Jézus és tanítványai Júdeá-
ban és Galileában jártak, (megmutathatod ezeket a helyeket a térképen), megálltak
pihenni Jákób forrásánál Samáriában. Mialatt Jézus a forrásnál ült, egy samáriai
asszony jött, hogy vizet merjen.

Mutasd meg a képet az asszonyról a forrásnál. Ha felhasználod az „Asszony a for-
rásnál” (“The Woman at the Well”) címı filmet, akkor most mutasd be.

• A zsidók „nem barátkoznak a samáriaiakkal” (János 4:9), és rendszerint elkerülik
Samáriát, amikor utaznak. Jézus mégis szándékosan Samárián keresztül ment.
Mit árul ez el róla? A mai világban kik a szamaritánusok? (A válaszok szólhatnak
bármely emberrŒl vagy csoportról, akiket alacsonyabb rendınek tartanak.)
Miként kell bánnunk velük?

• Miként tette könnyebbé a samáriai asszony Jézus dolgát, hogy tanítsa Œt? (Lásd
János 4:9, 11–12, 15, 19, 25. A válaszok szólhatnak arról, hogy alázatos volt,
vágyott többet megtudni, és hitt szavainak.) Mit tehetünk mi, hogy fogékonyab-
bak legyünk az ÜdvözítŒ tanításaira?

• Hogyan változott a samáriai asszony, amint Jézus beszélt hozzá? Miként segített
Jézus, hogy elŒidézze ezt a változást? (A következŒ válaszok lehetségesek: Jézus az
asszony értelmi szintjén tanította Œt, bizonyságot tett Önmagáról, erŒteljesen
használta fel a vizet mint szimbólumot, könyörületes volt.) Hogyan követhetjük
példáját, amint másokat tanítunk?
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• Jézus azt mondta a samáriai asszonynak, hogy képes neki „élŒ vizet” adni (János
4:10). Szerintetek mit jelent az „élŒ víz”? (Lásd 1 Nefi 11:25; T&Sz 63:23. A válaszok
között lehetnek: az evangélium tantételei, Isten szeretete és az engesztelŒ áldozat.)
Hogyan juthatunk élŒ vízhez? Miként áldott meg titeket ez az élŒ víz?

• A samáriai asszony vízért ment a forráshoz (János 4:7). Azonban miután Jézussal
beszélt, otthagyta a vedrét a forrásnál, és elment, hogy másoknak is beszéljen a
tapasztalatáról (János 4:28–29). Mit tanulhatunk az Œ példájából?

• Miként áldattak meg mások a samáriai asszony hite által? (Lásd János 4:39–42.)
Hogyan kaptatok áldást, vagy láttatok másokat áldásokat kapni az Úrban való hit
által? Hitünk miként befolyásol másokat körülöttünk?

Összegzés Ha felhasználtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, mutasd meg ismét a növényeket
és a kancsót. Magyarázd el, ahogyan a növényeknek kell a víz az élethez, ugyanúgy
kell nekünk is követnünk az ÜdvözítŒt és tanításait, hogy újjászülessünk és örök éle-
tünk legyen.

Tégy bizonyságot a lecke során megbeszélt igazságokról. Szólítsd fel az osztály tag-
jait, hogy törekedjenek Jézus Krisztus megtalálására, kövessék Ãt, és folytassák az
újjászületés folyamatát.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyiket.

1. „Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy Œ elŒtte küldettem el” (János 3:28)

• A János 3:25–36-ban mi János állásfoglalása az ÜdvözítŒvel kapcsolatos szerepé-
rŒl? János magatartása hogyan példázza az igaz tanítványságot? Mi hogyan alkal-
mazhatjuk ezt a magatartást az egyházi szolgálatunk során?

2. „... a tájékok ... már fehérek az aratásra” (János 4:35)

• Mit tanított Jézus tanítványainak a misszionáriusi munkáról a János 4:35–38-ban?
Mire gondolt, amikor azt mondta, hogy a mezŒ már fehér, és kész az aratásra?
Hogyan alkalmazza ugyanezt a szimbólumot az ÜdvözítŒ a Tanok és szövetségek
4:1–4 and 75:3–5-ben? Kérd meg az osztály tagjait, beszéljenek azokról a tapasz-
talataikról, amikor másokkal osztották meg az evangéliumot.

3. Jézus meggyógyítja a királyi ember fiát

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 4:46–54-et.

• Mit akart a királyi ember Jézustól? (Lásd János 4:46–47.) Mi volt Jézus elsŒ vála-
sza? (Lásd János 4:48.) Hogyan reagált a királyi ember? (Lásd János 4:49.)

• Mi volt Jézus második válasza a királyi embernek? (Lásd János 4:50.) Hogyan reagált
a királyi ember? (Lásd János 4:50.) Mi volt az eredménye a királyi ember hitének?
(Lásd János 4:51–54.) Mit tanulhatunk ebbŒl a beszámolóból a hit erejérŒl?
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait megérteni, hogy az apostolokat Jézus Krisztus
különleges tanúinak hívja el az Úr, és hogy áldottak vagyunk, amikor támogatjuk és
követjük Œket.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Lukács 4:14–32. Jézus a názáreti zsinagógában tanít, és bizonyságot tesz arról,
hogy Ã a Messiás, akirŒl Ésaiás prófétált. A nép dühödten elutasítja Ãt.

b. Lukács 5:1–11, 27–28; 6:12–16. Jézus elhívja a tizenkét apostolát.
c. Máté 10. Jézus felszenteli, útba igazítja a tizenkét apostolt, és kiküldi Œket az

evangéliumot prédikálni.

2. További olvasmányok: Ésaiás 61:1–2; Máté 4:18–22; Márk 1:16–20; 3:13–19;
6:7–13; Lukács 9:1–6; 12:1–12; Tanok és szövetségek 107:23–24, 33–35, 39, 58.

3. Ha a következŒ képek hozzáférhetŒk, használd Œket a lecke folyamán: A halászok
elhívása (62496; Evangéliumi képcsomag 209) vagy Jézus és a halászok (62138;
Evangéliumi képcsomag 210); Krisztus felszenteli az apostolokat (62557; Evangéli-
umi képcsomag 211); és egy kép a jelenlegi Tizenkét Apostol Kvórumáról (az
Ensign vagy a Liahona legújabb konferenciai kiadványa.)

4. Javaslat a tanításhoz: Tanuld meg és használd az osztály tagjainak neveit. Amikor
ezt teszed, látják, hogy egyénenként is törŒdsz velük. Az osztály tagjai nevének
ismerete abban is segíthet, hogy részvételre ösztönözheted Œket azáltal, hogy
egyenesen az egyes emberekhez intézed a kérdéseket.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Az osztály egyik tagja olvassa fel a Móziás 27:31 elsŒ részét (addig, hogy: „elismerik,
hogy Œ Isten”). Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor mindenki
fel fogja ismerni, hogy Ã az ÜdvözítŒ. Ez nem így volt elsŒ eljövetelekor. A zsidók
századokon át tanulmányozták az ÜdvözítŒ eljövetelérŒl szóló próféciákat, de közü-
lük sokan, akik hallották Jézust, elmulasztották felismerni, hogy Ã az ÜdvözítŒ.
Mivel Jézus nem szabadította meg a zsidókat a római uralom alól, ahogyan azt a
Messiástól várták, hogy megteszi, sokan közülük elutasították üzenetét.

Hangsúlyozd ki, ennek a leckének az elsŒ része azt fogja tárgyalni, hogy mi történt,
amikor Jézus elŒször jelentette ki, hogy Ã a régen várt Messiás. A lecke egyéb részei
azt fogják tárgyalni, ahogyan Jézus elhívta az apostolokat, hogy segítsenek üzenete
terjesztésében.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg azokat az áldásokat,
amelyek annak tudásából, hogy Jézus Krisztus az ÜdvözítŒ, és az apostolok követésé-
bŒl fakadnak.

1. Jézus kijelenti, hogy Ã a Messiás

Beszéljétek meg a Lukács 4:14–32-t. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassanak el
kiválasztott verseket. Jézust felkérték, hogy olvasson fel egy részt a szentírásból, és
magyarázza meg azt az istentiszteleten a názáreti zsinagógában.

• Az osztály egy tagja olvassa fel a Lukács 4:16–19-et. (Hangsúlyozd ki, hogy a
18–19 versek idézetek az Ésaiás 61:1–2-bŒl.) MirŒl szólnak ezek a versek? (Próféti-
kus ábrázolásai annak a dolgoknak, amiket majd a Messiás tenni fog; lásd 1.
lecke.)

• Amikor Jézus befejezte az Ésaiás-idézet felolvasását, milyen bizonyságot tett?
(Lásd Lukács 4:21. Kijelentette, hogy Ã a Messiás, akirŒl Ésaiás prófétált, és akire a
zsidók századok óta várnak.) Hogyan reagáltak az emberek a zsinagógában Jézus
kijelentésére? (Lásd Lukács 4:22–29.)

• Szerintetek az embereknek a zsinagógában miért volt nehéz elfogadni Jézust Messi-
ásként? (Lásd Lukács 4:22. A válaszok között lehetnek: ismerték és látták felnöve-
kedni Ãt, nem értették, hogyan lehet Ã a nagy Messiás, akire vártak.) Szerintetek
ma miért nehéz néhány embernek elfogadni Jézus Krisztust? Miként erŒsíthetjük
meg bizonyságunkat, hogy Jézus az ÜdvözítŒ?

2. Jézus elhívja tizenkét apostolát

Olvassatok el és beszéljetek meg a Lukács 5:1–11, 27–28; 6:12–16-ból kiválasztott
verseit. Mutasd meg Jézus és a halászok, valamint a jelenlegi tizenkét apostol képét.
Miközben megbeszélitek a szentírásrészleteket, segíts az osztály tagjainak megérteni,
apostolokat hívott el Jézus, hogy azt tegyék, amit Ã maga tett a názáreti zsinagógá-
ban –, hogy kijelentsék, Ã a Messiás, az ÜdvözítŒ.

• Mit csinált éppen Simon Péter, Jakab és János, amikor Jézus odament hozzájuk?
(Lásd Lukács 5:1–2.) Mit mondott Jézus arról, hogy miként fog az életük megvál-
tozni, ha követik Ãt? (Lásd Lukács 5:10.) Miként befolyásolta életeteket az a dön-
tés, hogy Jézus Krisztust követitek?

• A csodálatos halfogás miként vetítette elŒre azokat a tapasztalatokat, amelyeket
Péter, Jakab és János „emberhalászokként” fognak megtapasztalni (Márk 1:17)?
Az osztály tagjai fontolják meg a következŒ kifejezéseket:

a. Lukács 5:5: „a te parancsolatodra levetem a hálót.” (Ott fognak dolgozni, ahol
Jézus parancsolja nekik.)

b. Lukács 5:6: „halaknak nagy sokaságát keríték be; szakadoz vala pedig az Œ háló-
juk.” (Sok emberre fognak rátalálni, akik elfogadják majd az evangéliumot.)

c. Lukács 5:7: „Inték azért társaikat, ... hogy jŒjenek és segítsenek nékik.” (Máso-
kat is hívtak, hogy segítsenek nekik a munkában.)

• Hangsúlyozd ki, a Lukács 5:1–11-ben Jézus elhívta Pétert, Jakabot és Jánost, hogy
legyenek a tanítványai. KésŒbb elhívja Œket apostoloknak. Írd fel a táblára a tanít-
vány és az apostol szavakat. Mi a különbség a tanítvány és az apostol között?

Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus bármely követŒje a tanítványa. Az apostol olyan
tanítvány, akit arra hívott el az Úr, hogy különleges tanúja legyen Krisztusnak

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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(T&Sz 107:23). Az apostol szó jelentése „az, aki elküldetett” (Bible Dictionary,
“Apostle,” 612). A Tizenkét Apostol Kvórumának tagjait elküldik, hogy tanúsítsák
a világnak, hogy Jézus az emberiség ÜdvözítŒje és Megváltója.

• Miért volt fontos, hogy Jézus apostolokat hívott el? (Lásd Máté 9:36–38; 16:19;
Márk 3:14–15; János 20:19–21, 23; Efézus 4:11–15. Segítettek Jézusnak az evangé-
lium hirdetésében, vezették az egyházat, és viselték a papsági felhatalmazást, miu-
tán Jézus elment.) Miért fontos ma, hogy az Úr apostolokat hívott el?

• Miként választotta Jézus az eredeti tizenkét apostolt? (Lásd Lukács 6:12–13.)
Hogyan készült fel maga Jézus arra, hogy elhívja Œket? Hogyan hasonlítható össze
ez a mód azzal, ahogyan ma választatanak ki emberek, hogy apostolok legyenek
és szolgáljanak más egyházi elhívásokban? (Az egyházi vezetŒk imádkoznak és
sugalmazásra törekszenek, hogy megtudják, kit akar az Úr, ki szolgáljon az egyes
elhívásokban.)

• Mit mondanak el a szentírások azoknak az embereknek a körülményeirŒl és jelle-
mérŒl, akiket Jézus apostolokká hívott el? (Lásd Lukács 5:5, 8, 11, 27–28. A válas-
zok tartalmazhatják, hogy nem volt hivatalos képzésük a szolgálatra, de alázatos,
engedelmes, keményen dolgozó férfiak voltak, akik hajlandók voltak mindenüket
feláldozni, hogy az Urat kövessék.) Mit sugall ez arról, ahogyan egy ember képessé
válik az Úr szolgálatára? (Lásd még T&Sz 4:3, 5–6; Hittételek 1:5.)

3. Jézus felszenteli és útbaigazítja a tizenkét apostolt

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 10 kiválaszott verseit. Mutasd meg a képet,
amelyen Krisztus felszenteli az apostolokat.

• Miután Jézus elhívta a tizenkét apostolt, papsági hatalmat adott nekik, és útbaiga-
zította Œket feladataikat illetŒen. Mit tanulhatunk az apostolok hatalmáról és
kötelességeirŒl Jézus tanácsából a Máté 10-ben? (Az osztály tagjainak válaszait sor-
old fel a táblán. A lehetséges válaszokat lásd alant.)

a. Hatalmuk van meggyógyítani a szellemileg és fizikailag betegeket (1. vers).
b. Elküldetnek Izráel elveszett juhaihoz, hogy hirdessék, a mennyország közel van

(6–7 versek).
c. Használniuk kell papsági hatalmukat, hogy megáldják és meggyógyítsák az

embereket (8. vers).
d. Fel kell kutatniuk azokat, akik készek az evangélium meghallására (11–14 versek).
e. A Szellem vezetése által kell tanítaniuk (19–20 versek).
f. Életüket teljes egészében az ÜdvözítŒ munkájának kell szentelniük (39. vers).

• Az eredeti apostoloknak adott hatalom és feladatok hogyan hasonlíthatók az
utolsó napok apostolainak adottakhoz? (Lásd T&Sz 107:23, 33, 35; 112:14, 19–22,
30–31.) Miként láttátok, az utolsó napi apostolok hogyan teljesítik ezeket a fel-
adatokat?

• Milyen áldásokat ígértek meg azoknak, akik követik az apostolokat? (Lásd Máté
10:40–42; lásd még T&Sz 124:45–46.)

Elder Spencer W. Kimball mondta: „Ebben az Egyházban soha senki sem fog
nagyon eltévedni, aki következetesen követi az egyházi felhatalmazottakat, akiket
az Úr helyezett Egyházába. Ez az Egyház soha sem fog tévúra térni; a Tizenkettek
Kvóruma soha sem fog benneteket téves ösvényre vezetni, sohasem tette, és soha
sem fogja ezt tenni” (Conference Report, 1951. ápr., 104).
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Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus az igazi Messiás, és hogy a tizenkét apos-
tol az Ã különleges tanúja. Beszélhetsz olyan élményedrŒl, amely során egy apostol
tanácsának a követése megáldotta az életedet.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. A jelenlegi tizenkét apostol

Mutass meg egy képet a jelenlegi tizenkét apostolról, és segíts az osztály tagjainak
megtanulni neveiket. Használhatod a következŒ rejtvényt:

Adj az osztály minden tagjának egy ceruzát és egy darab papírt, és kérd meg Œket, írja-
nak számokat a papírjaikra egytŒl tizenkettŒig. Mutasd meg az apostolok képeit
egyenként anélkül, hogy felfednéd a nevüket, majd kérd meg Œket, írják fel a nevü-
ket a megfelelŒ számok mellé. Amikor minden képet megmutattál, nézzétek át a
helyes válaszokat.

2. Az eredeti tizenkét apostol

Segíts az osztály tagjainak megtanulni az eredeti tizenkét apostol nevét (Máté
10:2–4). Mondd el a következŒ információt a saját szavaiddal, hogy segíts nekik
megérteni, hogy a különbözŒ apostolokra miként utalnak a szentírásokban:

Két apostolt neveztek Jakabnak: Jakab, Zebedeus fia, és Jakab, Alfeus fia. KettŒ neve
volt Simon: Simon Péter és Simon, a kananeus, akit Simonnak, a zelótának is nevez-
tek. KettŒ neve volt Júdás: Júdás (Lebeusnak és Taddeusnak is nevezték) és Júdás
Iskáriótes, aki elárulta Krisztust. Mátét Lévinek nevezik a Lukács 5:27–28-ban. Tamás
KettŒsként is ismert volt. Az apostol, akire Bertalanként utalt Máté, Márk és Lukács
evangéliuma, feltehetŒen ugyanaz a személy, akire Nátánaelként utaltak János evan-
géliumában.

3. „A ki inkább szereti atyját és anyát, hogynem engemet, nem méltó én hoz-
zám” (Máté 10:37)

Az osztály tagjai olvassák el a Máté 10:35–38-at.

• Néha miként teljesülnek a 35. és 36. versek, amikor egy ember csatlakozik az
Egyházhoz? Tudva azt, hogy az Úr azt akarja, hogy családjainkban béke és egy-
ség uralkodjon, szerintetek miért tette ezt a kijelentést? Kihez kell elsŒsorban
és legszilárdabban hıségesnek lennünk? (Lásd 37–38 versek; lásd még Lukács
14:33.)

4. Videofilm bemutatása

A “New Testament Customs” válogatás a New Testament Video Presentations (53914)
kazettáról, amely hasznos lehet ehhez a leckéhez. Ez a részlet tudósít arról, mit jelen-
tett Jézus számára kijelenteni magáról, hogy a felkent vagy a Messiás (Luke 4:18);
az istentiszteletrŒl a zsinagógában; és arról, hogy mit jelent az evangéliumot hir-
detni erszény vagy táska nélkül, ahogyan Jézus utasította apostolait, hogy cseleke-
djenek (Máté 10:9–10).
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy megértsék az ÜdvözítŒ csodatételeinek
néhány okát.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Márk 1:14–15, 21–45. Jézus Galileaszerte utazott, tanítva az evangéliumot,
ördögöt ızve és betegeket gyógyítva. Kiızte a tisztátalan lelket (szellemet) egy
emberbŒl, meggyógyította Simon Péter anyósát, és megtisztított egy leprást.

b. Márk 2:1–12. Jézus megbocsátotta egy ember bıneit, és kigyógyította a gutaü-
töttségébŒl.

c. Márk 4:35–41; 5:1–20; Lukács 7:11–17. Jézus lecsendesíti a viharos tengert,
kiız egy légió ördögöt, és feltámasztja a naini özvegyasszony fiát a halálból.

d. Márk 5:21–43. Jézus meggyógyít egy asszonyt, aki vérfolyásos volt, és feltá-
masztja Jairus leányát a halálból.

2. További olvasmányok: Máté 8–9; Lukács 4:33–44; 5:12–32; 8:22–56; Alma
7:11–12; Mormon 9:7–20; Moróni 7:27–29, 33–37.

3. Ha A vihar lecsendesítése (62139; Evangéliumi képcsomag 214) és a Jézus megál-
dja Jairus leányát (62231; Evangéliumi képcsomag 215) címı képek rendelkezé-
sedre állnak, használd Œket a lecke folyamán.

4. Javaslat a tanításhoz: Az osztály tagjainak tudniuk kell, napjainkban miért fonto-
sak a szentírások tanításai. Amint készülsz az egyes leckékre, imádságos szívvel
fontold meg, mit tehetsz, hogy ösztönözd az osztály tagjait arra, hogy az evangé-
lium alapelveit alkalmazzák az életükben (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás
[36123], 159–160. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

• Mi a csoda? (Rendkívüli esemény, melyet isteni vagy szellemi hatalom idéz elŒ.)

• Az ÜdvözítŒ mely csodájának szerettél volna tanúja lenni? (Felsorolhatod a táb-
lán Krisztus néhány csodáját, hogy segíts az osztály tagjainak a kérdésre felelni.)

Magyarázd el, hogy ez a lecke meg fogja tárgyalni az ÜdvözítŒ néhány csodáját és
okait, amiért megtette ezeket.

Miközben a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkal-
mazhatók azok a mindennapi életben. Hangsúlyozd ki, Jézus csodatételeit a mi éle-
tünkben is folytatja. Ösztönözd az osztály tagjait, ha helyénvaló, beszéljenek olyan

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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csodákról, amiket megtapasztaltak. (Emlékeztesd Œket, hogy néhány élmény túl
szent ahhoz, hogy beszéljenek róla. A Szentlélek segíthet megtudni, mikor helyes
beszélni egy ilyen élményrŒl.)

1. Jézus Galileaszerte utazik, hogy az evangéliumot tanítsa, és csodákat tegyen

Beszéljétek meg a Márk 1:14–15, 21–45-öt. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak
fel hangosan kiválasztott verseket.

• Mialatt Jézus Galileaszerte utazott az evangéliumot tanítva, sok csodát tett, bel-
eértve a betegek gyógyítását és ördögök kiızését (Márk 1:34, 39). Miért tette Jézus
ezeket és más csodákat szolgálata alatt? (A lehetséges válaszokat lásd alant.)

a. Hogy megmutassa szeretetét és könyörületét (lásd Márk 5:19; lásd még
3 Nefi 17:6–7).

b. Hogy építse és erŒsítse a hitet (lásd Máté 9:27–30).
c. Hogy bebizonyítsa isteniségét és hatalmát (lásd Márk 1:27; 2:10–11).

Sorold fel az osztály tagjainak válaszát a táblán, és hagyd Œket ott a lecke alatt. Miköz-
ben megbeszélitek a csodákat, amiket Jézus tett, beszélgessetek néhány célról, amik
megvalósultak minden egyes csoda által. Írj a listához bármely további okot, amit
az óra alatt említenek.

• Miért hökkentek meg az emberek a kapernaumi zsinagógában Jézus tanításain
és a képességén, hogy tisztátalan szellemeket ız ki? (Lásd Márk 1:22, 27.) Milyen
felhatalmazással tanított és tett csodákat Jézus? (A papság hatalma által, amellyel
az írástudók nem rendelkeztek.) Hogyan férhetünk hozzá ehhez a hatalomhoz
és felhatalmazáshoz manapság?

• A Márk 1:41 szerint mi volt az egyik ok, ami miatt Jézus meggyógyította a leprást?
Hangsúlyozd ki, hogy Jézus sok olyan csodát tett, mely közvetlenül csupán egy
embert áldott meg. Ezek az események mit mutatnak, hogyan érzett Jézus az
egyes ember iránt. Hogyan mutatta ki szeretetét és könyörületét irántatok?

• Miként fejezhetünk ki krisztusi szeretetet és könyörületet a körülöttünk lévŒk
iránt? Hogyan mutattak mások krisztusi szeretetet és könyörületet irántatok?

2. Jézus megbocsátja egy ember bıneit, és kigyógyítja gutaütésébŒl

Olvassátok el és beszéljétek meg a Márk 2:1–12-t.

• Kinek a hite járult hozzá annak az ember meggyógyításához, aki gutaütött volt?
(Lásd Márk 2:3, 5.) Ezek az emberek miként bizonyították hitüket? (Lásd Márk
2:1–4.) Hogyan gyakorolhatjuk mi a hitünket mások javára? A mások hite miként
segített nektek vagy valakinek, akit ismertek?

• Mit gondolt néhány írástudó, amikor Jézus azt mondta a gutaütött embernek,
hogy bınei megbocsáttattak? (Lásd Márk 2:5–7.) Mit mondott Jézus ezeknek az
írástudóknak? (Lásd Márk 2:8–11.) Hangsúlyozd ki, amilyen csoda volt a gutaü-
tött ember meggyógyulása, éppen olyan csoda volt bınei megbocsátása. Emeld
ki, hogy ez a csoda mindannyiunk számára elérhetŒ, ha megbánjuk bıneinket.

• Milyen nagyobb gyógyító hatalmat jelképezhetnek az ÜdvözítŒ fizikai gyógyítá-
sai? (Lásd Ésaiás 53:5; 2 Nefi 25:13; 3 Nefi 9:13.) Jézus gyógyító hatalma miként
áldott meg benneteket szellemileg? Miként törekedhetünk szellemi gyógyulásra?
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3. Jézus lecsendesíti a tengert, ördögöket ız ki, és feltámasztja a naini özvegy-
asszony fiát a halálból

Olvassatok el és beszéljetek meg a Márk 4:35–41; 5:1–20 és Lukács 7:11–17-bŒl
kiválasztott verseket. Mutasd meg a képet, amin Jézus lecsendesíti a tengert.

• Az ÜdvözítŒ csodáinak fizikai szempontjai gyakran szellemi igazságokat jelképez-
tek. Milyen szellemi igazságokat tanulhatunk a következŒ csodákból? (A lehetsé-
ges válaszok zárójelben találhatók.)

a. Márk 4:35–41. Jézus lecsendesíti a tengert. (Békét hozhat nekünk.)
b. Márk 5:1–20. Jézus egy légió ördögöt ız ki. (Kiızheti a Sátánt és befolyását az

életünkbŒl.)
c. Lukács 7:11–17. Jézus feltámaszt a halálból egy fiatalembert. (EngesztelŒ áldo-

zata által mi is feltámadunk majd a halálból a feltámadáskor.)

Kérd meg az osztály tagjait, említsenek az ÜdvözítŒnek más csodáit és szellemi
igazságokat, amiket ezekbŒl a csodákból tanulhatunk.

• Milyen más tanulságot nyertetek e három csoda tanulmányozása által?

4. Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, és feltámasztja Jairus leányát
a halálból

Olvassatok el és beszéljetek meg a Márk 5:21–43-bŒl kiválasztott verseket.

• Miként tudta a vérfolyásos asszony megmutatni hitét? (Lásd Márk 5:25–29.) Mi
volt az oka gyógyulásának? (Lásd Márk 5:34. Magyarázd el, hogy Jézus hatalmába
vetett hite, s nem köntösének érintése okozta gyógyulását.)

• Mutasd meg a képet, amelyen Jézus megáldja Jairus leányát. Hogyan mutatta ki
Jairus az ÜdvözítŒbe vetett hitét? (Lásd Márk 5:22–23.) Mit mondott Jézus Jairus-
nak, hogy megerŒsítse hitét, amikor meghallotta, hogy leánya halott? (Lásd Márk
5:36.) Miként alkalmazhatjátok ezeket a szavakat életetekben?

• Szerintetek a hitnek miért kell megelŒznie a csodákat? (Lásd Éther 12:12, 18;
Moróni 7:37; és a következŒ idézet.) A csodák önmagukban miért nem biztosíta-
nak szilárd alapot a hithez?

Brigham Young mondta: „A csodák, avagy Isten hatalmának ezen különleges
megnyilatkozásai nem a hitetleneknek valók. Azért vannak, hogy megtartsák a
szenteket, hogy megerŒsítsék és megszilárdítsák azok hitét, akik szeretik, félik és
szolgálják az Istent” (Az Egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young, [1997], 254).

• Számotokra miért fontosak azok a csodák, amelyeket Jézus halandó élete során
tett? Miért fontos tudni, hogy ma is folytatja csodatételeit? Melyek a modern cso-
dák néhány példái?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy az ÜdvözítŒ képes szellemi és fizikai gyengeségeket
egyaránt meggyógyítani. Fejezd ki háládat mindenért, amit értünk tett. Ha ideillŒ,
beszélhetsz olyan csodáról, amely megáldotta az életedet.

Kérd meg az osztály tagjait, csendben tınŒdjenek el azokon a csodákon, amelyeket
megtapasztaltak. Ösztönözd Œket, hogy ismerjék fel és mondjanak köszönetet a
csodákért életükben.
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További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Ószövetségi csodák

Magyarázd el, a csodák nem voltak újak a zsidók számára. Az Ószövetség prófétái is
tettek csodákat, akiket a zsidók tiszteltek. Röviden tekintsétek át a következŒ példákat:

a. Illés próféta feltámasztott egy fiút a halából (1 Királyok 17:17–24).
b. Elizeus próféta kevés élelemmel sokaságot táplált (2 Királyok 4:42–44).
c. Elizeus próféta meggyógyította Naámant, a leprást (2 Királyok 5:1–19).

• Milyen hatalommal tettek ezek a próféták csodákat? (A papság, az isteni hatalom
által, melyeket Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus adott nekik.)

2. „Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra” (Márk 2:17)

• Hogyan reagáltak a farizeusok, amikor látták Jézust olyan emberekkel enni, akiket
Œk bınösöknek tartottak? (Lásd Márk 2:15–16.) Mit mondott nekik Jézus?
(Lásd Márk 2:17.) Mit jelent ez? Milyen szempontból van mindnyájunknak szük-
sége orvosra?
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A lecke célja A lecke célja ösztönözni az osztály tagjait, hogy jöjjenek Krisztushoz azáltal, hogy az
életükben alkalmazzák azokat az alapelveket, amelyeket a hegyi beszédben tanított.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 5:1–12. Egy hegyen Galileában Jézus a boldogságról („boldog mon-
dások”) tanította tanítványait.

b. Máté 5:13–16. Jézus kijelenti, hogy az Ã tanítványai „a földnek savai (sói)” és
„a világ világossága”-i

c. Máté 5:17–48. Jézus kijelenti, azért jött, hogy betöltse Mózes törvényét, és hogy
Ã magasabb törvényt tanít.

2. További olvasmányok: Lukács 6:17–36; Móziás 13:28–35; Alma 34:13–16;
3 Nefi 12; Éther 12:11.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, gondoskodj az osztály minden
tagja számára egy tollról vagy ceruzáról és egy darab papírról.

4. Ha a következŒ anyagok rendelkezésre állnak, használd Œket a lecke folyamán.

a. Kép: A hegyi beszéd (62166; Evangéliumi képcsomag 212).
b. Egy sótartó sóval és egy lámpa.

5. Javaslat a tanításhoz: Jézus Krisztus a Mestertanító. Amint a hegyi beszédet tanul-
mányozzátok, figyeld meg az Ã tanítási módszereit, és keress módokat arra, hogy
versenyezz velük mint tanító.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Adj az osztály minden tagjának egy darab papírt, egy tollat vagy ceruzát. Magyarázd
el, hogy a szentírások sok felhívást tartalmaznak az ÜdvözítŒtŒl. Felolvastathatod az
osztály tagjaival az ÜdvözítŒ felhívását a Máté 11:28–29 és 3 Nefi 27:27-ben. Kérd
meg Œket, írják rá papírjaik elejére: Az ÜdvözítŒ meghív engem, hogy: Majd magyarázd
meg, hogy ez a lecke a hegyi beszédre koncentrál, mely sok felhívást tartalmaz az
ÜdvözítŒtŒl. Ösztönözd az osztály tagjait, keressenek felhívásokat a lecke folyamán,
és írják fel azokat papírjaikra.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként vonatkoznak
azok a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl. Mivel nehéz lenne minden kérdést feltenni, vagy
a lecke minden részletére kitérni, imádságos szívvel válaszd ki azokat, amelyekre az
osztály tagjainak leginkább szükségük van.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1. Jézus a boldogságról („boldog mondások”) tanítja tanítványait

Magyarázd el, hogy sok évszázaddal azután, hogy a halandó élete elŒtt Krisztus a 
Sínai-hegyen Mózes törvényét adta, a halandó Messiás leereszkedett egy másik hegyre,
hogy egy magasabb törvényt hirdessen egy beszédben, mely a hegyi beszédként
ismert. Mutasd meg a képet: A hegyi beszéd.

Ebben a beszédben az elsŒ tanítások a „boldog mondások” néven ismertek (Máté
5:1–12). A „boldog” kifejezés szerencsést, örvendezŒt, áldottat jelent. Olvassátok el
a „boldog mondásokat”, és beszélgessetek róluk az alant ismertetett vázlat szerint.

• Máté 5:3. Mit jelent „lelki szegény”-nek lenni? (Alázatosnak lenni; lásd még
3 Nefi 12:3.) Miért fontos, hogy alázatosak legyünk? Hogyan lehetünk alázato-
sak?

• Máté 5:4. Melyek azok a módok, ahogyan az Úr megvigasztal bennünket? (Lásd
például János 14:26–27 és Móziás 18:8–9.) Miként nyertetek vigaszt szomorúsá-
gotok idején?

• Máté 5:5. Mit jelent szelídnek lenni? (Gyengédnek, megbocsátónak vagy szívélyes-
nek lenni.) Miként fejlŒdhetünk szelídségben? (Lásd Móziás 3:19; Alma 7:23;
13:28.)

• Máté 5:6. Mit ígért Jézus azoknak, akik „éhezik és szomjúhozzák az igazságot”?
(Lásd Máté 5:6; 3 Nefi 12:6.) Mit tehetünk, hogy étvágyunkat a világi dolgokról
az igazság dolgaira tereljük?

• Máté 5:7. Miként mutathatunk irgalmat mások iránt? Miért van szükségünk
irgalomra az Úrtól? (Lásd Alma 42:13–15.)

• Máté 5:8. Szerintetek mit jelent, ha valakinek tiszta szíve van? Hogyan tisztíthatjuk
meg szívünket? (Lásd Hélamán 3:35.) Miért kell tiszta szívınek lenni, ha meg
akarjuk látni Istent, és vele akarunk élni? (Lásd Mózes 6:57.)

• Máté 5:9. Hogyan lehetünk békességszerzŒk otthonainkban és közösségeinkben?

• Máté 5:10–12. Néha miért üldözik az igaz embereket? Miként kell reagálnunk az
üldözésre? (Lásd Máté 5:44; Lukács 6:35.)

Ha felhasználod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, kérd meg az osztály tagjait, hogy
sorolják fel azokat a felhívásokat a „boldog mondásokban”, melyek különösen
segítettek nekik.

2. Jézus kijelenti, hogy tanítványai „a földnek savai” és „a világ világossága”-i

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 5:13–16-ot. Miközben ezekrŒl a versekrŒl
beszélgettek, bemutathatsz egy sótartót és egy lámpát.

• Jézus azt mondta, hogy tanítványai a „földnek savai” (Máté 5:13; T&Sz 101:39).
Mire használják a sót? (A válaszok között lehetnek: fıszerezésre és konzerválásra.)
Miként lehetnek az utolsó napi szentek „a földnek savai”?

• Kérd meg az osztály tagjait, olvassák el a Tanok és szövetségek 103:9–10-et. Milyen
további gondolatokat adnak ezek a versek „a földnek savai” jelentéshez? Miként
lehetünk mi az „emberek üdvözítŒi”? (A következŒ válaszok lehetségesek: az evan-
gélium megosztása másokkal és a templomi munka végzése.)
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• Hogyan lehetnek az utolsó napi szentek a „világ világossága”-i? (Máté 5:14; lásd
még 16. vers). Mi történik, ha egy gyertyát „véka alá” tesznek? (Máté 5:15; a véka
egy nagy kosár). Mi, egyháztagokként néha hogyan rejtjük világosságunkat véka
alá? Hogyan világíthatunk úgy, hogy másokat arra indítsunk, hogy „dicsŒítsék a ti
mennyei Atyátokat”? (Lásd Máté 5:16; 3 Nefi 18:24.)

3. Jézus magasabb törvényt tanít, mint Mózes törvénye

Beszéljétek meg a Máté 5:17–48-at. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel kivá-
lasztott verseket hangosan.

• Jézus azt mondta, azért jött, hogy betöltse Mózes törvényét, nem azért, hogy
megsemmisítse azt (Máté 5:17–18). Miként töltötte be Mózes törvényét?

Magyarázd el, hogy Mózes törvénye azért adatott „Izráel fiainak, ... mert kemény-
nyakú nép, gyorsan követ el bınt, de csak nagysokára emlékezik az Úrra, Istenükre
... Ezért törvényt adott nekik, az elŒírások és szertartások törvényét, ... amit [az izra-
elitáknak] napról-napra szigorúan be kellett tartaniuk, hogy Istenre és iránta való
kötelességükre emlékeztesse Œket” (Móziás 13:29–30). Azok, akik megértették a tör-
vényt, állhatatosan várják Krisztust, „amíg a törvény be nem teljesedik”. E betelje-
sülésért adatott a törvény (2 Nefi 25:24–25).

Az ÜdvözítŒ betöltötte Mózes törvényét, amikor engesztelŒ áldozatot hozott
bıneinkért (Alma 34:13–16). Az engesztelŒ áldozat után a népnek nem parancsol-
ták többé, hogy állatáldozatokat mutasson be, amely Mózes törvényének része-
ként szükséges volt, hogy Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatára mutasson. Ehelyett
az embereknek megparancsoltatott: „megtört szívet és bınbánó lelket hozzatok
nekem áldozatul” (3 Nefi 9:20; lásd még a 19. verset is).

• Jézus azt mondta, hogy tanítványai igazságának felül kell múlnia az írástudók és
farizeusok igazságát (Máté 5:20). Mi hiányzott az írástudók és farizeusok „igazsá-
gából”? (A törvénynek csupán a külsŒdleges megjelenésére koncentráltak, és sem-
mibe vették a belsŒ hıség fontosságát. Ha megtartották volna a törvényt, aho-
gyan az megadatott, felismerték volna Jézusban a Messiást.)

Írd fel a tábla bal felsŒ sarkába: Hallottátok, hogy megmondatott: Magyarázd meg, hogy
amikor a hegyi beszédben Jézus ezeket a szavakat használta, azokra a parancsolatokra
utalt, melyek részei voltak Mózes törvényének. Írd fel a tábla jobb felsŒ sarkába: Én
pedig azt mondom néktek: Hangsúlyozd ki, Jézus akkor használta ezeket a szavakat,
amikor az Ã magasabb törvényét tanította tanítványainak.

• A Máté 5:21-ben milyen Œsi törvényre utalt Jézus? (Írd a Hallottátok, hogy meg-
mondatott alá: Ne ölj.) Milyen magasabb törvényt adott Jézus erre a parancsolatra
vonatkozóan? (Lásd Máté 5:22. Írd az Én pedig azt mondom néktek alá: Ne légy
haragos.) A harag elkerülésének parancsolata miképpen magasabb törvény, mint
a gyilkosság elleni parancsolat? A harag érzései miként vannak hatással az Isten-
nel való kapcsolatunkra? Mit tehetünk, hogy uralkodjunk a harag érzései fölött,
és hogy kiızésükre törekedjünk az életünkbŒl?

• Az ÜdvözítŒ beszélt az oltárra vitt ajándékról, egy Œsi gyakorlatra utalva, mely-
ben áldozati felajánlásokat vittek az oltárra (Máté 5:23). Mit mondott Jézus, mit
kell tenni tanítványainak, ha a harag érzései vannak bennük, amint arra készül-
nek, hogy ajándékot vigyenek az oltárra? (Lásd Máté 5:23–24.) Miként vonatko-
zik ez ránk?
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• Mit kell tennünk, ha valaki megbánt bennünket? (Lásd Máté 5:24; 18:15; T&Sz
64:8–11.) Mik a veszélyei annak, ha várunk annak az embernek a bocsánatkéré-
sére, aki megbántott bennünket?

• A Máté 5:27-ben milyen Œsi törvényre utalt Jézus? (Írd a Hallottátok, hogy megmon-
datott alá: Ne paráználkodjál!) Milyen törvényt adott Jézus, mely túlhaladja ezt a
parancsolatot? (Lásd Máté 5:28. Írd az Én pedig azt mondom néktek alá: Kerüljétek a
kéjsóvár gondolatokat.) Milyen eredményei vannak a tisztátalan gondolatoknak?
(Lásd Móziás 4:30; Alma 12:14; T&Sz 63:16.) Mit tehetünk gondolataink tisztán
tartása érdekében?

• A Joseph Smith fordítás azt mondja, hogy a Máté 5:29–30-ben említett szem és
kéz bınöket jelent. Mit tanítanak ezek a versek, hogyan kell bánni bıneinkkel?

• A Máté 5:33 feljegyzése szerint az ószövetségi idŒkben hogyan jelezték az emberek,
hogy az igazat mondják? (Írd a Hallottátok, hogy megmondatott alá: Teljesítsd az
Úrnak tett esküdet.) Milyen törvényt adott Jézus, mely túlhaladja ezt a gyakorlatot?
(Lásd Máté 5:34–37. Olvassátok el a következŒ idézetet Elder Bruce R. McConkie-
tól, majd írd az Én pedig azt mondom néktek alá: Tartsd meg a szavadat.)

Elder Bruce R. McConkie mondta: „A mózesi törvények alatt az eskütétel olyan
megszokott volt, és a körülmények olyan változatosságára terjedt ki, hogy gyakor-
latilag kevés igazságot tartalmaztak azok az állítások, melyeket nem esküvéssel tet-
tek. ... Krisztus tökéletes törvénye alatt minden ember szava kötelezŒ erejı, és
minden kimondott állítás olyan igaz, mintha minden egyes kimondott szót eskü
kísérne” (The Mortal Messiah, 4 köt. [1979–81], 2:140).

• A Máté 5:38-ban milyen Œsi törvényre utal Jézus? (Írd a Hallottátok, hogy megmon-
datott alá: Szemet szemért. Magyarázd meg, hogy a „szemet szemért” azt jelenti,
hogy az az ember, aki megsebesít egy másikat, ugyanolyan sebesülést szenvedjen
el büntetésképpen; lásd 3 Mózes 24:17–21.) Milyen parancsolat hatálytalanítja ezt
a törvényt? (Lásd Máté 5:39–40. Írd az Én pedig azt mondom néktek alá: Fordítsd
felé a másik orcádat is.) Milyen alapelvet tanított Jézus, amikor arról beszélt, hogy
fordítsuk oda a másik arcunkat is annak, aki megüt bennünket, és adjuk oda az
ingünket is annak, aki elveszi a kabátunkat?

• A Máté 5:43-ban milyen Œsi gyakorlatra utal Jézus? (Írd a Hallottátok, hogy meg-
mondatott alá: Szeresd felebarátodat és gyılöld ellenségedet.) Milyen parancsolat
hatálytalanítja ezt a gyakorlatot? (Lásd Máté 5:44–47. Írd az Én pedig azt mondom
néktek alá: Szeresd ellenségeidet.) Hogyan fejleszthetjük szeretetünket ellenségeink
iránt? (Lásd például a Moróni 7:47–48-at.) Miként változik meg az életünk, ami-
kor szeretjük ellenségeinket? Hogyan változhat meg az Œ életük?

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, kérd meg az osztály tagjait, nézze-
nek a táblára, és sorolják fel azokat a felhívásokat, amelyek a Máté 5:17–47-ben
különösen segítségükre voltak.

• Hogyan kell értelmeznünk az ÜdvözítŒ parancsát, hogy legyünk tökéletesek?
A tökéletes szó jelentése az egyik görög fordítás változata szerint „teljes, kidolg-
ozott, teljesen kifejlŒdött”. Hogyan lehet a tökéletességre adott parancs inkább
ösztönzŒ, mint elkedvetlenítŒ számunkra?

Joseph Fielding Smith elnök mondta:

„Hiszem, hogy az Úr azt gondolta, amit mondott: hogy legyünk tökéletesek, mint
ahogyan a mi Mennyei Atyánk is tökéletes. Hogy ez nem valósul meg egyszerre,
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hanem sort sorra, tanítást tanításra, parancsot parancsra kapunk, de nem lehe-
tünk tökéletesek, bármeddig éljük is ezt a halandó életet, mert a síron túlra kell
jutnunk, mielŒtt elérjük azt a tökéletességet, és Istenhez hasonlóak leszünk.

De itt rakjuk le az alapokat. Itt van a hely, ahol Jézus Krisztus evangéliumának
ezeket az egyszerı igazságait tanítják nekünk, ebben a próbaidŒs állapotban, hogy
felkészítsenek bennünket arra a tökéletességre. A mi kötelességünk, hogy ma job-
bak legyünk, mint tegnap voltunk, és holnap jobbak legyünk, mint ma vagyunk.
... Ha betartjuk az Úr parancsolatait, ama tökéletesség felé vezetŒ úton vagyunk”
(Doctrines of Salvation, szerk. Bruce R. McConkie, 3 köt. [1954–56], 2:18–19; lásd
még T&Sz 93:11–14, 19–20).

• Hogyan segít az ÜdvözítŒ engesztelŒ áldozata bennünket, hogy elérjük a tökéle-
tességet? (Lásd Moróni 10:32–33; T&Sz 76:68–70.) A hegyi beszéd tanításai
miként segítenek bennünket Krisztushoz jönni, és benne tökéletesnek lenni?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy a hegyi beszéd tanításai segítenek nekünk Krisztushoz
jönni, és benne tökéletesnek lenni (Moróni 10:32). Ösztönözd az osztály tagjait,
hogy alkalmazzák azokat a tanításokat életükben. Ha felhasználtad a figyelemfel-
keltŒ tevékenységet, kérd meg az osztály tagjait, vessenek egy pillantást a felsorolt
felhívásokra, és válasszanak egyet vagy kettŒt, amelyre különösen figyelni fognak a
következŒ héten.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. „... még különb utat” (Éther 12:11)

Kérj meg néhány tagot az osztályból, készüljenek fel arra, hogy beszéljenek azokról
a tanításokról a Máté 5-ben, melyek segítettek nekik otthon, az iskolában vagy a
munkahelyen.

2. Az ÜdvözítŒ tanítása a válásról

Ha neked vagy az osztály tagjainak vannak kérdéseik a Máté 5:31–32-vel kapcsolat-
ban, lásd a További tanítási ötletekbŒl az ötödiket, a 14. leckében (lásd 60. old.).

3. Videofilm bemutatása

A “New Testament Customs” második része válogatás a New Testament Video Presen-
tations (53914) kazettáról, mely megmagyarázza a vezérlŒ mester fogalmát, melyet
a Galáczia 3:24–25 Mózes törvényének leírására használ. Ha bemutatod ezt a részle-
tet, beszélgessetek arról, Mózes törvénye miként volt vezérlŒ mester, hogy az embe-
reket Krisztushoz hozza.
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A lecke célja A lecke célja, hogy ösztönözze az osztály tagjait, legyenek még elkötelezettebb tanít-
ványai Jézus Krisztusnak.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról, amelyek a hegyi
beszéd folytatásai:

a. Máté 6:1–6, 16–21. Jézus azt tanítja a tanítványainak, hogy az alamizsna
adását, az imádkozást és a böjtölést titokban tegyék, és a mennyben gyıjtsenek
kincseket, ne a földön.

b. Máté 6:7–13; 7:7–11. Megmutatja a tanítványainak, hogyan imádkozzanak,
és azt tanítja, hogy Mennyei Atyánk meg fogja áldani azokat, akik TŒle kérik,
amire szükségük van.

c. Máté 6:14–15; 7:1–6, 12. Jézus az tanítja a tanítványainak, hogy bocsássanak
meg másoknak, hogy ítéljenek igazságosan, és úgy bánjanak másokkal, mint
ahogy szeretnék, ha mások bánnának velük.

d. Máté 6:22–34; 7:13–29. Azt tanítja tanítványainak, hogy áldottak lesznek Men-
nyei Atyánk szolgálatáért és akaratának teljesítéséért.

2. További olvasmányok: Lukács 6:37–49; 11:1–13, 34–36; 12:22–34; 16:13; 3 Nefi 13–14.

3. Ha a következŒ anyagok hozzáférhetŒk, használd fel azokat a lecke folyamán.

Kép: A hegyi beszéd (62166; Evangéliumi képcsomag 212).

4. Javaslat a tanításhoz: A történetek képesek úgy megvilágítani az evangéliumi
alapelveket, és fenntartani az osztály tagjainak érdeklŒdését, mint kevés más
tanítási módszer. Jézus gyakran használt történeteket, hogy fontos leckéket tan-
ítson, vagy elvont fogalmakat tisztázzon. Amikor a leckéidre készülsz, fontold
meg, hogyan tudod felhasználni a történeteket, hogy az osztály tagjainak segíts
megérteni az evangéliumi alapelveket. Amikor egy történetet mesélsz, gyŒzŒdj
meg arról, az osztály tagjai megértették, hogy az igaz beszámoló-e vagy kitalált
történet, melyet te alkottál, hogy valamit kihangsúlyozz (lásd Tanítás, nincs
nagyobb elhívás [36123], 179–182. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Mondd el a következŒ történetet a saját szavaiddal:

Elder William R. Bradford, a Hetvenek tagja egyszer egy egyházközség püspökével
beszélt, amelynek a fiataljai munkát vállaltak, hogy pénzt keressenek egy tevékeny-
séghez. A püspök megkérte Elder Bradfordot, segítsen neki, hogy a fiatalok dicsére-
tet kapjanak azért, amit elvégeztek. A püspök meglepetésére Elder Bradford nemet
mondott. Elmondta, boldog, hogy a fiatalok keményen dolgoztak, de nem fontos,
hogy nyilvános elismerést kapjanak azért a munkáért.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amikor a fiatalok elhatározták, hogy pénzüket az Egyház általános misszionáriusi
alapjának adják ahelyett, hogy a tevékenységre fordítanák, akartak egy fényképet
csináltatni, amelyen Elder Bradfordnak átadják az adományt, és azt akarták, hogy a
kép és vele együtt egy cikk megjelenjen az újságban. Elder Bradford meglepte Œket,
amikor ismét „nem”-et mondott. Az mondta a püspöknek: „Esetleg fontolóra veh-
etné, hogy segítsen a fiataljainak megtanulni az elismerés egy magasabb törvényét. A
magasból jövŒ elismerés néma. Ott gondosan és csendesen feljegyzik. Engedje, hogy
érezzék azt az örömöt, és nyerjék el szívükben és lelkükben azt a kincset, amely a
csendes, önzetlen szolgálatból fakad” (Conference Report, 1987. okt., 90–91; vagy
Ensign, 1987. nov., 75).

• Milyen tanulságot vonhatunk le Elder Bradford fiataloknak adott válaszából?

Hangsúlyozd ki, az egyik tanulság, amit levonhatunk az, hogy azért kell jót cseleked-
nünk, mert szeretjük Istent és örömöt akarunk szerezni Neki, és nem azért, hogy
más emberektŒl elismerést nyerjünk. Jézus Krisztus igaz tanítványának ez az egyik
jellemzŒ tulajdonsága.

Írd fel a táblára: igaz tanítványok. Miközben a hegyi beszédrŒl beszélgettek, soroljátok
fel az igaz tanítványság tulajdonságait, melyeket az ÜdvözítŒ ebben a prédikációjá-
ban tanított.

Miközben a következŒ szentírásrészleteket tanítod, ösztönözz minden egyes osztály-
tagot, fontolja meg, mit kell tennie, hogy Krisztusnak még elkötelezettebb és Œszin-
tébb tanítványává váljon. Bátorítsd Œket, hogy beszéljenek személyes élményeikrŒl,
amelyek az igaz tanítványság alapelveirŒl szólnak.

1. Az igaz tanítványok helyes indítékból, helyesen cselekszenek

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 6:1–6, 16–21-et.

• Jézus miért kárhoztat néhány embert, mert jót tesznek, mint például alamizsna-
osztás (adni a szegényeknek), imádkozás és böjtölés? (Lásd Máté 6:1–2, 5, 16.
Ezeket a dolgokat rossz indítékkal tették.) Jézus ezekre az emberekre úgy utal mint
képmutatókra. Ki a képmutató? (Az az ember, aki színleli, hogy vannak bizonyos
tulajdonságai, ám azok nincsenek meg benne; az az ember, aki igaznak próbál
mutatkozni, de valójában nem az. A görög hipokrita (képmutató) szó „színlel”-
nek is fordítható. Lásd Máté 15:8; Lukács 11:39.)

• Mi lesz a jutalmuk azoknak az embereknek, akik azért cselekednek jót, hogy
mások lássák? (Lásd Máté 6:2, 5, 16.) Miket tehetünk, hogy mások lássák, ahelyett
hogy Istennek szereznénk örömet? Hogyan tisztíthatjuk meg a szolgálatra és
egyéb jó cselekedtekre ösztönzŒ indítékainkat?

• Ebben a beszédben mit tanított Jézus, mit kell a legjobban becsülnünk? (Lásd
Máté 6:19–21.) Mit jelent „gyıjtsetek ... kincseket a mennyben”? Melyek azok a
mennyei kincsek, amikre törekedhetünk? (Lásd két példaként a T&Sz 18:14–16
és 130:18–19-et.)

• Mit jelent az, hogy „a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek” ? Hogyan álla-
píthatjuk meg, hogy mit Œrzünk mi kincsként? (Ennek egyik módja az, hogy érté-
keljük az idŒ, a pénz és a gondolatok mennyiségét, amit valamire szánunk.) Ma
mit Œriznek kincsként az emberek? Kérdezd meg az osztály tagjait, gondolkodja-
nak el azokon a dolgokon, amiket Œk kincsnek tartanak, és csendben fontolják
meg, hogy ezek a kincsek mit mondanak, hol van a szívük.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

36



2. Az igaz tanítványok követik az ÜdvözítŒ példáját az imában

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 6:7–13; 7:7–11-et. Hangsúlyozd ki, a Máté
6:9–13 az Úr imájaként ismert.

• Mit tanít nekünk az Úr imája arról, hogy miként kell imádkoznunk? (Lásd
Máté 6:9–13.)

• Az Úr imája hogyan mutatja Jézus tiszteletét és megbecsülését Mennyei Atyánk
iránt? Hogyan fejezhetjük ki Mennyei Atyánk iránti tiszteletünket és megbecsülé-
sünket, amikor imádkozunk?

Elder Dallin H. Oaks magyarázta azt a nyelvezetet, amelyet használnunk kell, ami-
kor imádkozunk: „Az ima sajátos nyelvezete a különbözŒ nyelvekben különbözŒ
formákat követ, de az alapelv mindig ugyanaz. Olyan szavakkal kell imánkat
Mennyei Atyánkhoz intézni, melyet az illetŒ nyelvet beszélŒk a szeretettel, a tiszte-
lettel, a megbecsüléssel és a meghittséggel társítanak... Azok a férfiak és nŒk, akik
tiszteletüket kívánják kifejezni, idŒt fognak szakítani arra, hogy megtanulják az
ima különleges nyelvezetét” (Conference Report, 1993. ápr., 17, 20; vagy Ensign,
1993. máj., 16, 18).

• Miként kerülhetjük el, hogy „sok beszédıek” legyünk, amikor imádkozunk?
(Lásd Máté 6:7.)

• Mivel Mennyei Atyánk tudja, mire van szükségünk, mielŒtt még imádkozunk
(Máté 6:8), miért van szükségünk arra, hogy imádkozzunk? Miért szükséges a
kérés, a keresés és a zörgetés (Máté 7:7) szellemi fejlŒdésünkhöz? Miként kereshe-
tjük még szorgalmasabban Mennyei Atyánk segítségét?

• Hogyan kell értelmeznünk az ÜdvözítŒnek azt az ígéretét, hogy „a ki kér, mind
kap” (Máté 7:8)? Néha miért nem kapjuk meg azt, amit kérünk akkor, amikor kér-
jük, vagy úgy, ahogyan szeretnénk? (Lásd 3 Nefi 18:20.) Hogyan tanultátok meg,
hogy Isten tudja, mi a legjobb számotokra?

3. Az igaz tanítványok jóindulattal és tisztességesen bánnak másokkal

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 6:14–15; 7:1–6, 12-t.

• Szerintetek az ÜdvözítŒ miért parancsolta meg, hogy bocsássunk meg másoknak?
Miként lehetünk még megbocsátóbbak?

• Joseph Smith fordítása a Máté 7:1-et úgy módosította, hogy nem ítélhetünk igazta-
lanul, hogy ne ítéljenek majd el bennünket; de igaz ítéletet kell hoznunk. (Lásd
Joseph Smith Translation, Matthew 7:2). Mi az igaz ítélet? Milyen kárunk származik
abból nekünk és azoknak, akiket megítélünk, ha igaztalanul ítélünk? Miként
lehetünk biztosak, hogy igaz módon ítélünk? (Lásd Máté 7:3–5; Moróni 7:14–18.)

• Jézus azt mondta, az az ember, aki igaztalanul próbál másokat rendreutasítani,
képmutató (Máté 7:4–5). Az igaztalan ítélet miként jele a képmutatásnak?

• A Máté 7:12-t gyakran „aranyszabály”-nak nevezik. Milyen tapasztalatotok bizo-
nyította ennek az alapelvnek az értékét? Az „aranyszabály” követése miként tesz
bennünket Jézus Krisztus tanítványaivá?

Elder Marvin J. Ashton írt le egy gyılést, ahol egy csoport egyháztag ezt a kérdést
fontolgatta: „Honnan tudhatjátok, hogy valaki megtért Jézus Krisztushoz?”:
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„Negyvenöt percig a jelenlévŒk számos javaslatot tettek ezt a kérdést illetŒen, és
a vezetŒ gondosan feljegyzett minden választ egy nagy táblára. Minden megjegy-
zés elgondolkodtató és helyénvaló volt. De egy idŒ után ez a nagyszerı tanító
mindent letörölt, amit felírt. Majd elismerve, hogy minden javaslat érdemleges
és helyes, egy életbevágó alapelvet tanított: »Szellemi fejlŒdésünk és Krisztushoz
való megtérésünk legjobb és legtisztább mutatója az a mód, ahogyan más embe-
rekkel bánunk.«”

Elder Ashton hozzátette: „A mód, ahogyan családunk tagjaival, barátainkkal és
azokkal bánunk, akikkel naponta dolgozunk, éppen olyan fontos, mint az a
néhány figyelemre méltóbb evangéliumi alapelv, amiket néha hangsúlyozunk”
(Conference Report, 1992. ápr., 25; vagy Ensign, 1992. máj., 20).

4. Az igaz tanítványok Istent szolgálják és az Ã akaratát cselekszik

Olvassatok el és beszéljetek meg a Máté 6:22–34; 7:13–29-bŒl kiválasztott verseket.

• Miért lehetetlen Istent és a mammont, azaz a világiasságot egyaránt szolgálni?
(Lásd Máté 6:24.) Milyen áldásokat ígér Isten azoknak, akik Ãt szolgálják?
(Lásd Máté 6:25–33; T&Sz 11:7.)

• Jézus megígérte, hogy ha elŒször Isten országát keressük, minden más dolgot meg
fogunk kapni, amire szükségünk van (Máté 6:33). Milyen tapasztalatok segítettek
nektek, hogy bizonyságot nyerjetek errŒl az ígéretrŒl?

• A világiasság miként tántorít el bennünket az Isten iránti hıségünktŒl és az Ã szol-
gálatától? Milyen kísértések érhetnek bennünket, hogy világi dolgokra törekedjünk
Isten dolgai elŒtt? (A válaszok között  lehetnek: addig várni a tizedfizetéssel, míg a
szükséges vagy akart dolgokat megvesszük, vagy elhatározzuk, nem szolgálunk misz-
sziót a világi dolgok iránti vágyunk miatt.)

• Amint Jézus prédikációja végéhez közeledett, mit tanított a mennyországba való
belépésrŒl? (Lásd Máté 7:13–14, 21–23.) Miért lényeges, hogy az örök élethez
vezetŒ út keskeny, míg a romlásba vezetŒ széles?

• A hegyi beszéd végén Jézus elmondta a bölcs és a bolond ember példázatát (Máté
7:24–27). Ez a példázat miként vonatkozik ránk? Mi a „szikla”, amire építenünk
kell? (Lásd Hélamán 5:12.) Mire építi néhány ember az életét, amely a homokhoz
hasonlítható?

Összegzés Tégy bizonyságot Jézus Krisztus követésének a fontosságáról. Ösztönözd az osztály
tajait, gondolkodjanak el azon, mit kell tenniük, hogy Krisztus jobb tanítványaivá
váljanak.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. „Azért az Œ gyümölcseikrŒl ismeritek meg Œket” (Máté 7:20)

• Jézus óva intette követŒit a hamis prófétáktól – azoktól az emberektŒl, akik hamis
tanokat tanítanak, vagy megpróbálják az embereket eltéríteni Krisztustól (Máté
7:15). Miként tudunk különbséget tenni a hamis és igaz próféták között? (Lásd
Máté 7:16–20; lásd még Moróni 7:5, 10–11.) A Máté 7:20 miként vonatkozik ránk
éppen úgy, mint a prófétákra?

38



2. Videofilm bemutatása

A “New Testament Customs” második részlete válogatás a New Testament Video
Presentation (53914) kazettáról, mely megmagyarázza, hogyan viselték a zsidók
a homlokszíjakat és köntöseik peremét. Ha bemutatod ezt a részletet, beszéljétek
meg, hogy ezek a ruhadarabok, amelyeket valaha arra használtak, hogy Isten iránti
engedelmességüket kifejezzék, hogyan váltak a farizeusok azon vágyainak kifejezŒ-
ivé, hogy »lássák Œket az emberek«, amint imádkoznak (Máté 6:5).

3. Megtalálni a gerendát a saját szemünkben

Mondd el a következŒ történetet arról, hogy Joseph Smith próféta miként tanított
egyszer egy nŒtestvért arra, hogy a saját szemében keresse a gerendát, amikor egy
személyes sérelem fogalkoztatta:

Egy asszony ment Joseph Smith prófétához, felkavarva valamilyen ügy miatt, amit
egy másik egyháztag mondott róla. A próféta azt mondta neki, hogy ha az, amit a
másik ember mondott róla, nem igaz, ne vegyen tudomást a dologról, mert az igaz-
ság fennmarad, de a hazugság nem. A nŒ úgy érezte, a rá tett megjegyzés nem igaz,
de nem elégedett meg azzal, hogy nem vesz tudomást róla. A próféta akkor a maga
sajátos módján, ahogyan az ilyen ügyeket kezelni szokta, ezt mondta:

„Amikor egy ellensége botrányos történetet mondott róla, ami gyakran megesett, várt,
mielŒtt ítéletet hozott, és visszagondolt az idŒre, a helyre és a történet körülményeire,
hogy meglássa, vajon valamilyen vigyázatlan szóval vagy tettel nem rakta-e le az alap-
ját annak, amire a történetet felépítték. Ha azt találta, hogy így tett, azt mondta, akkor
szívében megbocsátott ellenségének, és hálát érzett, hogy egy olyan gyengéjére figyel-
meztették, amelyrŒl nem tudta, hogy létezik.”

A próféta azt mondta a nŒtestvérnek, hogy gondosan át kell gondolnia, vajon aka-
ratlanul nem adott-e valamilyen okot az embernek, hogy azt mondja, amit mon-
dott. Sok gondolkodás után az asszony úgy találta, hogy okot adott, megköszönte a
prófétának és távozott. (Lásd Jesse W. Crosby, idézi: Hyrum L. Andrus and Helen
Mae Andrus, szerk., They Knew the Prophet [1974], 144.)

4. Tevékenység a fiataloknak

Írd fel a következŒ kifejezések mindegyikét a Máté 6–7fejezeteibŒl egy különálló
kártyára:

Ne tudja a te bal kezed (6:3) mit cselekszik a te jobb kezed(6:3)
A te Atyád, aki titkon néz (6:6) megfizet néked nyilván (6:6)
Ne legyetek (6:7) sok beszédıek (6:7)
Megbocsátjátok az embereknek (6:14) az Œ vétkeiket (6:14)
Gyıjtsetek magatoknak (6:20) kincseket a mennyben (6:20)
Nem szolgálhattok (6:24) Istennek és a Mammonnak (6:24)
Keressétek elŒször (6:33) Istennek országát (6:33)
Vesd ki elŒbb a gerendát (7:5) a te szemedbŒl (7:5)
Kérjetek (7:7) és adatik nektek (7:7)
Keressetek (7:7) és találtok (7:7)
Ãrizkedjetek (7:15) a hamis prófétáktól (7:15)
Az Œ gyümölcseikrŒl (7:20) ismeritek meg Œket (7:20)

Helyezd a kártyákat írással lefelé az asztalra vagy a padlóra. Oszd az osztályt két csapatra,
és a csapatok egymás után válasszanak két kártyát. Ha kártyák összeillenek, felveszik
Œket az asztalról vagy a padlóról, és újra választanak. Ha a kártyák nem illenek össze,
a csapat visszateszi az eredeti helyére, és a másik csapat következik. Folytassák addig,
míg minden kártyát össze nem illesztenek.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy megértsék, amint magunkra vesszük az
ÜdvözítŒ igáját és az akaratát cselekedjük, békességet és örömöt fogunk találni,
amint megígérte.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 11:28–30. Jézus hív mindenkit, akik megfáradtak és megterheltek, hogy
jöjjenek Hozzá, vegyék fel az Ã igáját, és tanuljanak TŒle.

b. Máté 12:1–13; Lukács 13:10–17. Jézus kijelenti, hogy Ã a szombatnak Ura.
Gyógyít a szombatnapon, amiért megbírálják.

c. Lukács 7:36–50. Egy asszony megbocsátást keresve könnyeivel mossa meg az
Úr lábát; Simon, a farizeus megbírálja Jézust azért, mert hagyja, hogy a bınös
aszony megérintse Ãt. Jézus Simonnak a két adós példázatát tanítja, és megbo-
csát az asszonynak.

2. További olvasmányok: Ésaiás 58:13–14; Máté 11:16–19; 12:14–50; 26:6–13;
Márk 2:23–3:12; 14:3–9; Lukács 6:1–11; Tanok és szövetségek 59:9–19.

3. Ha a következŒ anyagok hozzáférhetŒk, használj fel belŒlük a lecke folyamán:

a. “Come unto Me,” egy hétperces részlet a New Testament Video Presentations
(53914) kazettáról.

b. Kép Mary FieldingrŒl és Joseph F. SmithrŒl, amint átkelnek a síkságon (62608;
Evangéliumi képcsomag 412), mely egy pár igás ökröt mutat.

4. Javaslat a tanításhoz: Miközben az egyes leckékre készülsz imádságos szívvel gond-
old át, miként ösztönzöl minden egyes osztálytagot a részvételre. Szemléltetések,
csoportmunka, szerepjáték és egyéb ide illŒ tevékenység segíthetik az osztály tag-
jait, hogy aktívabban részt vegyenek (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123],
159–184. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Kérd meg az osztály egyik tagját, jöjjön ki az osztály elé, és emelje fel mindkét kezét.
Helyezzetek könyveket vagy más nehéz tárgyakat a kezeire. Mindaddig rakjátok a
tárgyakat a kezére, míg egy kissé megterhelt lesz. Majd kérdezd meg:

• Meddig tudnád ezt a terhet cipelni, mielŒtt megállnál pihenni? Milyen elŒkészü-
leteket tudnál tenni, hogy nagy távolságra cipeld a terhet?

Magyarázd el, hogy sokféle súly vagy teher létezik. Közülük néhány fizikai, míg mások
szellemi vagy érzelmi természetıek, és nem könnyı meglátni azokat. Sok láthatatlan
teher meghaladja erŒnket, ha egyedül cipeljük, és kimerültté válunk. Ez a lecke azt
tárgyalja, miként képes az Úr megkönnyíteni terheinket és megpihentetni bennünket.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmaz-
hatók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó érzéseikrŒl.

1. Jézus hív bennünket, hogy vegyük fel az Ã igáját és tanuljunk tŒle

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 11:28–30-at.

• Mit jelent a „megfáradtatok és megterheltettetek”? (Máté 11:28). A terheknek
milyen példái vannak, melyeket életünkben hordozunk? Miként „nyugoszt”
(pihentet) meg bennünket az Úr ezektŒl a terhektŒl?

• Mi az iga? (Mutasd meg Mary Fielding és Joseph F. Smith képét, és mutass rá az
igás ökrökre a képen. Magyarázd meg, az iga egy keret vagy keresztfa, amit egy
vagy két emberre illetve állatra helyeznek, hogy nehéz terhet húzzanak vagy cipe-
ljenek. Az iga egyensúlyban tartja a terhet, és könnyebbé teszi annak hordozását.
Ráadásképpen a szó szerinti jelentésére, az iga fogalma sok szentírásban a fogság
vagy rabszolgaság metaforájakét jelenik meg; lásd Jeremiás 28:2; Alma 44:2.) Mit
jelent Krisztus igáját magunkra venni? (Alázattal megtenni az Ã akaratát és
engedni, hogy vezesse és irányítsa az életünket.)

Ha bemutatod a “Come unto Me” videofilmet, most mutasd be az elsŒ részt.
Állítsd meg a filmet, amikor Howard W. Hunter elnök befejezi beszédét.

• Az Úr kijelenti: „az én igám gyönyörıséges és az én terhem könnyı” (Máté
11:30). Milyen értelemben könnyı az ÜdvözítŒ igája? Miért gondolja néhány
ember, hogy az Úr tanításai túlságosan korlátozóak? Miként könnyíti meg terhe-
inket az, ha engedelmeskedünk és szolgáljuk az Urat?

2. Jézus kijelenti, hogy Ã a szombatnak az Ura

Beszéljétek meg a Máté 12:1–13 és Lukács 13:10–17-et. Kérd meg az osztály tagjait,
olvassanak fel hangosan kiválasztott verseket.

• Mit tettek a farizeusok, amikor látták Jézus tanítványait kalászt tépkedni szom-
batnapon? (Lásd Máté 12:1–2. Magyarázd el, a farizeusok, amikor a mózesi törvé-
nyeket értelmezték, semmibe vették a szombatnap igazi szellemét és célját, ahe-
lyett olyan hagyományokra koncentráltak, amelyek nagyban korlátozták a
szombatnapi tevékenységeket.) Mit tanított az Úr, amikor vádjukra felelt? (Lásd
Máté 12:3–8.)

• Mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta: „Irgalmasságot akarok és nem áldoza-
tot”? (Máté 12:7. Azt akarta, az emberek arra koncentráljanak, hogy egymást sze-
ressék, és ne csupán közös vallási ceremóniákat végezzenek.) Ezt az alapelvet
miként használhatjuk arra, hogy a szombatnapi tevékenységeinket irányítsa?

• Mit tanított Jézus a szombatnap céljáról, amikor meggyógyította az elszáradt kezı
embert és a meggörbedt asszonyt? (Lásd Máté 12:10–13; Lukács 13:10–17.) Mit tan-
ított Jézus a szombatnapról a Márk 2:27–28-ban? (Hangsúlyozd ki, Joseph Smith
fordítása a Márk 2:26-ot úgy magyarázza, hogy a szombatnap azért adatott, hogy a
nyugalom napja és Isten dicsŒítésének a napja legyen. Mit tehetünk a szombatna-
pon, hogy dicsŒítsük Istent? A szombatnap megszentelése miként könnyíthet ter-
heinken és nyugtathat meg bennünket?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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3. Jézus megbocsát egy asszonynak Simon, a farizeus a házában

Ha bemutatod a “Come unto Me” videofilmet, a hátralévŒ részét most mutasd be.
Majd olvassátok el és beszélgessetek a Lukács 7:36–50 kiválaszott verseirŒl.

• Az asszony, aki belépett Simon, a farizeus a házába, bın terhét cipelte (Lukács
7:37). Mit tett az asszony, amely lehetŒvé tette Jézusnak, hogy elvegye terhét?
(Lásd Lukács 7:38, 44–50.) Mit tehetünk mi, hogy az ÜdvözítŒ eltávolítsa éle-
tünkbŒl a bın terhét?

• Miben különbözött a bınös asszony és Simon, a farizeus Jézus iránti magatartása?
(Hasonlítsátok össze az asszony bınbánatát, tiszteletét, alázatát és szeretetét
Simon gŒgjével, az udvariassága hiányával és ítélkezŒ magatartásával. Lásd még
az alant lévŒ idézetet is.) Az asszony által birtokolt tulajdonságok miért fontosak,
amikor bınbánatot tartunk és a megbocsátás elnyerésére törekszünk? A Simon
által birtokolt tulajdonságok miként tartanak vissza a bınbánattól?

Elder James E. Talmage tanította: „A kor szokása volt, hogy egy elŒkelŒ vendéget
megkülönböztetett figyelemmel fogadtak; csókkal üdvözölték, vízrŒl gondoskod-
tak, hogy lemossák a port a lábáról, és olajról, hogy megkenjék a haját és a szak-
állát. Mindezeket az udvarias figyelmességeket Simon elmulasztotta” (Jesus the
Christ, 3. kiad. [1916], 261).

• Simonnak az asszony iránti magatartása hogyan vezethetett oda, hogy nehezebb-
nek tınjön a terhe? Hogyan okozhatjuk néha azt, hogy nehezebbnek tınjön a
bın terhe egy másik ember számára? Mit tanulhatunk az ÜdvözítŒ válaszából,
amit az asszonynak adott?

• Annak ellenére, hogy az asszony nem volt meghívott, és kockáztatta, hogy Simon
és háza népe udvariatlanul fogja fogadni, amint megtudta, hol talája Ãt, egyen-
esen odament Krisztushoz (Lukács 7:37). Mit tanulhatunk az asszony példájából?
Milyen akadályok tarthatnak távol bennünket a bınbánattól és attól, hogy Krisz-
tushoz jöjjünk? Miként gyŒzhetjük le ezeket az akadályokat?

• Mit tanulhatunk a két adós példázatából? (Lásd Lukács 7:41–50.) A bın miként
hasonlítható az adóssághoz? (Lásd Lukács 7:44–50.) Hogyan könnyítheti meg
terheinket az, hogy Krisztus a mi „hitelezŒnk”?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy választhatjuk azt, hogy a világ terheit vagy Jézus igáját
vesszük magunkra. Tégy bizonyságot arról, hogy Krisztus tanításai igazak, és nyugal-
mat fogunk találni, amikor Ãt követjük. Bátorítsd az osztály tagjait, hogy tanuljanak
Krisztustól és engedelmeskedjenek tanításainak, hogy nyugalmat és békességet
találhassanak.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

a ötletek némelyikét.

1. Az egység fontossága

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 12:22–30-at.

• Hogyan lehet néha véleményünk megoszló a családjainkban, otthonainkban
vagy gyülekezetünkben? Mit tehetünk, hogy egységesebbek legyünk?
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• Jézus ezt mondta farizeusoknak: „A ki velem nincsen, ellenem van;” (Máté 12:30).
Miért van ez így?

2. „minden hivalkodó beszéd (üres szavak)” (Máté 12:36)

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 12:33–37-et.

• Mit árulnak el rólunk szavaink? Jézus miért tulajdonított olyan fontosságot szava-
inknak? Milyen példái vannak az üres szavaknak („hivalkodó beszéd”-nek)? (A
válaszok között  lehetnek: gúnyolódás, pletyka, hazugságok, káromkodás, durva-
ság.) Miként erŒsíthetjük meg elhatározásunkat, hogy csak helyesen beszélünk?

3. Tevékenység a fiataloknak

Készíts elŒ minden tagnak egy darab papírt, amelyen a következŒ rejtvény van. Miu-
tán elolvastátok és megbeszéltétek a kijelölt olvasási feladatot, oszd ki a rejtvényeket.
Kérd meg az osztály tagjait, keressenek a rejtvényben elrejtett olyan szavakat, amelyek
kapcsolatosak a leckével. A szavak függŒlegesen, vízszintesen és átlósan vannak feltün-
tetve. Ha segítségre van szükségük pár perc múlva, olvastasd el velük újra azokat a
verseket, amelyek az elrejtett szavakat tartalmazzák (Máté 11:28–30: teher, megterhelt,
iga; Máté 12:1–13: szombatnap, gyógyít; Lukács 7:36–50: példázat, adós, megbocsát).

O G Y Ó G Y Í T P Z

S T T C M B U A V M

Z O X H M O I D I E

O Z A S D F F Ó V G

M M E G B O C S Á T

B E R T Y U I I O E

A Z C V B N M G G R

T E H E R B I A U H

N E D V B H C G I E

A B G Q A D F O A L

P L P É L D Á Z A T
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjainak halló fület fejleszteni, hogy megérthessék,
Jézus példázatai miként vonatkoznak rájuk (Máté 13:9).

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 13:1–17. Jézus elŒadja a magvetŒ példázatát és megmagyarázza, hogyan
alkalmazza Ã a példázatot.

b. Máté 13:18–23. Jézus megmagyarázza a magvetŒ példázatát.
c. Máté 13:24–53. Jézus a következŒ példázatok által tanít a mennyek országról,

ami a földön van (Jézus Krisztus egyháza): a búza és a konkoly, a mustármag,
a kovász, a szántóföldben elrejtett kincs, a drága gyöngy és a tengerbe vetett
gyalom (háló).

2. További olvasmányok: Márk 4:1–34; Lukács 8:4–18; 13:18–21; Tanok és szövetsé-
gek 86:1–7;

3. Javaslat a tanításhoz: Elder Boyd K. Packer mondta: „Egyetlen tanítási segédesz-
köz sem múlja felül, és csak kevés egyenrangú a táblával. ... Felhasználhatod arra,
hogy tanulóid szemét ráirányítsd, míg magát a leckét élŒszóval elŒadod. Amint
beszélsz, annyit írj fel a táblára, ami elég ahhoz, hogy figyelmüket ráirányítsd és
megmagyarázd a gondolatot, de soha nem annyit, hogy maga a vizuális segédesz-
köz eltérítse a figyelmüket, és fontosabbá váljon, mint a lecke, amit tanítasz”
(Teach Ye Diligently [1975], 224–225. o.; lásd még Tanítás, nincs nagyobb elhívás
[36123], 162–163. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Kérd meg az osztály tagjait, képzeljék el, hogy egy buszon utaznak. Utazás közben
kinéznek a busz ablakán és figyelik a tájat.

• Ugyanazon a buszon együtt utazva, vajon ugyanazokat a dolgokat fogjátok
észrevenni, mint más utasok? Miért vagy miért nem?

Hangsúlyozd ki, az emberek ugyanabban a helyzetben nem mindig ugyanazokat a
dolgokat figyelik meg. Hasonlóképpen nem minden ember értette meg, aki hallotta
Jézust példázatokban tanítani, miként vonatkoznak azok rájuk. Ez a lecke azt fogja
tárgyalni, hogyan érthetjük meg és alkalmazhatjuk Jézus példázatait.

Amint beszélgettek a következŒ példázatokról, gyŒzŒdj meg arról, hogy az osztály
tagjai tudják, hogy a különbözŒ emberek, tárgyak és cselekedetek mit képviselnek.
Ez segíteni fog nekik, hogy megértsék a példázatokat és alkalmazzák azokat az éle-
tükben.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1. Jézus elŒadja a magvetŒ példázatát és megmagyarázza, hogyan alkalmazza
Ã a példázatot

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 13:1–17-et.

• Amikor a sokaság összegyılt a tengerparton, Jézus „sokat beszéle nékik példázatok-
ban” (Máté 13:3). Mi a példázat? (Jelképes történet, amely evangéliumi igazságokat
tanít, földi dolgokhoz hasonlítva azokat.) Mit mondott Jézus, mi a célja azzal, hogy
példázatokban tanít? (Hogy üzenetét tanítsa a tanítványainak, ugyanakkor elrejtse
azt a hitetlenek elŒl. Lásd Máté 13:10–13.)

Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy olvassa fel hangosan a magvetŒ példázatát
(Máté 13:3–8). A többieket kérd meg arra, hogy olvassák vele együtt, emlékezve arra,
hogy a tárgyak és a cselekedetek a példázatban evangéliumi igazságokat képviselnek.

• Mi gátolja meg az útfélre esett magokat a csírázásban? (Lásd Máté 13:4. Írd fel a
táblára: Útfélre esett magok – megették a madarak.)

• Miért száradnak el a köves helyre esett magok? (Lásd Máté 13:5–6; Lukács 8:6. Írd
fel a táblára: Köves helyre esett magok – nincs gyökerük.)

• Mi történik, amikor néhány mag tövisek közé esik? (Lásd Máté 13:7. Írd fel a táb-
lára: Tövisek közé esett magok – megfojtják a tövisek.)

• Mi történik a magokkal, ha jó földbe esnek? (Lásd Máté 13:8. Írd fel a táblára:
Jó földben esett magok – gyümölcsöt hoznak.)

Hagyd fenn a felírt szavakat a táblán és magyarázd el, hogy néhány perc múlva
megbeszélitek azokat az igazságokat, amelyeket ábrázolnak.

• Hogyan reagálhatnak az emberek, amikor ezt a példázatot hallják, jelentésük bár-
milyen magyarázata nélkül? (Néhányan elkeseredhetnek, mert nem értik meg azt.
Mások megérthetik, de úgy gondolják, nem vonatkozik rájuk. Megint mások
eltöprenghetnek rajta és mindaddig kérdeznek, amíg meg nem értik és meg nem
tudják, miként alkalmazhatják azt az életükben.)

• Milyen felhívást tett közzé Jézus, miután a magvetŒ példázatát elŒadta? (Lásd
Máté 13:9.) Szerintetek mit jelent a hall szó ebben a felhívásban? Mit jelent látván
nem látni és hallván nem hallani? (Lásd Máté 13:13–15.)

Joseph Smith próféta mondta: „A sokaság ... nem fogadta be szavait, ... mert nem
voltak hajlandók látni a szemeikkel, és hallani a füleikkel; nem azért, mert nem
voltak rá képesek, és nem volt kiváltságuk a látásra és hallásra, hanem azért, mert
szívük telve volt gonoszsággal és förtelmességekkel. ... Az igazi ok, ami miatt a
sokaság ... nem fogadta be példázatai magyarázatát, a hitetlenség volt” (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 96–97).

2. Jézus megmagyarázza a magvetŒ példázatát

Olvassátok el a Máté 13:18–23-at, és beszélgessetek a magvetŒ példázata dolgainak és
cselekvéseinek a jelentésérŒl.

A mag

• A magvetŒ példázatában mit ábrázol a mag? (Lásd Máté 13:19; Lukács 8:11. Írd fel
a táblára: A mag – Isten igéje.)
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Az útszél

• Mit ábrázol az útszél? (Lásd Máté 13:19.) írd fel a táblára: Az útszél = azok az emberek,
aki hallják Isten igéjét, de nem értik meg azt (rövidítsd a meghatározást, ha akarod).

• Milyen tetteinkkel gátolhatjuk meg, hogy megértsük Isten igéjét? (Lásd a Móziás
26:1–3-at egy lehetséges válaszért.) Mit kell tennünk, hogy képesek legyünk megér-
teni Isten igéjét? (Lásd Alma 32:27.) A megértés hiánya hogyan teszi könnyebbé a
Sátánnak, hogy eltávolítsa az igét a szívünkbŒl? (Lásd Máté 13:19.)

A köves hely

• Mit ábrázol a köves hely? (Lásd Máté 13:20–21.) Írd fel a táblára: A köves hely –
azok az emberek, akik hallják és befogadják Isten igéjét, de nem engedik, hogy gyökeret
verjen bennük (rövidítsd a meghatározást, ha akarod).

• Néhány ember miért nem engedi, hogy Isten igéje meggyökerezzen benne? (Lásd
Máté 13:21; Márk 4:5.) Hogyan engedhetjük, hogy az ige mélyen gyökeret eres-
szen bennünk? (Lásd Alma 32:41–43.) Miként fog ez segíteni nekünk, hogy kiál-
ljuk a megpróbáltatás, az üldöztetés és a bántás perzselését?

A tövises hely

• Mit ábrázol a tövises hely? (Lásd Máté 13:22; Márk 4:19; Lukács 8:14.) Írd fel a
táblára: A tövises hely = azok az emberek, akik hallják Isten igéjét, de megzavarja Œket
a világgal való törŒdés (rövidítsd a meghatározást, ha akarod).

• Mit jelent, ha egy ember terméketlen? Milyen „tövisek” okozzák az emberek ter-
méketlenségét? (Lásd Máté 13:22; Márk 4:19; Lukács 8:14.) Hogyan nyilvánvalóak
ma ezek a tövisek a világban? Mit tehetünk, hogy meggátoljuk, hogy a tövisek
megfojtsák bennünk Isten igéjét?

A jó föld

• Mit ábrázol a jó föld? (Lásd Máté 13:23.) Írd fel a táblára: A jó föld = azok az emberek,
akik hallják Isten igéjét, megértik azt, és igaz cselekedeteket hajtanak végre (rövidítsd a
meghatározást, ha akarod).

• Mit lehet tenni, hogy segítsük a terméketlen területeket gyümölcsöt hozni? (Az út
szélét fel lehet szántani, meg lehet trágyázni, a köveket ki lehet szedni, és a tövise-
ket ki lehet irtani.) Hogyan vonatkozhat ez azokra az erŒfeszítéseinkre, hogy még
fogékonyabbak legyünk Isten igéjére?

• Mit gondoltok, a magvetŒ példázata miért koncentrál jobban a földre, mint a
magvetŒre vagy a magra?

3. Jézus példázatokat használ, hogy a földön lévŒ menny királyságáról tanítson
(Jézus Krisztus egyháza)

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 13:24–53-ból kiválasztott verseket.
Magyarázd el, hogy ezekben a versekben a „menny királysága” kifejezés Jézus
Krisztus egyházára utal, ami a menny királysága a földön.

• Mi a jelentése a búza és a konkoly példázatának? (Lásd Máté 13:24–30, 36–43;
T&Sz 86:1–7. Készíthetsz felsorolást a táblán, ahogyan azt a magvetŒ példázatánál
tetted. Sorold fel, mit ábrázol a gazda, a föld, a tiszta mag, a konkoly, az ellenség,
az aratás és az aratók.)
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• A búza és a konkoly példázatában miért nem engedi meg a gazda a szolgáinak,
hogy azonnal összeszedjék a konkolyt vagy a gyomot? (Lásd Máté 13:27–30; lásd
még a T&Sz 86:5–7-et, mely tisztázza a Máté 13:30-at.)

• Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a mustármag és a kovász példázata Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról szól (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 98–100). Mit tudhatunk meg a
visszaállított Egyházról, amikor az ÜdvözítŒ egy mustármaghoz hasonlítja azt?
(Lásd Máté 13:31–32.) És amikor kovászhoz? (Lásd Máté 13:33. Magyarázd meg,
hogy a kovász olyan kellék, mint az élesztŒ vagy sütŒpor, ami ahhoz kell, hogy
a kenyér megkeljen.) Hogyan láttátok Isten munkájának növekedését, ahogyan
ezek a példázatok ábrázolták?

• Mit tanulhatunk a kincs és a drágagyöngy példázatából? (Lásd Máté 13:44–46.)
Milyen áldozatokra kell hajlandóknak lennünk, hogy megszerezzük az evangé-
lium kincseit? Milyen áldozatokat hoztatok az evangéliumért ti vagy azok, akiket
ismertek? Milyen áldások származtak azokból az áldozatokból?

• Mit ábrázol a gyalom (háló) a tengerbe vetett gyalom példázatában? (Lásd Máté
13:47.) Mit jelent összegyıjtve lenni a hálóban? Mit ábrázol a jó összegyıjtésének
mıvelete az edényekbe, és a hitványak kihányása? (Lásd Máté 13:48–50. Használ-
hatod a Joseph Smith – Máté 1:4-et, hogy megmagyarázd, a „világ vége” a 49. vers-
ben a gonoszok elpusztítására utal.) Mit tehetünk, hogy segítsünk magunknak
hıségeseknek maradni az Egyházban, és hogy másoknak is segítsünk, hogy ugyan-
ezt tegyék.

Összegzés Hangsúlyozd ki, Jézus azoknak magyarázta példázatait, akik megértésre törekedtek.
Tégy bizonyságot, hogy ha az Œszinte megértés vágyával tanulmányozzuk Jézus
példázatait, látni fogjuk, miként vonatkoznak azok napjainkra.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

alábbi ötletet.

Tárgyi szemléltetés

Segítségképpen, hogy az osztály tagjai megértsék és emlékezzenek a a lecke példázata-
ira, mutass be néhány azokban ábrázolt tárgyat. Például megmutathatod, hogyan
viselkedik az élesztŒ, amikor összekeverik vízzel és cukorral. Süthetsz egy cipót élesz-
tŒvel és élesztŒ nélkül, az osztály tagjai hadd nézzék meg és ízleljék meg a különbsé-
get. Megmutathatsz egy kevés mustármagot (vagy törött borsot, amely hasonlít a
fekete mustármaghoz). A szemléltetŒkkel való tanításhoz lásd a Tanítás, nincs
nagyobb elhívás (36123), 164–165. o.).
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy úgy tekintsenek Jézus Krisztusra, mint
az „életnek kenyeré”-re, az örökké tartó élet forrására (János 6:47–48).

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásról:

a. János 5. Jézus meggyógyít egy embert a szombatnapon. A zsidó vezetŒk Jézus
megölésére törekszenek, mivel kijelentette, hogy Ã az Isten Fia.

b. János 6:1–14; Márk 6:30–44. Jézus csoda által több, mint 5000 embert meg-
vendégel.

c. János 6:15–21; Máté 14:22–33. Jézus a tengeren jár, hívja Pétert, hogy jöjjön
Hozzá, és lecsendesíti a szeleket.

d. János 6:22–71. Jézus kijelenti, hogy Ã az „életnek kenyere”, és hogy akik hisz-
nek Ãbenne, örökké tartó életük lesz. Sokan visszautasítják ezt a tanítást, de
Péter és a többi apostol Jézussal marad.

2. További olvasmányok: Máté 14:1–21; Márk 6:1–29, 45–52; Lukács 9:10–17.

3. Kérj meg az osztályból egy tagot, készüljön fel egy rövid összefoglalóra a beszámo-
lóról, amikor Jézus meggyógyít egy embert a Bethesda tavánál (János 5:1–9).

4. Ha az Ötezer ember megvendégelése (62143) és a Krisztus a vízen jár (Evangéliumi
képcsomag 243) címı képek hozzáférhetŒk, használd Œket a lecke folyamán.

5. Javaslat a tanításhoz: Az ÜdvözítŒ gyakran használt olyan mindennapi tárgyakat,
mint a kenyér vagy magvak, hogy evangéliumi alapelveket tanítson. Mialatt az
egyes leckékre készülsz, mérlegeld, miként használhatod ezeket a tárgyakat, hogy
az osztály tagjainak figyelmét felkeltsd, vagy egy fontos részt szemléltess (lásd
Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 163–164. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Rajzold fel a következŒ szemléltetŒ képet a táblára:

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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János 5–6; Márk 6:30–44; Máté 14:22–33

Szikla Világosság Kenyér



• Mi a közös ezekben a dolgokban?

Engedd az osztály tagjainak röviden megbeszélni a kérdésre adandó lehetséges
válaszokat. Majd olvassák el a Hélamán 5:12-t, amelyben Hélamán úgy utal Jézus
Krisztusra, mint „sziklá”-ra, és a János 8:12-t, amelyben Jézus kijelenti, hogy Ã a „világ
világossága”. Magyarázd el, hogy késŒbb, a lecke folyamán meg fogjátok beszélni,
Jézus miként az „életnek kenyere” (János 6:35).

Miközben tanítod ezt a leckét, segíts az osztály tagjainak tudakozni az írásokat
(János 5:39). Ösztönözd Œket arra, hogy beszéljenek olyan élményeikrŒl, melyek
a szóban forgó alapelvekkel vannak összefüggésben.

1. Jézus meggyógyít egy embert a szombatnapon, és kijelenti magáról, hogy
Ã az Isten Fia

Beszéljétek meg a János 5-öt. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hangosan
kiválasztott verseket.

• Kérd meg a kijelölt osztálytagot, foglalja össze a beszámolót, amelyben Jézus meg-
gyógyít egy embert a Bethesda tavánál (János 5:1–9). Milyen utasítást adott Jézus
az embernek, amikor aznap késŒbb találkozott vele a templomban? (Lásd János
5:14.) Miért rosszabbak a bın következményei a fizikai gyengeségeknél?

• Miért törekedtek a zsidó vezetŒk arra, hogy Jézust megöljék? (Lásd János 5:16–18.)
Amint Jézus válaszolt a feldühödt zsidó vezetŒknek, mit tárt fel az Atyával való
kapcsolatáról? (Lásd János 5:19–23, 30.)

• Jézus elmondta a népnek, hogy hamarosan még a betegek gyógyításánál is
„nagyobb dolgokat” fog cselekedni (János 5:20). Mit mondott, mik lesznek ezek a
nagyobb dolgok? (Lásd János 5:21–29. Létrehozza a feltámadást, megítél minden
embert, és örökké tartó életet ad a hıségeseknek.)

• Mit mondott az ÜdvözítŒ, milyen tanúk tanúskodtak Róla? (Lásd János 5:32–39,
45–47.) Miért fontosak ezek a tanúk? (Lásd Jákób 4:6.) Hogyan lehetünk mi az
ÜdvözítŒ bizonyságtevŒi?

• Jézus felhívta a zsidó vezetŒket: „tudakozzátok az írásokat” (János 5:39). Mi a kül-
önbség a szentírások olvasása és kutatása között? (Amint errŒl a kérdésrŒl beszélget-
tek, felhasználhatod a lecke végén található elsŒ tanítási ötletet.) Miként tettétek
még tartalmasabbá személyes és családi szentírás tanulmányozásotokat? Hogyan
nyertetek áldásokat, amikor kutattátok a szentírásokat?

• A János 5:39 szerint a zsidó vezetŒk mirŒl szereztek volna tudomást, ha kutatták
volna és hittek volna a szentírásokban? (Tudták volna, hogy a szentírások bizony-
ságot tesznek Jézus Krisztusról. Lásd még János 5:40, 46–47.) A szentírások miként
erŒsítették meg hiteteket Krisztusban?

2. Jézus csoda által több, mint 5000 embert megvendégel

Olvassatok el és beszéljetek meg a János 6:1–14 és Márk 6:30–44-bŒl kiválasztott
verseket. Mutasd meg a képet: Jézus megvendégeli a sokaságot.

• Miért mentek fel Jézus és taníványai a hegyre? (Lásd János 6:1–3. Joseph Smith
fordításában a Márk 6:31 azt mondja, hogy Jézus és tanítványai egy elhagyatott
helyre mentek.) Hogyan reagált Jézus, amikor a tömeg Hozzá ment? (Lásd Márk
6:33–34; Máté 14:14.) Hogyan követhetjük példáját a könyörületességben?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Hogyan táplálta Jézus a sokaságot? (Lásd János 6:5–13; lásd még Máté 14:21.)
Miként követhetjük a fiú példáját, aki odaadta a kenyerét és halait Jézusnak?
Miként áld meg az Úr bennünket, amikor a fiúhoz hasonlóan odaadjuk, bármink
is van, az Ã szolgálatára?

Elder James E. Faust mondta:

„Sok névtelen ember csupán öt kenyérnek és két kis halnak megfelelŒ ajándékkal
magasztalja fel elhívásait és szolgál figyelem vagy elismerés nélkül, táplál szó sze-
rint ezreket. ... Ãk a vezetŒk és tanítók százezrei minden segédszervezetben és
papsági kvórumban, a házitanítók, a SegítŒegylet látogató tanítói. Sokan vannak
Œk, az alázatos püspökök az Egyházban, néhányan minden különösebb képzettség
nélkül, de nagy áldással, mindig tanulva, azzal az alázatos vággyal, hogy az Urat
és gyülekezetük tagjait szolgálják ...

A fŒ ok, hogy ez az Egyház a szerény kezdetekbŒl felnövekedett az elismert szilárd-
ságához, az alázatos és odaadó emberek millióinak hısége és odaadása, akiknek
csupán öt kenyerük és két kis haluk van, amit felajánlanak a Mester szolgálatára.
Nagy mértékben lemondtak saját érdekeikrŒl, és így találták meg »Istennek békes-
ségé(t), mely minden értelmet felülhalad« (Filippi 4:7)” (Conference Report, 1994.
ápr., 4–5; vagy Ensign, 1994. máj. 5–6).

• Milyen példáit láttátok annak, amikor az embereket felmagasztalta az Úr, amint
Ãt szolgálták?

• A csodás lakoma az öt kenyérbŒl és két halból miként jelképezi azt a szellemi
lakomát, amelyet az ÜdvözítŒ ajánl nekünk?

3. Jézus a tengeren jár, hívja Pétert, hogy jöjjön Hozzá; és lecsendesíti a tengert

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 6:15–21 és Máté 14:22–33-at. Magyarázd el,
hogy miután Jézus megvendégelte a sokaságot, utasította a tanítványait, hogy szállja-
nak hajóra és menjenek át a tenger másik oldalára. Majd elküldte a sokaságot, és fel-
ment a hegyre imádkozni. Miközben a tanítványok a tengeren keltek át, viharos
szélbe kerültek.

• Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor látták Jézust feléjük menni a vizen?
(Lásd Máté 14:26; János 6:19.) Miként reagált Jézus a félelmeikre? (Lásd Máté
14:27; János 6:20.)

Mutasd meg a képet, amelyen Krisztus a vizen jár.

• Mi volt Péter kívánsága, amikor meghallotta az ÜdvözítŒ hangját? (Lásd Máté
14:28–29.) Miért bizonytalanodott el Péter hite, amint a vizen járt? (Lásd Máté
14:30.) Miként követünk el néha hasonló hibákat, amikor nehézségek támadnak?

• Mit tett Péter, amikor süllyedni kezdett? (Lásd Máté 14:30.) Mit tett Jézus? (Lásd
Máté 14:31–32.) Mit tár fel ez az Úrral való kapcsolatunkról? Miként éreztétek,
hogy az ÜdvözítŒ megerŒsített benneteket és lecsillapította félelmeiteket?

4. Jézus kijelenti, hogy Ã „az életnek ama kenyere”

Olvassatok el és beszéljétek meg a János 6:22–71-bŒl kiválasztott verseket.

• A kenyerek és halak csodája utáni napon a nép követte Jézust Kapernaumba.
Miért követték? (Lásd János 6:26.) Hogyan használta fel Jézus az embereknek az
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elŒzŒ napi csoda miatti izgatottságát arra, hogy bizonyságot tegyen küldetésérŒl?
(Lásd János 6:27–35.)

Elder Jeffrey R. Holland mondta: „Az ÜdvözítŒ galileai szolgálata alatt korholta
azokat, akik meghallva, hogy 5000 embert vendégelt meg csupán öt árpakenyér-
rel és két hallal, köréje sereglettek, várva az ingyen ebédet. Az az élelem, bár a
maga nemében fontos volt, csupán mellékes volt ahhoz a valódi táplálékhoz
képest, amit próbált nekik adni” (Conference Report, 1997. okt., 87; vagy Ensign,
1997. nov., 65).

• Az „életnek kenyere” miért alkalmas ábrázolása az ÜdvözítŒnek és az általa kínált
áldásoknak? (Lásd János 6:35, 47–51.) Mit jelentenek a „semmiképpen meg nem
éhezik” és „nem szomjúhozik” kifejezések? Miként részesülhetünk az „életnek
kenyeré”-bŒl? (Lásd János 6:47, 51–54; Máté 26:26–28; Alma 5:33–35; T&Sz 20:77.)

Howard W. Hunter elnök tanácsolta: „Jobban kell ismernünk Krisztust, mint
ahogyan ismerjük Ãt. Gyakrabban kell emlékeznünk Rá; bátrabban kell szolgál-
nunk Ãt, mint ahogyan szolgáljuk. Akkor fogjuk az örök életre buzgó forrás vizét
inni és az élet kenyerét enni” (Conference Report, 1994. ápr., 84; vagy Ensign,
1994. máj., 64).

Hangsúlyozd ki, néhány ember azért nem hitt Jézusnak, mert csupán „József fiát”
látták benne (János 6:42). Néhányan, akik jogot formáltak arra, hogy Jézus tanít-
ványai legyenek, zúgolódtak és elfordultak TŒle mondván, nem értették kijelenté-
sének szellemi értelmét, hogy Ã az élet kenyere, és tanítását, hogy szükséges nekik
enni a húsát és inni a vérét (János 6:51–66).

• Amikor néhányan elutasították Jézus beszédét, mit kért Jézus a tizenkét apostol-
tól? (Lásd János 6:67.) Mi volt Péter válasza? (Lásd János 6:68.) Mit értett meg
Péter és a többi apostol Jézusról, amit azok, akik elhagyták Ãt, nem értettek meg?
(Lásd János 6:69.)

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus az „életnek kenyere”, és hogy „örök élet-
nek beszéde van” Ãnála (János 6:35, 68). Ösztönözd az osztály tagjait, hogy alkal-
mazzák az élet kenyerérŒl a hegyi beszédben mondottakat: „a ki hozzám jŒ, semmi-
képpen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik. ... A ki én
bennem hisz, örök élete van annak” (János 6:35, 47).

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. „Tudakozzátok az írásokat” (János 5:39)

Kérd meg az osztály tagjait, olvassák a János 5:20–30-at csendben, míg te hangosan
felolvasod. Olvasd gyorsan, ne tarts szünetet, hogy megmagyarázd vagy megbeszéld
bármelyik verset.

Magyarázd el, hogy elolvastad a János 5:20–30-at, de majd most fogjátok együtt
„tudakozni” a részletet. Oszd fel az osztályt három vagy négy csoportra. Adj legalább
egyet minden csoportnak a következŒ szakaszokból, a János 5:20–30-ból: 20–22,
23–24, 25–27 és 28–30 versek. Adj néhány percet a csoportoknak a közös munkára.
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Olvassák el a kijelölt verseket, válasszanak ki hármat a legfontosabb szavak közül a
versekbŒl, és készüljenek fel, hogy elmondják, miért azok a szavak a legfontosabbak.

• Mit értettetek meg, amikor kutattátok, („tudakoztátok”) a szentírásokat, amit nem
láttatok, amikor gyorsan olvastátok Œket? Mit tehetünk, hogy önállóan kutassuk
a szentírásokat?

Magyarázd el, hogy Joseph Smith próféta kinyilatkoztatást kapott a dicsŒség országai-
ról, miután a János 5:29-en töprengett. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassák
el a Tanok és szövetségek 76:15–20-at.

• Milyen tudás áldásában részesültünk, mert Joseph Smith kutatta a János 5:29-et?

2. „Viseljetek gondot azokra, akik a Bethesda tavánál várakoznak”

Elder Boyd K. Packer a János 5:1–9-et használta fel arra, hogy hangsúlyozza, segíte-
nünk kell azoknak az embereknek, akik fogyatékosak. Azt mondta, a fogyatékos test
és elme „tökéletes lesz. De addig gondot kell viselnünk azokra, akik a Bethesda tavá-
nál várakoznak” (Conference Report, 1991. ápr., 8; vagy Ensign, 1991. máj., 9).

• Mit tehetünk azokért, akik fizikailag vagy szellemileg fogyatékosak?
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A lecke célja A lecke célja megerŒsíteni az osztály tagjainak bizonyságát, hogy Jézus a Krisztus,
és hogy a Színváltozás hegyén adományozott papsági kulcsok visszaállíttattak.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 15:21–39. Jézus meggyógyítja a pogány asszony leányát, és csoda által
megvendégel több, mint 4000 embert, közöttük sok pogányt.

b. Máté 16:13–19. Péter bizonyságot tesz arról, hogy Jézus a Krisztus. Jézus azt
tanítja, hogy az Ã egyháza a kinyilatkoztatás szikláján épült és megígéri, hogy
Péternek adja az ország kulcsait.

c. Máté 17:1–9. Jézus átváltozik Péter, Jakab és János elŒtt.

2. További olvasmányok: Márk 7:24–9:10; Lukács 9:18–36; 12:54–57.

3. Ha a Szentföld újszövetségi térképe hozzáférhetŒ, használd azt a lecke folyamán.
Készíthetsz egy felnagyított példányt, hogy az osztály tagjai jobban lássák.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Meséld el a következŒ történetet:

Sok évvel ezelŒtt Spencer W. Kimball elnök és számos más egyházi vezetŒ meglátoga-
tott egy kis székesegyházat a dániai Koppenhágában, amely helyet ad Bertel Thorvald-
sen híres szobrainak, melyek Jézus Krisztust és a tizenkét apostolt ábrázolják. ErrŒl az
élményérŒl beszélve Elder Rex D. Pinegar ezt mondta: „Amint azokat a gyönyörı
mıalkotásokat néztük, észrevettük, hogy Pétert kezében hatalmas kulcsokkal mintáz-
ták meg ... Amint távozni készültünk a katedrálisból, a dán gondnok ... az ajtóban állt
távozásunkra várva. Kimball elnök kezet rázott vele, [és] megköszönte a kedvességét,
hogy lehetŒvé tette a katedrális megtekintését. Majd az elnök magyarázni kezdte a
Jézus Krisztus által megalapított Egyházat és annak fontosságát számunkra. ... Tanner
elnök, Elder Monson és Elder Packer körégyıltek, és az elnök folytatta: »Az Úr Jézus
Krisztus élŒ apostolai vagyunk. Van tizenkét apostol és három másik, akik az Egyház
elnökségét képezik. Mi birtokoljuk az igazi kulcsokat, ahogyan Péter tette, és használjuk
Œket minden nap. Állandó használatban vannak«” (Conference Report, 1976. okt.,
104; vagy Ensign, 1976. nov., 69).

Magyarázd el, ez a lecke a papsági kulcsokat tárgyalja és azt, ahogyan Péter megkapta
Œket a Színváltozás hegyén.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Imádságos lélekkel válaszd ki azokat a szentírásrészeket, kérdéseket és egyéb leckéhez
szükséges anyagokat, amelyek a legjobban megfelelnek a tanulók szükségleteinek. Bes-
zéljétek meg, hogy a kiválasztott szentírások hogyan vonatkoznak a mindennapokra.
Biztasd Œket, hogy osszanak meg szentírásbeli tantételekkel kapcsolatos élményeket.

1. Jézus meggyógyítja egy pogány leányát, és több, mint 4000 embert megven-
dégel

Beszéljétek meg a Máté 15:21–39-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassák el hangosan
a kiválaszott verseket.

• Mit kért a kananeai asszony Jézustól, mit tegyen? (Lásd Máté 15:22.) Miért nem
teljesítette Jézus rögtön a kérését? (Lásd Máté 15:24. Ã nemzsidó volt, vagyis nem
Izráel házából származott. Abban az idŒben nem ajánlották fel az evangéliumot a
nemzsidók számára.) Végül miért gyógyította meg Jézus az asszony lányát? (Lásd
Máté 15:28.) Mit tanulhatunk ettŒl az asszonytól? (A válaszok között  lehetnek:
azoknak, akik nem birtokolják az evangélium teljességét, azért még lehet nagy
hitük, és hogy nem szabad elveszíteni a hitünket, ha az áldások nem teljesülnek
olyan gyorsan, ahogyan mi kívánjuk.)

• Az ÜdvözítŒ a Galileai-tengerhez menet átutazott a Tízváros vidékén (Márk 7:31).
A Tízváros a Galileai-tengertŒl keletre olyan terület volt, ahol sok pogány élt.
Miként mutatott az Úr könyörületet az ottani embrek iránt? (Lásd Máté
15:29–31.) Hogyan reagált a sokaság? (Lásd Máté 15:31.) Ma milyen csodák kész-
tettek titeket arra, hogy dicsŒítsétek Istent?

• A sokaság három napig maradt Jézussal, és amikor eljött az ideje az indulásnak,
Jézus nem akarta éhesen elküldeni Œket. Milyen csodát tett értük? (Lásd Máté
15:32–38.)

Magyarázd el, hogy ez a csoda különbözött a korábbi 5000 megvendégelésétŒl
(Máté 14:15–21), mivel ezen emberek között sok volt a pogány. Elder Bruce
R. McConkie elmagyarázta, hogy az 5000 megvendégelésével Jézus „annak a
semmihez sem hasonlítható beszédjének az alapját fektette le, hogy Ã az élet
kenyere” (János 6:22–69; lásd a 12. leckét). Ez utóbbi 4000 megvendégelésével
Jézus jelképesen azt tanította, hogy a jövŒben az élŒ kenyeret a pogányoknak is
felajánlja. (Doctrinal New Testament Commentary, 3 köt. [1966–73], 1:375.)

2. Péter ígéretet kap az ország kulcsaira

Olvassátok el a Máté 16:13–19-et.

• Jézus elhagyta a Tízváros vidékét, és Czézárea Filippi vidékére ment, ahol megkér-
dezte tanítványait, hogy „ti pedig kinek mondotok engem?” (Máté 16:15). Mi
volt Péter válasza? (Lásd Máté 16:16.) Mi volt Péter bizonyságának forrása? (Lásd
Máté 16:17.) Mit tanulhatunk saját bizonyságainkról ebbŒl a beszámolóból?

• Jézus azt mondta Péternek: „ezen a kŒsziklán építem fel az én anyaszentegyháza-
mat” (Máté 16:18). Joseph Smith próféta azt tanította, hogy a szikla, amire Jézus
utalt, a kinyilatkoztatás (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding
Smith [1976], 274). Milyen értelemben alapja az Úr Egyházának a kinyilatkoztatás?

• Az ÜdvözítŒ megígérte Péternek, hogy neki adja a mennyek országának kulcsait
(Máté 16:19). Melyek ezek a kulcsok? Miért szükségesek? (Lásd T&Sz 128:9–10;
132:46.) Kik birtokolják ma ezeket?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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Joseph F. Smith elnök tanította:

„A papság általában az a felhatalmazás, melyet azért adnak az embernek, hogy
Istenért cselekedjen. Minden férfira ezt a felhatalmazást ruházzák rá, akit felszen-
telnek a papság valamilyen fokozatába.

De szükséges, hogy minden olyan cselekedetet, melyet e felhatalmazás által
végeznek, a megfelelŒ idŒben, helyen és módon, és a megfelelŒ rend szerint
végezzenek. E dolgok irányításának hatalma képezi a papság kulcsait. A kulcs-
okat a maguk teljességében egy idŒben csak egyetlen ember birtokolhatja, a
próféta, az Egyház elnöke. E hatalom bármennyi részét átruházhatja másokra,
amely esetben az az ember birtokolja annak a sajátos dolognak a kulcsait”
(Gospel Doctrine, 5. kiad. [1939], 136).

• Miért nélkülözhetetlen része bizonyságainknak az a meggyŒzŒdés, hogy a próféta
birtokolja ezeket a kulcsokat?

3. Jézus átváltozik Péter, Jakab és János elŒtt

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 17:1–9-et. Magyarázd el, hogy egy héttel
azután, hogy Péter ígéretet kapott az ország kulcsaira, Œ, Jakab és János tanúi vol-
tak az ÜdvözítŒ színváltozásának, és fontos tudást és kulcsokat kaptak. Ez volt az
Újszövetségben az egyik legfontosabb esemény. Segített Jézusnak felkészülni
engesztelŒ áldozatára, és megerŒsítette a három apostolt azokban a további felada-
taikban, melyeket hamarosan az egyház veztŒiként kapni fognak.

• Mit jelent a színváltozás? (Ideiglenes változás egy ember külsŒ megjelenésében és
természetében; átváltozás egy megdicsŒültebb állapotba. Isten hatalma idézi elŒ.
Lásd T&Sz 67:11; Mózes 1:11.)

• A Máté 17:1–5 szerint mi történt, amikor Jézus, Péter, Jakab és János a Színváltozás
hegyén volt? (Az osztály tagjainak válaszait felsorolhatod a táblán.)

a. Jézus arca fénylett, mint a nap, és ruhája ragyogóan fehér lett.
b. Mózes és Éliás (Illés) megjelentek.
c. „Fényes felhŒ borítá be Œket”, és az Atya hangját hallották, amint bizonyságot

tett Fiáról.

Megmagyarázhatod, hogy az Éliás nevet számos módon használják a szentírások-
ban. A Máté 17:3–4-ben a héber Illés névnek a görög megfelelŒje. Egyéb helyeken
(mint például a Máté 17:10–13) olyan valakinek a címe, aki elŒfutárként vagy
elŒkészítŒként szerepel.

Magyarázd el, hogy az utolsó napi próféták többet is tanítottak arról, ami a Szín-
változás hegyén történt. Ismételjétek át a következŒ tanításokat és ha szükséges,
foglald össze Œket a táblán:

a. Péter, Jakab és János a föld átváltozásáról láttak látomást, mely az ÜdvözítŒ
második eljövetelekor történik (T&Sz 63:20–21).

b. „Átváltoztak [Krisztus] elŒtt” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 158).
c. Tanították Œket az ÜdvözítŒ haláláról és feltámadásáról (Joseph Smith Transla-

tion, Luke 9:31).
d. Jézustól, MózestŒl és IlléstŒl megkapták azokat a papsági kulcsokat, amelyekre

szükségük lesz az egyház kormányzásához az ÜdvözítŒ halála után (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, 158; Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3
köt. [1954–56], 2:110).
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• 1836-ban Mózes és Illés ismét visszatért a földre. Kezüket Joseph Smithre és Oliver
Cowderyre helyezték, és visszaállították ugyanazokat a kulcsokat, amelyeket
Péter, Jakab és János kaptak. Milyen kulcsokat állított vissza Mózes? (Lásd T&Sz
110:11. Izráel összegyıjtésének kulcsait.) Milyen kulcsokat állított vissza Illés?
(Lásd T&Sz 110:13–16. Az elpecsételŒ hatalom kulcsait.) Ma miként használják eze-
ket a kulcsokat? (A misszionáriusi és templomi munkában, melyeket az Egyház
elnökének irányítása alatt végeznek.)

• Elder David B. Haight azt tanította, hogy Jézus színváltozása „szellemi megvilágoso-
dás számunkra ugyanúgy, mint azok számára, akik személyes tanúi voltak annak”
(Conference Report, 1977. ápr., 8; vagy Ensign, 1977. máj., 7). Mit tanulhatunk a
színváltozásból, ami segít nekünk, amikor szellemi erŒre van szükségünk?

Átnézhetitek a következŒ gondolatokat, melyeket Elder Haight adott elŒ (Confer-
ence Report, 1977. ápr., 9–10; vagy Ensign, 1977. máj., 7–9):

a. Követnünk kell az ÜdvözítŒ példáját, és buzgón kell imádkoznunk, amikor szel-
lemi erŒre van szükségünk (Lukács 9:28). A színváltozásról beszélve Elder Haight
ezt mondta: „Talán Jézus nem csupán annak a mennyei nyugalomnak az érzését
érezte, melyet az Atyával való közösségének egyedüli alkalma hozhat, hanem még
többet, egy érzést, hogy az eljövendŒ nem földi szolgálatainak órája alatt támoga-
tást fog kapni. ... Amint az Atyához imádkozott, messze annak a világnak a gonos-
zsága és kételyei fölé emeltetett, amely elutasította Ãt.”

b. Megszerezhetjük azt a bizonyosságot, hogy Jézus meg fog bennünket erŒsíteni,
ahogy Péterrel, Jakabbal és Jánossal tette. Elder Haight azt mondta: „Jézus magá-
val vitte három apostolát, abban a hitben, hogy miután látták dicsŒségét, ...
megszilárdulhatnak, hogy hitük megerŒsödhet, mely felkészíti Œket azokra a
bántalmazásokra, megalázó eseményekre, amelyeknek be kell következniük.”

c. MegerŒsödhetünk az ÜdvözítŒrŒl való bizonyságunk (Máté 17:5) és az evangé-
lium tantételei által. Elder Haight mondta: „A három kiválasztott apostol
az [ÜdvözítŒ] eljövendŒ haláláról és feltámadásáról szerzett tudást, azokról a
tanításokról, melyek meg fogják erŒsíteni mindegyikŒjüket az elŒttük álló
eseménydús napokon.”

Összegzés Hangsúlyozd ki, hogy utolsó napi szentekként vannak információink, melyek segíte-
nek megérteni, mi történt a Színváltozás hegyén. Tégy bizonyságot az Egyházban
ma történŒ kinyilatkoztatás fontosságáról és a papsági kulcsok szükségességérŒl. Biz-
tosítsd az osztály tagjait, hogy mi, hasonlóan Péterhez, a Szentlélek által megtudha-
tjuk, hogy Jézus a Krisztus, az élŒ Isten Fia.

További tanítási 
ötletek A követekezŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

Példák, amikor az Atya bizonyságot tett a Fiúról

Négy esetet jegyeznek fel a szentírások, amikor az Atya bemutatja és bizonyságot
tesz Fiáról. Az egyiket ez a lecke tárgyalja. Kérd meg az osztály tagjait, idézzék fel a
másik hármat:

1. Jézus keresztelŒje (Máté 3:13–17)
2. A színváltozás (Máté 17:1–9)
3. Jézus megjelenése a nefitáknál (3 Nefi 11:1–7)
4. Joseph Smith elsŒ látomása (Joseph Smith története 1:13–17)
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A lecke célja A lecke célja: segíteni az osztály tagjait, hogy megalázzák magukat, megbocsássanak
másoknak, és krisztusi szeretetet mutassanak egymás iránt.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 18:1–6, 10–11, 14. Jézus azt tanítja, hogy meg kell térnünk és olyanokká
kell válnunk, mint a kisgyermekek, hogy beléphessünk a mennyországba.

b. Máté 18:15, 21–35. A könyörtelen szolga példázata által Jézus a megbocsátásról
tanít.

c. Lukács 10:25–37. Az irgalmas szamaritánus példázata által Jézus a krisztusi sze-
retetrŒl tanít.

2. További olvasmányok: Márk 9:33–50; Móziás 3:17–21; 4:16–19, 26.

3. Ha a következŒ anyagok hozzáférhetŒk, használj fel belŒlük a lecke folyamán:

a. Képek: Krisztus és a gyermekek (62467; Evangéliumi képcsomag 216), Az irgal-
mas szamaritánus (62156; Evangéliumi képcsomag 218).

4. Ha felhasználod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hívj meg egy szülŒt, hogy
beszélgessen az osztállyal, ahogyan az a tevékenységben vázolva van.

5. Javaslat a tanításhoz: Alkalmanként kérj meg egy tagot az osztályból (vagy más
gyülekezeti tagot), hogy segítsen a leckében úgy, hogy egy rövid beszámolót ad,
elmond egy történetet, bizonyságot tesz, vagy más módon segít. Amikor feladat-
okat adsz, legyen világos, mit akarasz, mit tegyen a tanuló, és hogy mennyi idŒt
adsz neki az órából.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Hívj meg egy kisgyermekes szülŒt (három-öt év közötti gyermekkel), hogy hozza
el a gyermekét az osztályba, mutassa be, és röviden ecsetelje a gyermek csodálatra
méltó tulajdonságait. Miután a szülŒ befejezte, kérd meg az osztály tagjait, gondo-
ljanak azokra a gyermeki tulajdonságokra, melyekrŒl Jézus azt akarja, hogy birt-
okoljunk. A válaszokat sorold fel a táblán.

Magyarázd el, ez a lecke a gyermeki tulajdonságok kifejlesztésének a fontosságáról
szól, és arról, hogy minden emberrel alázattal és kedvességgel kell bánni.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként követhetjük
az ÜdvözítŒ alázatról, megbocsátásról és krisztusi szeretetrŒl szóló tanításait.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1. Jézus azt tanítja, hogy olyanokká kell válnunk, mint a kisgyermekek

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 18:1–6, 10–11, 14-et.

• Szerintetek a tanítványokat miért érdekelte, hogy ki lesz a legnagyobb az Úr orszá-
gában? (Máté 18:1; Márk 9:33–34). Hogyan vétünk néha hasonló hibákat?
Miként mellŒzhetjük az ilyen aggodalmakat?

• Mutasd meg a Krisztus és a kisgyermekek címı képet. Mi Jézus tanácsa azoknak,
akik arra vágyakoznak, hogy igaz nagyságot érjenek el az Ã országában? (Lásd Máté
18:2–4; Márk 9:35.) Néha miért nehéz követni ezt a tanácsot? Ez a tanács miként
vethetŒ össze azzal, amit a világ tanít arról, ahogyan a nagyságot ki lehet vívni?

• Mit jelent olyanokká válni, mint a kisgyermek? (Lásd Móziás 3:19. Magyarázd el,
bár a gyermekek nem tökéletesek, sok olyan tulajdonságuk van, amelyeket ki kell
fejlesztenünk, hogy örökölhessük a mennyországot. Ezek a tulajdonságok maguk-
ban foglalják az alázatot, szelídséget és hajlandóságot a hitre.) Mit tanultál már
eddig a gyermekektŒl? Miként válhatunk még hasonlóbbakká a gyermekekhez, és
lehetünk még engedelmesebbek Mennyei Atyánk akarata iránt?

• Mit jelent: „megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül”? (Ebben a szövegösszefüg-
gésben a megbotránkoztat bántást jelent.) Milyen módokon botránkoztatják meg
(bántják) az emberek a kisgyermekeket? (A válaszok között lehetnek: rossz példá-
kat mutatni nekik, rosszindulatúan bírálni Œket, elmulasztani a tanításukat és
molesztálni Œket.) Minek tekinti az Úr ezeket a bántásokat? (Lásd Máté 18:6.)

Elder M. Russell Ballard kijelentette: „Hallunk olyan nyugtalanító tudósításokat
szülŒkrŒl vagy gyámokról, akik olyan távol vannak Krisztus SzellemétŒl, hogy
gyermekeket molesztálnak. Ez a molesztálás akár fizikai, szóbeli vagy a legkevésbé
kézzelfogható legyen is, egyenértékı a súlyos érzelmi molesztálással, amely förtel-
mes és súlyos botránkozás Isten elŒtt” (Conference Report, 1991. ápr., 107; vagy
Ensign, 1991. máj., 80)

• Miként segít a gyermekekkel való törŒdésben az, ha gyermekivé leszünk? Mit
tehetünk, hogy végrehajtsuk Isten akaratát, „[nehogy] egy is elveszszen e kicsinyek
közıl”? (Máté 18:14).

2. A könyörtelen szolga példázatával Jézus a megbocsátásról tanít

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 18:15, 21–35-öt.

• A Máté 18:15-ben mit mondott az Úr, mit kell tennünk, ha vétkeznek ellenünk?
Miért ez a legjobb módja a vita megoldásának?

• Mit válaszolt Jézus, amikor Péter azt kérdezte, hányszor kell megbocsátania?
(Lásd Máté 18:22. Magyarázd el, Jézus azért használta ezt a nagy számot, hogy
megtanítsa, mindig meg kell bocsátani másoknak.) Néha miért nehéz megbocsá-
tani? Miként kaptatok áldásokat, amint megbocsátottatok másoknak, vagy Œk
bocsátottak meg nektek?

• Hogy még jobban kihangsúlyozza a mások iránti megbocsátás fontosságát, Jézus
elmondta a könyörtelen szolga példázatát (Máté 18:23–35). Kiket képvisel az úr és a
szolga? (Lásd Máté 18:35. Az úr Mennyei Atyánkat, a szolgák bennünket jelente-
nek.) Miként vagyunk az úr szolgái az Úr iránti adósságunk miatt? (Lásd Máté
18:24–27.) Mit kell tennünk, hogy megbocsátást nyerjünk „adósságunk” miatt?

• Mit tanulhatunk az úr példájából, ahogyan másoknak megbocsátott? (Lásd Máté
18:33.) Mik a veszélyei annak, ha nem bocsátunk meg másoknak? (Lásd Máté
18:34–35.)
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3. Az irgalmas szamaritánus példázatán keresztül Jézus a krisztusi szeretetrŒl
tanít

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 10:25–37-et. Mutasd meg Az irgalmas
szamaritánus képét.

• Mit felelt Jézus a törvénytudónak, aki azt kérdezte, mit kell tennie, hogy elnyerje
az örök életet? (Lásd Lukács 10:25–28.) A parancsolatok, hogy szeressük Istent és
felebarátainkat, hogyan foglalja magában az egész evangéliumot? Hogyan enge-
delmeskedhetünk még teljesebben ezeknek a parancsolatoknak?

• Mit felelt Jézus, amikor a törvénytudó megkérdezte: „De ki az én felebarátom?”
(Lásd Lukács 10:29–37.) Mit tanít ez a példázat, kik a felebarátaink?

Howard W. Hunter elnök mondta: „Szükséges emlékeznünk arra, hogy bár baráta-
inkat mi választjuk, felebarátainkat Isten választotta ki – mindenütt. A szeretetnek
nem lehetnek határai; hıségünk nem lehet korlátozott” (Conference Report,
1986. okt., 44 vagy Ensign, 1986. nov., 35).

• Mit tett a pap és a lévita, amikor egy kifosztott és megsebesített embert látott?
(Lásd Lukács 10:31–32.) Hogyan igénylik ma az emberek a segítséget? Mik az okai
annak, hogy nem segítünk másoknak, akik szükséget szenvednek? (Példaként
lásd a Móziás 4:16–19-et.)

• Miként segített az irgalmas szamaritánus a kifosztott és megsebesített emberen?
(Lásd Lukács 10:33–35.) Milyen jó felebaráti tulajdonságok jellemezték a szamari-
tánust? Hogyan áldottak meg benneteket „irgalmas szamaritánusok”? Miként
lehetünk mi „irgalmas szamaritánusok”? (Lásd Móziás 4:26.)

Összegzés Tégy bizonyságot arról, mennyire fontos az ÜdvözítŒ példájának követése azáltal,
hogy önmagunkat megalázzuk, másoknak megbocsátunk és krisztusi szeretetet muta-
tunk mások iránt. Szólítsd fel az osztály tagjait, hogy éljenek e tanítások szerint.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. Mária és Márta

Az osztály egyik tagja olvassa el a Lukács 10:38–42-t.

• Hogyan szolgálta Márta az Urat? Mi volt a „jobb rész”, amit Mária választott? Mit
teszünk néha, amikor „foglalatos(ak vagyunk) a szüntelen való szolgálatban”,
és nem fogadjuk Jézust úgy, ahogy kellene? Mit tanulhatunk ezekbŒl a versekbŒl?

2. „Engedjétek hozzám jŒni a gyermekeket” (Márk 10:14)

Amint beszélgettek az ÜdvözítŒ tanításairól, hogy a kisgyermekekhez hasonlókká
kell válnunk, megbeszélhetitek a gyermekek megáldásáról szóló beszámolót a
Márk 10:13–16-ban.

• Hogyan reagáltak Jézus tanítványai, amikor a kisgyermekeket odavitték Hozzá?
(Lásd Márk 10:13.) Mit mondott Jézus a tanítványainak? (Lásd Márk 10:14–15.)
Mit mondott Jézus a gyermekeknek? (Lásd Márk 10:16.) Mit tanulhatunk Jézusról
ebbŒl a beszámolóból? Miként követhetjük jobban azt a példát, amelyet ebben a
beszámolóban mutatott?
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3. A Máté 18 további megbeszélése

• Beszéljétek meg a Máté 18:8–9 és Márk 9:43–48-at (lásd még Máté 5:29–30). Mit
jelentenek ezek a versek? Joseph Smith fordítása úgy azonosítja ezeket a megbot-
ránkoztató tényezŒket, mint azokat az embereket, akik tévútra visznek bennün-
ket. Jobb, ha megszüntetjük a kapcsolatunkat az emberekkel, mint hogy megen-
gedjük nekik, hogy bınbe vigyenek bennünket.

• Joseph Smith fordításában a Máté 18:11feljegyzi, hogy Jézus azt mondta, a kis-
gyermekeknek nem szükséges a bınbánat. Miért van ez így? (Lásd Moróni
8:11–12.) Hogyan lehetséges, hogy a kisgyermekek „Krisztusban élnek”? (Lásd
Moróni 8:12; T&Sz 29:46–47.) Mit kell tennünk, hogy Krisztusban élŒvé váljunk?
(Lásd Máté 18:4; Móziás 3:19; Moróni 8:10.)

• Olvassátok el a Máté 18:11–14-et. Miként vonatkozik az elveszett bárány példá-
zata a mi életünkre? Hogyan nyertetek ti vagy azok, akiket ismertek áldásokat
valaki más által, aki e példabeszéd tantételeit követte?

4. „... rendele az Úr másokat is, hetvenet ...” (Lukács 10:1)

• Beszéljétek meg a Lukács 10:1–24-et. Az Úr hetveneknek adott utasításai miként
hasonlítanak a TizenkettŒnek adottakhoz a Máté 10-ben? Mik a Hetvenek köteles-
ségei ma? (Lásd T&Sz 107:25, 34, 38, 93–97.)

5. A házassági kapcsolat szentsége

Magyarázd el, a Máté 19:1–12 olyan helyzetet ábrázol, amelyben a farizeusok meg-
próbálták csapdába csalni Jézust azáltal, hogy a válás törvényességérŒl kérdezték
(lásd még Márk 10:1–12). A válás sokat vitatott ügy volt a zsidó tudósok és vezetŒk
között, és a farizeusok azt remélték, hogy Jézusnak a kérdésükre adott válasza lehe-
tŒvé teszi nekik, hogy felszítsa a zsidók haragját ellene. Az osztály egyik tagja
olvassa fel hangosan a Máté 19:3–9-et.

• Mi volt Jézus válasza a farizeusok kérdésére a 3. versben? (Lásd Máté 19:4–6. Azt
mondta nekik, hogy a válást nem Isten rendelte el.) Miért engedte meg Mózes a
válást az izraeliták között? (Lásd Máté 19:7–8.)

Magyarázd el, hogy az Œsi Izráelben egy férfi elbocsáthatta feleségét, vagy elválhatott
jelentéktelen okok miatt. Jézus azt tanította, hogy egy tökéletes világban, mint a
celesztiális ország, a válás nem létezik. Mivel a föld még nem tökéletes, a válás meg-
engedett, de nem történhet meg, csak a legkomolyabb okok miatt. A Máté 19:9 azt
mutatja, hogy egy férfi, aki elbocsátotta feleségét világias ok miatt, Isten szemében
azért még a férje marad, és így házasságtörést követ el, ha elvesz egy másik asszonyt.

• Milyen szerepet játszik egy sikeres házasságban az alázat, a megbocsátás és a krisz-
tusi szeretet? Ha törekszünk arra, hogy Krisztushoz hasonlók legyünk, miként
segít ez a házassági és más kapcsolatokban?

• Miként segíthetünk az olyan embereknek, akik elszenvedték a válás megrázkód-
tatását?

6. Tevékenység a fiataloknak

Írj fel (vagy az osztály egyik tagjával írass) kérdéseket a leckérŒl kis darab papírokra.
(Ismétlésként a lecke minden részébŒl válassz ki idŒszerı kérdéseket.) Tedd a papír-
darabkákat egy zsákba vagy egy dobozba. Az osztály tagjai alkossanak székeikkel egy
kört, és a zsákot vagy dobozt egy széken helyezzék a kör közepére. Az osztály tagjai
sorban húzzanak kérdéseket a zsákból vagy dobozból, majd válaszoljanak azokra.
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A lecke célja A lecke célja megerŒsíteni az osztály tagjainak bizonyságát arról, hogy Jézus Krisztus
a mi ÜdvözítŒnk, és hogy követése által igazi szabadságot nyerhetünk.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. János 7. Jézus részt vesz a sátoros ünnepen és a templomban tanít. Néhányan
elhiszik, hogy Ã a Krisztus, míg mások azt gondolják, hogy csaló.

b. János 8:1–11. Egy házasságtörésen ért asszonyt visznek Jézus elé. Könyörülettel
bánik vele.

c. János 8:12–36. Jézus kijelenti: „Én vagyok a világ világossága”. A hívŒ zsidóknak
azt tanítja, hogy az Ã követése meg fogja Œket szabadítani a szellemi rabságból.

2. Javaslat a tanításhoz: Mindig legalább egy héttel elŒre nézd át a leckét. Ha elŒre
elolvasod a kiválasztott szentírásokat, gondolatokat és benyomásokat fogsz kapni
a hét folyamán, amelyek segíteni fognak a lecke megtanításában. Amint a leckén
töprengsz a hét alatt, imádkozz, hogy a Szellem vezessen és hidd, hogy az Úr meg
fog áldani (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 22–23, 97–99. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Sötétítsd el a termet, amennyire lehetséges, kapcsold le a villanyt, húzd el a függö-
nyöket vagy a redŒnyöket. Kérd meg az osztály egy tagját, olvassa el hangosan a
Tanok és szövetségek 93:1–2-t. Amikor elolvasta (vagy megkísérelte elolvasni) ezeket
a verseket, kérdezd meg:

• Nehéz volt elolvasni ezeket a verseket? Mi könnyítené meg az elolvasását?
(Több fény.)

Kapcsold fel a villanyt vagy húzd szét a függönyöket és a redŒnyöket. Kérd meg a kij-
elölt tagot, olvassa el ismét a Tanok és szövetségek 93:1–2-t. Magyarázd el, a világos-
ságot a szentírások mindvégig Jézus Krisztus jelképeként használják, Jézus maga is
ezt a szimbólumot használta, mikor a templomban tanított. Ez a lecke azt fogja tár-
gyalni, hogy Jézus Krisztus milyen értelemben világosság számunkra.

Ha nem lehetséges a terem elsötétítése, akkor rajzolj egy világítótornyot a táblára
(vagy mutass meg egy képet egy világítótoronyról). Magyarázd el, a világítótorony
feladata figyelmezteni a hajókat a veszélyre, és biztonságba irányítani Œket. Majd
magyarázd el, a fény a szimbólumok egyike volt, amit Jézus felhasznált a küldetésé-
rŒl és a hozzánk fızŒdŒ kapcsolatáról való tanításában. Ez a lecke azt fogja tárgyalni,
hogy Jézus milyen értelemben világosság számunkra.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, tégy bizonyságot Jézus Krisztusról,
amikor szükségesnek érzed. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy Œk is tegyenek
bizonyságot Jézus Krisztusról, amikor úgy érzik, meg kell tenniük.

1. Jézus részt vesz a sátoros ünnepen és a templomban tanít

Beszéljétek meg a János 7-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hangosan
kiválasztott verseket. Magyarázd el, a sátoros ünnep évenkénti zsidó ünnep volt,
amit hat hónappal a húsvét után tartottak. Nyolc napig tartott, és arról emlékeztek
meg, miként áldotta meg az Úr Izráel gyermekeit, mialatt a pusztában vándorol-
tak. Az aratást is ünnepelték, és az aratási idŒszak végét is jelentette. A zsidók az
összes ünnepük között ezt tartották a legnagyobbnak és a legörömtelibbnek. (Lásd
3 Mózes 23:34–43.)

Hangsúlyozd ki, hogy Jézus Galileából utazott Jeruzsálembe, hogy részt vegyen
ezen az ünnepen a templomban (János 7:1–10).

• Mit mondott a nép Jézusról az ünnepen, amint érkezésére várt? (Lásd János 7:12.)
Miért ámult el a nép, amikor Jézus tanítani kezdett? (Lásd János 7:14–15.)

• Mit mondott Jézus a népnek a templomban a tanításairól? (Lásd János 7:16.)
Milyen útbaigazítást adott a népnek, mit tegyenek, hogy bizonyságot nyerjenek
tanításairól? (Lásd János 7:17.) Hogyan alkalmazhatjuk ezt az utasítást a mi éle-
tünkben?

Elder John K. Carmack, a Hetvenek tagja mondta: „Jézus megmagyarázta: »Ha
valaki cselekedni akarja az Œ akaratát, megismerheti e tudományról, valjon Isten-
tŒl van-é, vagy én magamtól szólok« (János 7:17). Más szavakkal, ha kipróbálod,
megtudhatod, hogy igaz. Ehhez a próbához hit szükséges, viszont szellemi bizo-
nyítékot eredményez. A tanítványok, akik kísérletet tesznek, mggyŒzŒdést, tudást
és világosságot kapnak majd” (Conference Report, 1988. okt., 32; vagy Ensign,
1988. nov., 26).

Kérd meg az osztály tagjait, mondják el, hogy egy evangéliumi alapelvrŒl való bizony-
ságuk hogyan erŒsödött meg azáltal, hogy életükben alkalmazták (beszélhetsz saját
tapasztalatodról, ha akarsz). Emeld ki, hogy a János 7:17 ígéretének az ellenkezŒje is
igaz: ha nem élünk az evangélium alapelvei szerint, bizonyságunk gyengül.

• Amint Jézus tanított, a nép róla alkotott véleménye továbbra is megoszlott.
Melyek azok az okok, amik miatt a nép hitte, hogy Ã a Krisztus? (Lásd János 7:31,
37–41.) Melyek azok az okok, amik miatt a nép nem hitte, hogy Ã a Krisztus?
(Lásd János 7:27, 41–42, 52.) Milyen értelemben tudta a nép, hogy honnan szár-
mazott Jézus? (Ismerték családját és a várost, ahol élt.) Milyen értelemben nem
tudták, hogy honnan származott? (Lásd János 7:28–29; 8:14, 19, 23–29. Nem
értették meg, hogy Mennyei Atyánk küldte Ãt.)

• Miként erŒsíthetjük meg Jézus Krisztus küldetésérŒl való bizonyságunkat?

2. Egy házasságtörésen ért asszonyt visznek Jézus elé

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 8:1–11-et.

• Miért vitték az írástudók és farizeusok a házasságtörŒ asszonyt Jézushoz? (Lásd
János 8:4–6. TŒrbe akaraták csalni Jézust, hogy ítélje az asszonyt halálra, vagy
mondjon ellent Mózes törvényének.) Mit mondott Jézus az írástudóknak és farize-
usoknak? (Lásd János 8:7.) Miért nem kövezték meg az asszonyt? (Lásd János 8:9.)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Noha Jézus nem helyeselte az asszony bınét, nem kárhoztatta Œt amiatt (János
8:10–11). Mit tanulhatunk az ÜdvözítŒ példájából, hogyan kell bánni az olyan
emberekkel, akik súlyos bınt követtek el?

Elder Marvin J. Ashton magyarázta: „Az írástudók és farizeusok egy asszonyt vittek
az ÜdvözítŒ elé, akit házasságtörésen értek. Nem az volt a céljuk, hogy szeretetüket
fejezzék ki akár az asszony, akár az ÜdvözítŒ iránt, hanem hogy zavarba hozzák
és becsapják Jézust. ... Jézus nem nézte el a házasságtörést; itt nem kétséges az Ã
állásfoglalása a helyes erkölcsi magatartást illetŒen. De Ã a szeretettel való tanítást
válaszotta, hogy megmutassa az írástudóknak és farizeusoknak, úgy kell szolgálni az
embert, hogy az a javára váljon, és hogy megmutassa a becsapás és a zavarba ejtés
pusztító erŒit” (Conference Report, 1981. ápr., 31–32; vagy Ensign, 1981. máj., 24).

3. Jézus kijelenti: „Én vagyok a világ világossága”

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 8:12–36-ot.

• A sátoros ünnepen a templomot Jeruzsálemben négy hatalmas kandeláber lángja
világította meg. Ezeket a lángokat városszerte látni lehetett. Miért volt ez a helyzet
Jézus számára megfelelŒ, hogy kijelentse: „Én vagyok a világ világossága”? (János
8:12). Mit jelent az, hogy Jézus a világ világossága? (Lásd János 8:12; Alma 38:9;
3 Nefi 15:9; T&Sz 88:6–13.)

• Miközben az emberek arra törekednek, hogy Jézushoz hasonlóvá váljanak, a világ
világosságává is válnak, visszatükrözve az Ã fényét (Máté 5:14; 3 Nefi 18:24).
Hogyan segíthetünk másoknak, hogy lássák a világosságot, melyet Krisztus ajánl?
(Lásd Máté 5:16; 28:18–20; Filippi 2:14–15.)

• Jézus azt mondta a népnek a templomban, hogy Ã mindig azt teszi, ami az Atyját
megelégedéssel tölti el (János 8:29). Hogyan válhatunk még elkötelezettebbekké
olyan cselekedetek végzésében, amelyek Mennyei Atyánk örömére szolgálnak.

• Amint Jézus bizonyságot tett Mennybéli Atyjáról, „sokan hivének Œ benne”
(János 8:30). Mit ígért Jézus ezeknek az embereknek, ha továbbra is követik Ãt?
(Lásd János 8:31–32.) MitŒl szabadít meg bennünket az igazság? (Lásd János
8:33–34.) A bın elkövetése miként dönt bennünket rabságba? (Lásd Alma 12:11;
34:35.) Az igazság ismerete hogyan tesz benneteket szabaddá?

• Jézus késŒbb az „igazság”-nak nevezte magát (János 14:6). Miként befolyásolja
ez annak az ígéretnek a megértését, amit a János 8:32-ben mond? Az ÜdvözítŒ
megismerése hogyan tesz bennünket szabaddá? Hogyan ismerhetjük meg Ãt?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus az ÜdvözítŒnk, és hogy csak Ã szabadít-
hat meg bennünket a bın rabságából. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy kövessék
Krisztust, „a világ világosságát”, hogy szellemi biztonságba vezethesse Œket.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Az élŒ víz

A sátoros ünnep alatt, az egyik ceremónia folyamán egy pap vizet helyezett az
oltárra Siloám tavából. Ezt a felajánlást azért tették, hogy esŒt és sikeres jövŒ évi
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termést kérjenek. Miközben Jézus az ünnep utolsó napján a templomban tanított,
hívta az embereket, hogy igyanak az élŒ vízbŒl (János 7:37–38).

• Milyen más helyzetben említette Jézus az élŒ vizet? (Lásd János 4:5–15.) Mi az
„élŒ víz”? Hogyan ihatunk belŒle?

2. Jézus Krisztus Jehova

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 8:37–59-et.

• Miért mondta Jézus a hitetlen zsidóknak, hogy nem Ábrahám gyermekei? (Lásd
János 8:39–40. Bár Ábrahám vér szerinti leszármazottjai voltak, nem cselekedtek
igaz dolgokat, mint Ábrahám tette.) Miért mondta nekik Jézus, hogy nem Isten
gyermekei? (Lásd János 8:41–44.) Hogyan mutathatjuk meg tetteink által, hogy
Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk?

• Miért hozta ki a zsidókat a sodrukból a megjegyzés, amit az Úr Ábrahámról tett?
(Lásd János 8:51–53, 56–57. Nem ismerték fel, hogy Jézus a szellemi halál [51.
vers] legyŒzésének képességére és földi élete elŒtti létére [56–57 versek] utalt.)
Jézus kijelentése, hogy „mielŒtt Ábrahám lett, én vagyok” (János 8:58), mit segít
megérteni Róla? (Lásd 2 Mózes 3:13–14. Jézus Jehova, a nagy „Én vagyok”, Ábra-
hám, Izsák és Jákób Istene.) Miért fontos tudni, hogy Jézus volt Jehova a földi élet
elŒtti létében?

64



A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy jobban megértsék és megbecsüljék Jézus
Krisztust mint a világ világosságát és a Jó Pásztort.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. János 9. Jézus megerŒsíti, hogy Ã a világ világossága, és meggyógyít egy vakon
született embert. A meggógyított ember bizonyságot tesz a farizeusoknak és
imádja Jézust.

b. János 10:1–15, 25–28. Jézus azt tanítja, hogy Ã a Jó Pásztor, és hogy életét fogja
adni a juhaiért. Az Úr juhai azok, akik hallják a hangját és követik Ãt.

2. Ha a következŒ anyagok hozzáférhetŒk, használd fel Œket az óra folyamán:

a. Kép: Krisztus meggyógyítja a vak férfit (62145; Evangéliumi képcsomag 213).
b. A “New Testament Customs” 3. része, válogatás a New Testament Video Presen-

tation (53914) kazettáról.

3. Javaslat a tanításhoz: „Bölcs dolog attól tartani, hogy saját készségeinkkel nem
tehetünk eleget annak a feladatnak, hogy tápláljuk mások hitét. Saját képességeink
– bármilyen nagyszerıek is – nem lesznek elegendŒk. Korlátaink ilyen realisztiku-
san történŒ szemlélése azonban megteremti az alázatot, amely a LélektŒl való füg-
géshez, és így hatalomhoz vezet” (Henry B. Eyring, Conference Report, 1997. okt.,
114. o.; vagy Ensign, 1997. nov., 82–83. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Kérd meg az osztály tagjait, gondoljanak számos testi fogyatékosságra, melyeket
Jézus meggyógyított halandó szolgálata alatt. Válaszaikat sorold fel a táblán. Majd
emeld ki a lecke azon részét, amikor Jézus meggyógyít egy vak embert – egy olyan
csodát, amit gyakran megtett.

• Szerintetek a vakok meggyógyítása miért volt olyan jelentŒs csoda az ÜdvözítŒ
szolgálatában? A vakok meggyógyítása mit jelképezhet szellemi értelemben?
(Az ÜdvözítŒ hatalmát, hogy segít bennünket legyŒzni a szellemi vakságot, és
„látni” vagy megérteni a szellemi igazságokat.)

Magyarázd el, hogy az ebben a leckében tanulmányozott szentírások arra összponto-
sítanak, hogy lássuk és halljuk az ÜdvözítŒt, és felelŒsségünkre, hogy segítsünk
másoknak ugyanígy cselekedni.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmazha-
tók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
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1. Jézus visszaadja a látását egy vakon született embernek

Beszéljétek meg a János 9-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel kiválasztott
verseket. Mutasd meg a képet, melyen Jézus meggyógyítja a vak embert.

• A vakon született ember meggyógyítása elŒtt Jézus kinyilvánította: „Én vagyok a
világ világossága” (János 9:5). Milyen értelemben hozott Jézus világosságot a vak
ember számára? (Lásd János 9:6–7, 35–38.)

• Az ember, aki vak volt, számos alkalommal bizonyságot tett, hogy Jézus gyógyí-
totta meg Œt (János 9:10–11, 15, 17, 24–25, 27, 30–33. Bátoríthatod az osztály
tagjait, hogy jelöljék meg ezeket a részleteket a szentírásaikban). Mit tanulhatunk
ennek az embernek a példájából? (A válaszok tartalmazhatják, hogy felelŒssé-
günk bizonyságaink megosztása. Emeld ki, az ember bátran bizonyságot tett sok
embernek, még azoknak is, akik elutasították bizonyságát és fenyegették Œt.)

• Hogyan nŒtt ennek az embernek a bizonysága, amint megosztotta másokkal?
(Vessétek össze a 11, 17, 33, és 38. verseket) Hogyan növekedett a ti bizonysá-
gotok, amint megosztottátok másokkal?

• Miként reagáltak a farizeusok, amikor hallottak a csodáról? (Lásd János 9:16.)
Szerintetek miért utasították vissza annak beismerését, hogy Jézus ezt a csodát
Isten hatalma által cselekedte? (A válaszok között  lehetnek: büszkeség, harag,
mert Jézus szombatnapon gyógyított, félelem, hogy elveszíthetik hatalmukat
vagy népszerıségüket és így tovább.) Hogyan próbálták a farizeusok megdön-
teni Jézus hitelességét? (Lásd János 9:16, 18–20, 24, 28–29, 34.) Ma néhányan
hogyan tagadják Isten hatalmát?

• A volt vak ember szülei miként reagáltak, amikor a farizeusok a csodáról kérdezték
Œket? (Lásd János 9:18–23.) Miért reagáltak így a szülŒk? (Lásd János 9:22.) Néha
hogyan vagyunk hasonlatosak ennek az embernek a szüleihez? Miként lehetünk
még bátrabbak bizonyságunkban?

• Hogyan büntették meg a farizeusok az embert, amikor továbbra is bizonyságot
tett arról, hogy Jézus gyógyította meg? (Lásd János 9:34. Magyarázd meg, hogy
kivetni annyit jelent: kiközösíteni.) Mit tett Jézus, amikor meghallotta, hogy az
embert bizonysága miatt kivetették? (lásd János 9:35–37.) Hogyan áldott meg
benneteket az Úr, mert hıségesek maradtatok a viszontagság idején?

Ha használod a videofilmet, most mutasd be a „The Synagogue” címı részletet.

• Mi módon voltak képesek látni a farizeusok, és mi módon voltak vakok? (Lásd
János 9:39–41. Nagyon jól ismerték a törvényt, de annak igazi szándékát illetŒen
vakok voltak. Elutasították annak belátását, hogy Jézus a törvény betöltéséért
jött.) Mi a különbség a szemünkkel való látás és a szellemi „látás” vagy megértés
között? Melyek a szellemi vakság okai? Mit tanulhatunk ebbŒl a beszámolóból a
szellemi vakság legyŒzésérŒl?

2. Jézus azt tanítja, hogy Ã a Jó Pásztor

Olvassátok el a János 10:1–15, 25–28-at. Ezekben a versekben Jézus leírja, hogyan
oltalmazza és visel gondot egy pásztor a juhaira. Magyarázd el, hogy Jézus korában
a birkákat egy sövénnyel bekerített helyre, egy karámba terelték éjszakára. A pász-
torok egyike az ajtóban Œrködött, míg a többiek hazamentek pihenni. Ha vadállat
került a karámba, a pásztor az életét is feláldozta, ha szükséges volt a juhok megvé-
désére. Reggel minden pásztor visszatért, és szólította a juhait. Azok felismerték a
hangját és követték Œt a legelŒre.
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• Jézusnak a pásztorról és a juhairól mondott beszédében kiket jelképeznek a juhok?
(Lásd János 10:4, 27.) Ki a pásztor? (Lásd János 10:11.) Melyek a jó pásztor néhány
tulajdonságai? (Ezeket a tulajdonságokat felsorolhatod a táblán az alábbiak szerint.)

a. Ismeri a juhait, nevükön szólítja Œket és vezeti Œket (János 10:3–4, 14).
b. Ã a juhok ajtaja, megengedi, hogy bemenjenek a karámba, hogy védve legye-

nek és legelŒt találjanak (János 10:7, 9).
c. Életet ad a juhoknak, hogy „bŒvölködjenek” (János 10:10).
d. Életét adja a juhokért (János 10:11, 15).

• Mi a különbség a pásztor és a béres között? (Lásd János 10:11–14.) Hogyan tökéletes
példája Jézus a pásztornak? (A táblára felírt listát használva beszéljétek meg, Jézus
hogyan szemlélteti e tulajdonságok mindegyikét. Lásd a 2 Nefi 9:41–42-t, amint
arról beszélgettek, milyen értelemben a juhok ajtaja Jézus. Miközben arról beszél-
gettek, hogy Jézus hajlandó életét adni értünk, olvassátok el a János 10:17–18-at.)

• Hogyan ismerik fel a juhok a pásztorukat? (Lásd János 10:3–4.) Hogyan hallhatjuk
meg az Úr hangját? (Lásd T&Sz 1:37–38; 18:33–36; 97:1.) Miként kapunk védel-
met, amikor ismerjük és követjük a Jó Pásztor hangját?

Ha felhasználod a videofilmet, akkor most mutasd be a “The Shepherd” és a
„The Sheepfold” címı részleteket.

• Kik a tolvajok és rablók, akik megpróbának bejutni a karámba? (Lásd János 10:1.
Azok az emberek, akik megpróbálnak ártani az Úr követŒinek, vagy tévútra vezetni
Œket.) Hogyan ismerhetjük fel a különbséget az igaz pásztor és azok között, akik
tévútra próbálnak vezetni bennünket? (Lásd János 10:10.)

• Hogyan jutalmazzák meg a juhokat a Jó Pásztor követéséért? (Lásd János 10:9–10,
28.) Miként kaptatok áldásokat az ÜdvözítŒ követéséért?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus a világ világossága és a Jó Pásztor. Ha helyénvaló,
beszélj arról, miként segített neked az Úr, hogy szellemi értelemben láss és kövesd Ãt.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Feladataink pásztorokként

• Hogyan vagyunk mi is az Úr juhainak pásztorai? Mit tehetünk, hogy segítsünk
másoknak meghallani és követni a Jó Pásztor hangját?

Elder Bruce R. McConkie tanította: „Bárki, aki az Egyházban bármilyen minŒségben
szolgál, amelyben felelŒs az Úr bármely gyermekének szellemi vagy fizikai jólétéért,
az azoknak a juhoknak a pásztora. Az Úr felelŒsnek tartja pásztorait juhaik biztonsá-
gáért (üdvösségéért)” (Mormon Doctrine, 2. kiad. [1966], 710).

2. „Más juhaim is vannak nékem” (János 10:16)

• Kikre utal Jézus a János 10:16-ban? (Lásd 3 Nefi 15:21–24.) Mikor hallották ezek a
„más juhok” az ÜdvözítŒ hangját? Ezek a versek hogyan segíthetnek azoknak, akik
érdeklŒdnek az Egyház iránt, hogy jobban megértsék Mormon könyvét?
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Elder Howard W. Hunter tanította: „Akik ismerik a Mester életét és tanításait a Bib-
lia könyveibŒl szerzett tudásuk alapján, azokat érdekelni fogja, ha megtudják, arról
is van feljegyzés, hogy Jézus megjelent a nyugati félteke népének is – a más juhok-
nak, akikre utalt. Mormon könyvének nevezik a próféta után, aki szerkesztette és
lerövidítette az amerikai kontinens népeinek feljegyzéseit. Mormon könyve egy
másik bizonyság Krisztusról, és feljegyzi a másik nyájnak adott tanításait az Új
világban” (Conference Report, 1983. ápr., 19; vagy Ensign, 1983. máj., 16).

3. KülönbözŒ látásmódok

Hogy segítsd az osztály tagjait még teljesebben megérteni, az ÜdvözítŒ miként segít
bennünket látni, készíts szócsíkokat a látni szó különbözŒ jelentéseivel (a javasolt
meghatározások alább láthatók). Tedd a szócsíkokat egy kalapba vagy egy dobozba, és
az osztály tagjai egyenként válasszanak egy szócsíkot és magyarázzák meg, az Üdvö-
zítŒ miként segít nekünk a leírt módokon látni. Ez az ötlet különösen hatékony lehet
olyan osztályokban, ahol fiatalok vannak.

Egy sajátos nézŒpontból szemlélni.

A figyelmet ráirányítani.

Felfedezni.

Elképzelni mint egy lehetŒséget.

Tudatában lenni valaminek.

Megérteni.

Szemmel érzékelni.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait megérteni, hogy hajlandóknak kell lennünk
feláldozni ennek a világnak a dolgait, hogy helyet kapjunk a mennyországban.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Márk 10:17–30; 12:41–44. A gazdag fiatalember megkérdezi, mit kell tennie,
hogy örök életet nyerjen, és Jézus azt tanítja, a gazdagságban bízás kizárja az
embert Isten országából. Jézus dicséri a szegény özvegyasszonyt, aki két fillért
vet a perselybe.

b. Lukács 12:13–21. A gazdag bolond példázata által Jézus a kapzsiság veszélyeirŒl
tanít. Arra figyelmezteti követŒit, hogy inkább mennyei, mint földi kincseket
keressenek.

c. Lukács 14:15–33. A nagy vacsora példázata által Jézus azt tanítja, hogy azok-
nak, akik Ãt követik, hajlandóknak kell lenni minden másról lemondani.

d. Lukács 16:1–12. Az igazságtalan (bevádolt) sáfárnak a példázata által Jézus azt
tanítja követŒinek, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel törekedjenek a szellemi
gazdagságra, mint azok, akik világi gazdagság után járnak.

2. További olvasmányok: Máté 19:16–30; Lukács 18:18–30; 21:1–4; Jákób 2:18–19.

3. Ha a Krisztus és a gazdag ifjú címı kép (Evangéliumi képcsomag 244) elérhetŒ,
használd a lecke folyamán.

4. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, készíts egy majomkelepcét vagy
rajzolj fel egyet táblára (az illusztrációt lásd alant). A majomkelepce készítéséhez sze-
rezz egy dobozt egy fedéllel. Zárd le a dobozt a fedéllel, és vágj egy akkora nyílást a
doboz egyik oldalán, hogy nyitott tenyérrel be tudj nyúlni, de ökölbe szorított kéz-
zel nem. Helyezz egy darab gyümölcsöt vagy néhány szem diót a doboz belsejébe.

5. Javaslat a tanításhoz: Nefi azt mondta: „én minden írást magunkra vonatkoztat-
tam, hogy az javunkra és okulásunkra szolgáljon” (1 Nefi 19:23). Tanulmányozd a
Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123) címı kézikönyv 74., 159–160. és 170–171.
oldalát, hogy rájöjj, hogyan segíthetsz az osztály tagjainak magukra vonatkoztatni
és életükben alkalmazni a szentírásokat.
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Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Mutasd meg a kelepcét, amelyet készítettél vagy rajzoltál (lásd a „Felkészülés” részt).
Magyarázd el, hogy az ilyen kelepcét egy majom megfogására lehet felhasználni.
Egy tartályt erŒsítenek a földhöz és ennivalót (mint például diót vagy gyümölcsöt)
helyeznek el benne. A tartály nyílása elég nagy ahhoz, hogy egy majom üres keze
könnyen beleférjen, de ahhoz túl kicsi, hogy a majom keze, mely tele van az enniva-
lóval, kiférjen rajta (bemutathatod ezt). A majom látja az ennivalót és benyúl, hogy
megszerezze azt. Ha egyszer már megragadta az ennivalót, inkább hagyja magát
elfogni, minthogy veszni hagyja az ennivalót. Nem fogja feláldozni ezt a jutalmat
egy nagyobbért – a szabadságáért.

Emeld ki, hogy néha a majoméhoz hasonló hibát vétünk. Amikor valami vonzó dol-
got szerzünk meg, talán nem vagyunk hajlandók lemondani róla még akkor sem, ha
megtartása miatt valami jobbat veszíthetünk el. Ez a lecke néhány olyan dologról
szól, melyet talán fel kell áldozunk azért, hogy a nagyobb áldást elnyerjük: örök éle-
tet Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, segíts az osztály tagjainak megérteni,
hogy mindegyikünket megkérhetnek, áldozzunk fel különbözŒ dolgokat Isten
országáért. Hajlandónak kell lennünk feláldozni bármit, amire Isten kér bennünket.

1. A gazdagságban való bizakodás kizárja az embert Isten országából

Olvassátok el és beszéljétek meg a Márk 10:17–30; 12:41–44-et. Mutasd be a képet
Krisztusról és a gazdag ifjúról.

• Mit mondott Jézus a gazdag ifjúnak, aki megkérdezte, hogyan nyerheti el az örök
életet? (Lásd Márk 10:17–21.) Miért szomorította el ez az utasítás az ifjút? (Lásd
Márk 10:22.) Szerintetek miért kérte az Úr, hogy mondjon le minden vagyonáról?
Az ÜdvözítŒ utasítása, amit a ifjúnak adott, miként vonatkozik ránk?

Joseph F. Smith elnök mondta: „Az [volt] a baj az ifjúval, hogy hatalmas vagyona
volt, és jobban bízott a gazdagságában, minthogy lemondjon arról, és kövesse
Krisztust. ... Nincs ember, aki elnyerhetné az örök élet ajándékát, hacsak nem
hajlandó minden földi dolgot feláldozni azért, hogy elnyerje azt” (Gospel Doctrine,
5. kiad. [1939], 261).

• Mit tanított Jézus a gazdagság birtoklása és az Isten országába való belépés kapcso-
latáról? (Lásd Márk 10:23–25.) Mi a különbség a gazdagság birtoklása és az abban
való reménykedés között? Miként tarthatjuk meg helyes magatartásunkat a földi
javak iránt? (Lásd Móziás 4:19, 21.)

Smith elnök azt is tanította: „Isten nem személyválogató. A gazdag ember éppen
olyan szabadon beléphet a mennyországba, mint a szegény, ha szívét és hajlamait
alárendeli Isten törvényeinek és az igazság alapelveinek; ha ragaszkodása Istenre
irányul, szíve az igazságra és lelke Isten céljainak teljesítésére, és nem a világ dol-
gaihoz ragaszkodik és nem azokban reménykedik” (Gospel Doctrine, 260–61).

• Hasonlítsátok össze a gazdag ifjút a szegény özvegyasszonyal a Márk 12:41–44-
ben. Mit volt hajlandó az özvegyasszony megtenni, amit a gazdag ifjú nem? (Lásd
Márk 12:44. Hajlandó volt mindenét odaadni Isten országáért.) Miként fejleszthe-
tünk ki az özvegyasszonyéhoz hasonló magatartást?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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2. A földi kincsek helyett inkább a mennyeieket kutassátok

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 12:13–21-et.

• Mit mondott Jézus a férfinak, aki aggódott öröksége miatt? (Lásd Lukács 12:13–15.)
Mi a kapzsiság? (ErŒs vágy a gazdagságra vagy egy másik ember javaira.) Manapság
mire vágynak erŒsen az emberek? Miért veszélyes nagyon vágyódni valamire?

• Egy olyan világban, ahol gyakran nagyra értékelik az anyagi javakat, miként emlé-
kezhetünk arra, hogy a mi egyéni értékünket nem az határozza meg, hogy men-
nyi tulajdonnal bírunk? (Lásd Lukács 12:15.) Mely áldások a sokkal fontosabbak,
mint az anyagi javak? (Lásd a Lukács 12:31–34; T&Sz 6:7-et néhány példáért.)

• A gazdag bolond példázatában hogyan nyert áldást az ember? (Lásd Lukács
12:16.) Mit határozott el, mit fog tenni a feleslegével? (Lásd Lukács 12:18.) Tette
mit bizonyított? (Lásd Lukács 12:19–21. Szíve a gazdagságán csüngött.) Mit tehe-
tett volna a bŒséges termésével, ha a földi kincsek helyett inkább a mennyeieket
kutatta volna? (Lásd Móziás 4:26; T&Sz 52:40.)

• Vajon miért csüng sok ember szíve a világi gazdagságon, annak ellenére, hogy
tudják, az csupán ideiglenes? Honnan tudjuk megállapítani, hogy túlságosan
érdeklŒdünk-e az anyagi javak iránt? Hogyan lehetünk még bŒkezıbbek anyagi
gazdagságunkkal és az olyan egyéb áldásainkkal, mint az idŒ és a tehetségek?
(Bátoríthatod az osztály tagjait, hogy gondoljanak többet ezekre a kérdésekre az
órán kívül is, magukban vagy a családjuk tagjaival.)

3. Krisztus követŒinek önként kell lemondaniuk mindenrŒl, hogy igazi
tanítványok legyenek

Olvassatok el és beszéljetek meg a Lukács 14:15–33-ból kiválasztott verseket.

• A nagy vacsora példázatát értelmezve Elder James E. Talmage azt tanította, hogy a
meghívott vendégek a szövetséges népet, azaz Izráel házát jelentik. Amikor a
szolga (Jézus) arra kéri Œket, hogy jöjjenek a vacsorára (fogadják el az evangéliu-
mot), kifogásokat kerestek és visszautasították, hogy eljöjjenek (Jesus the Christ, 3.
kiadás [1916], 452). Miért nem jöttek el az izraeliták a vacsorára? Kik a szegények,
csonka-bonkák, a sánták és a vakok, akik eljöttek a vacsorára? (Lukács 14:21).

• A nagy vacsora példázata miként vonatkozik ránk? Milyen kifogásokat találunk
mi, hogy ne vacsorázzunk az Úr asztalánál – például nem olvasni a szentírásokat
vagy nem járni a Templomba? Hogyan bizonyíthatjuk be, hogy elfogadjuk az
Úr vacsorameghívását?

• Jézus azt tanította, hogy tanítványainak hajlandóknak kell lenni bármit felál-
dozni, amit tŒlük kér (Lukács 14:26–33). A korai tanítványoktól mely néhány
dolog feláldozását kérte az Úr? Ma mely néhány dolog feláldozását kéri a tanít-
ványoktól? TŒletek minek a feláldozását kérte az Úr? Miként áldott meg bennete-
ket ezen áldozatok meghozataláért?

4. Lelkesedéssel és energikusan törekedjetek a szellemi gazdagságra

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 16:1–12 kiválasztott verseit. Segítségkép-
pen az osztály tagjainak, hogy megértsék az igazságtalan (bevádolt) sáfár példázatát,
mondd el a következŒ információt:

Elder James E. Talmage magyarázta: az Úr arra használta ezt a példázatot, hogy
„megmutassa az ellentétet azon emberek között, akik gondosan, komolysággal és
áhítattal foglalkoznak a pénzkeresés földi dolgaival, és azon sokak között, akik beval-
lottan szellemi gazdagságra törekszenek, ám fél szívvel teszik azt.” Az Úr nem azt
sugallta, hogy versenyeznünk kell az igazságtalan sáfár gonosz eljárásával, hanem
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hogy a szellemi gazdagságra ugyanolyan vággyal és fáradozással kell törekednünk,
amint azt a sáfár tette anyagi gazdagságra való törekvésében.

Elder Talmage így folytatta: „Az anyagias gondolkodású emberek nem mulasztják el a
jövŒjükrŒl való gondoskodást, és gyakran bınös mohósággal halmozzák fel a bŒséget:
míg a »világosságnak fiai« vagy azok, akik hiszik, hogy a szellemi gazdagság minden földi
javak fölött áll, kevésbé energikusak, körültekintŒk vagy bölcsek” (Jesus the Christ, 463).

• Kérd meg az osztály tagjait, hogy magukban vessék össze azt az idŒ-, gondolat- és
energiamennyiséget, amit a pénz és anyagi javak gyıjtésére szánnak, azzal az idŒ-,
gondolat- és energiamennyiséggel, amit szellemi kincsek kutatására szentelnek.
Hogyan lehetünk elkötelezettebbek és lelkesebbek a szellemi kincsekre törekvésben?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy hajlandónak kell lennünk, hogy félre tegyük a világ
dolgait, és teljes szívvel, lélekkel, elmével és erŒvel az Urat szolgáljuk az örök élet
elnyeréséért. Ösztönözd az osztály tagjait, legyenek hálásak földi áldásaikért, de
igyekezzenek, hogy a megfelelŒ távlatból szemléljék azt.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Alázat

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 14:7–11-et.

• Hogyan láttátok meg eddig az igazságot Jézus kijelentésében, amit a Lukács
14:11-ben tett?

2. Igaz krisztusi szeretet

• Mit tanulhatunk a Lukács 14:12–14-bŒl a szolgálatról? (A válaszok tartalmazha-
tják, hogy nem szolgálhatunk azzal a céllal, hogy valami viszonzást várunk, és
nem korlátozhatjuk szolgálatunkat azokra, akik visszafizetik vagy megköszönik
azt.) Milyen indítékokkal kell szolgálnunk?

• Az igaz krisztusi szeretet hogyan segít bennünket közelebb kerülni az Úrhoz?

3. A gazdag ember és Lázár példázata

Az osztály tagjai olvassák el és beszéljék meg a példázatot, amely a Lukács
16:19–31-ben olvasható.

• Miután a gazdag ember meghalt, mire kérte Ábrahám atyát, mit tegyen fivéreiért?
(Lásd Lukács 16:27–28.) Mit felelt Ábrahám? (Lásd Lukács 16:29–31.) Mit tanít ez
nekünk a prófétára való hallgatásról?

• Mit tanít ez a példabeszéd a szegényekrŒl való gondoskodásról? (Lásd T&Sz 104:18.)

A fiatalokat szórakoztathatja e példázat dramatizálása. Állíts két tagot az osztályból
(Ábrahám és Lázár) egy akadály, például egy széksor egyik oldalára (a nagy szakadék),
majd az osztály egy másik tagját (a gazdag embert) a másik oldalra. Egy negyedik
legyen az elbeszélŒ. A szereplŒ tagok olvassák fel soraikat közvetlenül a Lukács
16:19–31-bŒl, az elbeszélŒ pedig minden egyebet olvasson fel, amit nem közvetlenül
mond a többi szereplŒ.

72



A lecke célja A lecke célja, hogy segítsen az osztály tagjainak megérteni azt az örömöt, amely a
bınbánatból ered és abból, amikor másoknak segítünk bınbánatot tartani.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Lukács 15:1–10. Az elvesztt juh és a drakhma példázata által Jézus a lelkek érté-
kérŒl tanít.

b. Lukács 15:11–32. A tékozló fiú példázata által Jézus azt tanítja, hogy Mennyei
Atyánk nagy örömöt talál abban, ha megbocsát a bınbánónak. Az ÜdvözítŒ
azt is tanítja követŒinek, hogy legyenek megbocsátók.

c. Lukács 17:11–19. Egy ember, akit Jézus kigyógyított a leprából, visszament
Hozzá, hogy megköszönje.

2. További olvasmány: Máté 18:11–14.

3. Ha A tékozló fiú (62155; Evangéliumi képcsomag 220) és A tíz leprás (62150;
Evangéliumi képcsomag 221) címı képek hozzáférhetŒk, használd Œket a lecke
folyamán.

4. Javaslat a tanításhoz: Jézus gyakran tett fel kérdéseket, hogy bátorítsa hallgatóit,
alkalmazzák az alapelveket, amiket tanított (lásd Máté 16:13–16; Lukács 7:41–42).
Imádságos szívvel készíts kérdéseket, amelyek bátorítani fogják az osztály tagjait,
hogy részt vegyenek a beszélgetésekben, és segíteni fognak nekik megérteni és
alkalmazni a tanítandó alapelveket (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123],
63–70. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy a
sajátodat.

Kérd meg az osztály tagjait, beszéljenek olyan esetrŒl, amikor számukra valami
nagyon fontosat veszítettek el, vagy családjuk egyik tagja veszett el. Majd tedd fel a
következŒ kérdést:

• Mit éreztetek, amikor a tárgy vagy a személy elveszett? Mit éreztetek, amikor a
tárgyat vagy a személyt megtaláltátok?

Arra is megkérheted az osztály tagjait, beszéljenek olyan tapasztalataikról, amikor
elvesztek és késŒbb megtalálták Œket.

Magyarázd el, hogy Jézus gyakran tanított szellemi leckéket úgy, hogy az emberek
mindennapos tapasztalataival hozta kapcsolatba Œket. Ez a lecke néhány olyan pél-
dázatot tárgyal, amelyek azok felkutatásának és megtalálásának a fontosságáról tan-
ítanak, akik elvesznek.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Miközben a következŒ szentírásrészleteket beszélitek meg, segíts az osztály tagjainak
megérteni, Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus mindegyikŒnket szeret, és azt akarja,
hogy visszatérjünk és ismét velük éljünk.

1. Az ÜdvözítŒ a lelkek értékérŒl tanít

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 15:1–10-et. Magyarázd el, hogy Jézus az elve-
szett juh és a drakhma példázatát akkor mondta el, miután a farizeusok és az írástudók
zúgolódtak: „Ez bınösöket fogad magához, és velök együtt eszik” (Lukács 15:2).

• Az elveszett juh példázatában a pásztor otthagyja a kilencvenkilenc juhát, hogy
megkeresse azt az egyet, amelyik elveszett (Lukács 15:4). A drakhma példázatában
az asszony buzgón kutat egyetlen elveszett pénzt (Lukács 15:8). Mit tanulhatunk
pásztor és az asszony cselekedetébŒl? (Lásd T&Sz 18:10–13.)

• Hogyan lehet egy ember „elveszett”? Mi az elveszettek iránti felelŒsségünk? (Lásd
Lukács 15:4–5, 8; Alma 31:34–35.)

Gordon B. Hinckley elnök mondta:

„Néhányan a mieink közül ... sírnak fájdalmukban, szenvedésükben, magányuk-
ban és félelmükben. Miénk az a nagyszerı és komoly kötelesség, hogy kezünket
kinyújtsuk feléjük és segítsünk rajtuk, felemeljük Œket, tápláljuk Œket, ha éhesek,
tápláljuk szellemüket, ha szomjasak az igazságra és tisztességre... .

... Vannak, akiknek a hite valaha buzgó volt, de akik hite kihült. Sokan közülük
szeretnének visszatérni, de nem nagyon tudják, hogyan. Feléjük kinyújtott baráti
kezekre van szükségük. Egy kis erŒfeszítéssel sokukat vissza lehetne hozni, hogy
ismét az Úr asztalánál lakomázzanak.

Fivéreim és nŒvéreim, reménykedem és imádkozom, hogy mindegyikünk ... hatá-
rozza el, hogy felkutatja azokat, akiknek segítségre van szükségük, akik reményte-
len és nehéz körülmények között vannak, és felemeli Œket a szeretet szellemével az
Egyház ölelésébe, ahol erŒs karok és szeretŒ szívek melengetik, vigasztalják, támo-
gatják, és a boldog és eredményes élet útjára terelik Œket” (Conference Report,
1996. okt., 118; vagy Ensign, 1996. nov., 86).

• Hogyan kell reagálnunk egy olyan ember visszatérésére, aki elveszett? (Az osztály
tagjai keressék meg a Lukács 15:5, 6, és 9. verseiben az ismétlŒdŒ gondolatokat.
Lásd még a 7. és 10. verseket, valamint T&Sz 18:15–16-ot.)

2. Jézus azt tanítja, hogy Mennyei Atyánk örül, amikor megbocsát a
bınbánónak

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 15:11–32-t. Mutasd meg a tékozló fiú
képét.

• A tékozló fiú példázatában mit tett a fiatalabb testvér az örökségével? (Lásd Luk-
ács 15:13. Jegyezd meg, hogy a tékozló azt jelenti: pazarló, könnyelmı.) Manapság
az emberek hogyan követnek el a tékozló fiúéhoz hasonló hibákat?

• Mi történt a tékozló fiúval, miután az egész örökségét elpazarolta? (Lásd Lukács
15:14–16.) Hogyan vonatkozik ez napjainkra?

• Amikor a tékozló fiú szükséget szenvedett a messze vidéken, ki törŒdött vele?
(Lásd Lukács 15:16.) Mit tanulhatunk ebbŒl?
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• Kire gondolt a fiú, amikor látta, hogy a messze vidéken senki sem törŒdik vele?
(Lásd Lukács 15:17.) A fiú magatartásából mit tanulhatunk a bınbánatról? (Lásd
Lukács 15:18–19.)

• Mit tett az apa, amikor látta fiát hazatérni? (Lásd Lukács 15:20.) Hogyan reagált az
apa fia bınvallására? (Lásd Lukács 15:21–24.) Az apa reagálása miként hasonlít az
Úr reagálására, amikor megbánjuk bıneinket? (Lásd Lukács 15:7; Móziás 26:30;
T&Sz 58:42.)

• Hogyan vagyunk hasonlóak a tékozló fiúhoz? (Lásd az alant lévŒ idézetet.) Milyen
reményt kínál nekünk a tékozló fiú példázata?

A tékozló fiú példázatára utalva Gordon B. Hinckley elnök ezt mondta: „Kérlek
benneteket, olvassátok el azt a történetet. Minden szülŒnek újra és újra el kellene
olvasnia. Elég széleskörı ahhoz, hogy minden háznép beleférjen, és átfogóbb
még annál is, hogy az egész emberiséget magába foglalja, mert nem vagyunk-e
mindnyájan tékozló fiúk és lányok, akiknek bınbánatra van szükségük, és arra,
hogy részesüljünk Mennyei Atyánk megbocsátó kegyelmében és aztán kövessük
az Ã példáját?” (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, 1991. jún., 5).

• Az idŒsebb fiú miért haragudott arra a módra, ahogyan az apa fogadta a fiatalabb
fiút? (Lásd Lukács 15:25–30.) Miként reagált az apa az idŒsebb fiú panaszkodá-
sára? (Lásd Lukács 15:31–32.) Néha miért nehéz szívesen visszafogadni a „tékozló
fiút”, aki megbánta bıneit? Mit tanulhatunk abból, ahogyan ez az ember fia
visszatérésére reagált? (Lásd Lukács 15:32.)

3. Egy ember, akit Jézus kigyógyított a leprából, visszatért, hogy megköszönje
Neki

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 17:11–19-et. Mutasd meg a tíz leprás képét.

• Jeruzsálembe menet az ÜdvözítŒ meggyógyított tíz leprást (Lukács 17:11–14). E tíz
leprás közül hány tért vissza, hogy háláját kifejezze? (Lásd Lukács 17:15–16.) Mik
az okai annak, hogy hasonlóan a kilenc hálátlan lepráshoz, nem mindig fejezzük
ki hálánkat a kapott áldásokért? Miért fontos, hogy kifejezzük hálánkat az Úrnak?

• Bár mind a tíz leprás megtisztult, de csak az az ember lett teljesen ép, aki visszatért
(Lukács 17:14, 19). Mi a különbség a gyógyultnak lenni és az épnek (teljesnek)
lenni között? (Lásd az alant lévŒ idézetet.) Hálánk és hitünk miként segít bennün-
ket épnek lenni?

Merrill J. Bateman püspök tanította: „Ép (teljes) emberré válva a hálás leprás belül
ugyanúgy meggyógyult, mint kívül. Azon a napon kilenc leprás bŒre teljesen
meggyógyult, de csak egynek volt hite, hogy éppé (teljessé) váljon” (Conference
Report, 1995. ápr., 16; vagy Ensign, 1995. máj., 14).

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy nagy örömöt érzünk, amikor megbánjuk bıneinket és
visszatérünk az Úrhoz, és amikor másoknak segítünk visszatérni. Kifejezheted nagy-
rabecsülésedet Jézus példázatai és egyéb tanításai iránt, melyek Istennek gyermekei
iránti szeretetét és azt a vágyát fejezik ki, hogy szeressük egymást.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.
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1. A haszontalan szolga példázata

Olvassátok el és beszéljetek meg a haszontalan szolga példázatát (Lukács 17:5–10).

• Jézus akkor adta elŒ ezt a példázatot, miután az apostolok arra kérték, hogy:
„növeljed a mi hitünket” (Lukács 17:5). Mit tanulhatunk ebbŒl a példázatból,
hogyan növelhetjük a hitünket? (A válaszok között lehetnek, hogy az Úr buzgó
szolgálata által növekedünk hitünkben.)

• Mikor vagyunk haszontalan szolgák még akkor is, amikor mindent megteszünk,
amit az Úr parancsol? (Lásd Móziás 2:20–25.) Mit tár fel ez az Úrnak irántunk való
szeretetérŒl?

2. A szŒlŒmıvesek példázata

Olvassátok el és beszéljétek meg a szŒlŒmıvesek példázatát a szŒlŒskertben
(Máté 20:1–16).

• Ebben a példázatban mit kapott minden munkás a szŒlŒben?

Hangsúlyozd ki, akik egy órát dolgoztak, ugyanannyi fizetséget kaptak, mint azok,
akik egy egész napot dolgoztak. Nem szabad azzal törŒdnünk, ki kapja a legtöbbet,
vagy ki tesz a legtöbbet az Úr szolgálatában. A mindenek tökéletes Bírája, aki ismeri
szívünket, irgalommal ítél majd meg bennünket, és megadja nekünk, „ami igazsá-
gos” (Máté 20:4, 7).

3. Videofilm bemutatása

A “New Testament Customs” negyedik része, ami válogatás a New Testament Video
Presentations (53914) kazettáról, hasznos lehet, amint azt magyarázod, hogyan
viszonyultak a leprásokhoz az újszövetségi idŒkben, és milyen hatalmas, egész életet
megváltoztató áldás volt a tíz leprás számára, hogy Krisztus meggyógyította Œket.

Ez a részlet arra vonatkozóan is tartalmaz információt, hogy az újszövetségi zsidók
hogyan mérték az idŒt. Ha megbeszélitek a szŒlŒmunkások példázatát, bemutathatod
ezt a szemelvényt (lásd a második tanítási ötletet), hogy segíts az osztály tagjainak
jobban megérteni a gazdaembert, aki „kimenvén három óra tájban” és a hatodik,
kilencedik és tizenegyedik órában is (Máté 20:3, 5–6).
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A lecke célja A lecke célja, hogy segítsen az osztály tagjainak nagyobb hitet kibontakoztatni
Mennyei Atyánkban és Jézus Krisztusban.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Lukács 18:1–8. A hamis bíró és az özvegyasszony példázata által Jézus az állha-
tatos ima fontosságáról tanít.

b. Lukács 18:35–43. Egy vak ember bebizonyítja hitét, és Jézus meggyógyítja.
c. Lukács 19:1–10. Zákeus fogadja Jézust otthonában.
d. John 11:1–54. Jézus bizonyítja isteni voltát azáltal, hogy Lázárt feltámasztja

a halálból.

2. További olvasmányok: Márk 10:46–52; Lukács 11:5–13.

3. Ha a Krisztus meggyógyítja a vak férfit (62145; Evangéliumi képcsomag 213) és
a Jézus feltámasztja Lázárt a halálból (62148; Evangéliumi képcsomag 222) címı
képek rendelkezésre állnak, használd Œket a lecke folyamán.

4. Javaslat a tanításhoz: David O. McKay elnök mondta: „Csak azt taníthatjátok
eredményesen, amit ti magatok is éreztek” (Gospel Ideals [1953], 190). Törekedj
tanulás, ima és engedelmesség által arra, hogy megerŒsödjön a bizonyságod
azokról az alapelvekrŒl, amiket tanítasz (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás
[36123], 12–19. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

MielŒtt Elder Hugh B. Brown missziós szolgálatára indult, édesanyja ezt mondta neki:

„Hugh, emlékszel, amikor kisfiú voltál és rosszat álmodtál vagy félelemmel ébredtél
fel éjszaka? Kiáltottál a szobádból: »mama, itt vagy?« és én válaszoltam és próbált-
alak megvigasztalni és eltüntetni félelmeidet. Most, hogy misszióba mégy és ki a
világba, jönnek majd idŒk, amikor rémült leszel, amikor gyengének, nem megfel-
elŒnek, magányosnak érzed magad, és problémáid lesznek. Azt akarom, hogy tudd,
Mennyei Atyánkhoz éppen úgy kiálthatsz, mint valaha nekem kiáltottál, és mondd:
»Atyám, itt vagy? Szükségem van a segítségedre.« Tedd mindezt azzal a tudással,
hogy Ã ott van és kész lesz arra, hogy segítsen, ha te megteszed majd a magad részét
és áldásaidhoz méltón élsz. Biztosítani akarlak arról, hogy Ã ott van, és oly módon
válaszol majd imáidra és szükségleteidre, ahogy az leginkább a javadra válik” (told
by Marvin J. Ashton, “Know He Is There,” Ensign, 1994. febr., 50).

Magyarázd el, ebben a leckében olyan szentírásrészleteket fogunk tanulmányozni,
melyek segítenek, hogy növeljük hitünket, hogy Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
ismer és szeret mindegyikünket.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Imádságos szívvel válogasd ki a szentírásrészleteket, kérdéseket és az egyéb anyagokat,
hogy azok a leginkább megfeleljenek az osztály tagjai szükségleteinek. Beszéljétek
meg, a kiválaszott szentírások miként vonatkoznak mindennapi életünkre. Bátorítsd
az osztály tagjait, beszéljenek olyan élményeikrŒl, amelyek kapcsolatba hozhatók a
szentírás alapelveivel.

1. Jézus elmondja a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 18:1–8-at. Magyarázd el, hogy Jézus a
farizeusok egy csoportjának mondta el ezt a példázatot

• A Lukács 18:1 szerint Jézus miért mondta el a hamis bíró és az özvegyasszony
példázatát? Ez a példázat miként tanítja azt, hogy „mindig imádkozni kell”? (Lásd
Lukács 18:1–8.)

Elder James E. Talmage tanította: „Jézus nem azt jelezte, hogy Isten is úgy tesz,
mint a hamis bíró, hogy végül megadja magát a könyörgésnek; hanem kiemelte,
ha még egy ilyen teremtmény is, mint a hamis bíró, aki »Istent nem félt és embert
nem becsült,« végül meghallja és teljesíti az özvegyasszony kérését, senki nem
kételkedhet abban, hogy Isten, az Igazságos és Irgalmas is meghallja és válaszol”
(Jesus the Christ, 3. kiad. [1916], 436).

• Mit jelent mindig imádkozni? (Lásd Lukács 18:7; Alma 34:27.) Milyen áldásokat
kaphatunk, ha mindig imádkozunk? (Lásd Lukács 18:7–8; 2 Nefi 32:9; T&Sz 90:24.)

• Az imában való állhatatosság miként hitbéli cselekedet? Mit kell tennünk, amikor
állhatatosak voltunk az imában és úgy érezzük, nem nyert meghallgatást?

Elder Richard G. Scott mondta:

„Tévedés azt feltételezni, hogy minden elmondott imára azonnal választ fogunk
kapni. Néhány ima tekintélyes erŒfeszítést követel meg részünkrŒl ...

Amikor elmagyarázunk egy problémát és megoldást javasolunk [Mennyei Atyánk-
nak], Ã néha igent mond, néha nemet. De gyakran nem ad választ, nem az érdeklŒ-
dés hiánya miatt, hanem mert tökéletesen szeret bennünket. Azt akarja, hogy alkal-
mazzuk a tŒle kapott igazságokat. Növekedésünkhöz szükségünk van arra, hogy
bízzunk képességünkben, hogy helyes döntéseket hozunk. Azt kell tennünk, amirŒl
úgy érezzük, hogy helyes. Ã idŒben válaszolni fog. Nem fog cserben hagyni ben-
nünket” (Conference Report, 1989. okt., 38; vagy Ensign, 1989. nov., 30–31).

• Mit tanultatok meg, miközben állhatatosak voltatok az imában?

2. Egy vak ember bebizonyítja hitét, és Jézus meggyógyítja

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 18:35–43-at. Mutasd meg a képet,
melyen Jézus meggyógyítja a vak embert.

• A Jérikhó közelében lévŒ vak ember miként bizonyította az Úrba vetett hitét?
(Lásd Lukács 18:38–42.) Hogyan nyertetek áldásokat, miközben Jézus Krisztusba
vetett hitetek szerint éltetek?

• Hogyan mutatta ki háláját az ember, amikor visszanyerte látását? (Lásd Lukács
18:43; lásd még Márk 10:52.) Hogyan mutathatjuk mi ki hálánkat az Úrnak?

A szentírás megbeszé-
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3. Zákeus fogadja Jézust otthonában

Olvassátok el és beszéljétek meg a Lukács 19:1–10-et.

• Ki volt Zákeus? (Lásd Lukács 19:2. Magyarázd el, hogy a vámszedŒk zsidók voltak,
akik adószedŒkként dolgoztak a római kormány számára. A zsidók általában ellen-
szenvvel viseltettek a vámszedŒk iránt, és árulóknak és bınösöknek tartották Œket.)

• Hogyan fejezte ki Zákeus nagy vágyát, hogy Jézust lássa? (Lásd Lukács 19:3–4.)
Mit mondott Jézus Zákeusnak, amikor meglátta a fán? (Lásd Lukács 19:5.)
Hogyan reagált Zákeus Jézus szavaira? (Lásd Lukács 19:6.) Mit tehetünk, hogy az
ÜdvözítŒt örömmel fogadjuk otthonunkban?

• Hogyan reagáltak az emberek, amikor Jézus elment, hogy Zákeusnál legyen? (Lásd
Lukács 19:7.) Jézus Zákeusnak adott válasza miként különbözik mások válaszától?
(Lásd Lukács 19:5.) Mit tanulhatunk Jézus példájából ebben a beszámolóban?

• Sok ember elkerülte Zákeust vámszedŒi foglalkozása miatt (Lukács 19:2, 7). Néha
miként hozunk hasonló ítéletet másokkal szemben? Miért fontos, hogy ne rekesz-
szünk ki másokat, vagy ne gondoljuk azt, hogy jobbak vagyunk, mint Œk? (Lásd
Alma 5:54–56; 38:13–14.) Hogyan lehetünk úrrá a másokkal szembeni rosszindu-
lat érzésén?

Elder Joe J. Christensen mondta: „Vannak, akiket minden reggel, ébredéskor fél-
elemmel tölt el a tudat, hogy iskolába mennek vagy talán egy egyházi prog-
ramra, mert az aggasztja Œket, hogy miként bánnak velük. Van erŒd, hogy életüket
jobbra fordítsd. ... Az Úr számít rád, hogy építŒ légy, és felemeld Œket. Gondolj
kevesebbet magadra, és többet arra az erŒre, amivel bírsz, hogy másokat támo-
gass, akár saját családodon belül is” (Conference Report, 1996. okt., 54; vagy
Ensign, 1996. nov., 39).

4. Jézus feltámasztja Lázárt a halálból

Olvassatok el és beszéljetek meg a János 11:1–54-bŒl kiválasztott verseket. Magyarázd
el, nem sokkal azután, hogy Jézus Záekus otthonába ment, üzenetet kapott barátaitól,
Máriától és Márthától, hogy fivérük, Lázár, aki szintén Jézus kedves barátja volt, beteg
(János 11:1–5). Két nappal késŒbb, Jézus utasította tanítványait, hogy menjenek vele
a júdeai Bethániába, ahol Mária, Mártha és Lázár éltek (János 11:6–7).

• Amikor Jézus visszatért Bethániába, Lázár már négy napja halott volt (János
11:17). Mit tett Mártha, amikor meghallotta, hogy Jézus közeleg? (Lásd János
11:20.) Milyen hatással van rátok Mártha bizonysága az ÜdvözítŒ isteni küldeté-
sérŒl? (Lásd János 11:21–27.)

• Mit tett Jézus, amikor látta Máriát és másokat könnyezni? (Lásd János 11:33–35.)
Ez a beszámoló hogyan befolyásolja Jézus iránti érzéseidet?

• ErŒs bizonysága ellenére Mártha hite gyengének tınt, amikor Jézus megkérte,
hogy gördítsék el a követ Lázár sírjáról (János 11:39). Hogyan segített Jézus neki?
(Lásd János 11:40.) Mit tanulhatunk ebbŒl arról, amit az Úr elvár tŒlünk?

• Mire taníthat bennünket Jézus imája Atyjával való kapcsolatáról, mielŒtt Lázárt
feltámasztotta? (Lásd János 11:41–42.) Hogyan követhetjük Jézus példáját szemé-
lyes és családi imáinkban?

Mutasd meg a képet, amelyen Jézus feltámasztja Lázárt a halálból, majd kérj meg
egy tagot az osztályból, hogy olvassa fel a János 11:43–44-et.
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• Jézus már feltámasztott két embert a halálból (Márk 5:22–24, 35–43; Lukács
7:11–17). Lázár halottaiból való feltámasztása hogyan különbözött a két elŒzŒ
példától? (Jairus leányát és a naini özvegyasszony fiát röviddel az után támasz-
totta fel Jézus, hogy testük és szellemük különvált. Nem helyezték Œket sírba.
Lázár négy napja halott volt, és teste már sírboltban volt.)

• Lázár halálból való feltámasztásának a csodája hogyan volt tanúbizonysága az
ÜdvözítŒ isteni küldetésének? Milyen hatást gyakorolt ez a csoda azokra az embe-
rekre, akik tanúi voltak annak? (Lásd János 11:45–46.) Ez a csoda miként erŒsíti
meg az ÜdvözítŒbe vetett hiteteket?

Összegzés Magyarázd el, hogy a beszámolókban tanított alapelvek, melyeket megbeszéltetek,
megerŒsíthetik Mennyei Atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hitünket. Miután rövi-
den átnéztétek a beszámolókat, olvasd el Elder Thomas S. Monson következŒ megálla-
pítását:

„Az eltelt idŒ nem módosította a Megváltó képességét, hogy megváltoztassa az embe-
rek életét. Amint a halott Lázárnak mondta, úgy mondja nektek és nekem: »... jöjj
ki.« (János 11:43.) Jöjj ki a kételkedés kétségbeesésébŒl. Jöjj ki a bın szomorúságából.
Jöjj ki a hitetlenség halálából. Jöjj ki egy új életre. Jöjj ki” (Conference Report, 1974.
ápr., 72; vagy Ensign, 1974. máj., 50).

Ösztönözd az osztály tagjait, keressenek módokat, melyek által megerŒsíthetik hitü-
ket Mennyei Atyánkban és Jézus Krisztusban.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

A farizeus és a vámszedŒ példázata

Olvassátok el és beszéljétek meg a farizeus és a vámszedŒ példázatát (Lukács
18:9–14).

• Hogyan írnád le a farizeus imáját ebben a példázatban? Hogyan írnád le a vám-
szedŒ imáját?

• Mit jelent: „valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát,
felmagasztaltatik”? (Lásd Lukács 18:14; Éther 12:27.)
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy felismerjék és elkerüljék a képmutatást,
és így erŒsítsék meg Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. János 12:1–8. Jézus Bethániába megy, ahol Mária megkeni a lábait. Júdás meg-
bírálja Máriát a drága olaj használata miatt.

b. Máté 21:1–11. Jézus visszatér Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Diadalmasan
vonul be a városba, szamáron ülve, teherhordozó szamárnak vemhén.

c. Máté 21:23–46. A fŒpapok és a vének Jézushoz mennek a templomba és kér-
dŒre vonják felhatalmazása miatt. Ahelyett, hogy felelne kérdéseikre, Jézus
elmondja nekik a két fiú és a házigazda példázatát.

d. Máté 22:15–46. Az írástudók és farizeusok megpróbálják tŒrbe csalni Jézust
azáltal, hogy mond valamit, ami lehetŒvé teszi nekik, hogy rossz hírbe keverjék
és elítéljék Ãt.

e. Máté 23. Jézus elítéli az írástudókat és farizeusokat képmutatásuk miatt.

2. További olvasmányok: Máté 26:6–13; Márk 11–12; 14:3–9; Lukács 11:37–51;
19:29–48; 20; János 12:12–18.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz egy csészét, amely kívül is és
belül is tiszta, és egy ahhoz hasonlót, amely kívül tiszta, de belül piszkos.

4. Ha A diadalmas bevonulás (62173; Evangéliumi képcsomag 223) címı kép hozzá-
férhetŒ, használd a lecke során.

5. Javaslat a tanításhoz: Amint a tanításra készülsz, többet kell tenned, mint csupán a
kijelölt szentírásokat elolvasni. Tanulmányozz át minden egyes szentírásrészletet
legalább háromszor. ElŒször olvasd el, hogy felfogd, mit tartalmaz a szakasz. Majd
tanulmányozd gondosabban, megkeresve az alapelveket, tantételeket és jelentŒs
eseményeket. Aztán olvasd el ismét, határozd meg, mely részletek felelnek majd
meg leginkább az osztály tagjai szükségleteinek, és tervezd meg a módszereket
azoknak a részleteknek a megbeszélésére.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Mutasd meg a két csészét (lásd a „Felkészülés” szakaszt). GyŒzŒdj meg arról, hogy
az osztály tagjai a csészéknek csak a külsejét látják.

• Melyik csészébŒl innál szívesebben?

Mutasd meg az osztály tagjainak az egyes csészék belsejét.

• Most melyik csészébŒl innál inkább? Miért?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Magyarázd el, Jézus a farizeusokat egy csészéhez (pohárhoz) hasonlítja, amely kívül
tiszta, de belül piszkos (Máté 23:25–26). A farizeusok rendkívül nagy figyelmet szen-
teltek a külsŒ szertartásoknak és tetteknek, amelyek igaznak láttatják Œket, de az már
nem érdekelte Œket annyira, hogy valóban igazak legyenek a szívükben. Jézus ezért
utalt úgy rájuk mint képmutatókra. Ez a lecke azt fogja tárgyalni, hogy az ÜdvözítŒ
elítéli a képmutatókat – azokat az embereket, akik megpróbálnak igazaknak látszani,
de akik nem akarnak igaz módon élni.

Miközben a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, mit tanítanak a
képmutatás elkerülésérŒl. Ösztönözd az osztály tagjait, koncentráljanak arra, hogy
inkább a saját életükben ismerjék fel és javítsák ki a képmutatást, mint a másokéban.

1. Mária megkeni Jézus lábait

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 12:1–8-at. Magyarázd el, hogy öt nappal
keresztre feszítése elŒtt Jézus egy estét barátaival töltött Bethániában. Ott Mária,
Mártha és Lázár nŒvére megkente az ÜdvözítŒ lábait nárdussal, egy drága kenettel
(János 12:1–3). Elder James E. Talmage megmagyarázta, miért tette ezt:

„Egy vendég fejének megkenése közönséges olajjal azt jelentette, hogy tisztelettel fo-
gadják; lábainak megkenése szintén a megbecsülés szokatlan és rendkívüli kifejezése
volt; de a fejnek és a lábnak nárdussal való megkenése, és ilyen bŒségesen, a tisztelet-
teljes hódolat cselekedete volt, melyben még a királyoknak is ritkán van részük.
Mária tette a hódolat kifejezése volt; egy olyan szívnek a jó illatú kiáradása, mely
csordultig van imádattal és ragaszkodással” (Jesus the Christ, 3. kiadás. [1916], 512).

• Mária megkente az Úr lábait, hogy kifejezze iránta való szeretetét. Mi hogyan
mutathatjuk ki az Úr iránti szeretetünket?

• Júdás megbírálta Mária tetteit. Mit mondott, mit kellett volna tenni a kenettel?
(Lásd János 12:4–5.) Hogyan volt Júdás képmutató? (Lásd János 12:6. Ha nem
használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, használd a tevékenységben lévŒ infor-
mációt, hogy elmagyarázd, milyen egy képmutató ember. Emeld ki, hogy a lecke egy
késŒbi részében meg fogjátok beszélni, mit érzett az ÜdvözítŒ a képmutatók iránt.)

2. Jézus diadalmasan vonul be Jeruzsálembe

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 21:1–11-et. Mutasd meg a képet Jézus diadal-
mas bevonulásáról. Magyarázd el, hogy amikor Jézus visszatért Jeruzsálembe a hús-
vét ünnepére, sok ember azért jött, hogy találkozzon Vele, mert hallotta, hogy fel-
támasztotta Lázárt a halálból (John 12:17–18). Amint Jézus közeledett a város felé,
hatalmas tömeg köszöntötte, akik ruháikat leterítették elé az útra, és pálmaágakkal
üdvözölték, olyan tisztelettel, mely rendszerint királyok és császárok részére volt
fenntartva. Ez Zakariás próféciáját teljesítette be (Zakariás 9:9), és egy további bizo-
nyítéka volt annak, hogy Jézus volt a megígért Messiás.

• Milyen hatással van rátok a beszámoló, melyben Jézus alázatosan, mégis diadal-
masan vonul be Jeruzsálembe? Mit gondoltok, mit éreztetek volna, ha azon a
napon ott lettetek volna?

• Az emberek, akik pálmaágakkal üdvözölték Œt, elismerték prófétának és királynak
(Máté 21:9, 11; Lukács 19:38), de mások félreértették küldetését vagy elutasították
Ãt. Manapság hogyan érthetik félre és utasíthatják el az ÜdvözítŒt? Miként fogad-
hatjuk el még teljesebben, és láthatjuk Ãt még szívesebben életünkben?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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3. Jézus elŒadja a két fiú példázatát és a házigazda példázatát

Olvassatok el és beszéljetek meg a Máté 21:23–46-ból kiválasztott verseket.

• A két fiú példázatában az elsŒ fiú hogyan bizonyította, hogy engedelmesebb, mint
a második fiú? (Lásd Máté 21:28–30.) Miként vonatkoztatta Jézus ezt a példázatot
hallgatóira? (Lásd Máté 21:31–32.) Miként voltak a vámszedŒk és parázna nŒk
hasonlatosak az elsŒ fiúhoz? (Kezdetben visszautasították Isten parancsolatait, de
amikor János prédikálta nekik, elfogadták Krisztust és megbánták bıneiket.) Hogyan
hasonlítottak a fŒpapok és a vének a második fiúhoz? (Azt állították, hogy követik
Istent, de elutasították János tanításait és visszautasították Jézust, miután személye-
sen talákoztak Vele.) Miben nyilvánult meg a második fiú képmutatása?

• Milyen ígéreteket tettünk az Úrnak? (Megbeszélhetitek az olyan ígéreteket, amiket
kereszteléskor teszünk, az úrvacsora vételekor és a papság elfogadásakor.) Néha
hogyan vagyunk hasonlók a második fiúhoz? Hogyan erŒsíthetjük meg az Úr
iránti elkötelezettségünket? Hogyan segíthetjük egymást azon ígéreteink megtar-
tásában, amiket az Úrnak tettünk?

• A házigazda példázatában (Máté 21:33–41) kit ábrázol a házigazda, azaz a szŒlŒs-
kert ura? (Mennybéli Atyánkat.) A munkások? (Jézus korának zsidó vallási veze-
tŒit.) A szolgák? (A prófétákat.) A fiú, akit a munkások megölnek? (Jézus Krisztust.)

• Hogyan hasonlítottak a zsidó vallási vezetŒk a munkásokra? Mit ismertek el a
fŒpapok és a vének, mi fog történni a munkásokkal, amikor a szŒlŒskert ura haza-
jön? (Lásd Máté 21:41.)

• Kire vonakozott ez: „a mely követ az építŒk megvetettek”? (Lásd Máté 21:42;
Ap. csel 4:10–12.) Kik voltak az építŒk? Mit mondott Jézus, mi fog történni az épí-
tŒkkel, akik megvetették (visszautasították) a szegletkövet? (Lásd Máté 21:43–44.)
Jézus szavai a 43. versben hogyan vonatkoznak ránk?

• Hogyan reagáltak a fŒpapok és a farizeusok, amikor rájöttek, hogy Jézus róluk
beszélt ezekben a példázatokban? (Lásd Máté 21:45–46.) Hogyan gyŒzhetünk le
bármilyen büszkeséget vagy megbotránkozást, amit érezhetünk, amikor bınbána-
tra szólítanak fel bennünket?

4. Az írástudók és farizeusok megpróbálják tŒrbe csalni Jézust

Olvassatok el és beszéljetek meg a Máté 22:15–46-ból kiválasztott verseket. Magyar-
ázd el, hogy ezek a versek háromszor jegyzik fel, amikor a farizeusok és szadduce-
usok megpróbálták tŒrbe csalni Jézust azáltal, hogy mond nekik valamit, ami lehe-
tŒvé teszi nekik, hogy lerombolják a hitelességét vagy elítéljék Ãt.

• Hogyan akarták a farizeusok elŒször tŒrbe csalni Jézust? (Lásd Máté 22:15–17.
Magyarázd el, ha Jézus igent mondana a kérdésre, akkor azzal vádolhatnák, hogy
támogatja a gyılölt római kormányt. Ha nemet mondana, a kormány elleni láza-
dással vádolhatnák.) Mit vett észre Jézus kérdezŒirŒl? (Lásd Máté 22:18. Emeld ki,
az Úr ismeri szívünket és gondolatainkat. Semmit sem rejthetünk el elŒle.)
Hogyan válaszolt Jézus a kérdésre? (Lásd Máté 22:19–21.) Ez a válasz miként
mutat utat nekünk, hogy eleget tegyünk Isten és a földi kormányzatok iránti köte-
lezettségeinknek? (Lásd még Hittételek 1:12.)

• Hogyan próbálták a szadduceusok tŒrbe csalni Jézust? (Lásd Máté 22:23–28.) Miként
voltak a szadduceusok képmutatók kérdésükben? (Lásd Máté 22:23. Azt színlelték,
hogy érdekli Œket a házasság a feltámadáskor, de nem hittek a feltámadásban.)

83

20. lecke



Hogyan válaszolt Jézus a kérdésükre? (Lásd Máté 22:29–30. Magyarázd el, hogy a
Tanok és szövetségek 132:15–16, 19 tisztázza Jézus tanítását. Azok, akik nem kötik
meg és tartják be a templomi házasság szövetségeit, egyedülállók lesznek a menny-
ben. Azoknak, akik megkötik és betartják ezeket a szövetségeket, a házasság az
örökkévalóságon át tartani fog.)

• Mi volt a második kísérlet, hogy Jézust csapdába csalják? (Lásd Máté 22:34–36.)
Jézus válasza miként oldotta meg a kérdést? (Lásd Máté 22:37–40.) Szerintetek
miért olyan fontos ez a két nagy parancsolat? Mit tehetünk, hogy még teljesebben
éljünk e parancsolatok szerint?

Elder Howard W. Hunter mondta: „Az szereti az Urat teljes szívébŒl, aki ... kész
feladni, megtenni vagy elszenvedni bármit azért, hogy örömöt szerezzen Neki és
dicsŒítse Ãt. Az szereti Istent teljes lelkébŒl, ... aki kész életét adni érte, és hagyja,
hogy megfosszák a világi kényelemtŒl, hogy dicsŒítse Ãt. Az szereti Istent teljes
erejébŒl, aki testének és lelkének minden erejével Isten szolgálatában fáradozik.
Az szereti Istent teljes elméjébŒl, aki csak annak szenteli magát, hogy megismerje
Istent és az Ã akaratát, aki meglátja Istent minden dologban, és elismeri Ãt minden
módon” (Conference Report, 1965. ápr., 58; vagy Improvement Era, 1965. jún., 512).

5. Jézus elítéli a képmutatás bınét

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 23 kiválaszott verseit.

• Az írástudók és farizeusok fizették a tizedet, adakoztak a szegényeknek, részt vettek
az istentiszteleteken, és rendszeresen jártak a templomba. Mi késztette az Urat,
hogy elítélje Œket? (Lásd Máté 23:5, 14, 23–28. Ezeket a dolgokat nem hitbŒl tették,
hanem abból a vágyból, hogy mások igazaknak lássák Œket.) Milyen nehezebb
dolgokról beszélt az Úr, amiket elhagytak (nem tettek meg)? (Lásd Máté 23:23.)
Hogyan lehetünk biztosak, hogy nem hagyjuk el a nehezebb dolgokat életünkben?

• Hogyan lehetünk néha egyháztagokként képmutatók? (Például amikor látogatjuk
az egyházi gyıléseket, jobban érdekelhet bennünket az, hogy mások látnak, mint
az, hogy Istent imádjuk. Panaszkodhatunk az egyházi megbízásokra, ahol nem
szentelnek nagy figyelmet szolgálatunknak. Támogatjuk egyházi vezetŒinket, majd
megbíráljuk döntéseiket.)

• Mit tehetünk, hogy elkerüljük a képmutatást? Kérd meg az osztály tagjait, hogy
magukban fontolják meg ezeket a kérdéseket: Saját dicsŒségemre vagy Isten
dicsŒségére fizetem a tizedet, adakozom a szegényeknek, látogatom a gyıléseket,
szolgálok másokat? Minden cselekedetemmel arra törekszem-e, hogy közelebb
kerüljek Mennybéli Atyámhoz és Jézus Krisztushoz?

Összegzés Ösztönözd az osztály tagjait, hogy vizsgálják meg életüket a képmutatás szempontjá-
ból, és törekedjenek annak kiküszöbölésére. Tégy bizonyságot arról, hogy az Œszinte
vágy, hogy szolgáljuk és engedelmeskedjünk Jézus Krisztusnak, mely szeretetbŒl és a
Belé helyezett hitbŒl fakad, közelebb hoz bennünket Hozzá, és növeli szeretetünket
és hitünket.
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További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. Jézus megátkozza a terméketlen fügefát, a képmutatás szimbólumát

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 21:17–22-t. Magyarázd el, hogy a képmu-
tatás egy másik szimbóluma volt az a fügefa, amit Jézus Jeruzsálembe menet látott.

• Mit tett Jézus, amikor úgy találta, hogy a fának sok levele van, de gyümölcse egy
sincs? (Lásd Máté 21:19.) Hogyan hasonlított a fügefa egy képmutató emberre?

Elder James E. Talmage magyarázta: „[A fa] tétetett az átok tárgyává és az Úr oktató
beszédének alanyává, mert bár voltak levelei, megtévesztŒ módon terméketlen
volt. Ha a fának erkölcsileg szabad akarata lett volna, képmutatónak kellene nyil-
vánítanunk; legteljesebb terméketlensége, mely dús levélzettel párosult, az emberi
képmutatás szimbólumává tette” (Jesus the Christ, 3. kiad. [1916], 527).

2. Videofilm bemutatása

Az “New Testament Customs” második része, mely válogatás a New Testament Video
Presentations (53914) kazettáról, megmagyarázza, hogyan használták a zsidók a hom-
lokszíjakat és köntöseik peremét. Ha nem mutattad be ezt a részletet a 9. leckében,
most megteheted, hogy segíts az osztály tagjainak megérteni a Máté 23:5-öt („megszé-
lesítik az Œ homlokszíjjaikat, és megnagyobbítják az Œ köntöseik peremét”). Beszéljétek
meg, ezek a tételek miként jelképezték az írástudók és farizeusok képmutatását.

3. „... szerették az emberek dícséretét ...” (János 12:43)

• János lejegyezte, hogy sokan, akik hittek Jézusban, nem vallották be hitüket, mert
„inkább szerették az emberek dícséretét, mintsem az Istennek dícséretét.” (János
12:42–43). Néha hogyan aggódunk túlságosan az „emberek dícséreté”-nek elnyeré-
séért? Mik a következményei az „emberek dícséreté”-re való törekvésnek? Hogyan
gyŒzhetjük le a vágyat, hogy mások dicséretre és elismerésére vágyjunk? (Lásd
T&Sz 82:19; 88:67.)
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy felismerjék a jeleket, amelyek az Üdvö-
zítŒ második eljövetelét fogják megelŒzni, és bátorítani Œket, hogy készüljenek erre
a hatalmas eseményre.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Joseph Smith – Máté 1:1–20 (Máté 24:1–5, 9–13, 15–22). Jézus megjövendöli
Jeruzsálem közelgŒ pusztulását.

b. Joseph Smith – Máté 1:21–55 (Máté 24:6–8, 14, 23–51). Jézus ecseteli azokat a
jeleket, amelyek második eljövetelét fogják megelŒzni, és azt tanítja, hogy
választottjai miként készülhetnek fel eljövetelére.

2. További olvasmányok: Márk 13; Lukács 21:5–38; Tanok és szövetségek 45:15–55.

3. Ha A második eljövetel (62562; Evangéliumi képcsomag 238) címı kép hozzáfér-
hetŒ, használd a lecke során.

4. Javaslat a tanításhoz: Egy tanításra szóló elhívás nem kívánja meg, hogy mindent
tudj az evangéliumról, tehát nem kell zavarba jönnöd, ha az osztály egyik tagja
olyan kérdést tesz fel, amire nem tudod a választ. Ahelyett, hogy egy választ
„alkotnál”, valld be, hogy nem tudod, és ajánld fel, hogy utánanézel.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, használd fel az órakezdéshez a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Az osztály tagjai nézzenek ki az ablakon és figyeljék meg az eget. Ha nincs ablak az
osztálytermen, kérdezd meg Œket, milyen volt az idŒ, amikor a gyülekezeti házba jöt-
tek. Majd mondj egy valószínıtlen idŒjárás jóslatot. Például, ha az ég tiszta és meleg
van odakint, jósold meg, hogy néhány órán belül havazni fog. Ha odakint hideg és
esŒs idŒ van és úgy tınik, még egy ideig esni fog, jósold meg, hogy nagyon meleg és
száraz idŒ lesz néhány percen belül.

Kérdezd meg az osztály tagjait, mi a véleményük a jóslatodról. Miután megjegyzése-
ket fıztek hozzá, tedd fel a következŒ kérdéseket:

• Mi a ti elŒrejelzésetek az idŒjárásra vonatkozóan a követekezŒ néhány órára?
Mi segít benneteket a jóslásban?

• Az elkövetkezendŒ idŒjárási viszonyok jelei hogyan befolyásolhatják teendŒiteket?
(A válaszok tartalmazhatják, hogy gyakran e jelek alapján teszünk elŒkészületeket.
Például, tervezhetünk programokat a szabadban, amikor úgy tınik, az idŒ kellemes
lesz, vagy különleges elŒkészületeket tehetünk, hogy ellenálljunk egy heves viharnak.)

Emeld ki, az idŒjárás megjósolása olyan helyzet, amelyben jelekre hagyatkozunk,
melyek segítenek elŒkészülni az eljövendŒ eseményekre. Ha figyeljük a jeleket, csök-
kentjük annak a lehetŒségét, hogy felkészületlenül ér bennünket. Hasonlóképpen,
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ha figyeljük Jézus Krisztus második eljövetelének jeleit, az segíthet felkészülnünk a
nagy eseményre. Ez a lecke azt a néhány jelet tárgyalja, melyet Jézus megjövendölt,
hogy meg fogja elŒzni a második eljövetelét. (Kiemelheted, hogy a jósolás elŒre
megmond valamit, ami talán megtörténik, míg a prófétálás (jövendölés) olyan vala-
mit mond meg elŒre, amely meg fog történni. Az idŒjóslásról kiderülhet, hogy hibás,
de a második eljövetelrŒl való próféciák mind be fognak teljesülni.)

Miközben a következŒ szentírásrészleteket tanítod, segíts az osztály tagjainak, hogy
megértsék, az Úr kinyilatkoztatott információkat, hogy segítsen felkészülnünk a
második eljövetelére. Az utolsó idŒk megpróbáltatásai ellenére örömmel várhatjuk
ezt a hatalmas eseményt.

Magyarázd el, hogy a Máté 24 az ÜdvözítŒ próféciáit tartalmazza Jeruzsálem pusztu-
lásáról és második eljövetelérŒl. Az idŒk folyamán e fejezet verseit megváltoztatták
és újrarendezték, megnehezítve annak megértését, hogy az egyes versek mely esmé-
nyeket írnak le. Szerencsére a Biblia sugalmazott fordításának részeként Joseph
Smith tisztázta a két próféciát, és további információkat állított helyre. A Máté 24-
nek a próféta általi sugalmazott fordítása megtalálható a Joseph Smith – Máté-ban,
az Igazgyöngyben.

Használjátok a Joseph Smith – Máté beszámolóját, miközben ennek a leckének a
tantételeit és alapelveit beszélitek meg. A képet a második eljövetelrŒl tedd ki a
lecke egész idejére.

1. Jézus megjövendöli Jeruzsálem közelgŒ pusztulását

Beszéljétek meg a Joseph Smith – Máté 1:1–20-at (lásd még Máté 24:1–5, 9–13,
15–22). Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel kiválasztott verseket.

• Néhány nappal Jézus keresztre feszítése elŒtt néhány tanítványa elkísérte az Olaj-
fák hegyére. Melyik két kérdést tették fel a tanítványok Jézusnak? (Lásd Joseph
Smith – Máté 1:4. Magyarázd el, hogy a Joseph Smith – Máté 1:5–20 az ÜdvözítŒ
válasza elsŒ kérdésükre, mely Jeruzsálem pusztulására vonatkozott. A Joseph
Smith – Máté 1:21–55 az ÜdvözítŒ válasza második kérdésükre, mely második eljö-
vetelére vonatkozott.)

• Mit prófétált Jézus a jeruzsálemi templomról és magáról a városról? (Lásd Joseph
Smith – Máté 1:2–3, 12.) Mit prófétált az ÜdvözítŒ, milyen jelek fogják megelŒzni
Jeruzsálem pusztulását? (Lásd Joseph Smith – Máté 1:5–10.)

• Mit mondott Jézus a követŒinek, mit tegyenek, hogy elkerüljék a pusztulást?
(Lásd Joseph Smith – Máté 1:11–15.) Miért volt fontos, hogy ne térjenek vissza
otthonaikba, ha egyszer már elmenekültek? (Lásd Lukács 9:62; T&Sz 133:14–15.)

Magyarázd el, hogy bár sok zsidó nem hitte, hogy nagy városuk és templomuk
elpusztulhat, az Úr próféciái Kr. u. 70-ben beteljesültek. Azt gondolva, hogy a Mes-
siás el fog jönni és segíteni fog a csatában, a zsidók fellázadtak a rómaiak ellen Kr. u.
66-ban. Négy évvel késŒbb a rómaiak lerombolták az egész várost. Azok, akik hallgat-
tak az ÜdvözítŒre és elmenekültek a hegyekbe, megmenekültek. Azokat, akik nem
hallgattak gondosan erre a tanácsra, szétszórták és elpusztították.

2. Jézus ecseteli azokat a jeleket, melyek második eljövetelét fogják megelŒzni

Olvassatok el a Joseph Smith – Máté 1:21–55-bŒl kiválasztott verseket (lásd még
Máté 24:6–8, 14, 23–51). Emlékeztesd az osztály tagjait, hogy a tanítványok által
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feltett második kérdés az ÜdvözítŒ második eljövetelére, valamint a gonoszok
elpusztulására vonakozott (melyet néha a „világ végének neveznek”). Amint a jel-
ekrŒl és megpróbáltatásokról beszélgettek, melyek a második eljövetelt elŒzik meg,
soroljátok fel Œket a táblán.

• Az ÜdvözítŒ második eljövetelének milyen jelei vannak leírva a Joseph Smith –
Máté 1:22-ben? Milyen bizonyítékát látjátok annak, hogy ez a prófécia most telje-
sedik be? Hogyan kerülhetjük el, hogy a hamis próféták megtévesszenek? (Lásd
Máté 7:15–20; T&Sz 45:57; 46:7–8.)

• A második eljövetelnek milyen jelét említi a Joseph Smith – Máté 1:23 és 28?
Milyen bizonyítékát látjátok annak, hogy ez a prófécia most teljesedik be? Az Úr
azt tanította, hogy „meg ne rémüljetek” a háborúktól és háborús hírektŒl. Miként
találhatunk békességet az ilyen nyugtalanító idŒkben? (Lásd 1 János 4:16–18;
T&Sz 6:34–36; 45:34–35; 59:23.)

Elder M. Russell Ballard adta a következŒ reménykeltŒ és bátorító tanácsot:

„Noha a próféciák megmondják, hogy ezeknek a dolgoknak meg kell történniük,
egyre több és több ember fejezi ki nagy aggodalmát, hogy felgyorsulni látszik egy
világméretı katasztrófa. ... Elismerten bŒséges okunk van a mély aggodalomra,
mert nem látunk közvetlen megoldásokat a látszólag megoldhatatlan problémákra,
melyekkel az emberiség családja szembesül. De tekintet nélkül erre a sötét képre,
mely végül csak rosszabb lesz, soha nem szabad feladnunk a reményt! ...

... Az Úr kezében van az irányítás. Ã kezdettŒl fogva tudja a véget. MegfelelŒ utasí-
tást adott nekünk, melyet ha követünk, bármilyen válságon biztonságosan végig-
kísér bennünket. Céljai beteljesülnek, és egy napon majd meg fogjuk érteni mind-
ezeknek az eseményeknek az örökkévaló okait. Ezért ma óvatosnak kell lennünk,
ne reagáljuk túl az eseményeket, se ne tegyünk túlzott elŒkészületeket; amit vis-
zont meg kell tennünk, az, hogy betartjuk Isten parancsolatait, és soha nem veszí-
tjük el a reményt.

De hol találunk reményt ilyen zırzavar és katasztrófa közepette? Egészen egys-
zerıen, a mi egyetlen reményünk a szellemi biztonságra ezekben a féktelen idŒk-
ben az, hogy elménkkel és szívünkkel Jézus Krisztushoz fordulunk. ... A hit pajzsá-
val felfegyverkezve legyŒzhetjük sok naponkénti kihívásunkat, és erŒt vehetünk
legnagyobb gyengeségeinken és félelmeinken, tudva, ha megteszünk minden
tŒlünk telhetŒt, hogy betartsuk Isten parancsolatait, jöhet bármi, nem lesz bántó-
dásunk” (Conference Report, 1992. okt., 41–43; vagy Ensign, 1992. nov., 31–32).

• A második eljövetel milyen jelei vannak leírva a Joseph Smith – Máté 1:27 és 
31-ben? Hogyan teljesülnek ma be ezek a próféciák? (A misszionáriusi munka
növekszik, az evangéliumot világszerte egyre több helyen tanítják és fogadják el.)
Mit tehet mindegyikünk azért, hogy segítsen ezen próféciák beteljesítésében?

• A második eljövetel milyen jelei vannak leírva a Joseph Smith – Máté 1:29–30-
ban? Milyen bizonyítékát látjátok annak, hogy ezek a próféciák most teljesednek
be? Az utolsó napi próféták mit tanácsolnak, mit kell tenni, hogy felkészüljünk a
természeti csapásokra, amelyek meg fogják elŒzni a második eljövetelt?

• A második eljövetel milyen jeleit említi a Joseph Smith – Máté 1:32–33?

• Az Úr azt mondta követŒinek Jeruzsálemben, hogy álljanak „szent helyen” (Joseph
Smith – Máté 1:12), és hasonló tanácsot adott napjainkban is (T&Sz 87:8; 101:22).
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Melyek a szent helyek, ahol állnunk kell? Ezek a helyek hogyan segítenek majd
megvédeni bennünket az utolsó idŒk nehézségei idején?

Ezra Taft Benson elnök mondta: „Szent férfiak és szent nŒk állnak szent helyeken,
és e szent helyekbe beletartoznak Templomaink, kápolnáink, otthonaink és Sion
cövekjei, melyek, ahogyan az Úr kijelenti: »védelemért és menedékért legyen(ek)
a zivatarban, amikor majd a harag elegyítetlenül zúdul le az egész földre« (T&Sz
115:6)” (“Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord,” Brigham Young Univer-
sity 1981 Fireside and Devotional Speeches [1981], 68).

• Milyen útmutatást adott Jézus segítségképpen, hogy ne tévesszenek meg bennün-
ket az utolsó idŒkben, második eljövetele elŒtt? (Lásd Joseph Smith – Máté 1:37.)
Hogyan Œrizhetjük kincsként az Úr szavait? Az Úr szavának kincsként Œrzése
miként segített benneteket, hogy elkerüljétek a megtévesztést?

• Mit tanított Jézus a következŒ részletekben, hogy segítsen felkészülnünk második
eljövetelére?

a. A fügefa példázata (Joseph Smith – Máté 1:38–40).
b. A második eljövetel összehasonlítása Noé idejével (41–43 versek).
c. A mezŒn dolgozó és a malomban ŒrölŒ két ember próféciája (44–46 versek).
d. A családapa és a tolvaj példázata (47–48 versek).
e. Az Úr és szolgáinak példázata (49–54 versek).

• Miért fontos, hogy állandóan Œrködjünk és készüljünk az Úr jövetelére? Hogyan
Œrködhetünk és készülhetünk az Úrral való találkozásra?

• Mi történik majd az igazakkal, amikor az ÜdvözítŒ ismét visszajön? (Lásd Joseph
Smith – Máté 1:37, 44–45, 50; 1 Thessalonika 4:16–18; T&Sz 88:96–98.)

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy a Jézus Krisztus második eljövetelérŒl szóló összes
szentírásbeli prófécia be fog teljesedni. Hangsúlyozd, az ÜdvözítŒ tanításainak tanul-
mányozása és az élŒ próféták tanácsainak követése által felkészülhetünk arra, hogy
találkozzunk Krisztussal. Ha felkészültek vagyunk, a második eljövetel csodálatos
nap lesz számunkra.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

ezt az ötletet.

A második eljövetel jelei, melyeket az utolsó napokban nyilatkoztattak ki

Magyarázd el, Joseph Smith próféta kapott egy kinyilatkoztatást, mely megismételte
és tisztázta azokat a próféciákat, melyek Jézus Œsi taníványainak adattak. Ez a kinyi-
latkoztatás a Tanok és szövetségek 45-ben található. Az osztály tagjai hasonlítsák
össze a Tanok és szövetségek 45:15–55-öt a Joseph Smith – Máté-val.

Kiemelheted, hogy a Tanok és szövetségek 45:60–61-ben az Úr azt mondta Joseph
Smithnek, kezdje el az Újszövetség fordítását. A Joseph Smith – Máté ennek a sugal-
mazott fordításnak a része.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy készüljenek a második eljövetelre azáltal,
hogy igaz életet élnek, fejlesztik tehetségeiket és másokat szolgálnak.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 25:1–13. A tíz szız példázata által Jézus azt tanítja, hogy fel kell készülnünk
második eljövetelére.

b. Máté 25:14–30. A tálentumok példázata által Jézus azt tanítja, hogy fejleszte-
nünk kell az IstentŒl kapott ajándékainkat.

c. Máté 25:31–46. A juhok és a kecskék példázata által Jézus azt tanítja, hogy
önként kell szolgálnunk egymást.

2. Ha felhasználod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz be egy kis üvegkancsót,
egy olajtartót vagy megfestett vizet, és ha elérhetŒ, A második eljövetel (62562;
Evangéliumi képcsomag 238) címı képet.

3. Biztosíts az osztály minden tagjának egy darab papírt és tollat vagy ceruzát.

4. Javaslat a tanításhoz: Alkalomadtán használd az utolsó napi próféták kijelentéseit,
melyek ebben a kézikönyvben és az egyházi folyóiratokban találhatók, hogy segíts
irányítani és tisztázni az osztályban folyó beszélgetéseket, és hogy hangsúlyozd,
az Úr akartának kinyilatkoztatását napjainkban is folytatja. Ezeket az idézeteket
ne arra használd fel, hogy helyettesítsd a szentírások olvasását és megbeszélését,
hanem arra, hogy alátámaszd azokat.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységeket vagy
egy sajátodat.

Mutasd meg a kis üvegkancsót, az olajtartót vagy a festett vizet, és a második eljöve-
telt ábrázoló képet.

Magyarázd el, hogy ez a lecke arra a három példázatra koncentrál, melyet az Üdvö-
zítŒ tanított, válaszul apostolainak kérdéseire a második eljövetelével kapcsolatban.
Mondd meg az osztály tagjainak, hogy a kancsót, az olajat és a festett vizet arra
fogod felhasználni, hogy a második eljövetelre való felkészülésünket ábrázold vele.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmazha-
tók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

1. Jézus elŒadja a tíz szız példázatát

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 25:1–13-at. Magyarázd el, hogy a tíz
szız példázata a zsidó menyegzŒi szokásokon alapul. Jézus idejében a vŒlegény
és barátai elkísérték a menyasszonyt az otthonától a vŒlegény otthonába. Az
úton a menyasszony barátai várták Œket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Amikor
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megérkeztek a vŒlegény otthonába, mindnyájan bementek a menyegzŒre. Ezek
a menyegzŒk általában este történtek, így azok, akik a menyasszonyra és a vŒle-
gényre vártak, kis lámpásokat vittek, melyeket olaj táplált.

• A tíz szız példázatában kit ábrázol a vŒlegény? (Az ÜdvözítŒt.) Kiket ábrázolnak a
szızek? (Az egyház tagjait.) Mit ábrázol a menyegzŒ? (Az ÜdvözítŒ második eljöve-
telét.) Mit ábrázol a lámpásokban lévŒ olaj? (A második eljövetelre való felkészülést.)

• Mit tett az öt szız, ami bolondság volt? (Lásd Máté 25:3.) Mik voltak a következ-
ményei felkészülésük hiányának? (Lásd Máté 25:8–12.) Néha mi hogyan követjük
el ugyanazt a hibát, amit a bolond szızek követtek el?

• Mit tett az öt szız, ami bölcs volt? (Máté 25:4.) Mik voltak a következményei a fel-
készülésüknek? (Lásd Máté 25:10.) Mit tanulhatunk az öt eszes szız cselekedetei-
bŒl? (Lásd T&Sz 45:56–57. Fel kell készülnünk Jézus Krisztus második eljövetelére.)

• Nem feledkezve meg arról, hogy a példabeszédben az olaj a második eljövetelre való
felkészülést jelenti, mi mindent tehetünk, hogy „olajat” tegyünk a „lámpásainkba”?
(A válaszok között  lehetnek: az igaz élet sajátos elemei, úgy mint a hit gyakorlása,
a szertartásokban való részesülés, a szövetségek megtartása vagy a szolgálat.)

Ha használod a kancsót és az olajat vagy a festett vizet (lásd a figyelemfelkeltŒ tevé-
kenységet), magyarázd el, hogy a kancsó a példázatokban lévŒ lámpásokat képvi-
seli. Tégy egy csepp olajat vagy festett vizet a kancsóba minden egyes alkalommal,
valahányszor az osztály egy tagja olyasvalamit javasol, amit megtehetünk, hogy fel-
készüljünk. Elmondhatod a következŒ gondolatokat Spencer W. Kimball elnöktŒl:

„A példázatban az olajat a piacon (az árusoknál) lehet megvenni. A mi életünkben
a felkészültség olaja cseppenként gyılik az igaz élet során. Az istentiszteleteken
való részvétel cseppenként adja az olajat lámpásainkba az évek folyamán. A böj-
tölés, a családi ima, a házitanítás, fizikai étvágyunk ellenŒrzése, az evangélium
hirdetése, a szentírások tanulmányozása – az odaszánás és engedelmesség minden
egyes cselekedete egy csepp, melyet a készletünkhöz hozzáadunk. A szívesség, a
felajánlások és a tized fizetése, a tiszta gondolatok és tettek, az örökkévalóságra,
szövetségben kötött házasságok cselekedetei – ezek is jelentŒsen hozzájárulnak az
olajhoz, amellyel éjfélkor feltölthetjük kifogyóban lévŒ lámpásainkat” (Faith Pre-
cedes the Miracle [1972], 256).

Kérd meg az osztály tagjait, magukban fontolják meg a következŒ kérdéseket:

• Mit tettél az elmúlt héten, hogy olajat tegyél a lámpásodba? Miket fogsz tenni a
jövŒ héten, hogy olajat tegyél a lámpásodba?

2. Jézus elŒadja a tálentumok példázatát

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 25:14–30-at. Magyarázd meg, hogy az
újszövetségi idŒkben a tálentum egy pénzösszeg volt.

• A tálentumok példázatában kit példáz az ember, aki útra kelt egy távoli országba?
(Az Urat.) Kiket példáznak a szolgák? (Bennünket.) Mit példáznak a tálentumok?
(IstentŒl kapott ajándékainkat.)

• Mit tettek a szolgák a pénzzel, akik öt és két tálentumot kaptak? (Lásd Máté
25:16–17.) Milyen jutalmat reméltek mindketten? (Lásd Máté 25:21, 23.) Mit
tanít ez a példázat arról az örökkévaló jutalomról, amellyel Mennyei Atyánk áld
majd meg bennünket? (A válaszokban benne lehet, hogy azok az emberek, akik
látszólag kevesebb ajándékot kaptak IstentŒl, megkapnak majd minden áldást,
ha ajándékaikat a legteljesebb mértékig felhasználják.)
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Elder James E. Faust mondta azokról, akik látszólag kevesebb tálentumot (tehet-
séget) kaptak:

„Ha tálentumaikat (tehetségeiket) Isten országának felépítésére és mások szolgála-
tára használják, teljes egészében élvezni fogják az ÜdvözítŒ ígéreteit. Az ÜdvözítŒ
nagy ígérete az, hogy mindenki »megkapja jutalmát, vagyis békességet nyer ezen
a földön, és (örök életet) a túlvilágon« (T&Sz 59:23)” (Conference Report, 1994.
ápr., 5; vagy Ensign, 1994. máj., 6).

• Mit csinált az a szolga a pénzzel, aki egy tálentumot kapott? (Lásd Máté
25:24–25.) Mit mondott neki az ura? (Lásd Máté 25:26–30.) Néha miért mulasz-
tjuk el IstentŒl kapott tehetségeink és ajándékaink fejlesztését? Hogyan gyŒzhetjük
le ezen ajándékok fejlesztésének akadályait?

• Elder Marvin J. Ashton azt tanította, hogy „jogunk és felelŒsségünk elfogadni és
megosztani ajándékainkat” (Conference Report, 1987. okt., 23; vagy Ensign, 1987.
nov., 20). Hogyan ismerhetjük fel és fogadhatjuk el tehetségeinket vagy ajándékain-
kat, melyeket az Úr bízott ránk? Szerintetek miért fontos megosztani tehetségeinket
vagy ajándékainkat? Milyen áldások származtak életetekben abból, hogy fejlesz-
tettétek és megosztottátok tehetségeiteket vagy ajándékaitokat? Milyen áldásokat
kaptatok azáltal, hogy mások osztották meg tehetségeiket vagy ajándékaikat?

• Minden ember kapott legalább egy ajándékot IstentŒl (T&Sz 46:11–12), de néhány
ajándékot könnyebb felismerni, mint a többit. Melyek azok az ajándékok, amiket
nehéz felismerni, de használhatók mások szolgálatára és Isten dicsŒítésére?

Elder Marvin J. Ashton mondta:

„Hadd említsek néhány ajándékot, melyek nem mindig nyilvánvalóak vagy emlí-
tésre méltóak, de nagyon fontosak. Lehet, hogy a ti ajándékaitok is ezek között
vannak – ajándékok, melyek nem olyan nyilvánvalóak, mindazonáltak valósak
és értékesek.

Vegyünk számba néhányat e kevésbé nyilvánvaló ajándékok közül: a kérés aján-
déka; a hallgatás (odafigyelés) ajándéka, a halk és szelíd hang meghallásának és
használatának ajándéka, a sírás képességének ajándéka; a versengés elkerülésének
ajándéka; a megegyezésre való képesség ajándéka; a sok beszédıség (imában) elke-
rülésének ajándéka; az igazságra való törekvés ajándéka; a másokat meg nem ítélés
ajándéka; a vezetésért Istenhez fordulás ajándéka; a tanítvánnyá válás ajándéka; a
másokkal való törŒdés ajándéka; a töprengés képességének ajándéka; az imamon-
dás ajándéka; az erŒs bizonyságtétel ajándéka; a Szentlélek kiérdemlésének aján-
déka” (Conference Report, 1987. okt., 23; vagy Ensign, 1987. nov., 20).

Adj az osztály minden tagjának egy tollat vagy ceruzát és egy darab papírt. Kérd meg
Œket, írják le egy-két tehetségüket vagy ajándékukat, legalább egy olyan különleges
dologgal együtt, melyet az elkövetkezŒ néhány héten tenni fognak, mások szolgálatá-
ban használva fel azokat.

Ha felhasználod a kancsót és az olajat vagy a festett vizet, önts néhány cseppet a
kancsóba. Magyarázd el, hogy amint fejlesztjük tehetségeinket vagy ajándékainkat,
melyeket Isten adott nekünk, olajat töltünk lámpásainkba.

3. Jézus elŒadja a juhok és a kecskék példázatát

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 25:31–46-ot.

• Jézus azt tanította, hogy második eljövetelekor úgy fog bennünket elválasztani,
mint a pásztor a juhokat a kecskéktŒl (Máté 25:31–32). A juhok és a kecskék
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példázatában kiket képviselnek a juhok? (Lásd Máté 25:33–34.) Kiket képvisel-
nek a kecskék? (Lásd Máté 25:33, 41.)

• Mit tanít ez a példázat, amit meg kell tennünk, hogy felkészüljünk a második
eljövetelre és az ítélet napjára? (Lásd Máté 25:35–46.)

Elder Marion D. Hanks mondta:

„Jézus azért tanította követŒinek a juhok és a kecskék példázatát, hogy az eljö-
vendŒ ítéletet ábrázolja, amelyben világosan azonosítja azokat, akik az »örök
élet«-et öröklik, és azokat, akik »elmennek majd az örök gyötrelemre« (Máté
25:46). Az alapvetŒ különbség az volt, hogy azok, akik örökölni fogják Vele a
királyságot, kifejlesztették a segítés szokását, megtapasztalták az adakozás örömét
és a szolgálatból fakadó megelégedettséget. Kielégítették az éhezŒk, a szomjazók,
otthontalanok, a mezítelenek, a betegek és a börtönben lévŒk szükségleteit... .

Semmi sem látszik világosabbnak annál a magas értéknél, amit az ÜdvözítŒ a
mások önzetlen szolgálatának tulajdonított mint a keresztény életmód és üdvös-
ség elengehetetlen elemét. A segítés, az adakozás és az áldozathozatal olyan ter-
mészetes, vagy olyan természetesnek kell lennie, mint a növekedés és a lélegzés”
(Conference Report, 1992. ápr., 10; vagy Ensign, 1992. máj., 9).

Ha használod a kancsót és az olajat vagy a színezett vizet, önts még néhány cseppet
a kancsóba. Magyarázd el, hogy amint másokat szolgálunk, olajat öntünk lámpása-
inkba. Másoknak is segíthetünk, hogy olajat öntsenek saját lámpásaikba. Beszélj a
szolgálatnak olyan példáiról, melyeket megfigyeltél, és kérd meg az osztály tagjait,
mondjanak olyan példákat, melyeknek tanúi voltak.

• Hogyan áldhatunk meg másokat szolgálatunk által? Hogyan áldott meg bennete-
ket az, amikor egy másik embert szolgáltatok? Mit éreztek azok iránt, akiket szol-
gáltok? Mit éreztek azok iránt, akik titeket szolgálnak? Hogyan lehetünk jobban
tudatában mások igényeinek? Miként lehetünk szorgalmasabbak másokat szol-
gálva?

• Szerintetek mire gondolt az ÜdvözítŒ, amikor ezt mondta: „a mennyiben meg-
cselekedtétek egygyel emez én legkisebb atyámfiai közıl, én velem cselekedtétek
meg”? (Máté 25:40; lásd még Móziás 2:17).

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy készülnünk kell Jézus Krisztus második eljövetelére.
Fejlesztenünk kell az IstentŒl kapott ajándékainkat, és követnünk kell az ÜdvözítŒ
példáját abban, hogy életünket mások szolgálatának szenteljük. Hangsúlyozd, hogy
tekintet nélkül a körülményeinkre, mindnyájan megtehetjük ezeket a dolgokat.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. Videofilm bemutatása

Felhasználhatod a “New Testament Customs” ötödik részletét, mely válogatás a New
Testament Video Presentation (53914) kazettáról, hogy megmagyarázd az újszövetségi
idŒk menyegzŒi szokásait.
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A lecke célja A lecke célja inspirálni az osztály tagjait, hogy kövessék Jézus példáját azáltal, hogy
másokat szeretnek és szolgálnak.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Lukács 22:7–30. Jézus találkozik a tizenkét apostolával, hogy a húsvét ünnepére
menjenek. Bevezeti az úrvacsorát és arra tanítja az apostolokat, hogy egymást
kell szolgálniuk.

b. János 13. Jézus megmossa az apostolok lábát és megparancsolja nekik, hogy
szeressék egymást.

c. János 14:1–15; 15. Jézus ezt tanítja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”
Magát szŒlŒtŒhöz, tanítványait a szŒlŒtŒ ágaihoz hasonlítja. (Megjegyzés: A
14–15 fejezetek azon verseit, melyek a Vigasztalóról szólnak, a 24. leckében
fogjuk tárgyalni.)

2. További olvasmányok: Máté 26:1–5, 14–35; Márk 14:1–2, 10–31.

3. Ha felhasználod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, kérj fel egy szólistát vagy egy
kis csoport felnŒttet vagy gyerekeket, hogy énekeljék el az „Ahogy szerettem”
címı éneket (Egyházi énekek, 00. old. az óra elején. Ha ez nem megvalósítható,
hozd be az éneket kazettán, vagy készítsd fel az osztály tagjait, énkeljék el együtt.

4. Ha a következŒ anyagok hozáférhetŒk, használd Œket a lecke folyamán.

a. Képek: Az utolsó vacsora (62174; Evangéliumi képcsomag 225), Jézus meg-
mossa az apostolok lábát (62550; Evangéliumi képcsomag 226).

b. Egy kis növény, hogy szemléltesd a János 15:1–8-ról folyó beszélgetést.

5. Javaslat a tanításhoz: A lecke folyamán jó módszere a Szellem meghívásának az,
ha elénekeltek egy egyházi éneket vagy elemi iskolai éneket, amely kapcsolódik a
lecke témájához. Az Úr azt mondta: „Mert lelkem örül a szívbŒl jövŒ éneknek;
igen, az igazak éneke imádság énelŒttem, és érte áldás száll vissza a fejükre” (T&Sz
25:12; lásd még Kolossé 3:16). Az egyházi énekek és elemi iskolai énekek abban is
segíthetnek az osztály tagjainak, hogy az evangélium tantételeit megtanulják
(lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 45–46, 172–176. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

A szólista vagy a kis csoport énekelje el az „Ahogy szerettem” címı éneket, vagy
játszd le magnóról, vagy énekeljék el az osztály tagjai együtt az éneket (lásd a „Felke-
szülés” részt).

Magyarázd el, hogy ennek az éneknek a szövegét a János 13:34–35 alapján írták. Az
osztály tagjai lapozzanak szentírásaikban ahhoz a részhez, és olvassák fel hangosan.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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„... a mint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást ...”

Lukács 22:1–38; János 13–15



Emeld ki, hogy Jézus ezeket a szavakat az utolsó vacsorán mondta. Ez a lecke ezt a
parancsolatot fogja tárgyalni és egyéb dolgokat, amiket Jézus mondott és tett ezen
összejövetel alatt apostolaival.

Amint a következŒ szentírásrészletet tanítod, beszéljétek meg, hogy az ÜdvözítŒnek
az utolsó vacsora alatt mondott szavai és tettei miként mutatták apostolai és irán-
tunk való szeretetét. Segíts az osztály tagjainak megérteni, Jézus azt akarja, hogy
kövessük az Œ példáját és szolgáljunk másokat.

1. Jézus bevezeti az úrvacsorát

Beszéljétek meg a Lukács 22:7–30-at. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hang-
osan kiválasztott verseket. Emeld ki, hogy ezt a húsvéti étkezést, melyben Jézus és
apostolai osztoztak, mielŒtt Jézust keresztre feszítették, gyakran hívják az utolsó
vacsorának. Mutasd meg a képet az utolsó vacsoráról.

• Mikor Jézus és apostolai találkoztak, hogy elfogyasszák a húsvéti ételt, Jézus beve-
zette az úrvacsora szertartását. Mit mondott apostolainak az úrvacsora céljáról?
(Lásd Lukács 22:19–20. Emlékeztetnie kellett Œket Ãrá és engesztelŒ áldozatára.)
Az úrvacsorából való részesülés hogyan segít benneteket emlékezni az ÜdvözítŒre?

Elder Jeffrey R. Holland mondta: „Azon élmény óta a vacsoráló helyen, a Getcse-
máné és a Golgotha elŒtti estén az ígéret fiai szövetség alatt vannak, hogy megem-
lékezzenek Krisztus áldozatáról ezen újabb, magasabb, szentebb és személyesebb
módon. ... Ha az emlékezés a legfŒbb feladatunk, mi juthat eszünkbe, amikor azo-
kat az egyszerı és drága jegyeket felkínálják nekünk?” (Conference Report, 1995.
okt., 88, 90; vagy Ensign, 1995. nov., 67, 68).

Beszéljétek meg az Elder Holland kérdéseire adott válaszokat, beleértve néhányat
a következŒ dolgokból, amire Elder Holland javaslata szerint emlékeznünk kell az
ÜdvözítŒvel kapcsolatban (Conference Report, 1995. okt. 68–91; vagy Ensign,
1995. nov., 68–69):

a. szeretetére és erejére a mennyei nagytanácsban,
b. hogy Ã a föld és a menny TeremtŒje,
c. mindenre, amit Jehovaként a földi élet elŒtti létében tett,
d. születésének egyszerı magasztosságára,
e. tanításaira,
f. csodáira és gyógyításaira,
g. hogy „minden, ami jó, Krisztustól származik” (Moróni 7:24),
h. a kegyetlen bánásmódra, visszautasításra és igazságtalanságra, amit elviselt,
i. hogy mindenek alá szállt, hogy mindenek fölé emelkedjen,
j. hogy meghozta áldozatát, és mindegyikünkért elszenvedte mindazt, ami bána-

tot okozott Neki.

• Miért fontos, hogy minden héten vegyünk az úrvacsorából? Hogyan készülhe-
tünk fel szellemben, mielŒtt részesülünk az úrvacsorából?

• Az utolsó vacsorán az apostolok ismét arról vitatkoztak, hogy „ki tekinthetŒ köz-
tük nagyobbnak” (Lukács 22:24; lásd még Máté 18:1; Lukács 9:46). Néha hogyan
akarjuk, hogy nagyobbnak tartsanak bennünket, mint másokat? Hogyan gyŒzhe-
tjük le ezeket az érzéseket?

• Mit tanít az Úr az igazi nagyságról? (Lásd Lukács 22:25–27; lásd még Máté 20:25–28.)
Ã maga hogyan példázta ezt a tanítást? Miként követhetjük az Ã példáját?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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2. Miután megmosta lábukat, Jézus megparancsolta apostolainak, hogy szeressék
egymást

Olvassatok el és beszéljetek meg a János 13-ból kiválasztott verseket. Mutasd meg
a képet, melyen Jézus megmossa az apostolok lábát. Magyarázd meg, amikor Jézus
és apostolai elfogyasztották az utolsó vacsorát, Jézus megmosta minden egyes
apostol lábát (János 13:4–5). Ezt a feladatot általában egy szolga végezte, amikor
egy vendég megérkezett. Az ok, amiért Jézus megtette ezt, az volt, hogy apostolait
alázatra és szolgálatra tanítsa.

• Szerintetek Simon Péter miért ellenekezett, amikor Jézus mosni kezdte a lábát?
(Lásd János 13:6, 8. Úgy érezte, nem helyes az Úr részérŒl, hogy szolgaként cselek-
szik.) Hogyan válaszolt Jézus? (Lásd János 13:8.)

• Mit mondott Jézus az apostoloknak, miért mosta meg a lábukat? (Lásd János
13:12–17. Azt mondta, követniük kell a példáját a szolgálatban.) Hogyan szerez
örömöt nektek, ha másokat szolgáltok?

• Mit tanulhatunk Jézus szavaiból és tetteibŒl a jó vezetŒk tulajdonságairól? Miként
követhetjük az Ã példáját, amikor vezetŒi tisztségeket töltünk be?

• Az utolsó vacsora alatt Jézus ismételten elmondta tanítványainak, hogy szeressék
egymást (János 13:34–35; 15:12, 17). Melyek azok a sajátos dolgok, amiket megte-
hetünk, hogy kövessük Krisztus példáját a szeretetben?

3. Jézus ezt tanítja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”, és „én vagyok az
igazi szŒlŒtŒ”

Beszéljétek meg a János 14:1–15; 15-öt. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel
hangosan kiválasztott verseket.

• Miért aggódott Tamás, amikor Jézus azt mondta apostolainak: „hogy hová megyek
én, tudjátok; az útat is tudjátok”? (Lásd János 14:4–5.) Mit mondott Jézus Tamás-
nak? (Lásd János 14:6.) Miért Jézus az egyetlen út, mely által Mennyei Atyánkhoz
mehetünk?

• Jézus azt tanítja tanítványainak, hogy szolgálat által mutassák ki szeretetüket mások
iránt. Mit mondott nekik, mit tegyenek, hogy iránta való szeretetüket kimutassák?
(Lásd János 14:15.) Engedelmességünk miként bizonyítja az Úr iránti szeretetünket?

• Mialatt apostolait tanította, Jézus egy szŒlŒtŒ szimbólumát használta (János 15:1–8).
Kit szimbolizál a szŒlŒtŒ, a szŒlŒmıves (kertész), a szŒlŒvesszŒk? (Lásd János 15:1, 5.)

Ha magaddal hoztál egy növényt, mutasd meg most.

• Mi történik egy levéllel vagy ággal, amelyet lemetszenek a növényrŒl? Az Üdvözí-
tŒvel való kapcsolatotok hogyan hasonlít a levélnek, az ágnak a növény fŒ részével
való kapcsolatához?

• Az ÜdvözítŒ hasonlatában mit tesz a kertész a szŒlŒtŒnek azon ágaival, amelyek
nem hoznak gyümölcsöt? (Lásd János 15:2.) Mit tesz azokkal az ágakkal, amelyek
gyümölcsöt hoznak? Hogyan alkalmazható ez miránk?

• Jézus az tanította: „A ki én bennem marad, én pedig Œ benne, az terem sok
gyümölcsöt: mert nálam nélkıl semmit sem cselekedhettek” (János 15:5).
Hogyan tapasztaltátok meg ennek az igazságát?

• A János 15:13 szerint mi a szeretet egyik legnagyobb megnyilvánulása? Mit mond
ez nekünk az ÜdvözítŒ irántunk érzett szeretetérŒl?
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Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket, és azt akarja, hogy sze-
ressük és szolgáljuk egymást. Szólítsd fel az osztály tagjait, hogy emlékezzenek Krisztus
engesztelŒ áldozatára és irántunk való szeretetére minden héten az úrvacsora alatt.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. Krisztus nevének magunkra vétele

Mialatt az úrvacsoráról beszélgettek, megbeszélhetitek a következŒ kérdéseket
Krisztus nevének a magunkra vételérŒl. A javasolt válaszok némelyikét Elder Dallin
H. Oaksnak az 1985 áprilisi általános konferencián elmondott beszédébŒl dolgoz-
ták át.

• Mikor vesszük magunkra Krisztus nevét?

a. Amikor megkeresztelkedünk ebbe az Egyházba (2 Nefi 31:13; Móziás 25:23;
Moróni 6:3; T&Sz 18:22–25; 20:37).

b. Amikor megújítjuk keresztelési szövetségeinket azáltal, hogy részesülünk az
úrvacsorából (Moróni 4:3; 5:2; T&Sz 20:77, 79).

c. Amikor kinyilvánítjuk a Benne való hitünket.
d. Amikor magunkra vesszük a felhatalmazást, hogy a nevében cselekedjünk, és

gyakoroljuk azt a felhatalmazást.
e. Amikor részesülünk a Templom szent szertartásaiban.

• Mit ígérünk, amikor magunkra vesszük Krisztus nevét?

a. Kifejezzük hajlandóságunkat, hogy végezzük királysága munkáját, és eltökéltsé-
günket, hogy Ãt szolgáljuk mindvégig (T&Sz 20:37; Moróni 6:3).

b. Megígérjük, hogy igaz szándékkal követjük Ãt, engedelmeskedve Neki és
megbánva bıneinket (2 Nefi 31:13; Móziás 5:8).

• Mit ígér Jézus Krisztus, amikor magunkra vesszük nevét? (Viselve nevét, az Ã fiaivá
és leányaivá válunk. Azok, akik az utolsó napon az Ã nevén szólíttatnak, felmagasz-
tosulnak; lásd Móziás 5:7–9; 15:12; Alma 5:14; 3 Nefi 27:5–6; T&Sz 76:55, 58, 62).

2. Videofilm bemutatása

A “New Testament Customs” ötödik részlete, mely válogatás a New Testament Video
Presentations (53914) kazettáról, tartalmaz információkat az újszövetségi idŒk lako-
máiról. Ez a részlet segíthet az osztály tagjainak, hogy elképzeljék az utolsó vacsora
körülményeit (környezetét), és megértsék a tanítványra való utalást: „Jézus kebelén
nyugszik vala” (János 13:23).

3. Az osztály egy tagjának elŒadása

Az ilyen hasonlatok (metaforák) megértése, hogy „én vagyok az igazi szŒlŒtŒ”, néhány
ember számára nehéz lehet, különösen a fiataloknak. Hogy Jézus Krisztusnak irántunk
való szeretetét személyesebb módon szemléltesd, kérj meg egy vagy két tagot az osz-
tályból, beszéljenek olyan élményrŒl, ahol érezték, amint az ÜdvözítŒ szeretete erŒt ad
nekik úgy, ahogyan a szŒlŒtŒ erŒt ad leveleinek és ágainak. A felkérést legalább egy
héttel elŒtte tedd meg, és ösztönözd az osztály tagjait, törekedjenek a Szentlélek sugal-
mazására, amikor kiválasztják, melyik élmény alkalmas arra, hogy másokkal megosszák.
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A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, hogy legyenek fogékonyak a Szentlélek
befolyására, és kerüljenek közelebb Mennyei Atyánkhoz és Jézus Krisztushoz.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. János 16:1–15. Jézus felkészíti apostolait a nehéz idŒkre, amelyek keresztre
feszítését követik majd. A Szentlélek küldetésérŒl tanítja Œket és megígéri, hogy
megkapják majd a Szentlélek ajándékát.

b. János 16:16–33. Jézus megjövendöli halálát és feltámadását, és azt tanácsolja
apostolainak, hogy legyen bennük békesség.

c. János 17. Jézus elmondja a nagy közbenjárói imát apostolaiért és mindenki
másért, akik hisznek Ãbenne.

2. További olvasmányok: János 14:16–31; 15:18–27; 3 Nefi 19:19–36; Tanok és szö-
vetségek 132:21–24.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz be az osztályba két ajándék-
dobozt (vagy rajzolj fel a táblára kettŒt). Készíts két szócsíkot, amit majd az óra
folyamán a dobozokra helyezel: az egyikre írd ezt: a Szentlélek ajándéka, a másikra
ezt: örök élet.

4. Javaslat a tanításhoz: Azonfelül, hogy imádkozol, hogy a Szellem által taníthass,
imádkozz azért is, hogy az osztály tagjai a Szellem által tanulhassanak, és megka-
pják a megerŒsítést azokról az igazságokról, amiket tanítanak nekik.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Mutasd meg a két ajándékdobozt (vagy rajzolj fel a táblára kettŒt). Kérd meg az osz-
tály tagjait, beszéljenek röviden azokról az ajándékokról, amiket kapni szeretnének.

Magyarázd el, hogy az egyik bemutatott ajándékdoboz az egyik legnagyobb ajándé-
kot képviseli, melyet ebben az életben kaphatunk. A másik doboz azt képviseli, amit
az Úr úgy nevezett, hogy „Isten ajándékai közül a legnagyobb ajándék” (T&Sz 14:7).

Magyarázd el, hogy ebben a leckében az osztály tagjai fel fogják fedezni, melyik ez a
két ajándék, és meg fogják tanulni, hogyan nyerjék el Œket.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, az ÜdvözítŒ szavai,
melyeket apostolaihoz intézett, hogyan vonatkoznak ránk. Ösztönözd az osztály tag-
jait, beszéljenek élményeikrŒl, melyek kapcsolatban vannak a leckével.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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„Az pedig az örök élet ...”

János 16–17



1. Jézus megígéri az apostolainak, hogy meg fogják kapni a Szentlélek ajándékát

Beszéljétek meg a János 16:1–15-öt. Kérd meg az osztály tagjait, hogy olvassanak
fel hangosan kiválasztott verseket.

• Halandó küldetésének végsŒ óráiban Jézus tanította és erŒsítette apostolait. Miért
volt szükségük az apostoloknak, hogy erŒsek legyenek ekkor? (Lásd János 16:1–6;
lásd még János 15:18–20.)

• Az ÜdvözítŒ megmondta apostolainak, hogy el fogja küldeni a Vigasztalót (a
Szentlelket) hozzájuk (János 16:7). Mi a Szentlélek küldetése? (Lásd János 14:26;
15:26; 16:7–14. Sorold fel a válaszokat a táblán az alábbiak szerint.)

A Szentlélek:

a. vigasztal (János 14:26),
b. tanít (János 14:26),
c. eszünkbe juttatja az igazságokat (János 14:26),
d. bizonyságot tesz az ÜdvözítŒtŒl (János 15:26),
e. elvezet bennünket minden igazságra (János 16:13),
f. megmutatja az eljövendŒ dolgokat (János 16:13),
g. dicsŒíti az ÜdvözítŒt (János 16:14).

• A tizenkét Apostol megtapasztalta a Szentlélek megnyilvánulásait Jézus halandó
küldetése alatt, de nem kapták meg a Szentlélek ajándékát haláláig és feltámadá-
sáig (János 20:22). Mi a különbség a Szentlélek megnyilvánulása és a Szentlélek
ajándéka között? (Lásd az alábbi idézetet.) Miként segített nektek a Szentlélek
ajándékának elnyerése?

Elder Dallin H. Oaks tanította:

„A Szentlélek megnyilvánulása azért adatik, hogy az Œszintén kutatókat elvezesse
az evangéliumi igazságokhoz, mely ráveszi majd Œket a bınbánatra és a kereszt-
ségre. A Szentlélek ajándéka több dolgot foglal magában ... Magában foglalja a jogot
az állandó társaságára, hogy a »Szellem mindig [velünk] legyen« (T&Sz 20:77).

Egy újonnan megkeresztelt tag elmondta, mit érzett, amikor megkapta azt az
ajándékot. Hıséges keresztény asszony volt, aki életét mások szolgálatával töl-
tötte. Ismerte és szerette az Urat, és érezte Szellemének megnyilvánulásait. Amikor
megkapta a visszaállított evangélium megnövelt világosságát, megkeresztelkedett
és az elderek fejére helyezték kezeiket, és neki adományozták a Szentlélek aján-
dékát. Így idézte fel: »Éreztem, a Szentlélek hatása nagyobb intenzitással pihen
meg rajtam, mint valaha éreztem azelŒtt. Olyan volt, mint egy régi barát, aki
vezetett engem a múltban, de most azért jött, hogy maradjon«” (Conference
Report, 1996. okt., 80; vagy Ensign, 1996. nov., 60).

Ha felhasználod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, az egyik dobozra helyezd fel a
Szentlélek ajándéka feliratú szócsíkot.

• Miután megkaptuk a Szentlélek ajándékát, hogyan lehetünk méltók a Szentlélek
állandó társaságára? (Lásd Ap. csel 5:32; T&Sz 6:14; 20:77, 79; 76:116; 121:45–46.)
Hogyan ismerhetjük fel a Szentlélek hatását? (Lásd Galáczia 5:22–23; T&Sz 6:15,
23; 11:13.)

Boyd K. Packer elnök tanította: „A Szentlélek olyan hangon beszél, melyet inkább
éreztek, mint hallotok. Úgy írják le, mint egy »halk és szelíd hangot.« És míg mi
a Szellem suttogására való »figyelésrŒl« beszélünk, leggyakrabban úgy írnak le egy
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szellemi sugalmazást, hogy azt mondják: »Az volt az érzésem ...« ... A kinyilatkoz-
tatás olyan szavak által jön, melyeket jobban érzünk, mint hallunk” (Conference
Report, 1994. okt., 77; vagy Ensign, 1994. nov., 60).

Egy Brigham Young elnöknek adott álomban a próféta Joseph Smith utasította,
hogy arra tanítsa a szenteket, hogy „az Úr Szelleme ... békességet és örömöt fog
lelkükbe suttogni; elveszi szívükbŒl a rosszindulatot, a gyılöletet, a viszályt és
minden gonoszságot; és minden vágyuk az lesz, hogy jót cselekedjenek, napvi-
lágra hozzák az igazságot, és Isten országát felépítsék” (Manuscript History of Brig-
ham Young, 1846–1847, szerk. Elden J. Watson [1971], 529).

2. Jézus megjövendöli halálát és feltámadását

Olvassatok el és beszéljetek meg a János 16:16–33-ból kiválasztott verseket.

• Miután Jézus az apostolokat a SzentlélekrŒl tanította, elmondta nekik, hogy hama-
rosan meg fog halni és fel fog támadni (János 16:16–20). Majd azt mondta: „Azért
beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem” (János 16:33).
Szerintetek mit jelent az Ãbenne való békesség kifejezés? Mit tanulhatunk Jézus
tanításaiból a János 16-ban, mely segít nekünk békességet találni Ãbenne? (Lásd
még Filippi 4:7–9; T&Sz 59:23.)

• Jézus azt mondta apostolainak: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én
meggyŒztem a világot” (János 16:33). Annak tudása, hogy Jézus legyŒzte a világot,
miként segíthet nekünk, hogy békességünk legyen, amikor megpróbáltatással
nézünk szembe? Miért fontos, hogy békességünk legyen?

3. Jézus elmondja a nagy közbenjárói imát

Olvassátok el és beszéljétek meg a János 17-et, amely azt az imát tartalmazza, melyet
Jézus közvetlenül a Gecsemáné kerti és a kereszten érzett szenvedései elŒtt mondott.
Ezt az imát gyakran a nagy közbenjárói imaként emlegeti, mert ahogyan Jézus imád-
kozta, közbenjárt, vagyis köztünk és Mennyei Atyánk között állt, hogy könyörögjön
üdvösségünkért. Törekedj a Szellem vezetésére, amikor a felolvasandó és megbeszé-
lendŒ verseket válogatod.

• Ahogy Jézus az imáját elkezdte, hogyan írta le földi küldetését? (Lásd János
17:1–2; lásd még Mózes 1:39.) Hogyan teljesítette ezt a küldetést?

• Imájában az ÜdvözítŒ ezt mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek
téged, az egyedül igaz Istent és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust” (János 17:3).
Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus megismerése hogyan különbözik attól, hogy
csupán tudomásunk van róluk? Hogyan ismerhetjük meg Œket? (Lásd 1 János
4:7–8; Móziás 5:10–13; Alma 22:18; T&Sz 18:33–36; 132:21–24.)

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, helyezd az örök élet feliratú szócsí-
kot a második ajándékdobozra. Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy olvassa el a
Tanok és szövetségek 14:7-et.

• Imájának elsŒ részében Jézus azokról a dolgokról beszélt, melyeket elvégzett külde-
tése teljesítéséért (János 17:4–8). Hogyan számolunk be erŒfeszítéseinkrŒl Mennyei
Atyánknak? Hogyan befolyásolja tetteinket, ha minden este imáinkba foglaljuk
beszámolónkat erŒfeszítéseinkrŒl, hogy miként szolgáltuk Ãt aznap?

• Bár Jézus tudta, hogy heves szenvedést kell elviselnie, mégis kiért imádkozott?
(Lásd János 17:6–9, 20.) Mit tanulhatunk ebbŒl?

100



• Jézushoz és apostolaihoz hasonlóan hogyan élhetünk a világban és „nem e világ-
ból” való módon? (János 17:14; lásd még a 15–16 verseket).

Elder M. Russell Ballard mondta:

„Az Egyházban gyakran hangoztatjuk ezt megállapítást: »Éljetek a világban, de
ne a világért.« Amint figyeljük a televízió show mısorait, melyek közhellyé, sŒt
elbıvölŒvé teszik az istenkáromlást, az erŒszakot és a házastársi hıtlenséget,
gyakran kívánjuk, bárcsak kizárhatnánk valahogyan a világot, és teljesen elkülö-
níthetnénk családjainkat attól. .. .

Talán a korábban említett megállapítást két különálló figyelmeztetésként is kije-
lenthetnénk: »Éljetek a világban.« Legyetek benne; legyetek tájékozottak. Próbá-
ljatok megértŒk és türelmesek lenni, és megbecsülni a különbözŒséget. A szolgálat
és részvétel által végezzetek jelentŒs hozzájárulásokat a társadalomnak. Másod-
szor: »ne e világból valók legyetek.« Ne kövessetek rossz utakat vagy elhajlásokat
azért, hogy befogadjátok vagy magatokévá tegyétek azt, ami nem helyes.

Törekednünk kell arra, hogy megváltoztassuk a televízió és a társadalom romlott
és erkölcstelen irányzatait azáltal, hogy a sértŒ és lealacsonyító dolgokat távol tar-
tjuk otthonainktól. Dacára a világ minden gonoszságának, és annak ellenére,
hogy mindenütt, minden ellentétes a jóval, nem szabad megpróbálni, hogy kivo-
njuk magunkat vagy gyermekeinket a világból. Jézus mondta: »Hasonlatos a men-
nyeknek országa a kovászhoz« vagy az élesztŒhöz (Máté 13:33). Fel kell emelnünk
a világot és segíteni mindenkinek, hogy a gonoszság fölé emelkedjen, amely
körülvesz bennünket. Az ÜdvözítŒ az Atyához imádkozott:

»Nem azt kérem, hogy vedd ki Œket e világból, hanem hogy Œrizd meg Œket a
gonosztól« (János 17:15)” (Conference Report, 1989. ápr., 101; vagy Ensign,
1989. máj., 80).

• Hogyan „egyek” Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus, ahogyan azt a János 17:21–22
kijelenti?

Mennyei Atyánkról, Jézus Krisztusról és a SzentlélekrŒl Gordon B. Hinckley elnök
ezt mondta: „Külön lények, de egyek a szándékban és a fáradozásban. Eggyé válnak
az üdvösség és Isten gyermekei felmagasztosulása fenséges és isteni tervének a
létrehozásában. ... Az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti tökéletes egység az, amely
összeköti e hármat az isteni Istenség egységévé” (Conference Report, 1986. okt., 69;
vagy Ensign, 1986. nov., 51).

• Miért volt fontos az apostoloknak, hogy egyek legyenek? (Lásd János 17:22–23.)
Miért kell egységben lennünk Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal, más egy-
háztagokkal, családjainkon belül? Hogyan segíthetjük az egység növekedését
ezekben a kapcsolatokban? (Lásd János 17:26; Móziás 18:21; T&Sz 35:2.)

Összegzés Kérd meg az osztály tagjait, gondolkodjanak el azon, hogy mit éreznek akkor, ha tud-
ják, valaki imádkozik értük. Kérd meg Œket, töprengjenek el azon, vajon mit éreztek
volna, ha Jézussal lettek volna, amikor közbenjáró imáját mondta. Magyarázd el,
hogy a közbenjáró ima segíthet nekünk, hogy megbecsüljük az örök élet drága aján-
dékát, amit az ÜdvözítŒ ajánl fel nekünk. Tégy bizonyságot arról, hogy áldottak lesz-
ünk, amikor törekszünk a Szentlélek sugalmazásainak a követésére, és eggyé válunk
Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal.
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További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod a

következŒ ötletet.

A Szellem meghívása

Segítségképpen az osztály tagjainak, hogy érezzék és felismerjék a Szentlélek bef-
olyását, beszélj néhánnyal közülük elŒre, és kérd meg mindegyikŒjüket, válasszanak
egyet a következŒ feladatokból, melyet az óra részeként elŒadnak:

a. Olvasd fel egy kedvenc szentírásrészletedet.
b. Tégy bizonyságot.
c. Énekelj el egy egyházi éneket vagy egy elemi iskolai éneket az ÜdvözítŒrŒl.
d. Fejezd ki szeretedet Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus iránt.
e. Beszélj egy szellemi élményedrŒl (amennyiben ideillŒ).

Miután bemutatták az elŒadásokat, kérd meg az osztályban lévŒ tagokat, ecseteljék,
mit éreztek az elŒadások alatt. Olvasd fel Boyd K. Packer elnök kijelentését 99–100.
old.) és segíts, hogy az osztály tagjai felismerjék azokat az érzéseket, amelyek
a SzentlélektŒl erednek. Beszélgessetek arról, mit éreztek, amikor vezetést kaptok a
SzentlélektŒl.
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A lecke célja MegerŒsíteni az osztály tagjainak bizonyságát, hogy Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata
miatt megbocsátást, békességet és örök életet nyerhetnek.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról, melyek beszámolnak
az ÜvözítŒ tapasztalatáról a Gecsemáné kertjében: Máté 26:36–46, Márk 14:32–42;
Lukács 22:39–46.

2. További olvasmányok: 2 Nefi 2:5–8; Alma 7:11–14; 34:8–16; 42:1–31; Tanok és
szövetségek 19:15–24.

3. Ha a Jézus imádkozik a Gecsemáné kertben (62175; Evangéliumi képcsomag 227)
címı kép elérhetŒ, használd a lecke folyamán.

4. Kérj meg néhány tagot az osztályból, elŒre készüljenek fel, hogy röviden kifejez-
zék érzéseiket Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatáról úgy, hogy felolvassák kedvenc
szentírásrészletüket az engesztelŒ áldozatról, vagy elŒadnak néhány sort egy ked-
venc úrvacsorai énekükbŒl.

5. Javaslat a tanításhoz: Az Úr azt mondta: „Ne arra törekedjetek, hogy igémet hirdes-
sétek, hanem arra, hogy megismerjétek azt” (T&Sz 11:21). A szentírások hatékony
tanításához naponta tanulmányoznod kell Œket és töprengened kell rajtuk. Állandóan
tápláld bizonyságodat erejükbŒl és igazságukból (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás
[36123], 14–17. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Számos évvel azelŒtt, hogy Elder Orson F. Whitney-t apostollá szentelték, egy láto-
másban volt része az ÜdvözítŒrŒl a Gecsemáné kertjében. Olvasd el a következŒ idé-
zetet, amely Elder Whitney leírása látomásáról:

„Úgy tınt, ott vagyok a Gecsemáné kertben, az ÜdvözítŒ gyötrelmeinek tanújaként.
Olyan világosan láttam Ãt, mint akárki mást. Egy fa mögött álltam elöl, és megpillan-
tottam Jézust Péterrel Jakabbal és Jánossal, amint átjöttek egy kis ... kapun, jobbra
tŒlem. A három apostolt a kapunál hagyva, miután mondta nekik, hogy térdeljenek le
és imádkozzanak, Isten Fia a kert másik oldalára ment, ahol Ã is letérdelt és imádko-
zott. Ugyanaz az ima volt, amit minden bibliaolvasó ismer: »Atyám! Ha lehetséges,
múljék el tŒlem e pohár; mindazonáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a
mint te.«

Amint imádkozott, könnyek patakzottak le az arcán, mely énfelém volt. Annyira
megindító volt számomra a látvány, hogy igaz együttérzésbŒl én is sírtam. Megesett
rajta a szívem; szerettem Ãt teljes lelkembŒl, annyira vágyódtam arra, hogy Vele
legyek, mint semmi másra.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Nemsokára felemelkedett és odament, ahol azok az apostolok térdepeltek – mélyen
aludtak! Lágyan megrázta Œket, felébresztette Œket, és a gyengéd szemrehányás hang-
ján, a harag és türelmetlenség legkisebb jelétŒl sem befolyásolva, szomorúan kérdezte
meg Œket, hogy nem bírtak-e vele vigyázni egy óráig sem. Ott volt Ã, vállain a világ
bıneinek iszonyú súlyával, minden férfi, nŒ és gyermek gyötrelmével megsebezve
érzékeny lelke – és nem tudtak vele virrasztani egyetlen árva óráig sem!

Visszatérve helyére ugyanazt az imát mondta el, mint azelŒtt ; majd visszament és
ismét alva találta Œket. Ismét felébresztette és megintette Œket, majd még egyszer
visszatért és imádkozott. Ez háromszor ismétlŒdött meg” (Through Memory’s Halls
[1930], 82).

Mutasd meg a képet, amelyen Jézus imádkozik a Gecsemáné kertben. Kérd meg az
osztály tagjait, gondoljanak az ÜdvözítŒ iránti szeretetükre, és hogy miként érezné-
nek, ha látnák Ãt a Gecsemáné kertben imádkozni keresztre feszítése elŒtt. Kérj meg
néhány tagot, beszéljenek gondolataikról.

Ez és a 26. lecke az engesztelŒ áldozatról szól – Jézus Krisztus önkéntes tettérŒl, hogy
magára vegye az egész emberiség halálát, bıneit és erŒtlenségeit. Ez a lecke az Üdvö-
zítŒ a Gecsemáné kerti élményeire koncentrál, míg a 26. lecke a keresztre feszítését
tárgyalja. Fontos emlékezni arra, hogy az engesztelŒ áldozat magában foglalja az
ÜdvözítŒ szenvedéseit mind a kertben, mind a kereszten.

Ezra Taft Benson elnök tanította: „A Gecsemánéban és a Kálvárián elvégezte a végte-
len és örök engesztelŒ áldozatot. Ez volt a szeretet leghatalmasabb, egyedülálló csele-
kedete, melyet a történelem feljegyzett. Így vált Megváltónkká – megváltva mind-
egyikünket a fizikai haláltól, és megváltva a szellemi haláltól közülünk azokat, akik
engedelmeskedni foganak majd a törvényeknek és az evangélium szertartásainak”
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 14).

1. Az ÜdvözítŒ magára veszi bıneinket és erŒtlenségeinket

Beszéljétek meg a Máté 26:36–46; Márk 14:32–42; és Lukács 22:39–46-ot. Kérd meg
az osztály tagjait, olvassanak fel hangosan kiválasztott verseket.

• Mit kért Jézus az apostolaitól a Gecsemáné kertben, mit tegyenek? (Lásd
Lukács 22:39–40.) Miért kérte Jézus az apostolokat, hogy imádkozzanak? (Lásd
Lukács 22:40.) Hogyan erŒsít bennünket az ima a kísértés ellen?

• Mit kért Jézus PétertŒl, Jakabtól és Jánostól a Gecsemáné kertben, mit tegyenek?
(Lásd Máté 26:38, 41. Emeld ki, a vigyázzatok szó itt azt jelenti, maradjatok ébren.
Hogyan vonakoztathatók a vigyázzatok vagy a maradjatok ébren kifejezések ránk,
amint arra törekszünk, hogy az evangélium szerint éljünk? (Lásd 2 Nefi 4:28;
Alma 7:22; 32:26–27.)

• Miért volt hajlandó Jézus alávetni magát a hatalmas szenvedésnek, amirŒl tudta,
hogy meg fogja tapasztalni a Gecsemáné kertben? (Lásd Máté 26:39, 42, 44.) Mit
tanulhatunk az ÜdvözítŒ imájából a Gecsemáné kertben? Milyen áldásokban volt
részetek, amikor alárendeltétek magatokat Mennyei Atyánk akaratának?

• Miután Jézus azt mondta, hogy meg fogja tenni Mennyei Atyánk akaratát, „angyal
jelenék meg néki mennybŒl, erŒsítvén Œt” (Lukács 22:43). Mit tanít ez nekünk
Mennyei Atyánkról? (A válaszokban benne lehet, hogy bennünket is meg fog erŒ-
síteni, ha alázattal teljesítjük akaratát.)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Mit tapasztalt az ÜdvözítŒ a Gecsemánéban? (Lásd T&Sz 19:16–19; Lukács 22:44;
Móziás 3:7; Alma 7:11–13.)

Elder James E. Talmage tanította: „Krisztus gyötrelme a kertben kifürkészhetetlen
a véges elme számára mind intenzitása, mind oka szempontjából. ... Olyan teher
alatt kínlódott és nyögött, melyet egyetlen egy teremtmény, aki valaha a földön
élt, sem lenne képes felfogni. Nem fizikai fájdalom volt, sem elmebeli gyötrelem
önmagában, mely olyan kín elszenvedését okozta, hogy vér szivárgott minden
pórusából; hanem a lélek szellemi gyötrelme, amilyet csak Isten volt képes megtap-
asztalni ... A kínnak ebben az órájában Krisztus megismerte és legyŒzte mindazt az
iszonyatot, amit a Sátán, »a világ fejedelme« okozni tudott. ... Bizonyos értelem-
ben ténylegesen és iszonyúan valóságosan, bár az ember számára felfoghatatlanul,
az ÜdvözítŒ magára vette az emberiség bıneinek terhét Ádámtól a világ végéig”
(Jesus the Christ, 3. kiad. [1916], 613).

Elder Neal A. Maxwell mondta: „Végtelen engesztelŒ áldozata részeként Jézus »saját
testén« ismeri meg mindazt, amin keresztülmegyünk (Alma 7:11–12). Elszenvedte
minden férfi, nŒ és gyermek bınét, szomorúságát, bánatát és ... fájdalmát
(lásd 2 Nefi 9:21)” (Conference Report, 1987. ápr., 89; vagy Ensign, 1987. máj., 72).

2. Szükségünk van Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatára

• Miért van szükségünk Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatára? (Lásd Alma 34:9.)

a. Ádám és Éva bukása miatt alá vagyunk vetve a fizikai halálnak, amely a test és
a szellem különválása (Mózes 6:48).

b. Amikor bınt követünk el, szellemi halált hozunk magunkra, mert elválasztjuk
magunkat IstentŒl. Bıneink tisztátalanná és képtelenné tesznek bennünket
arra, hogy Istennel lakjunk együtt (1 Nefi 10:21).

c. Mivel nem tudjuk legyŒzni a fizikai vagy szellemi halált magunktól, Mennyei
Atyánk elküldte Egyszülött Fiát, hogy felkínálja az engesztelŒ áldozatot (János
3:16; 2 Nefi 2:5–9).

• Milyen áldások érhetŒk el számunkra az ÜdvözítŒ engesztelŒ áldozata miatt?
Hogyan kaphatjuk meg ezeket az áldásokat?

a. Mivel az ÜdvözítŒ alávetette magát a halálnak és feltámadt, mi mindnyájan fel
fogunk támadni, legyŒzve a fizikai halált (Móziás 16:7–8).

b. Mivel magára vette bıneinket, megbánhatjuk azokat, és megbocsátást nyerhe-
tünk, mely megtisztít és méltóvá tesz arra, hogy Istennel lakjunk (Alma
7:13–14; Hittételek 1:3).

c. Mivel magára vette erŒtlenségeinket, megérti nehézségeinket és tudja, hogyan
segítsen nekünk (Alma 7:11–12). Békességet nyerünk Ãbenne, amint alázattal
követjük Ãt (T&Sz 19:23).

Elder Marion G. Romney magyarázta, hogy az engesztelŒ áldozat által minden
ember megmenekül a fizikai haláltól, és a bınbánók és engedelmesek szintén
megmenekülnek a bıntŒl:

„Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata lehetŒvé teszi az emberek testének és szellemé-
nek újraegyesülését a feltámadásban. És így, az egész világ, hívŒk és hitetlenek, a
Megváltó adósai biztos feltámadásukért, mert a feltámadás olyan átfogó lesz, mint
amilyen a bukás volt, mely halált hozott minden embernek.

Van az engesztelŒ áldozatnak egy másik mozzanata is, amely arra késztet, hogy még
jobban szeressem az ÜdvözítŒt, és kifejezhetetlen hálával tölti el lelkemet. Ez pedig
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az, hogy túl az Ádám törvényszegése miatti engesztelésen, ami által véghez vitte
a feltámadást, az ÜdvözítŒ szenvedése által megfizette az adósságot az én személyes
bıneimért is. Megfizette az adósságot a ti személyes bıneitekért is, és minden élŒ
lélek személyes bıneiért is, aki valaha a föld színén lakott, vagy valaha lakni fog
halandóságban a földön. De ezt feltételesen tette. Ennek az egyéni törvényszegé-
sünk miatti szenvedésnek a jótékony hatása nem feltétel nélkül hat ránk, olyan
értelemben, mint ahogyan a feltámadás történik tekintet nélkül arra, hogy mit
teszünk. Ha részesülünk az engesztelŒ áldozat áldásaiban, ami egyéni törvényszegé-
seinket illeti, engedelmeskednünk kell a törvénynek.

... Amikor bınt követünk el, elidegenedünk IstentŒl és alkalmatlanná válunk
belépni az Ã jelenlétébe. Semmi tisztátalan dolog nem léphet be az Ã jelenlé-
tébe. Bármennyire is próbálhatjuk, önmagunktól képtelenek vagyunk megsza-
badítani magunkat a szennytŒl, amely saját törvényszegésünk eredményeképpen
van rajtunk. Azt a szennyet a Megváltó vére által kell lemosni, és Ã határozta
meg a módját, ami által a szenny eltávolítható. Ez a mód Jézus Krisztus evangé-
liuma. Az evangélium megkívánja, hogy higgyünk a Megváltóban, elfogadjuk
engesztelŒ áldozatát, megbánjuk bıneinket, alámerítéssel keresztelkedjünk meg
bıneink eltörlésére, kézrátétel által kapjuk meg a Szentlélek ajándékát, és továb-
bra is hıségesen tartsuk be, vagy tegyünk meg minden tŒlünk telhetŒt, hogy
betartsuk az evangélium alapelveit életünk minden napján” (Conference
Report, 1953. okt., 35–36).

Kérd meg a korábban kijelölt osztálytagokat, adják elŒ, amivel készültek (lásd a
„Felkészülés” részt).

Összegzés Tégy bizonyságot Jézus Krisztusról és fejezd ki háládat engesztelŒ áldozatáért. Ha
helyénvaló, kérj meg tagokat az osztályból, hogy tegyék meg ugyanezt.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Videofilm bemutatása

A “New Testament Customs” ötödik részlete, amely válogatás a New Testament Video
Presentations (53914) kazettáról, megmagyarázza, hogy a Gecsemáné „olajsajtót” jelent.
Ha bemutatod ezt a részletet, beszéljétek meg, hogyan volt a Gecsemáné alkalmas neve
annak a kertnek, ahol az ÜdvözítŒ bıneinket hordozta.

2. „A Közbenjáró”

Elder Boyd K. Packer egy példázatot használt annak megtanítására, hogy Jézus Krisztus
engesztelŒ áldozata miként szabadít meg bennünket bıneinktŒl, amikor megbánjuk
azokat és egedelmeskedünk a parancsolatoknak. Elmondhatod ezt a példázatot, hogy
segíts az osztály tagjainak megérteni az engesztelŒ áldozat szükségességét. A példázat a
következŒ forrásban található: Az evangélium tanításai, 1980., 68–70. old.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjainak, hogy érezzék az ÜdvözítŒ irántuk való sze-
retetét, és hogy növeljék szeretetüket Ãiránta, és hálájukat engesztelŒ áldozata iránt.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 26:47–75; Márk 14:43–72; Lukács 22:47–71; János 18:1–27. Röviddel a
gecsemánébeli gyötrelmei után Jézust elárulja Júdás, aki a fŒpapokkal, farizeu-
sokkal és katonákkal jelenik meg. Jézus engedelmeskedik foglyul ejtŒinek, akik
elviszik a kertbŒl, és egy zsidó bíróság elé állítják. ElŒször Annás, egy korábbi
fŒpap hallgatja ki, majd Kajafás, Annás utódja és veje. A jelen lévŒ fŒpapok és
vének leköpik Jézust, kigúnyolják, megkötözik Ãt, és istenkáromlással vádo-
lják, olyan bınnel, mely halállal sújtható. Kajafás palotáján kívül Péter megta-
gadja, hogy ismeri Jézust.

b. Máté 27:1–26; Márk 15:1–15; Lukács 23:1–25; János 18:28–19:16. Mivel a fŒpa-
poknak és véneknek nem áll hatalmukban, hogy Jézust halálra ítéljék, elküldik,
hogy Poncius Pilátus, a júdeai római helytartó hallgassa ki. Pilátus elŒtt Jézust
azzal vádolják, hogy a császár ellensége. Megtudva, hogy Jézus Galileából való,
Pilátus elküldi Heródeshez, egy galileai kormányzóhoz. Heródes visszautasítja,
hogy ítélkezzen Jézus fölött, és visszaküldi Pilátushoz, aki enged a tömeg köve-
teléseinek, hogy feszítsék meg Jézust.

c. Máté 27:27–66; Márk 15:16–39; Lukács 23:26–56; János 19:17–42. Jézust meg-
korbácsolják és keresztre feszítik. A kereszten hatalmas gyötrelmet áll ki, miköz-
ben magát áldozatul ajánlja az emberiségért.

2. További olvasmányok: Ésaiás 53; Márk 15:39–47; János 3:16; 15:13; 1 Nefi
11:32–33; 19:7–9; 2 Nefi 9:21–22.

3. Készítsd elŒ a hét szócsíkot, melyek leírását lásd a 109–110. oldalon (vagy készülj
fel, hogy az állításokat felírd a táblára).

4. Ha a követekezŒ anyagok elérhetŒk, használd Œket a lecke folyamán:

a. Képek: Jézus elárulása (62468; Evangéliumi képcsomag 228); Péter tagadása
(62177; Evangéliumi képcsomag 229); A keresztre feszítés (62505; Evangéliumi
képcsomag 230).

b. “To This End Was I Born”, egy tizenhat perces részlet a New Testament Video
Presentations (53914) kazettáról.

5. Javaslat a tanításhoz: Amikor a tanítók és az osztály tagjai tiszteletteljesek, meghív-
ják a Szellemet, hogy legyen jelen. Az osztály tagjai „szabadon fejtegethetnek, sza-
badon beszélhetnek, szabadon részt vehetnek az osztály munkájában, de egyetlen
tagnak sincs joga zavarni más tanulókat azáltal, hogy lökdösŒdik vagy könnyelmı
és erkölcstelen megjegyzéseket tesz” (David O. McKay, Gospel Ideals [1954], 224).
Mutass példát az Isten iránti tiszteletben és minden egyes egyháztag iránti megbe-
csülésben.
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Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Magyarázd el, hogy ez a lecke az ÜdvözítŒ keresztre feszítésére koncentrál, és azokra
az eseményekre, melyek megelŒzték azt. Ezek az események a következŒ helyszíne-
ken zajlottak: (1) a Gecsemáné kert, (2) Kajafás háza, (3) az Antonius-erŒd (Pilátus
háza) és (4) a Golgota (Kálvária).

Magyarázd el, hogy Jézust a Golgotán feszítették keresztre. Mutasd meg a képet
a keresztre feszítésrŒl. Kérd meg az osztály tagjait, képzeljék el, amint egy kisgyerek a
képet nézi és ezt kérdezi: „Miért kellett Jézusnak meghalnia?” Kérd meg az osztály
tagjait, az óra alatt töprengjenek el azon, vajon mit mondanának a kisgyereknek.
Mondd meg nekik, meg fogjátok beszélni ezt a kérdést az óra végén.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, segíts az osztály tagjainak megérteni
azt a szeretetet, amit az ÜdvözítŒ irántuk mutatott, amikor megengedte, hogy kínoz-
zák és keresztre feszítsék.

1. Jézust elárulják, letartóztatják és istenkáromlással vádolják; Péter háromszor
tagadja meg Jézust

Beszéljétek meg a Máté 26:47–75; Márk 14:43–72; Lukács 22:47–71; és János 18:1–27-et.
Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hangosan kiválasztott verseket. Összefoglal-
hatod ezt a beszámolót ahogyan az a „Felkészülés” 1a pontja alatt van felvázolva.
Mutasd meg a képet, amelyen Jézust elárulják a Gecsemáné kertben.

• Hogyan viselkedett Péter az emberekkel, akik a Gecsemáné kertbe mentek, hogy
Jézust elvigyék? (Lásd János 18:10.) Hogyan viselkedett Jézus ezekkel az emberek-
kel? (Lásd Lukács 22:51–53; János 18:11–12.) Miért engedte Jézus, hogy elvigyék?
(Lásd Máté 26:53–54; János 10:17–18. Magyarázd meg, Mennyei Atyánk akarata
volt, hogy Jézus letegye az életét értünk.)

• A zsidók fŒpapjai és vénei istenkáromlással vádolták Jézust, olyan bınténnyel, mely
halállal büntethetŒ (Márk 14:64). Mi az istenkáromlás? (Tiszteletlennek lenni Isten-
nel, vagy jogot formálni arra, hogy valaki egyenlŒ legyen Istennel.) Mit mondott
Jézus, amit a fŒpapok és vének istenkáromlásnak gondoltak? (Lásd Márk 14:60–63.)

• Amint Jézust kivezették a kertbŒl, legtöbb tanítványa elhagyta Ãt és elfutott
(Máté 26:56). Azonban Péter és János továbbra is követték Ãt (Máté 26:58; János
18:15; feltételezhetŒ, hogy a János 18:15-ben meg nem nevezett tanítvány János).
Mit tett Péter, amikor az emberek Kajafás palotáján kívül azt mondták, hogy
ismeri Jézust? (Lásd Máté 26:69–74.) Mit tett Péter, amikor rádöbbent, hogy
háromszor megtagadta Jézust? (Lásd Máté 26:75; lásd még a 33–35. verseket.)

Mutasd meg a képet, melyen Péter megtagadja Jézust.

• Hogyan tagadják meg közülünk néhányan hitüket Péterhez hasonlóan? Mit tanul-
hatunk Péter életébŒl, miután megtagadta az Urat?

Gordon B. Hinckley elnök mondta:

„Együttérzek Péterrel. Közülünk olyan sokan, olyan nagyon hasonlítanak rá.
Bizonygatjuk hıségünket; megerŒsítjük eltökéltségünket, hogy bátrak leszünk;
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kijelentjük, néha még nyilvánosan is, hogy történhet bármi, azt fogjuk tenni, ami
helyes, hogy ki fogunk állni a jó ügy mellett, hogy hıek leszünk önmagunkhoz és
másokhoz.

De aztán a ránk gyakorolt nyomás növekedni kezd. Ezek néha társadalmi kénysze-
rek. Néha személyes vágyak. Néha hamis ambíciók. És gyengül az akaratunk. Lazul
a fegyelemünk. Feladjuk. És aztán jön a bıntudat, melyet önvád és a megbánás
keserı könnyei követnek... .

... Ha vannak olyanok szerte az Egyházban, akik szóval vagy tettel megtagadták a
hitet, imádkozom, hogy nyerjetek vigaszt és elszántságot Péter példájából, aki bár
naponta Jézussal járt, a félelem órájában hirtelen megtagadta az Urat és a bizony-
ságot is, melyet szívében hordott. De fölé emelkedett ennek, és hatalmas védelme-
zŒvé és erŒteljes szószólóvá vált. Hasonlóan, bárki számára van mód, hogy visszafor-
duljon, és erejét és hitét hozzáadja mások erejéhez és hitéhez Isten országának
építésében” (“And Peter Went Out and Wept Bitterly,” Ensign, 1995. márc., 2–4, 6).

2. Jézust elítélik és keresztre feszítik

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 27:1–26; Márk 15:1–15; Lukács 23:1–25; és
János 18:28–19:16-ból a kiválasztott verseket. Összefoglalhatod ezt beszámolót, aho-
gyan az a „Felkészülés” 1b pontja alatt van felvázolva.

• Amikor Pilátus megtudta, hogy Jézus Galileából való, elküldte Heródeshez, aki
Galilea kormányzója volt (Lukács 23:6–7). Miért örült meg Heródes, amikor meg-
látta Jézust? (Lásd Lukács 23:8.) Hogyan reagált az ÜdvözítŒ Heródes kérdéseire?
(Lásd Lukács 23:9; vesd össze ezt a verset a próféciával az Ésaiás 53:7-ben.)

• Miután Heródes és emberei vádolták és kigúnyolták Jézust, visszaküldték Pilátus-
hoz (Lukács 23:11). Mi volt Pilátus ítélete Jézusra vonatkozóan? (Lásd Lukács
23:13–17; lásd még Lukács 23:4.) Miért ítélte Pilátus Jézust keresztre feszítésre?
(Lásd Máté 27:15–24; Márk 15:6–15; Lukács 23:18–25; János 19:1–16.) Pilátushoz
hasonlóan néha hogyan próbálunk mi is kibújni a nehéz döntések felelŒssége alól?

• Pilátus egyik kérdésére, hogy Jézus király-e, Jézus ezt felelte: „Én azért születtem, és
azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról” (János 18:37). Milyen
értelemben Király Jézus? (Lásd Zsoltár 24:10; Ésaiás 44:6; Jelenések 11:15; 15:3;
2 Nefi 10:14.) Mit jelent az, hogy az Ã országa nem e vilából való? (János 18:36).

3. Jézust megkorbácsolják és keresztre feszítik

Olvassatok el és beszéljetek meg a Máté 27:27–66; Márk 15:16–39; Lukács
23:26–56 és János 19:17–42-bŒl kiválasztott verseket. Mutasd meg a képet a
keresztre feszítésrŒl.

• Mit tett a nép Jézussal, amikor keresztre feszítésre ítélték? (Lásd Máté 27:27–44;
Lukács 23:34–39.) Miért engedte meg Jézus, hogy a nép zaklassa? (Lásd 1 Nefi 19:9.)

A szentírások hét kijelentést jegyeznek fel, melyeket Jézus akkor tett, míg a kereszten
függött. Olvassátok el és beszéljétek meg az alant felsorolt verseket. Miközben beszél-
gettek róluk, mutasd meg a szócsíkokat a kijelentésekkel, vagy írd fel Œket a táblára.

1. Lukács 23:34: „Atyám! bocsáss meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek.”

• Joseph Smith fordításából megtudjuk, amikor Jézus ezt mondta, a római katonák-
ért imádkozott, akik megfeszítették Ãt. Mit tár fel ez Róla? Mi a reagálás világi
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módja annak, amikor az emberek bántanak vagy megsértenek bennünket? Hogyan
nyerünk áldást, amikor Jézus példáját követjük?

2. Lukács 23:43: A bınbánó tolvajhoz: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradi-
csomban.”

3. János 19:26–27: Anyjához, Máriához: „Asszony, ímhol a te fiad!” Jánoshoz: „Ímhol a
te anyád!”

• Kiknek a szükségleteire gondolt Jézus fájdalmas megpróbáltatása alatt? (Lásd
Lukács 23:43; János 19:26–27.) Mit tanulhatunk ebbŒl? (Ha kérdés merül fel
Jézus kijelentésérŒl a Lukács 23:43-ban, lásd a harmadik tanítási ötletet.)

4. Máté 27:46; Márk 15:34: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?”

• Mit tapasztalt meg Jézus a kereszten, ami képessé tette arra, hogy megértsen és
segítsen nekünk, amikor egyedül érezzük magunkat? Miért fontos tudni, hogy
az ÜdvözítŒ nemcsak bıneinket hordozhatja el, hanem magányosságunkat,
szomorúságunkat és félelmünket is?

Elder Jeffrey R. Holland mondta: „Mivel végül egyedül kell taposnia a megváltás
sajtóját, elviselheti-e a mindenek között legsötétebb pillanatot, a legnagyobb fáj-
dalom megrázkódtatását? Ezt nem tövisek és szögek okozzák, hanem a legtelje-
sebb egyedüllét érzésének a rémülete: ... »Én Istenem, én Istenem! miért hagyál
el engemet?« (Márk 15:34). Elviselheti-e minden bınünket és félelmünket és
magányosságunkat? Elviselte, elviseli és el fogja viselni” (Conference Report,
1989. okt., 32; vagy Ensign, 1989. nov., 26).

5. János 19:28: „Szomjúhozom”.

• Mindannak dacára, amit Jézus elszenvedett, ez volt az egyetlen említés fizikai
kényelmetlenségére. Mit adtak Neki, amikor azt mondta, hogy szomjas? (Lásd
János 19:29.)

6. János 19:30: „Elvégeztetett”.

• Joseph Smith fordítása szerint Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett; Atyja akaratát
teljesítette (Joseph Smith fordítása: Máté 27:50). Miért kellett az ÜdvözítŒnek meg-
halnia, hogy Mennyei Atyánk akaratát teljesítse? (Lásd 2 Nefi 9:5; 3 Nefi 27:13–16.
Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, kérd meg az osztály tagjait, mond-
ják el gondolataikat, hogyan felelnének a gyermek kérdésére.)

Spencer W. Kimball elnök mondta: „Meg kellett halnia, hogy megnyithassa min-
den ember sírját, ahogyan az Ã sírja nyittatott meg. A keresztre feszítés órájának
mély sötétsége nélkül soha nem elevenedhettek volna meg a sírok” (Conference
Report, 1975. ápr., vagy Ensign,1975. máj., 4).

7. Lukács 23:46: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet (szellememet).”

Ha felhasználod a videofilmet, mutasd be most a “To This End Was I Born” címı
részletet.

Összegzés Magyarázd meg, hogy az ÜdvözítŒ elsŒ feljegyzett szavai ezek voltak: „Itt vagyok,
küldj engem!” (Ábrahám 3:27). ElsŒ feljegyzett halandó szavai között voltak a követ-
kezŒk: „azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai” (Lukács
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2:49). Utolsó, halandóságban mondott szavai között voltak azok, amikor azt mondta
Atyjának, hogy a munkája elvégeztetett; az Atya akaratát teljesítette (Joseph Smith
fordítása: Máté 27:54.) Jézus soha nem vesztette szem elŒl Atyja akaratát vagy saját
küldetését. Angyalok légióit hívhatta volna, hogy megmentsék, de nem tette (Máté
26:53–54). Gyötrelmei ellenére soha nem bizonytalanodott el alázatában és hajlandó-
ságában, hogy elvégezze a végtelen engesztelŒ áldozatot.

Tégy bizonyságot a leckében tárgyalt igazságokról. Ha helyénvaló, kérd meg az osztály
tagjait, osszák meg bizonyságaikat.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. Az ÜdvözítŒ példájának követése a nehézségek idején

Az ÜdvözítŒ tettei, halandó életének utolsó napjain jellemének rendkívüli nagyságát
mutatják. Ismételjetek át néhányat megpróbáltatásai közül, melyeket elviselt azon a
napon. Majd tedd fel a következŒ kérdéseket:

• Jézus milyen jellemvonásai voltak nyilvánvalóak e nehéz idŒ alatt? (A válaszok
között  lehetnek: jobban aggódott másokért, mint önmagáért, megbocsátó volt,
alávetette magát Mennyei Atyánk akaratának, nem kárhoztatott másokat gyenge-
ségeikért és nem panaszkodott. Sorold fel az osztály tagjainak válaszait a táblán.
Kérd meg Œket, mondjanak jellemzŒ példákat, amikor a tulajdonságok nyilvánva-
lók voltak.)

• Milyen tulajdonságaink válnak nyilvánvalóvá gyakran bennünk a legnehezebb
idŒszakaink alatt? Hogyan követhetjük az ÜdvözítŒ példáját a nehézségek idején?

2. „... elárultam az ártatlan vért” (Máté 27:4)

• Mit tett Júdás egy kísérletében, hogy megbánja az ÜdvözítŒ elárulásának bınét?
(Lásd Máté 27:3–5.) Mit tanulhatunk az Œ tapasztalatából a „fizetségrŒl”, amit a
világ ad nekünk bıneinkért cserébe?

3. „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lukács 23:43)

Ha szükséges az ÜdvözítŒ szavait a Lukács 23:43-ban megmagyarázni, utalj a követ-
kezŒ információra:

Joseph Smith próféra kijelentette, Jézus ezt mondta a tolvajnak: „Ma velem leszel a
szellemvilágban” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith
[1976], 309).

A Tanok és szövetségek 138:36–37-bŒl megtudjuk, hogy Jézus elment a szellemvilágba
a halála és feltámadása közötti idŒben, és hogy ott felkészítette a hithı szellemeket,
hogy hirdessék az evangéliumát azoknak a szellemeknek, akik nem fogadták azt el a
földön.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy érezzenek hálát az ÜdvözítŒ feltámadá-
sáért és az áldásokért, amelyeket hoz nekünk.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Máté 28:1–15; Lukács 24:1–12; János 20:1–10. Mária Magdaléna és más ass-
zonyok elmennek Jézus sírjához, és üresen találják. Angyalok jelentik, hogy fel-
támadt. Péter és János elmennek, hogy megnézzék az üres sírt. A feltámadt Úr
megjelenik az asszonyoknak.

b. Lukács 24:13–35. Jézus két tanítványával megy és beszélget az emmausi úton.
Nem ismerik fel Ãt addig, amíg meg nem töri nekik a kenyeret.

c. Máté 28:16–20; Lukács 24:33–53; János 20:19–31. Jézus megjelenik apostolai-
nak, bebizonyítja nekik, hogy feltámadt, és megparancsolja nekik, hogy tanít-
sák az evangéliumot minden nemzetnek. Tamás megtapintja a sebeket Jézus
kezein, lábain és oldalán.

d. János 21. Jézus ismét megjelenik néhány apostolnak a Tibériás tengerénél
(a Galileai-tenger). Megparancsolja Péternek: „Ãrizd az én juhaimat.”

2. További olvasmány: Márk 16.

3. Kérd meg az osztály egyik tagját, készüljön fel, hogy összefoglalja a beszámolót
Jézusról és két tanítványáról az Emmausba vezetŒ úton (Lukács 24:13–32).

4. Ha a következŒ képek hozzáférhetŒk, használd Œket a lecke folyamán: Jézus
temetése (62180; Evangéliumi képcsomag 231); Jézus sírja (62111; Evangéliumi
képcsomag 232) vagy az Üres sír (Evangéliumi képcsomag 245); Mária és a feltá-
madt Úr (62186; Evangéliumi képcsomag 233); Jézus megmutatja sebeit (62503;
Evangéliumi képcsomag 234); és A feltámadt Jézus Krisztus (62187; Evangéliumi
képcsomag 239).

5. Javaslat a tanításhoz: Az Úr Péternek adott parancsa, hogy „legeltesd az én juhai-
mat” (János 21:16–17), minden tanítóra vonatkozik. Imádságos szívvel kutasd a
módjait, ahogyan a szentírások szellemi táplálékát vonzóvá teszed az osztály
tagjainak, hogy akarjanak lakomázni belŒle (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás
[36123], 5–7. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Meséld el a következŒ történetet, melyet Elder James M. Paramore mondott el:

„Sok évvel ezelŒtt ... egy újságírónak egy fontos kérdést tettek fel: »Mi lenne a legfon-
tosabb hír, amit a világ kaphatna?«”

• Hogyan felelnél erre a kérdésre?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Elder Paramore folytatta: „[Az újságíró] gondolkodott és gondolkodott a kérdésen,
sok emberrel beszélt és mindent elolvasott, amit tudott igyekezetében, hogy megta-
lálja a választ magának. És végül kinyomtatta a válaszát: »Tudni, hogy Jézus Krisztus
ma is él, a legfontosabb hír lehet, amit a világ kaphat. Alapjában véve, ha Ã ma él,
akkor mi is élhetünk majd örökké, ahogy megmondta«” (Conference Report, 1990.
okt., 80; vagy Ensign, 1990. nov., 64).

Mutasd meg a képeket, amelyek a „Felkészülés” részben vannak felsorolva. Magyarázd
el, hogy a tanítványok Krisztus halálán érzett bánata kimondhatatlan örömmé vált-
ozott feltámadásakor. Mi is örvendezhetünk, mert tudjuk, hogy Krisztus feltámadt.

Tedd ki a képeket, hogy láthassák. Utalj rájuk az óra megfelelŒ pillanataiban.

Amint tanítod a következŒ szentírásrészleteket, beszéljétek meg az osztály tagjaival,
hogy a feltámadásról való tudásuk miként van hatással mindennapi életükre. Ahe-
lyett, hogy megpróbálnád meghatározni a feltámadás körülményeivel kapcsolatos
események pontos sorrendjét (minden evangélista egy csekély különbséggel adja meg
a sorrendet), koncentrálj inkább a feltámadás bizonyítékaira, mely minden evangéli-
umi beszámolóban adott.

1. Mária Magdaléna és más asszonyok tanúi a feltámadott Úrnak

Beszéljétek meg a Máté 28:1–15; Lukács 24:1–12 és János 20:1–10-et. Kérd meg az
osztály tagjait, olvassanak fel hangosan kiválasztott verseket. Magyarázd el, miután
Jézust keresztre feszítették, testét begöngyölték tiszta vászonba, és egy sírboltba
helyezték, amely arimatheai Józsefnek, Jézus egyik tanítványának tulajdona volt
(Máté 27:57–60; Lukács 23:50–53; János 19:38–42). Mindezt sietve tették, mert kez-
dŒdött a sabbat. A sabbat utáni reggelen Mária Magdaléna és más asszonyok
visszatértek a sírhoz fıszerekkel és kenŒcsökkel, hogy még alaposabban bekenjék
és illatosítsák Jézus testét.

• Mit talált Mária Magdaléna és a többi asszony, amikor Jézus sírjához mentek?
(Lásd Máté 28:1–4; Lukács 24:1–4. Jegyezd meg, hogy Joseph Smith fordítása a
Máté 28-ban kijelenti, mint Lukács, hogy két angyal volt ott.) Mit mondott a két
angyal az asszonyoknak? (Lásd Máté 28:5–7; Lukács 24:5–8.)

• Mire gondoltak az angyalok, amikor azt mondták: „feltámadott”? (Jézus feltámadt.)
Mit jelent feltámadni? (Lásd Alma 11:42–45.) Milyen áldásokban lesz részünk Jézus
feltámadása miatt? (Lásd 1 Korinthus 15:22, 50–58; Alma 11:42–45. Mindnyájan fel
fogunk támadni és halhatatlan testet fogunk kapni.)

• Howard W. Hunter elnök mondta, hogy a „nincs itt, hanem feltámadott” (Lukács
24:6) szavak „tartalmazzák mindazt a reményt, bizonyosságot és hitet, mely szük-
séges ahhoz, hogy erŒt adjon nekünk ellentmondásos és néha fájdalommal teli
életünkben” (Conference Report, 1986. ápr., 18; vagy Ensign, 1986. máj., 15–16).
Az engesztelŒ áldozatról és a feltámadásról való bizonyságotok hogyan segített át
benneteket a nehéz idŒkön?

• Mit tettek az asszonyok, miután az angyalok befejezték beszédüket? (Lásd Máté
28:8; Lukács 24:8–9.) Mit tanulhatunk a példájukból?

• Mária és az asszonyok voltak sok ember közül az elsŒk, akik látták Jézus Krisztust,
miután feltámadt (lásd még a második és harmadik tanítási ötletet). Szerintetek miért
volt fontos, hogy a feltámadt Úr megjelent földi tanúknak? (Lásd 2 Korinthus 13:1.)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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2. Az emmausi úton két tanítvány tanúja a feltámadt Úrnak

Beszéljétek meg a Lukács 24:13–35-öt. Az osztályból kijelölt tag foglalja össze a
szentírásrészletet.

• Miért volt szomorú Kleofás és társa, amint az emmausi úton haladtak? (Lásd
Lukács 24:13–24.) Mit tanított nekik a feltámadt Úr, miközben haladtak? (Lásd
Lukács 24:25–27.)

• Mit érzett a két tanítvány, amikor Jézus tanította Œket? (Lásd Lukács 24:32.) Mi
okozta ezt az érzést? (A Szentlélek hatása.) Kérd meg az osztály tagjait, beszéljenek
olyan élményeikrŒl, amikor tanúbizonyságot kaptak a SzellemtŒl, miközben az
evangéliumot tanulmányozták, vagy másvalakit hallottak azt tanítani.

3. Az apostolok tanúi a feltámadt Úrnak

Olvassátok el és beszéljétek meg a Máté 28:16–20; Lukács 24:33–53 és János 20:19–31-et.

• Mit hittek az apostolok, kit látnak, amikor az ÜdvözítŒ megjelent nekik feltáma-
dása napjának estéjén? (Lásd Lukács 24:36–37.) Hogyan biztosította Œket Jézus,
hogy Ã feltámadt lény és nem szellem? (Lásd Lukács 24:38–43.)

• Hogyan reagált Tamás a többi apostol bizonyságtételére, hogy az Úr feltámadt?
(Lásd János 20:24–25.) Hogyan jutott el odáig, hogy elhiggye, az Úr feltámadt?
(Lásd János 20:26–29.) Hogyan mutatunk néha a Tamáséhoz hasonló gyengeséget?

Elder Gordon B. Hinckley mondta:

„Nem hallottatok-e másokat is Tamáshoz hasonlóan beszélni? »Adjatok nekünk«,
mondják, »gyakorlati bizonyítékot. Bizonyítsátok be a szemünk, fülünk és kezünk
számára, különben nem fogjuk elhinni.« Ez a mi idŒnk szava. A kételkedŒ Tamás
lett azoknak az embereknek a példája, akik minden korban csak annak az elfoga-
dását nem utasítják vissza, ami fizikailag bizonyítható és megmagyarázható –
mintha képesek lennének bizonyítani a szeretetet vagy a hitet, vagy akár olyan
fizikai jelenséget, mint az elektromosság... .

Mindazoknak, akiknek kétségeik lehetnek, hangom puszta szavával ismétlem a
szavakat, amiket Tamás kapott, amikor megtapintotta az Úr megsebzett kezét:
»ne légy hitetlen, hanem hívŒ«” (Conference Report, 1978. ápr., 90; vagy Ensign,
1978. máj., 59).

• Hogyan követhetjük még teljesebb mértékben az Úr intését: „ne légy hitetlen,
hanem hívŒ”? (János 20:27).

4. Az apostolok közül néhányan ismét látják Jézust a Tibériás tengerénél 
(Galileai-tenger)

Olvassatok fel és beszéljétek meg a János 21-bŒl kiválasztott verseket.

• A feltámadt Úr ismét megmutatta magát hét apostolának, amit halásztak. Hogyan
jutottak el annak felismeréséig, hogy Jézus a parton van? (Lásd János 21:4–7.)
Miután ettek, mit kért Jézus PétertŒl és a többi apostoltól, mit tegyenek? (Lásd
János 21:15–17.) Miként legeltethetjük mi az Úr juhait?

• Mi volt az ok, ami miatt János leírt néhány dolgot, amit a feltámadt Jézus mon-
dott és tett? (Lásd János 20:30–31.) Milyen hasznotok származott abból, hogy
tanulmányoztátok a Jézus feltámadásáról szóló szentírás beszámolókat?
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Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és hogy Ãmiatta mi is fel fog-
unk támadni. Tégy bizonyságot az erŒrŒl és vigaszról, amit a feltámadásról szerzett
tudásod adott neked.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. „... feltámadott ...” (Máté 28:6)

Készíts elŒ egy kis csoportot, hogy énekeljék el a „Feltámadott, feltámadott!” (Egy-
házi énekek, 92. old.) vagy a „Ma Krisztusunk feltámadott” (Egyházi énekek, 112. old.)
címı egyházi éneket a lecke végén.

2. „Asszony, mit sírsz?” (János 20:15)

Emeld ki, János evangéliuma az egyetlen evangélium, amely beszámolót tartalmaz
az Úr megjelenésérŒl Mária Magdalénának, közvetlenül a feltámadása után. Az osz-
tály egyik tagja olvassa fel hangosan a János 20:11–18-ban lévŒ beszámolót. Kérd
meg az osztály tagjait, mondják el gondolataikat és érzéseiket errŒl az eseményrŒl.

3. A feltámadt Úr más tanúi

• A sok tanú mellett, akiket az evangéliumok említenek, kik látták még a feltámadt
Urat? (Az alábbi lista néhány választ tartalmaz.)

István (Ap. csel 7:55)
Több, mint 500 atyafi (1 Korinthus 15:6)
Jakab apostol (1 Korinthus 15:7)
Pál apostol (1 Korinthus 15:8)
2500 szent az Œsi amerikai kontinensen (3 Nefi 11:8–15; 17:25)
Joseph Smith próféta (Joseph Smith története 1:17; T&Sz 76:22–24)
Sidney Rigdon (T&Sz 76:22–24)

4. A feltámadásról szóló szentírások

Mormon könyve és a Tanok és szövetségek számos szentírásrészlete növeli megérté-
sünket a feltámadásról. A következŒ pontokból beszéljetek meg annyit, amennyit az
idŒ megenged:

a. Jézus volt az elsŒ, aki feltámadt (2 Nefi 2:8), és az Ã feltámadása miatt minden
ember fel fog támadni (2 Nefi 9:22; Alma 11:42, 44).

b. Jézus Krisztus után azok fognak elŒször feltámadni, akik celesztiális dicsŒséget
kapnak, majd azok következnek, akik terresztriális dicsŒséget kapnak, és azok,
akik telesztiális dicsŒséget kapnak, és végül a kárhozat fiai (T&Sz 88:96–102).

c. Amikor feltámadunk, szellemünk újra egyesül tökéletesített testünkkel, hogy soha
többé ne váljon újra el (Alma 11:43, 45).

d. A tudás és intelligencia, amit a földön megszerzünk, felébred „velünk a feltáma-
dáskor” (T&Sz 130:18–19).

e. A holtak szellemei úgy tekintenek a testtŒl való elválásra, mint rabságra; a feltá-
madás képessé teszi Œket a a teljes öröm (a tökéletes boldogság) megtapasztalására
(T&Sz 138:12–17, 50).
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A lecke célja A lecke célja emlékeztetni az osztály tagjait felelŒsségükre, hogy Jézus Krisztus tanúi
legyenek, és hogy segítsen nekik meglátni, miként segít nekik ebben a Szentlélek
ajándéka.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ap. csel 1. 40 napi szolgálat után a tanítványai között, a feltámadt Úr felmelke-
dik a mennybe. Mátyást választják, hogy betöltse az ırt, amit Júdás hagyott a
tizenkét apostol testületében.

b. Ap. csel 2. Pünkösd napján az apostolok eltelnek a Szentlélekkel és sok nyelven
beszélnek. Sokan térnek meg azok közül, akik hallják Œket.

c. Ap. csel 3–4. Péter és János meggyógyítanak egy béna embert, és bizonyságot
tesznek arról, hogy az ember Jézus Krisztus hatalma által gyógyult meg. Az apos-
tolok imádkoznak és nagy hatalmat kapnak a Szentlélek által.

d. Ap. csel 5:12–42. Az apostolok tovább prédikálnak és nagy hatalommal gyógyí-
tanak. Letartóztatják és bebörtönzik Œket, de kiszabadulnak egy angyal által.
Kijelentik a fŒpapoknak, hogy inkább Istennek engedelmeskednek, mint az
embereknek. Gamáliel azt tanácsolja a farizeusoknak, ne öljék meg az apostolokat.

2. További olvasmányok: Márk 16:19–20; Lukács 24:49–53; Joseph Smith története
1:21–25.

3. Ha a Jézus mennybemenetele (62497; Evangéliumi képcsomag 236) hozzáférhetŒ,
használd azt az óra folyamán.

4. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, intézd úgy, hogy két ember bejöj-
jön az osztályterembe, mielŒtt az óra elkezdŒdik, mialatt a tagok elhelyezkednek.
(Ha lehet, olyan emberek jöjjenek be, akik szabályosan nem járnak az órára.) Ami-
kor belépnek a terembe, csináljanak valamit röviden (például beszéljenek veled
vagy hozzanak be valamit az osztályba), majd menjenek ki. De ne beszéljenek az
osztály tagjaival és ne hívják fel a figyelmet magukra.

5. Javaslat a tanításhoz: A tanítóknak bizonyságot kell tenniük arról, hogy az, amit
tanítanak, igaz. Tégy bizonyságot Jézus Krisztusról és evangéliumáról mindig,
amikor a Szellem arra indít, ne csak az óra végén. A bizonyságtétel erŒt kölcsönöz
a tanításodnak (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 10., 43–44. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Kérdezd meg az osztály tagjait, észrevették-e a két embert, akik beléptek a terembe,
majd eltávoztak, mielŒtt az óra megkezdŒdött (lásd a „Felkészülés” részt). Ha az osztály
bármely tagja észrevette Œket, mondják el, mit figyeltek meg az emberekkel kapcsolat-
ban, például kik voltak, mit viseltek és mit csináltak. Emeld ki, hogy az osztály tagjai,

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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akik látták ezeket a látogatókat, tanúk. (Ha senki nem figyelt fel a látogatókra, mondd
el, mit csináltak és magyarázd el, hogy te tanúja vagy nekik.) Az az ember, aki egy
eseményt lát vagy megtapasztal, és másoknak elmondja, tanúja annak az eseménynek.

Kérdezz meg bármely osztálytagot, aki nem látta a látogatókat:

• Hiszed-e azt, amit ezek a tanúk mondtak neked? Miért vagy miért nem?

Magyarázd el, hogy a mai lecke a korai apostolokról szól, akik tanúi voltak a feltámadt
Jézus Krisztusnak. Amikor tanúbizonyságot tettek Róla, sok ember hitt nekik és meg-
keresztelkedtek az Egyházba.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, hangsúlyozd ki a hitet és a hatalmat,
amellyel az apostolok bizonyságot tettek a feltámadt Úrról. Beszéld meg az osztály
tagjaival, hogyan lehetnek Œk is tanúi Jézus Krisztusnak.

Magyarázd el, hogy az Apostolok cselekedetei Lukács beszámolója az egyház eseménye-
irŒl, körülbelül 30 évrŒl, Jézus Krisztus halandó életét követŒen. Lukács elmondja a
feltámadt Úr negyven napos szolgálatát és mennybemenetelét. Majd leírja a pünkösd
napi nagy szellemi kiáradást, Péter hogyan vezeti az egyházat, az apostolok korai
misszionáriusi erŒfeszítéseit, és Pál drámai megtérését. A könyv második fele Pál
misszionáriusi munkásságára koncentrál a pogányok között.

1. Az Úr felemelkedik a mennybe. Mátyást elhívják apostolnak

Beszéljétek meg az Ap. csel 1-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hang-
osan kiválasztott verseket. Mutasd meg a képet a mennybemenetelrŒl.

• Miután Jézus feltámadt, 40 napot a tanítványaival töltött, „szólván az Isten orszá-
gára tartozó dolgokról” (Ap. csel 1:3). Közvetlenül Mennybéli Atyjához való
visszatérése elŒtt mit ígért apostolainak, mit fognak hamarosan megkapni? (Lásd
Ap. csel 1:4–5; lásd még Lukács 24:49. Emeld ki, bár az apostolok megtapasztalták
a Szentlélek megnyilvánulását, még nem kapták meg a Szentlélek ajándékát.)

• Mit mondott Jézus az apostoloknak, mit kell tenniük, miután megkapják a Szentlé-
lek ajándékát? (Lásd Ap. csel 1:8.) Hogyan hasonlítható ez az utasítás ahhoz a fel-
adathoz, amit ma kapnak az apostolok? (Lásd T&Sz 107:23, 35.) Hogyan teljesítet-
ték az apostolok ezt a feladatot közvetlenül Jézus feltámadása után? (Említs meg
például néhány erŒteljes bizonyságtételt az Ap. csel 2–5-bŒl.) Hogyan teljesítik ma
az apostolok ezt a feladatot?

• A Szentlélek ajándéka hogyan segített az apostoloknak feladatukban, hogy Jézus
Krisztus tanúi legyenek? (Lásd János 15:26–27; 1 Korinthus 12:3.) Mi a Szentlélek
szerepe a mi erŒfeszítéseinkben, hogy az evangéliumot hirdessük? (Lásd 2 Nefi
33:1; T&Sz 42:14.)

• Amint az apostolok figyelték, hogy Jézus felemelkedik a mennybe, két fehérbe öltö-
zött férfi állt a közelben. Mit mondott ez a két férfi az apostoloknak? (Lásd Ap. csel
1:10–11.) Tégy bizonyságot arról, hogy Krisztus második eljövetele szó szerinti
esemény lesz. Krisztus vissza fog térni a földre, hogy bevezesse a millenniumot, és
hogy uralkodjon a föld felett.

• Az Úr mennybemenetele után egy új apostolt választottak, hogy betöltse Júdás
megüresedett helyét a testületben. Hogyan válsztották Mátyást mint új apostolt?
(Lásd Ap. csel 1:21–26.) Ma hogyan választják az apostolokat és más egyházi
vezetŒket? (Lásd Hittételek 1:5.)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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2. Pünkösd napján az apostolokat eltölti a Szentlélek

Olvassatok fel és beszéljetek meg az Ap. csel 2-bŒl kiválasztott verseket. Magyarázd
meg, hogy a pünkösd ünnepe aratási ünnep volt, melyet húsvét ünnepe után 50
nappal tartottak. A zsidók sok országból mentek Jeruzsálembe erre az ünnepre.

• Milyen jelentŒs esemény történt pünkösd napján, egy héttel az ÜdvözítŒ mennybe-
menetele után? (Lásd Ap. csel 2:1–4. Emeld ki, hogyan váltotta valóra az Úr ígére-
teit a János 14:26, 15:26, 16:7–14 és Ap. csel 1:5-ben.)

• Mit tettek az apostolok, amikor megkapták a Szentlelket? (Lásd Ap. csel 2:4.)
Hogyan reagáltak az emberek, amikor az apostolokat különbözŒ nyelveken hal-
lották beszélni? (Lásd Ap. csel 2:5–13.) Ma az evangélium hirdetése miként
hasonlatos a pünkösd napi hirdetéshez? (Lásd T&Sz 90:11; 100:5–8.)

• Hogyan válaszolt Péter azoknak, akik gúnyolták az apostolokat, mert nyelveken
szólnak? (Lásd Ap. csel 2:14–24, 36.) Mi ragadott meg benneteket Péter válaszában?
Miért fontos, hogy legyen bizonyságunk Jézus Krisztusról és isteni küldetésérŒl?
Miért fontos, hogy másokkal megosszuk bizonyságunkat? Hogyan segít bennünket
a Szentlélek, hogy másokkal megosszuk a bizonyságunkat?

• Péter bizonysága miként hatott azokra, akik hallották azt? (Lásd Ap. csel 2:37.) Mit
tanított Péter azoknak az embereknek, akik hittek bizonyságában? (Lásd Ap. csel
2:38.) Az osztály tagjai vessék össze az Ap. csel 2:38-at a negyedik hittétellel és a
3 Nefi 27:19–20-szal. Emeld ki, hogy az alapvetŒ elvek és az evangélium szertartá-
sai minden sáfárságban ugyanazok.

• Körülbelül 3000 ember hitt Péter szavainak és keresztelkedett meg. Ezek az emberek
miként bizonyították be, hogy megtértek Jézus Krisztus evangéliumához? (Lásd Ap.
csel 2:41–47. Sorold fel az osztály tagjainak a válaszait a táblán.) Mit tanulhatunk
az Œ példájukból?

3. Péter és János meggyógyít egy béna embert Jézus Krisztus hatalma által

Olvassatok fel és beszéljetek meg az Ap. csel 3–4-bŒl kiválasztott verseket. Az osztály
tagjai elolvashatják az Ap. csel 3:1–11-et hangosan.

• Bár Péternek és Jánosnak nem volt pénze, hogy a béna embernek adjanak a temp-
lom kapujánál, mijük volt, amit felajánlhattak neki? Milyen hatalom gyógyította
meg az embert? (Lásd Ap. csel 3:6, 12–13, 16; 4:10.) Miként éreztétek Jézus
Krisztus gyógyító hatalmát életetekben?

• Péter ezt a csodát lehetŒségnek használta, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztus-
ról (Ap. csel 3:12–26; 4:5–12). Milyen lehetŒségeink vannak, hogy bizonyságot
tegyünk Krisztusról? Milyen áldásokat kaptatok, mikor tanúskodtatok (vagy
másokat hallottatok tanúskodni) Jézus Krisztusról?

• Hogyan reagáltak a papok és a szadduceusok Péter prédikációjára? (Lásd Ap. csel
4:1–3. Letartóztatták Pétert és Jánost.) Hogyan reagált a sokaság a prédikációra?
(Lásd Ap. csel 4:4.) Szerintetek miért reagált ez a két csoport olyan különbözŒen
ugyanarra a prédikációra? Az Egyház vezetŒinek szavaira való reagálásunk mit
árul el szívünk állapotáról?

• A meggyógyított ember ott állt, így a papok és a szadduceusok nem tudták leta-
gadni, hogy a csoda megtörtént (Ap. csel 4:13–14, 16). Mivel nem volt okuk
bebörtönözni Pétert és Jánost, mit tettek helyette? (Lásd Ap. csel 4:15–18. Emeld
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ki, hogy a zsidó vallási vezetŒk remélték, hogy Jézus és tanításai feledésbe merül-
nek a keresztre feszítés után. Amikor az apostolok továbbra is prédikálták Jézus
Krisztus evangéliumát, a zsidó vezetŒk megpróbálták megakadályozni Œket.)

• Hogyan reagált Péter és János a papok és a szadduceusok követelésére, hogy
hagyják abba az evangélium hirdetését? (Lásd Ap. csel 4:19–20.) Életetekben
milyen körülmények vannak, amelyek hasonló bátorságot igényelnek ahhoz,
hogy Jézus Krisztus tanúi legyetek?

• Miután Pétert és Jánost szabadon bocsátották, visszatértek az egyház tagjaihoz
és imádkoztak velük (Ap. csel 4:23–30). Mit kértek imájukban? (Lásd Ap. csel
4:29–30.) Mi történt az ima és az apostolok azutáni cselekedeteinek következmé-
nyeként? (Lásd Ap. csel 4:31–35; 5:12–16.)

4. Az apostolok nagy hatalommal tovább prédikálnak és gyógyítanak

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 5:12–42-bŒl kiválasztott verseket.

• Amikor az apostolok folytatták a prédikációt és csodákat tettek, a papok és a szaddu-
ceusok börtönbe vetették Œket (Ap. csel 5:17–18). Hogyan szabadultak ki a börtön-
bŒl? (Lásd Ap. csel 5:19–20.) Mit tettek, miután kiszabadultak? (Lásd Ap. csel 5:21,
25.) Miért hirdették az apostolok továbbra is az evangéliumot még bebörtönözésük
után is? (Lásd Ap. csel 5:29–32.)

• Milyen tanácsot adott Gamáliel a zsidó vezetŒknek, akik meg akarták ölni az
apostolokat? (Lásd Ap. csel 5:33–39.) Milyen tapasztalatok mutatták meg nektek
Gamáliel szavainak igaz voltát?

• A Szentlélek ajándéka milyen változást okozott az apostolokban? (Vesd össze a
Máté 26:47–56, 69–75-t az Ap. csel 4:5–21; 5:17–18, 26–42-vel.) Az apostolok példái
hogyan inspirálnak bennünket, hogy az igazság tanúi legyünk?

Összegzés Magyarázd el, hogy miután az apostolok megkapták a Szentlélek ajándékát, Jézus
Krisztus erŒteljes tanúi lettek. Noha az apostoloknak különleges elhívásuk van, hogy
Krisztus tanúi legyenek, az Egyház minden egyes tagjának szintén feladata, hogy
bizonyságot tegyen róla. Tégy bizonyságot, hogy a Szentlélek segíthet megtudni,
mikor és hogyan tegyünk bizonyságot Krisztusról. Amikor követjük a Szellem sugal-
mazásait, hitünk növekedni fog, a Szellem iránti fogékonyságunk fokozódni fog, és
az Úr Jézus Krisztus hatékonyabb bizonyságtevŒi leszünk majd.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. A Szentlélek megnyilvánulása a kirtlandi Templom felszentelésekor

Magyarázd el, hogy a Szellem egy hasonló kiáradása történt a kirtlandi Templom fel-
szentelésekor 1836. március 27-én, mint az Ap. csel 2:1–4-ben. Az osztály tagjai olvassák
fel hangosan a Tanok és szövetségek 109:36–37-et, a felszentelŒ ima részét, amelyben
Joseph Smith próféta ilyen kiáradást kért. Majd az osztály egyik tagja olvassa fel a
következŒ kijelentést, amely azt ábrázolja, hogyan nyert meghallgatást ez a kérés:

Joseph Smith próféta mondta, hogy azon a napon, amikor a kirtlandi Templomot
felszentelték, egy esti gyılésen „George A. Smith testvér felemelkedett és prófétálni
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kezdett, amikor zajt hallottak, mely hasonló volt egy viharos szél hangjához, amely
megtöltötte a Templomot, és egy láthatalan erŒtŒl ösztönözve az egész gyülekezet egy-
szerre felállt; sokan kezdtek nyelveken szólni és prófétálni; mások dicsŒséges látomáso-
kat láttak; és én megpillantottam, hogy a Templom tele volt angyalokkal, mely tényt
én kijelentettem az egész gyülekezetnek. A szomszédban lévŒ emberek összefutottak
(szokatlan hangot hallva belül, és ragyogó fényt látva, mely mint egy tızoszlop pihent
a Templomon), és csodálkoztak azon, ami történik” (History of the Church, 2:428).

2. „... az idŒkig, míglen újjá teremtetnek mindenek ...” (Ap. csel 3:21)

Az osztály egy tagja olvassa fel az Ap. csel 3:20–21-et.

• Mit látott meg Péter elŒre, amikor mindenek újjáteremtésérŒl prófétált? (ElŒre látta
Jézus Krisztus evangéliumának utolsó napi visszaállítását Joseph Smith próféta által.)

3. „... nékik mindenök köz vala” (Ap. csel 4:32)

Beszéljétek meg az Ap. csel 4:32–5:11-et. Magyarázd meg, hogy a korai egyház tagjai-
nak „mindenök köz vala” (Ap. csel 2:44; lásd még Ap. csel 4:32, 34–37). Minden-
üket felajánlották, így mindenki szükségleteit kielégítették. (Összehasonlíthatjátok
ezt Énók városával [Mózes 7:18], Léhi leszármazottjaival [4 Nefi 1:1–3] és az Egyház
korai tagjaival ebben a sáfárságban [T&Sz 42:30–34].)

• Hogyan reagált Barnabás a javak felajánlásának e rendszerére? (Lásd Ap. csel
4:36–37.) Anániás és Safira hogyan sértették meg ezt a rendszert? (Lásd Ap. csel
5:1–2.) Mit mondott Péter Anániásnak és Safirának tettükrŒl? (Lásd Ap. csel 5:3–4,
8–9.) Miként gyŒzŒdhetünk meg arról, hogy becsületesek vagyunk Istennel?

• Bár mi nem élünk a szabályszerı felajánlási (áldozathozatal) rendszer szerint, mit
kérnek tŒlünk, mit adjuk Istennek, vagy osszunk meg más emberekkel? (Néhány
példaként lásd az Omni 1:26; Móziás 4:16; T&Sz 4:2; 119:4-et.) Néha hogyan
teszünk félre?

Elder Neal A. Maxwell magyarázta:

„Anániás és Safira ... »félre tŒn« egy részt ahelyett, hogy felajánlották volna min-
denüket (lásd Ap. csel 5:1–11). Néhányan soha nem adnák el Jézust harminc ezüst
pénzért, de mindenüket sem adnák Neki oda!

... Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a tulajdon és a pénz kategóriáiban gondol-
junk a felajánlásra. De olyan sok módja van egy rész félretevésének (visszatartá-
sának). Adhat pénzt és idŒt valaki, mindazonáltal önmagából egy jelentŒs részt
visszatart. Megoszthatja valaki tehetségeit a közösséggel, mégis megtart önmagának
egy sajátos büszkeséget. Tartózkodhat valaki az Isten trónja elŒtti térdeléstŒl, de
meghajlik egy fŒrangúak sajátos csoportja elŒtt. Elfogadhat valaki egy egyházi
elhívást, de szívét nagyobb mértékben fenntartja egy bizonyos világi szerepre”
(Conference Report, 1992. okt., 90; vagy Ensign, 1992. nov., 66).

• Hogyan gyŒzhetjük le a félretevés tendenciáját? Milyen áldások erednek abból,
ha mindenünket az Úrnak adjuk?

4. Tevékenység a fiataloknak

A fiatalok tanítói felhasználhatják a „kérdezz, felelek” módszert a lecke egyes részeihez.
Például, az osztály tagjai megpróbálhatják meghatározni a lecke témáját kérdések fel-
tevése által, melyekre „igen”-nel vagy „nem”-mel felelhetsz.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy felismerjék, az Egyház munkáját sok
ember végzi, akik közül mindenki tehetségeivel és bizonyságával járul hozzá az Egyház
megerŒsítéséhez.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ap. csel 6:1–7. A tizenkét apostol felszentel hét férfit az egyház földi (fizikai)
dolgainak irányítására.

b. Ap. csel 6:8–7:60. István, egy a hétbŒl, bizonyságot tesz a sanhedrin (a zsidó
nagytanács) elŒtt. Szavai feldühítik azokat, akik hallják, kiviszik a városon
kívülre és halálra kövezik.

c. Ap. csel 8:4–40. Filep, egy másik a hétbŒl, prédikál és csodákat tesz Samáriában.
Egy etiópiai komornyikot tanít és megkeresztel.

d. Ap. csel 8:1–3; 9:1–31. Saul(us) üldözi az Egyházat mindaddig, amíg látomást
kap Jézus Krisztusról. Saul megtér, megkeresztelkedik és elkezdi az evangélium
hirdetését.

2. További olvasmány: Ap. csel 22:1–16; 26:1–5, 9–18.

3. Javaslat a tanításhoz: Emlékezz arra, hogy olyan osztályt tanítasz, mely egyénekbŒl
áll. Nagyban különbözhetnek élettapasztalatokban, az egyháztagság idŒtartamá-
ban, az evangéliumi tantételek és alapelvek megértésében, tehetségekben és képes-
ségekben, valamint iskolázási lehetŒségekben. Törekedj megérteni az osztály tagja-
inak különbözŒségét, és segíts minden egyes embernek megérteni a tanított
igazságokat (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 33–39. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Kérdezd meg az osztály tagjait:

• Szerintetek testetek melyik része a legfontosabb? Miért?

Az osztály néhány tagjának válasza után kérdezd meg:

• Szerintetek melyik egyháztag a legfontosabb? Miért?

Ismét hallgasd meg néhány tag válaszát. Majd az egyik olvassa fel az 1 Korinthus
12:14–21-et, egy másik pedig az 1 Korinthus 12:12–13-at. Magyarázd el, hogy ezek-
ben a versekben Pál apostol az egyház tagjait a test részeihez hasonlítja. Ahogyan a
láb, a kéz, a fül és a szemek fontosak különbözŒ funkcióikban, éppen úgy az Egyház
minden tagja is fontos különbözŒ képzettségeivel és képességeivel.

Amint a követekezŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmaz-
hatók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1. Hét férfit szentelnek fel az egyház földi (fizikai) dolgainak irányítására

Olvassátok el és beszéljétek meg az Ap. csel 6:1–7-et. Magyarázd meg, hogy az apos-
tolok irányítása alatt az egyház gyorsan növekedett, sok nemzetbŒl térítettek meg
embereket. Nagy örvendezésre adott ez okot, de nagy kihívásokat is jelentett. Az egy-
ház növekedésével az apostoloknak szükségük volt más tagokra, hogy segítsenek
az egyházat vezetni és Isten országát felépíteni.

• Amint az egyház növekedett, néha voltak csoportok, amelyek nem egyeztek egy-
mással. Miért zúgolódott néhány görög tag a zsidó tagok ellen? (Lásd Ap. csel
6:1.) Mi egyháztagokként hogyan gyŒzhetjük le a közöttünk lévŒ nézeteltéréseket
és az elválasztó dolgokat akár faji, gazdasági, kulturális, akár egyéb különbségeken
alapulnak? Miért fontos, hogy legyŒzzük az ilyen elválasztó dolgokat? (Lásd 2 Nefi
26:33; T&Sz 38:26–27.)

Howard W. Hunter elnök mondta: „Isten egyetemes atyai mivoltának megértésé-
ben és elfogadásában rejlik az, hogy minden emberi lény a lehetŒ legjobban érté-
kelni tudja Isten irántuk érzett aggodalmát, valamint az egymáshoz fızŒdŒ kapcso-
latukat. Ez az élet és a szeretet üzenete, mely szöges ellentétben áll minden fojtó
hagyománnyal, mely faji, nyelvi, gazdasági vagy politikai nézeten, iskolázottsági
szinten vagy kulturális háttéren alapul, mert szellemi leszármazásunk mindannyi-
unk számára ugyanaz. Isteni származásunk van; minden ember Isten szellemgyer-
meke” (Conference Report, 1991. okt., 22; vagy Ensign, 1991. nov., 18).

• A tagok között meglévŒ különbözŒség miként gazdagítja és erŒsíti az Egyházat?
Hogyan különbözhetünk egymástól, hogy ugyanakkor mégis egyek legyünk?

• Az apostolok érezték, hogy nem vehetik el az evangélium hirdetésétŒl az idŒt
azért, hogy vitákat oldjanak meg és egyéb fizikai ügyekkel foglalkozzanak (Ap.
csel 6:2). Miként oldották meg ezt a problémát? (Lásd Ap. csel 6:3–6.) Miért fon-
tos, hogy az Egyház ügyeit megosszák sok ember között? Hogyan áldottak meg
benneteket az egyházi szolgálat lehetŒségei?

• Milyen szervezeti változások elvégzésére inspirálta az Úr az utolsó napi egyházi
vezetŒket, amint az Egyház növekedett? (A válaszok tartalmazhatják a Hetvenek
Kvórumának a kiegészítését, az Egyház területekre való beosztását, melyek fölött
területi elnökségek elnökölnek). E változások miként segítették világszerte az
egyháztagok szükségleteinek kielégítését?

2. István bizonyságot tesz a Sanhedrin elŒtt, és halálra kövezik

Beszéljétek meg az Ap. csel 6:8–7:60-ot. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel
hangosan kiválasztott verseket.

• Istvánt, a hét férfi egyikét, akit arra hívtak el, hogy segítse a tizenkét apostol mun-
káját, istenkáromlás hamis vádjával letartóztatták, és a Sanhedrin, a zsidó tanács
elé vitték (Ap. csel 6:11–15; ha szükséges, magyarázd el, hogy az istenkáromlás
tiszteletlenséget jelent Isten vagy a szent dolgok iránt). Mit tett István, amikor a
Sanhedrinnel nézett szembe? (Lásd Ap. csel 7:1–53. Az izraeliták történelmének
egy részét idézte.)

• Szerintetek István miért hangsúlyozta az Úr hatalmas tetteit az izráeli történe-
lemben? Hogyan lehetünk biztosak, hogy nem felejtjük el az Úr munkálkodását
életünkben? Az Úrtól kapott, múltbeli áldásokra emlékezés hogyan segít nekünk
hıségeseknek maradnunk a jelenben?

122



• Szerintetek miért hangsúlyozta István is Izráel Isten iránti gyakori feledékenységét
és engedetlenségét? Milyen összehasonlítást tett István hallgatói és a korábbi
engedetlen izraeliták között? (Lásd Ap. csel 7:51–53.) Miként reagáltak az emberek
erre az összehasonlításra? (Lásd Ap. csel 7:54.)

• Milyen látomást kapott István, miután befejezte beszédét? (Lásd Ap. csel 7:55–56.)
Mit tettek az emberek, amikor beszélt nekik látomásáról? (Lásd Ap. csel 7:57–58.)
István utolsó szavai mit tártak fel tanítványságáról? (Lásd Ap. csel. 7:59–60.)

3. Filep prédikál és csodákat tesz Samáriában

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 8:4–40-bŒl kiválasztott verseket.

• Filep, egy másik a hét férfi közül, akit arra választottak ki, hogy segítse az apostol-
okat, prédikált és csodákat tett Samáriában. Samária népe hogyan reagált Filep
üzenetére? (Lásd Ap. csel 8:6–8, 12.) Hogyan kapták meg ezek az emberek a Szentlé-
lek ajándékát? (Lásd Ap. csel 8:14–17.)

• A samaritánus megtértek egyike, egy Simon nevı, varázsló volt. Kinek az érdemé-
nek tekintette Simon a cselekedeteket, melyeket varázslás által vitt végbe? (Lásd
Ap. csel 8:9–11.) Kinek az érdemének tekintették az apostolok a csodákat, melyeket
véghez vittek? (Lásd Ap. csel 4:7–10.) Miért jelentŒs ez a különbség? (Emeld ki,
sokan, akik figyelmünkért és hıségünkért versenyeznek, azért tesznek így, hogy
magukat dicsŒítsék. Ezzel ellentétben Isten szolgái Ãt dicsŒítik. E különbség meg-
értése segíthet nekünk, hogy értékeljük az életünkben ható sok befolyást.)

• Mit tett Simon, amikor látta, hogy az apostolok a Szentlélek ajándékát adományoz-
zák? (Lásd Ap. csel 8:18–19.) Miként válaszolt Péter Simon kérésére? (Lásd Ap. csel
8:20–23.) Hogyan válik egy ember alkalmassá a papsági hatalom elnyerésére?
(Lásd Zsidók 5:4; T&Sz 121:36.)

James E. Faust elnök mondta: „Minden hatalom e legnagyobbika, a papsági hata-
lom nem érhetŒ el olyan módon, ahogyan a világi hatalmat szokás. Nem vehetŒ
meg és nem adható el. ... A világi hatalmat gyakran könyörtelenül alkalmazzák.
Azonban a papsági hatalom az igazságosságnak csak azon alapelvei által hívható
segítségül, melyek alapján a papságot kormányozzák” (Conference Report, 1997.
ápr., 59–60; vagy Ensign, 1997. máj., 43).

• Hogyan találkozott Filep az etiópiai komornyikkal? (Lásd Ap. csel 8:25–29.)
Milyen áldásokat kapott Filep és az etiópiai, mert Filep követte a Szellemet? (Lásd
Ap. csel 8:30–38.) Milyen áldásokat kaptatok ti (vagy egy általatok ismert ember),
mert követtétek a Szellemet?

• Hogyan mutatta ki alázatát az etiópiai? (Lásd Ap. csel 8:30–39.) Hogyan segít
nekünk az alázat megérteni és elfogadni Isten szavát?

4. Saul megtér, megkeresztelkedik és az evangéliumot kezdi hirdetni

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 8:1–3 és 9:1–31-bŒl kiválasztott verseket.
Magyarázd el, Saul farizeus volt, aki hatékonyan üldözte a korai szenteket. Jelen volt
István megkövezésénél (Ap. csel 7:58), és az egyház sok tagjának a bebörtönzéséért
és haláláért volt felelŒs (Ap. csel 8:3; 22:4). Azonban csodás megtérésen ment át, és
hatalmas misszionárius lett belŒle.

• Mi késztette Sault, hogy a szentek üldözŒjébŒl az Úr nagyszerı szolgájává változ-
zon? (Lásd Ap. csel 9:1–9, 17.) Emeld ki, Saul akkor tért meg, amikor meghallotta
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az Úr hangját. Mi hogyan hallhatjuk meg az Úr hangját? (Lásd T&Sz 1:38; 6:23;
8:2; 18:34–36.) E hang meghallása miként segít nekünk megtérni?

Emlékeztesd az osztály tagjait, hogy a megtérés gyakran egy csendes, fokozatos
tapasztalat, nem hirtelen, csodálatos élmény, mint a Saulé. Elder Robert D. Hales
mondta: „Alkalmanként lehet embereknek olyan [élményük, mint a Saulé], de
a megtérés legtöbbször egy idŒtartam alatt történik meg, amint a tanulás, az ima,
a tapasztalat és a hit segítenek nekünk, hogy növekedjünk bizonyságunkban és
megtérésünkben” (Conference Report, 1997. ápr., 111; vagy Ensign, 1997. máj., 80).

• Elder Ezra Taft Benson azt mondta, hogy Saul kérdése: „Uram, mit akarsz, hogy
cselekedjem?”, a legfontosabb kérdés, amit ebben az életben fel lehet tenni (Con-
ference Report, 1972. okt., 53; vagy Ensign, 1973. jan., 57). Miért olyan fontos,
hogy feltegyük ezt a kérdést? Hogyan kaptatok áldást, amikor alávetettétek
magatokat Isten irántatok való akaratának?

• Anániás miért vonakodott találkozni Saullal? (Lásd Ap. csel 9:10–14.) Fenntartásai
ellenére miért ment el mégis Anániás? (Lásd Ap. csel 9:15–16.) Mit tanulhatunk
Anániás tetteibŒl? (A válaszok tartalmazhatják azt, hogy Isten adhat bátorságot,
hogy megtegyük, bármit kér is tŒlünk, és hogy soha ne mondjunk le egyetlen
emberrŒl sem, még ha úgy tınik is, nincs szellemi segítség számára.)

• Mit tett Anániás Saulért? (Lásd Ap. csel 9:17–18.) Mit tett Saul, miután megkeresz-
telkedett? (Lásd Ap. csel 9:19–22, 26–29.) Milyen feladataink vannak, ha már
egyszer megtértünk Jézus Krisztus evangéliumához? (Lásd Lukács 22:32; János
8:31; Móziás 18:8–10; T&Sz 88:81.)

Összegzés Emeld ki, hogy mi, hasonlóan Istvánhoz, Filephez és Saulhoz, egy olyan korban
élünk, amikor az Egyház gyorsan növekszik. Tégy bizonyságot arról, hogy az Úr azt
akarja, mindegyikŒnk szolgáljon az Ã királyságában, ahogyan az növekszik. Ösztö-
nözd az osztály tagjait, ismerjék fel és becsüljék meg a különbözŒ tulajdonságokat,
tehetségeket és tapasztalatokat, amelyeket az egyes egyházközségi vagy gyülekezeti
tagok hoznak az Úr szolgálatára.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az egyik ötletet vagy mindkettŒt.

1. „... nehéz néked az ösztön (ösztöke) ellen rúgódoznod ...” (Ap. csel 9:5)

• Az osztály egyik tagja olvassa el az Ap. csel 9:5-öt. Mit jelent „az ösztön ellen
rúgódoznod”? (Ellenállni a parancsnak vagy utasításnak. Néha egy hegyes botot
használnak arra, hogy az állatokat gyorsabb mozgásra vagy egy bizonyos irányba
ösztökéljék. Ha egy állat e bot irányába rúgdal, mialatt ösztökélik, az jobban
megsebesíti az állatot.) Saul tettei látomása elŒtt hogyan voltak károsak Œrá
nézve? Hogyan ártunk magunknak, amikor az igazság ellen harcolunk?

2. Tevékenység a fiataloknak

Írd a következŒ szavakat szócsíkokra vagy a táblára: Anániás, felhatalmazás, gonosz,
szemek, Szentlélek, világosság, prédikál, pikkely, néma, remegve, edény, hang.

Az osztály tagjai tanulmányozzák az Ap. csel 9:1–22-t és határozzák meg a szavak
értelmét és sorrendjét Pál megtérésének történetében. Majd minden szót felhasz-
nálva mondják el a történetet.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy felismérjék, az evangélium mindenkié,
és hogy az Egyházat folyamatos kinyilatkoztatás vezeti.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ap. csel 10:1–11:18. Egy angyal jelenik meg Kornéliusnak látomásban, és azt
mondja neki, küldjön Péter apostolért. Péter megtudja egy látomásból, hogy
az evangéliumot hirdetni kell a pogányoknak (embereknek, akik nem zsidók).
Elmegy Czézáreába, hogy Kornéliust, családját és barátait tanítsa. A Szentlélek
Kornéliusra és másokra száll, és megkeresztelkednek. Az Egyház néhány tagja
bírálja Pétert, mert a pogányokat tanítja, de amikor beszél látomásáról, elfoga-
dják mint kinyilatkoztatást az Egyház számára.

b. Ap. csel 12. Heródes király megöli Jakabot és bebörtönzi Pétert. A szentek imád-
koznak Péter kiszabadulásáért, és az Úr egy angyala kiszabadítja. Heródesre lesújt
az Úr egy angyala és meghal.

c. Ap. csel 13–14. Saul (most már Pálként ismert) és Barnabás megteszik elsŒ mis-
sziós útjukat, a pogányok között számos városban megalapítják az egyházat.

d. Ap. csel 15:1–35. Néhány zsidó szent azt tanítja, hogy az egyházhoz csatlakozott
pogányoknak meg kell tartaniuk Mózes törvényét, beleértve a férfiak körülmeté-
lését. Az apostolok megállapítják, hogy az Úr ezt nem követeli meg.

2. Ha van térképetek Pál elsŒ missziós útjáról, használhatjátok a lecke folyamán.

3. Javaslat a tanításhoz: Elder Gordon B. Hinckley mondta: „Tanulóitok többet érde-
melnek, mint a ti tudásotok. Érdemesek és éhesek az inspirációtokra. Akarják
a személyes kapcsolat meleg izzását. Mindig ez fémjelezte a nagyszerı tanítókat”
(Conference Report, 1965. okt., 52; vagy Improvement Era, 1965. dec., 1124). Imádsá-
gos szívvel fontold meg, hogyan fejlesztheted és bizonyíthatod szeretetedet minden
egyes osztálytag iránt (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 12, 31–36. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Add meg a következŒ kulcsszavakat, egyszerre egyet, és kérd meg az osztály tagjait,
határozzák meg, milyen jelentŒs eseményre utalnak az Egyház történetében:

1. Kinyilatkoztatás
2. 1978. június 8.
3. Spencer W. Kimball elnök
4. Papság
5. Hivatalos nyilatkozat – 2

Az osztály tagjai lapozzanak a Hivatalos nyilatkozat–2-höz (a Tanok és szövetségek
végén) és olvassák el a második bekezdést magukban (az „Ez év júniusa” kezdetıt).

FigyelemfelkeltŒ
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Emeld ki, a Hivatalos nyilatkozat–2 feljegyzi azt a kinyilatkoztatást, mely elérhetŒvé
tette a papságot az Egyház minden arra érdemes férfitagja számára.

Ha az osztály bármely tagja emlékszik a napra, amikor a kinyilatkoztatást bejelentet-
ték, kérd meg Œket, írják le, mit éreztek, amikor tudomást szereztek róla.

• Ki tette elérhetŒvé a papságot minden arra érdemes férfitag számára az Egyházban?
(Az Úr.) Hogyan tudatta az Úr akaratát az Egyházzal? (Kinyilatkoztatta a prófétának,
aki utána bejelentette az Egyház tagjainak.) Milyen hatással volt ez a kinyilatkozta-
tás az Egyházra?

Magyarázd el, ez a kinyilatkoztatás egy példája annak, ahogyan az Úr folyamatosan
irányítja az Egyházat kinyilatkoztatás által. Ez a lecke egy hasonló kinyilatkoztatást
tárgyal, mely az Egyház tagjainak röviddel Jézus Krisztus feltámadása után adatott.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, hangsúlyozd ki az Úrtól származó
folyamatos kinyilatkoztatás fontosságát Egyházának. Ösztönözd az osztály tagjait,
osszák meg bizonyságukat a folyamatos kinyilatkoztatásról.

1. Péter egy látomásból megtudja, hogy az evangéliumot hirdetni kell 
a pogányoknak

Beszéljétek meg az Ap. csel 10:1–11:18-at. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak
fel kiválasztott verseket.

• Milyen ember volt Kornélius? (Lásd Ap. csel 10:1–2, 30–31. Igaz ember volt, aki hitt
Istenben, de pogány volt, azaz nem zsidó.) Mi volt az angyal üzenete Kornéliusnak?
(Lásd Ap. csel 10:3–6.) Hogyan reagált Kornélius erre az üzenetre? (Lásd Ap. csel
10:7–8, 33.) Miért fontos azonnal reagálni az IstentŒl eredŒ utasításokra vagy sugal-
mazásokra?

• Mialatt Kornélius háza népe Joppéba utazott, Péternek látomása volt (Ap. csel
10:9–16). Mit látott Péter látomásában? (Lásd Ap. csel 10:11–12.) Milyen utasí-
tást kapott Péter, mit kell tennie? (Lásd Ap. csel 10:13.) Miért ellenkezett Péter?
(Lásd Ap. csel 10:14. Nem akart olyan állatokból enni, amelyek Mózes törvényei
szerint tisztátalanok voltak.) Hogyan válaszolt az Úr Péter aggodalmára? (Lásd
Ap. csel 10:15–16.)

• Amint találkozott Kornéliussal, Péter megértette álmát. Mit jelentett? (Lásd Ap. csel
10:28, 34–35. Az evangélium mindenkié, nem csupán a zsidóké. Magyarázd meg,
hogy a „nem személyválogató az Isten” kifejezés azt jelenti, Isten minden embernek
ugyanazt a lehetŒséget biztosítja, hogy megkapja az üdvösség terve által elérhetŒ
áldásokat.) Az álomban miért jelentették a tisztátalan állatok a pogányokat? (A zsi-
dók azt gondolták, a pogányok szellemileg érdemtelenek vagy tisztátalanok voltak,
mint az állatok, melyeket Mózes törvénye megtiltotta a zsidóknak, hogy megegyék.
Azzal, hogy az álomban lévŒ állatok most „megtisztított”-ak lettek, az Úr azt
mondta Péternek, hogy az evangéliumot most már mindenkinek hirdetni kell.)

• Miután Péter megmagyarázta az álmát, tanítani kezdte Kornéliust és barátait. ElsŒ
beszédében mit tanított nekik? (Lásd Ap. csel 10:36–43.) Mi történt, amikor Péter
prédikált? (Lásd Ap. csel 10:44, 46.) Miért gyŒzte meg ez Pétert, hogy Kornéliust és
barátait meg kell keresztelni? (Lásd Ap. csel 10:47–48; lásd még Ap. csel 11:15–17.)

• Hogyan reagált néhány egyháztag, amikor meghallották, hogy Péter a pogányok-
nak tanította az evangéliumot? (Lásd Ap. csel 11:1–3.) Mi zavarta meg ezeket a
tagokat? (Nem tartották a pogányokat Isten népe részének.)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Hogyan változott meg azegyháztagok véleménye,miután Péter beszélt nekik látomá-
sáról és tapasztalatáról Kornéliussal? (Lásd Ap. csel 11:4–18.) Mit kell tennünk, ami-
kor új utasítást kapunk egyházi vezetŒinktŒl, még ha kezdetben idegenkedünk is az
utasítástól,vagy nehezen értjük meg?(Lásd János 7:17; 2 Nefi 28:30; T&Sz 6:11,14–15.)

• Miért Péter volt az, aki a kinyilatkoztatást kapta, hogy tanítsa az evangéliumot a
pogányoknak? (Akkoriban Œ volt az Egyház vezetŒje.) Ma ki kap kinyilatkoztatást
az egész Egyház részére? Miért fontos, hogy csak egy ember kapjon kinyilatkozta-
tást az egész Egyház részére? (Lásd T&Sz 43:2–6.)

2. Péter csoda által kiszabadul a börtönbŒl

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 12-bŒl kiválasztott verseket.

• Heródes király megölte Jakab apostolt, aztán börtönbe vetette és szigorú Œrizet
alá helyezte Pétert (Ap. csel 12:1–4). Hogyan reagáltak az egyháztagok Péter bebör-
tönzésére? (Lásd Ap. csel 12:5.) A mi imáink hogyan segítik ma a prófétát és más
egyháztagokat? (Lásd T&Sz 43:12; 93:51; 107:22.)

Joseph F. Smith elnök megállapította: „Soha sem múlhat el nap anélkül, hogy az
Egyházat alkotó minden ember fel ne emelje szavát imában az Úrhoz, hogy szolgáit
támogassa” (Gospel Doctrine, 5. kiad. [1939], 223).

• Hogyan menekült meg Péter a börtönbŒl? (Lásd Ap. csel 12:6–10.) Milyen más
esetekben Œrizte meg az Úr csoda által valaki életét, míg az az ember el nem végezte
földi küldetését? (Példák a szentírásokból: Dániel; Sidrák, Misák és Abednégó;
Abinádi; Alma és Amulek és Joseph Smith.)

• Mi történt Heródes királlyal, miután Péter kiszabadult? (Lásd Ap. csel 12:21–23.)
Hasonlítsd össze azt, ami Heródessel történt azzal, ami az Egyházzal történt, aho-
gyan a következŒ versben le van írva (Ap. csel 12:24). Hogyan láttátok, hogy az
egyház virágzik, annak ellenére, hogy néhány ember megkísérelte leromobolni?

3. Saul (most már Pálként ismert) és Barnabás a pogányoknak hirdetik 
az evangéliumot

Olvassátok el beszéljétek meg az Ap. csel 13–14 kiválasztott verseit. Ha használjátok
a térképet, amint beszéltek róla, mutassátok meg a helységeket, melyeket Pál és Bar-
nabás meglátogatott.

• Pál és Barnabás elhívása mit mutatott meg, hogyan hívták el az egyház tagjait
Isten szolgálatára? (Lásd Ap. csel 13:1–3. Beszéljétek meg az ima és a böjt, a kinyi-
latkoztatás és a papsági felhatalmazás szükségességét a tagok elhívásában, hogy az
Egyházban szolgáljanak.) Milyen tapasztalatok segítettek nektek tudni, hogy az
egyházi elhívásokat a Szellem sugallja?

• Antiókiában a zsinagóga elŒljárói meghívták Pált, hogy beszéljen a sabbat napi
istentiszteleten (Ap. csel 13:14–15). Mi volt Pál fŒ üzenete? (Lásd Ap. csel
13:23–31, 38–41.) Antiókiában hogyan reagáltak a pogányok a misszionáriusokra
és üzenetükre? (Lásd Ap. csel 13:42–44, 48.) Néhány zsidó miért üldözte Pált és
Barnabást? (Lásd Ap. csel 13:45–47.)

• Hogyan reagáltak az emberek Lisztrában, amikor Pál meggyógyította a béna embert?
(Lásd Ap. csel 14:8–13. Magyarázd el, hogy Jupiter és Mercurius hamis (pogány)
istenek voltak, akiket az emberek imádtak.) Hogyan reagált Pál és Barnabás erre a
magasztalásra és figyelemre? (Lásd Ap. csel 14:14–18.) Emeld ki, Isten igéjének igaz
tanítói mindig arra törekszenek, hogy Istennek adjanak dicsŒséget, és hogy eltereljék
magukról a figyelmet. Hogyan láttátok, miként jelenítik meg ezt a magatartást a mai
egyházi vezetŒk?
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• Pál és Barnabás minden meglátogatott városban talált olyan embereket, akik erŒs
vágyat éreztek az evangélium elfogadására, de olyan embereket is, akik üldözték
Œket és felingereltek másokat az egyház ellen (Ap. csel 13:43–45, 50; 14:1–6, 19).
Miért tért vissza Pál és Barnabás minden egyes városba annak ellenére, hogy ott
üldözték Œket? (Lásd Ap. csel 14:21–23. Megalapították az egyház gyülekezeteit a
városokban, és visszatértek, hogy erŒsítsék a gyülekezetek új tagjait, és utasításokat
adjanak nekik.) Mit tehetünk, hogy támogassuk és erŒsítsük egyházközségünk
vagy gyülekezetünk új tagjait?

Gordon B. Hinckley elnök jegyezte meg: „A megtértek állandóan emelkedŒ számával
nekünk isnövekvŒenalaposerŒfeszítést kell tennünk,hogysegítsükŒketmegtérésük-
ben. Három dologra van szüksége mindegyiküknek: barátra, feladatra és hogy »Isten
jó szavával táplálják Œket« (Moróni 6:4). A mi feladatunk és lehetŒségünk, hogy ezeket
megadjuk nekik”(Conference Report, 1997. ápr., 66; vagy Ensign, 1997. máj., 47).

4. Az apostolok megállapítják, hogy a pogányoknak nem szükséges Mózes törvé-
nyét betartani

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 15:1–35-bŒl kiválasztott verseket.

• Milyen vita megoldása miatt ment Pál és Barnabás Jeruzsálembe? (Lásd Ap. csel
15:1–2. Magyarázd el, a körülmetélés a teljes mózesi törvény szimbóluma volt. Egy
körülmetélt férfi volt az, aki betartotta a törvényt.Bár Jézus Krisztus betöltötte Mózes
törvényét, néhány zsidó keresztény még mindig gyakorolta ezt, és azt akarta, hogy
a pogány megtértek is ezt tegyék.)Hogyan oldották meg ezt a vitát? (Alapos tárgyalás
után az apostolok sugalmazás által úgy döntöttek, a körülmetélés nem szükséges.)

• Az Ap. csel 15:6–31-ben ábrázolt események hogyan mutatják a mintát, mely alap-
ján döntéseket hoznak az egyház vezérelveit és gyakorlati céljait illetŒen:

a. Az egyház vezetŒi találkoznak, hogy megfontolják az ügyet (6. vers).
b. Alaposan megvitatják az ügyet (7–21. versek).
c. Az Úr akaratával egyetértésben hoznak döntést (19–21. versek).
d. A Szentlélek megerŒsíti, hogy a döntés helyes (28. vers).
e. A döntést bejelentik a szenteknek támogatásra (22–31. versek).

Összegzés Tégy bizonyságot, hogy az egyházat mindig isteni kinyilatkoztatás által vezették, és
hogy a kinyilatkoztatás ma is folytatódik. Ösztönözd az osztály tagjait, kövessék az élŒ
próféta és más egyházi vezetŒk tanácsát.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod ezt

az ötletet.

A világegyház

Az Egyház növekedésének illusztrálására mutass meg az osztály tagjainak egy világtérké-
pet. Mutasd meg azokat a területeket, ahol Kornélius idején egyháztagok éltek (a mai
Izrael, Törökország, Görögország és a környezŒ területek). Majd az osztály tagjai mutas-
sák meg azokat a területeket, ahol egyháztagok élnek ma. Magyarázd el, 2002 elején az
Egyháznak több, mint 11 millió tagja élt több mint 160 nemzetben. Több, mint 60 000
misszionárius dolgozott több mint 120 független országban, mintegy 50 fontosabb
nyelvet és sok járulékos nyelvjárást beszélve. (IdŒszerıbb statisztikai adatokat az újabb
keletı egyházi folyóiratokban találhattok.)
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, tanuljanak Pál tanításaiból, hogy miként
osszák meg az evangéliumot másokkal, és hogyan éljenek szentekként.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ap. csel 15:36–41; 16; 17:1–15; 18:1–22. Miután a pogány megtértek és a Mózes
törvénye fölötti vita megoldódik, Pál és Barnabás második missziós útjára készül.
Egy misszionárius társuk ügyében nem jutnak egyezségre, így elhatározzák, hogy
szétválnak. Pál maga mellé veszi Silást és Timótheust, és megkezdik missziós
munkájukat Maczedóniában és Görögországban. Gyakran üldözik Œket, de sok
ember megtér.

b. Ap. csel 17:16–34. Pál ellátogat Athénba és látja, hogy az egész város bálványi-
mádó. Bizonyságot tesz az athéni filozófusoknak, és az Aeropáguson Isten
természetérŒl, az embereknek Isten leszáramzottjaikénti egységérŒl és a feltá-
madásról prédikál.

c. 1 és 2 Thessalonika. Pál két levelet ír a macedóniai városban, Thessalonikában élŒ
szenteknek. Azt tanácsolja nekik, hogy osszák meg az evangéliumot másokkal,
készüljenek a második eljövetelere, és éljenek szentekként.

2. További olvasmány: 1 Korinthus 2:4–5, 10–13.

3. Ha a következŒ anyagok elérhetŒk, használhatod Œket a lecke folyamán:

a. Térkép Pál második missziós útjáról.
b. „A második eljövetel”, egy háromperces részlet a New Testament Video Presen-

tations (53914) kazettáról.

4. Javaslat a tanításhoz: Az osztály tagjainak felelŒssége, hogy felkészülve jöjjenek az
órára, hogy kérdéseket tudjanak feltenni, elmondják benyomásaikat, megosszák
élményeiket és bizonyságot tegyenek. Ösztönözd Œket, készüljenek úgy az órára,
hogy tanulmányozzák a szentírásokat és naponta imádkoznak. Fejezd ki érdeklŒ-
désedet és megbecsülésedet az osztály tagjainak az órán való részvételük iránt.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Mondd el a következŒ történetet:

John Morgan a Heywood családdal élt Salt Lake City-ben, az 1800-as évek végén,
amikor egy éjszaka azt álmodta, hogy a Georgia felé tartó úton utazott. Felismerte
az utat, mivel katonaként gyakran járt arra az amerikai polgárháború idején. Egy
útelágazáshoz ért, és Brigham Youngot látta ott állni. Bár a jobbra ágazó út vitt a
legközelebbi városba, Young elnök azt mondta neki, forduljon a balra ágazó útra.

FigyelemfelkeltŒ
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Morgan úr, aki akkoriban nem volt az Egyház tagja, elmondta Heywood nŒtestvérnek
az álmát és megkérdezte, mit gondol róla. Azt mondta, hiszi, hogy csatlakozni fog az
Egyházhoz és misszióban fog szolgálni a déli államokban, és hogy egy napon azon az
úton találja majd magát, amelyet álmában látott. Amikor az megtörténik, emlékeznie
kell Brigham Young tanácsára, hogy forduljon a balra vezetŒ útra.

Sok évvel késŒbb, miután John Morgan megkeresztelkedett és elhívták misszionárius-
nak a déli államokba, eljutott az úton ahhoz az elágazáshoz, amit álmában látott.
Emlékezett a tanácsra, hogy forduljon a balra vezetŒ útra, és úgy tett. Egy óra elteltével
a Heywood-völgy peremén talált magát – egy gyönyörı helyen, melynek ugyanaz volt
a neve, mint a családnak, akikkel akkor élt, amikor az álmot látta, évekkel korábban.

Amint a völgyön át utazott és prédikált, úgy vette észre, hogy az emberek jól fel van-
nak készülve az evangélium meghallgatására. Miután hallották Œt tanítani, számos
család említette, hogy egy idegen ment át a völgyön tíz nappal azelŒtt, engedélyt
kérve, hogy megjelölje a Bibliájukat. Az idegen elmondta nekik, hogy egy másik hír-
nök fog érkezni, és megmagyarázza nekik a megjelölt részeket. John Morgan megma-
gyarázta nekik ezeket a megjelölt részeket, amint az evangéliumot tanította. Az elkö-
vetkezŒ hetek alatt Elder Morgan tanított, és három család kivételével megkeresztelt
minden családot a völgyben. (Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers
[1956], 242–44.)

• Mi járult hozzá John Morgan misszionáriusi sikeréhez? (A válaszok tartalmazhatják,
hogy hajlandó volt keményen dologozni, figyelt a Szellemre, és hogy az emberek
szíve elŒ volt készítve az evangélium elfogadására.)

Magyarázd el, ez a lecke Pál apostolról szól, aki John Morganhoz hasonlóan figyelt
a Szellemre és sikeres misszionárius volt. Második missziós útján Pál sok üldözést
szenvedett el, de ismét sok embert talált, akik fel voltak készülve, hogy elfogadják
Jézus Krisztus evangéliumát.

Amint Pál második missziós útját tanítod, beszéljétek meg, mit tanulhatunk Páltól
az evangélium tanításáról, önmagunk felkészítésérŒl az evangélium tanulására, és
bizonyságunk megerŒsítésérŒl.

1. Pál, Silás és Timótheus prédikálnak Macedónia- és Görögországszerte

Beszéljétek meg az Ap. csel 15:36–41; 16; 17:1–15; 18:1–22-t. Kérd meg az osztály
tagjait, olvassanak fel kiválasztott verseket. Emlékeztetheted Œket, hogy az Apos-
tolok cselekedetét Lukács írta. Nyilvánvaló, hogy Pállal utazott néhány missziós
útján, mert gyakran használja a mi szót, amikor Pálra és misszionárius társaira
utalt (Ap. csel 16:10).

• Második missziós útja során Pál sok macedóniai és görög városban prédikált, bele-
értve Filippit, Thessalonikát, Bereát, Korinthust és Athént. (Mutassátok meg ezeket
a városokat a térképen.) Hogyan vezette a Szellem Pált és társait az utazás alatt?
(Lásd Ap. csel 16:6–10; 18:9–11.) Hogyan irányította a Szellem fáradozásaitokat az
Úr szolgálatában?

• A szentírások feljegyzik, hogy Lídia hallotta és hitt Pál szavainak, mert az Úr meg-
nyitott a szívét (Ap. csel 16:14–15). Miért szükséges a „kitárt szív” az evangéliumhoz
való megtéréshez? (Lásd Móziás 2:9; T&Sz 64:34.) Kérd meg az osztály tagjait,
beszéljenek élményeikrŒl, amikor az Úr kitárta a szívüket (vagy valaki más szívét,
akit ismernek) az evangélium számára.
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• Miért börtönözték be Pált és társát Filippiben? (Lásd Ap. csel 16:16–24.) Hogyan sza-
badultak ki? (Lásd Ap. csel 16:25–26.) Hogyan használták fel ezt a tapasztalatot mint
misszionáriusi alkalmat? (Lásd Ap. csel 16:27–34.) Milyen egyéb példák vannak az
Egyház történetébŒl vagy saját életünkbŒl arra, amikor az üldözés jóra fordult?

• Mit tanított Pál az embereknek Thessalonikában, amikor három sabbatot töltött
velük a zsinagógában? (Lásd Ap. csel 17:1–3.) Mi volt az eredménye Pál tanításai-
nak Thessalonikában? (Lásd Ap. csel 17:4–10.)

• Hogyan fogadták az emberek Pál tanításait a bereai zsinagógában? (Lásd Ap. csel
17:10–12.) Miként fejleszthetünk ki „teljes készséget” az evangélium tanulására?

2. Pál az athéni filozófusoknak prédikál az Aeropáguson

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 17:16–34-bŒl kiválasztott verseket.
Magyarázd el, miután Pál elhagyta Bereát, Athénba ment, amely akkor a világ kulturá-
lis központja volt. Ott a filozófusok úgy tekintettek Istenre, mint egy elvont létezŒre
vagy erŒre, s nem mint szellemünk szó szerinti Atyjára. Inkább Isten teremtményeit
imádták, mint Istent magát. A kinyilatkoztatást józan ésszel és vitával helyettesítet-
ték, az emberi bölcsességet többre értékelve, mint Isten igazságait.

• Az athéni filozófusok „semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újság-
nak beszélésében vagy hallgatásában” (Ap. csel 17:21). Ez a hajlandóság ma hogyan
nyilvánvaló? Milyen veszélyek rejlenek a mindig „valami újságnak” a kutatásában?

• Mit tanított Pál az athéniaknak IstenrŒl? (Lásd Ap. csel 17:22–31.) Miért fontos
tudnunk, hogy az „Œ [Isten] nemzetségei” vagyunk? (Ap. csel 17:28). Miként segít
nekünk szeretni és imádni Ãt, ha megértjük Isten igazi természetét és szerepét a
mi Atyánkként?

• Pál a filozófusok józan eszét és logikáját IstenrŒl, Atyánkról tett Œszinte tanúbizony-
ságával állította szembe. Az evangélium tanításában miért meggyŒzŒbb az Œszinte
bizonyság, mint a logika és a józan ész? (Lásd 1 Korinthus 2:4–5, 10–13.)

• Miért figyeltek a filozófusok Pálra? (Lásd Ap. csel 17:18–21.) Szerintetek ez az ok
miként hatott Pál üzenetére adott válaszukra? (Lásd Ap. csel 17:32–33.) Hogyan
készülhetünk fel arra, hogy meghalljuk és megértsük egyházi vezetŒink szavait?

3. Pál levélben tanácsokat ad a szenteknek Thessalonikában

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 és 2 Thessalonikabeliekhez írt levelet.

• Pál aggódott a szentekért Thessalonikában, de képtelen volt visszatérni, hogy
meglátogassa Œket, ezért Timótheust küldte (1 Thessalonika 2:17–18; 3:1–2, 5–7).
Miután Timótheus visszatért, Pál két levelet írt a thessalonikai szenteknek,
melyekben tanácsot adott és bátorított Œket. Mit tanulhatunk Pál igyekezetébŒl,
melyet az új egyháztagok érdekében tett?

• Mit tanított Pál az 1 Thessalonika 1:5 és 2:2–12-ben az evangélium hirdetésérŒl
másoknak? (Az osztály tagjainak válaszait sorold fel a táblán.) Ezen alapelvek
követése hogyan segített nektek az evangélium tanításában?

• A thessalonikai szentek milyen aggodalmai tükrözŒdtek Pálnak a második eljövetel-
rŒl adott magyarázatában? (Lásd 1 Thessalonika 4:13–18; 5:1–3.) Mit mondott Pál a
thessalonikaiaknak, mi fog történni a második eljövetel elŒtt? (Lásd 2 Thessalonika
2:1–4.) Hogyan teljesült be ez a prófécia? (Lásd T&Sz 1:15–16; 112:23; Joseph Smith
története 1:19.)
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• Mit mondott Pál a thessalonikai szenteknek, mit kell tenniük, hogy felkészüljenek
a második eljövetelre? (Lásd 1 Thessalonika 5:4–8.) Mit kell tennünk nekünk, hogy
felkészüljünk a második eljövetelre?

Ha felhasználod a „The Second Coming” címı videofilmet, mutasd be most. Rövi-
den beszéljétek meg Elder Packer és Elder Maxwell tanácsát a második eljövetelre
való felkészülésrŒl és arról, hogy ne aggódjunk, mikor fog megtörténni.

• Milyen tanácsot adott Pál a thessalonikaiaknak a szentként élésrŒl? (Lásd 1 Thessa-
lonika 4:9–12; 5:11–22.) Az osztály tagjainak válaszait sorold fel a táblán. Ahogy a
Szellem irányít, beszéljétek meg a felsorolt tanácsok néhány részletét. A beszélgetés
tartalmazhatja, miként követhetjük még teljesebben a tanácsot, és milyen áldást
kapunk, ha így teszünk.

Összegzés Tégy bizonyságot azon tulajdonságok igazságáról, amikrŒl Pál azt tanította, hogy
egy sikeres misszionáriusnak és egy könyörületes utolsó napi szentnek birtokolnia
kell. Ösztönözd az osztály tagjait, törekedjenek e tulajdonságok fejlesztésére, hogy
segíthessenek önmaguknak és másoknak felkészülni az Úr második eljövetelére.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

ezt az ötletet.

Az evangélium tanítása helyes magatartással

A osztály tagjai olvassák el az 1 Thessalonika 2:2–3-at. Emeld ki, Pál azt mondta, hogy
az evangéliumot merészséggel, csalárdság és ámítás nélkül kell tanítani. Elder James
E. Talmage hozzátette, hogy merészen kell az igazságot tanítani anélkül, hogy mások
hitét bírálnánk vagy támadnánk. Mondd el a következŒ történetet ennek illusztrálására:

Amikor diák volt, Elder Talmage-hez egyszer egy férfi azzal a szándékkal közeledett,
hogy egy kitınŒ olajlámpát kínáljon eladásra. Elder Talmage-nek már volt egy lám-
pája, amely számára kielégítŒ volt, de mégis megengedte a lámpaárusnak, hogy
bemenjen a szobájába bemutatni a lámpát.

„Beléptünk a szobámba, és meggyújottam a jó karban lévŒ lámpámat. Látogatóm
hangosan dicsérte. A legjobb ilyenfajta lámpa volt, mondta, és hogy soha nem látott
jobb állapotban lévŒ lámpát. A kanócot fel-le csavarta és kijelentette, hogy a kanóc
illesztése tökéletes.

»Most«- mondta – »engedelmével meggyújtom az én lámpámat« – kivéve azt a táskájá-
ból. ... Fénye beragyogta szobám legtávolabbi sarkát is. Ragyogó lángja az én lámpám
fényét halvánnyá és sápadttá tette. A bemutató meggyŒzŒ pillanatáig soha nem ismer-
tem fel a homályos sötétséget, amelyben éltem és dolgoztam, tanultam és küzdöttem.”

Elder Talmage megvette az új lámpát, és késŒbb ajánlotta, hogy mit tanulhatunk a
lámpaárustól, amint az evangéliumot tanítjuk: „A férfi, aki el akart adni egy lámpát,
nem becsmérelte az enyémet. Az Œ nagyobb fényét az én gyenge lángom mellé tette,
és én igyekeztem megszerezni azt.

Jézus Krisztus Egyházának misszionárius szolgáit ma nem azért küldik el, hogy megro-
hamozzák, sem azért, hogy kigúnyolják az emberek hitét, hanem hogy meggyújtsanak
a világ elŒtt egy magasabb rendı fényt, mely által az ember-gyártotta hitvallás resz-
ketŒ lángjának kormos homálya nyilvánvalóvá válik. Az Egyház munkája alkotó és
nem romboló” (Albert L. Zobell Jr., Story Gems [1953], 45–48; lásd még The Parables of
James E. Talmage, szerk. Albert L. Zobell Jr. [1973], 1–6).
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A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, hogy törekedjenek a Szentlélek sugalmazá-
saira, és kerüljék el az olyan magatartást és tetteket, melyek megakadályozzák, hogy
megkapják ezeket a sugalmazásokat.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ap. csel 18:23–19:41. Pál megkezdi harmadik missziós útját. Akvila és Priscilla
az evangéliumot tanítja Apollósnak. Pál tanít, keresztel és a Szentlélek ajándékát
adományozza a hívŒknek Efézusban. Demeter és a többi ezüstmıves az efézusi
népet fellázítja Pál ellen.

b. Ap. csel 20. Pál elhagyja Efézust és Macedóniában és Görögországban prédikál.
Jeruzsálembe visszamenet egy búcsúbeszédet ír az efézusi egyházi vezetŒknek,
figyelmeztetve Œket a hitehagyásra.

c. Galácziabeliek. Pál levelet ír a galácziabelieknek, megfeddve Œket, mert visszatér-
tek Mózes törvényeihez. Emlékezteti Œket a Jézus Krisztusban való hit szükséges-
ségére és bátorítja Œket, hogy törekedjenek a Szellem gyümölcseire.

2. Ha van térképetek Pál harmadik missziós útjáról, használhatjátok a lecke folyamán.

3. Javaslat a tanításhoz: A legjobb történetek és példák azok, amelyek saját életedbŒl
származnak. Hagyatkozz a Szellemre, hogy segítsen megtudni, mely tapasztalataid
lennének alkalmasak és hasznosak arra, hogy megoszd az osztály tagjaival (lásd
Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 179–182. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat

Kérd meg az osztály tagjait, gondoljanak egy tehetségre vagy jártasságra (mint például
hangszeren játszás, varrás, írás vagy sportjáték), melyet valaha kifejlesztettek, de sokáig
nem használtak. Kérdezd meg:

• Kellemesen éreznétek magatokat, ha ezt a tehetséget vagy jártasságot ma használ-
nátok? Mennyire sikerülne? Mit kellene tennetek, hogy úgy használjátok ezt a
tehetséget vagy jártasságot, mint ahogyan régen tettétek? (Ha senki sem gondol
ilyen tehetségre vagy jártasságra, beszéljetek meg egy példát a te saját életedbŒl.)

Emeld ki, hogy a Szentlélek sugalmazásának a felismerésére lehet úgy gondolni,
mint szellemi tehetségre vagy képességre. Minél többet használjuk ezt a képessé-
get, annál gyakorlottabbakká válunk benne.

• Hogyan fejleszthetjük ki a képességet, hogy felismerjük a Szentlélek sugalmazásait?
(A válaszok tartalmazhatják: igaz életet élni, inspirációra törekedni a Szentlélek
által, engedelmeskedni a sugalmazásoknak, amikor kapjuk Œket.) Mi fog történni,
ha kifejlesztjük ezt a képességet, és aztán elhanyagoljuk?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Magyarázd el, a mai beszélgetés, mely Pál harmadik missziós útjáról és a Galácziabeli-
ekhez írt levelérŒl szól, tartalmazni fogja annak a helyzetnek a megbeszélését, amelyben
követnünk kell a Szentlélek sugalmazásait, és hogy milyen áldásokat kapunk, ha így
cselekszünk.

Imádságos szívvel válaszd ki a szentírásrészleteket és kérdéseket, amelyek legjobban
megfelelnek az osztály tagjai szükségleteinek. Beszéljétek meg, ezek a szentírások
hogyan vonatkoznak mindennapi életünkre. Ösztönözd az osztály tagjait, beszéljenek
a szentírás alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

1. Pál tanít, keresztel, és a Szentlelket adományozza az efézusi hívŒknek

Beszéljétek meg az Ap. csel 18:23–19:41-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak
fel kiválasztott verseket. Magyarázd el, miután Pál visszatért a második missziós útjá-
ról, egy kis idŒt Antiókiában töltött, majd elindult harmadik missziós útjára (Ap. csel
18:22–23). E harmadik missziós útja alatt ideje legnagyobb részét – közel három évet
– Efézusban töltött, prédikálva az evangéliumot. (Ha használjátok a térképet, mutasd
meg, mikor hol tartózkodott Pál, amint a harmadik missziós útjáról beszélgettek.)

• Apollós zsidó volt, aki tudott a keresztelésrŒl, ahogyan azt KeresztelŒ János taní-
totta, de nem tudott a Szentlélek ajándékáról. Amikor Akvila és Priscilla, az Egyház
két Efézusban élŒ tagja hallotta Apollóst prédikálni, tanították Œt, és „nyilvábban
(tökéletesebben) kifejtették elŒtte az Istennek útát” (Ap. csel 18:26). Milyen tulaj-
donságok tették Apollóst taníthatóvá? (Lásd Ap. csel 18:24–28.) Ezek a tulajdon-
ságok hogyan tették Œt hatékony tanítóvá is? Hogyan fejleszthetjük mi ki ezeket a
tulajdonságokat?

• Milyen szellemi megnyilatkozás történt, amikor néhány efézusi megkapta a Szent-
lélek ajándékát? (Lásd Ap. csel 19:6.) Milyen más esetekben történt efféle megnyi-
latkozás? (Lásd Ap. csel 2:1–4; 10:44–46. Az apostolok nyelveken szóltak, amikor
megkapták a Szentlélek ajándékát pünkösd napján. Számos pogány Czézárában
szintén nyelveken szólt, miután Péter látomást kapott arról, hogy az evangéliumot
tanítani kell a pogányoknak.) A Szentlélek milyen megnyilatkozását lehet manap-
ság gyakran tapasztalni? (Lásd néhány példáért a T&Sz 6:15, 23; 8:2; lásd még
1 Királyok 19:12.)

• Miért hagyta ott Pál az efézusi zsinagógát és kezdett el tanítani Tírannusban?
(Lásd Ap. csel 19:8–9. Jegyezd meg, hogy a vetekedvén szó ebben a versben prédiká-
lást vagy érvelést jelent.) Miként kell válaszolnunk azoknak az embereknek, akik
bírálják vagy ellenzik az evangéliumot? (Lásd 3 Nefi 11:29–30.)

Elder Marvin J. Ashton tanította: „Amikor mások hite különbözik a mi hitünktŒl,
nem szabad vitatkozni vagy ugyanolyan módon beszélni vagy veszekedni velük. ...
A mi felelŒsségünk, hogy megmagyarázzuk helyzetünket ésszerı viselkedés, barátsá-
gos meggyŒzés és pontos tények által. A mi felelŒsségünk, hogy szilárdan és hajlít-
hatatlanul álljunk a mai és az evangélium örökkévaló alapelveinek erkölcsi talaján,
de ne vitatkozzunk emberekkel vagy szervezetekkel. A vita falakat épít és akadályokat
állít fel. A szeretet ajtókat nyit meg. ... A vita soha nem volt és soha nem lesz a fejlŒ-
dés szövetségese” (Conference Report, 1978. ápr., 10; vagy Ensign, 1978. máj., 7–8).

• Miért hozta ki a sodrából Demetert és a többi ezüstmıvest Pál prédikálása? (Lásd
Ap. csel 19:23–28. Diána-templomokat (hamis istennŒ) készítettek és árultak és
aggódtak, hogy elveszítik vevŒiket, mivel Pál segített az embereknek, hogy megtér-
jenek Jézus Krisztus evangéliumához.) Hogyan befolyásolja az anyagi gazdagságért

Aszentírásmegbeszé-
léseésalkalmazása
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vagy világi érdekekért való aggódás Istenhez való hıségünket? Az ilyen aggodal-
mak miként hatnak arra a képességünkre, hogy meghalljuk a Szellem sugalmazását?

• Vessétek össze Demeter és az ezüstmıvesek magatartását azoknak az efézusiaknak
a magatartásával, akik elégették varázslókönyveiket, amikor Jézus Krisztust kezdték
követni (Ap. csel 19:18–19). Miként tarthatjuk meg a helyes nézŒpontot a földi
javakat illetŒen?

2. Pál búcsúlevelet ír az efézusi egyházi vezetŒknek

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 20-ból kiválasztott verseket. Magyar-
ázd el, Pál elhagyta Efézust és Macedóniában és Görögországban utazott az evan-
géliumot prédikálva. Tervezte, hogy visszatér Jeruzsálembe a pünkösd ünnepére.
Visszamenvén Jeruzsálembe hírnököt küldött Efézusba, hogy megkérje az Egyház
vezetŒit, találkozzanak vele Miletusban. Egy lelkesítŒ búcsúlevelet küldött, majd
folytatta útját.

• Mivel Pál azt hitte, ez lesz az utolsó alkalom, hogy az efézusi vénekhez (elderek-
hez) beszéljen, mit hangsúlyozott búcsúbeszédében? (Lásd Ap. csel 20:28–35.) Kik
voltak a „gonosz farkasok”, akiktŒl Pál óva intette Œket? (Lásd Ap. csel 20:29. Az
egyház ellenségei.) Ki mástól óvta Œket Pál? (Lásd Ap. csel 20:30. Az egyház hite-
hagyott tagjaitól, akik megpróbálnak más tagokat tévútra vinni.) Miként védekez-
hetünk életünkben a hitehagyás ellen?

• Mit mondott Pál az efézusi véneknek (eldereknek), mit kell tenniük, hogy megvédjék
az egyház tagjait azoktól, akik megpróbálják Œket eltéríteni az egyháztól? (Lásd
Ap. csel 20:28; lásd még János 21:15–17.) Hogyan segíthetünk megvédeni Isten
nyáját a „gonosz farkasok”-tól?

• Pál az efézusi testvéreknek írt levelét azzal fejezi be, hogy emlékezteti Œket az Úr
tanítására: „jobb adni, mint venni” (Ap. csel 20:35). Hogyan tapasztaltátok meg
ennek az igaz voltát életetekben?

3. Pál megfeddi és tanácsot ad a galácziabeli szenteknek

Olvassátok el és beszéljétek meg Pálnak a galácziabeliekez írt levelét. Magyarázd el,
míg Pál a második missziós útján volt, írt egy levelet a szenteknek Galácziába, akik
közül sokan visszatértek Mózes törvényének megtartásához. Megfeddte azokat, akik
azt hitték, az üdvösség a Mózes törvénye által megkívánt cselekedetek által, és nem
a Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges.

• Mi volt a célja Mózes törvényének? (Lásd Galáczia 3:23–26; Jákób 4:4–5; Móziás
13:29–30. Az Úr adta az izráelitáknak ezt a törvényt, hogy emlékeztesse Œket Ãrá,
és hogy felkészítse Œket az üdvösség elnyerésére engesztelŒ áldozata által.) Hogyan
töltetett be Mózes törvénye? (Lásd 3 Nefi 15:2–5; Alma 34:10; 3 Nefi 9:19. Jézus
töltötte be Mózes törvényét engesztelŒ áldozata által, melyet a törvény sok szertar-
tása szimbolizált.)

• Pál meghökkent, hogy a galácziai szentek Jézus Krisztus evangéliumának megis-
merése után olyan hamar visszatértek Mózes törvényéhez. (Galáczia 1:6; 4:9).
E visszatérés Mózes törvényeihez miért mutatta az Úrba vetett hit hiányát? (Lásd
Galáczia 2:16; 3:1–5; 5:1–6.)

• Pál idejében néhányan Jézus Krisztus evangéliumának kiforgatására vagy megvál-
toztatására törekedtek (Galáczia 1:7–8). Milyen mai bizonyítékai vannak ennek?
Hogyan kell reagálnunk az igyekezetre, hogy kiforgassák az evangéliumot?
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• Mit tanulhatunk a Galáczia 1:11–12-bŒl arról, hogy miként szerezhetünk bizonysá-
got az evangéliumról? Miért fontos, hogy bizonyságaink a Jézus Krisztustól szár-
mazó kinyilatkoztatáson alapuljanak? (Megbeszélhetitek, hogy azok a bizonyságok,
melyek más alapon épültek, mint például társadalmi kapcsolatok vagy intellektuális
elemzés, milyen gyakran nem állják ki a hit próbáit.)

• Pál figyelmeztette a galácziaiakat, tegyenek a „test cselekedetei” ellen (Galáczia
5:19). Mik a test cselekedetei? (Lásd Galáczia 5:19–21.) Mik a következményei e
cselekedetek megtételének? (Lásd Galáczia 5:21.) A test cselekedeteinek a mai
világban való uralkodó voltának ellenére mit tehettek ti ezen a héten, hogy tök-
életesítsétek azt a szellemi környezetet, amelyben éltek?

• Pál bátorította a galácziaiakat, törekedjenek a Szellem általi élet gyümölcseire
vagy eredményeire (Galáczia 5:16, 25). Melyek ezek a gyümölcsök? (Lásd Galáczia
5:22–23.) Ezek a gyümölcsök miként mutatkoznak meg a ti életetekben? Mit kell
tennünk, ha érezzük e gyümölcsök hiányát életünkben?

• Mit tanított Pál a galácziai szenteknek, hogyan kell bánniuk felebarátaikkal? (Lásd
Galáczia 5:14; 6:2; lásd még Móziás 18:8–10.) Hogyan hordozhatjuk egymás terhét?
Ha így teszünk, ez hogyan visz bennünket közelebb Jézus Krisztushoz?

• Mire gondolt Pál, amikor ezt mondta: „Isten nem csúfoltatik meg”? (Lásd Galáczia
6:7; lásd még T&Sz 63:58. Az egyik jelentése az, hogy akik engedetlenek Isten iránt
és nem bánják meg bıneiket, megcsúfolják Ãt és meg lesznek büntetve.) Ma
miként csúfolják meg az emberek Istent?

• Mit jelent, hogy „a mit vet az ember, azt aratandja is”? (Lásd Galáczia 6:7–9.) Ez az
alapelv hogyan alkalmazható arra a képességünkre, hogy meghalljuk és kövessük a
Szentlélek sugalmazásait? Hogyan alkalmazható ez más emberekkel való kapcsola-
tainkra? Hogyan alkalmazható ez életünk egyéb helyzeteire?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy az olyan igaztalan magatartások és tettek, mint például a
viszálykodás, világiasság és hitehagyás, megakadályoznak bennünket, hogy sugalma-
zásokat kapjunk a SzentlélektŒl. De ha igaz életre törekszünk és követjük a sugalmazá-
sokat, amiket kapunk, a képességünk, hogy felismerjük és kövessük a sugalmazásokat,
növekedni fog. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy kutassák és kövessék a Szentlélek
sugalmazásait.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

ezt az ötletet.

Úgy tanítani az evangéliumot, ahogy Pál tanította

• Mit tanulhatunk Páltól az evangélium tanításáról? (Lásd Ap. csel 19:8–10, 21;
20:7–12, 18–24, 27, 31, 35–36. Lásd még a beszélgetést az 1 Thessalonika 1:5 és
2:2–12-rŒl a 31. leckében.)

Az osztály tagjainak válaszait sorold fel a táblán, és beszéljétek meg, hogyan követ-
hetjük Pál példáját tanításunk során.
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A lecke célja A lecke célja inspirálni az osztály tagjait, hogy törekedjenek az áldásokra, melyek abból
erednek, hogy Krisztussal eggyé lesznek a Szellem követése és az erkölcsi tisztaság által.

Felkészülés 1. Olvassátok el, töprengjetek el és imádkozzatok a következŒ szentírásokról:

a. 1 Korinthus 1:10–13; 3:1–11. Pál figyelmezteti a szenteket, kerüljék a viszályt
és legyenek egyek értelemben és véleményben.

b. 1 Korinthus 1:17–31; 2:1–16. Pál azt tanácsolja a szenteknek, hogy inkább
hagyatkozzanak a Szellemre, mint a világ bölcsességére és filozófiáira.

c. 1 Korinthus 3:16–17; 5; 6:9–20. Pál figyelmezteti a szenteket, hogy legyenek
erkölcsileg tiszták.

2. További olvasmány: 1 Korinthus 7–10.

3. Javaslat a tanításhoz: Elder Boyd K. Packer tanácsolta: „Egy tanító számára lényeges
tudni, hogy az emberek alapvetŒen jók. Lényeges tudni, hogy hajlandóságuk az,
hogy azt tegyék, ami helyes. Ilyen emelkedett eszme a hit növelése. Ez teljesen
megváltoztatja a dolgot, amikor saját gyermekeink elŒtt állunk, vagy egy osztálynyi
fiatalhoz megyünk, hogy tanítsuk Œket” (Teach Ye Diligently [1975], 73).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajádodat.

Rajzolj egy utat a táblára, és egy autót vagy egy másik jármıvet az útra. Majd mondd
el a következŒ élményt, melyet Elder Joseph B. Wirthlin mondott el:

„Egy este, amikor egy hegyi úton utaztunk egy felhŒszakadásban, melyet gyakori
mennydörgés és villámlás tarkított, Wirthlin nŒtestvér és én alig láttuk az utat, sem
elŒttünk, sem jobbra, sem balra. Sokkal erŒsebben figyeltem az úton a fehér vonalakat,
mint azelŒtt valaha. A saját sávunkban maradás megakadályozott bennünket abban,
hogy letérjünk az útról és lezuhanjunk a mély kanyonba az egyik oldalon, és segített
elkerülni az összeütközést a másikon. Nagyon veszélyes lehetett volna, ha bármely
sávba elkalandozunk. Aztán ezt gondoltam: »Egy józan gondolkodású ember vajon
eltérne-e a forgalmi sávtól jobbra vagy balra, ha tudná, hogy az eredménye végzetes
lenne? Ha becsesnek tartaná halandó életét, bizonyára e sávok között maradna.«

Annak a hegyi úton való utazásnak az élménye olyan hasonló az élethez. Ha az Isten
által megjelölt sávok között maradunk, meg fog védeni bennünket, és biztonságban
megérkezhetünk úti célunkhoz” (Conference Report, 1990. okt., 80; vagy Ensign,
1990. nov., 64).

Magyarázd el, hogy amikor Pál az elsŒ levelét írta a korinthusi szenteknek, közülük
néhányan kezdtek letérni az evangélium ösvényeirŒl. Ez a lecke azt fogja tárgyalni,
hogy Pál bınbánatra inti a szenteket abban a három dologban, amiben kezdtek
letérni. Rajzolj fel három sávot a táblára, melyek azt mutatják, hogy egy jármı letér az
útról. Az elsŒ sáv végére írd fel: versengés és megosztottság. A második sáv végére írd fel:
a világ bölcsességére hagyatkozás. A harmadik sáv végére írd fel: erkölcstelenség.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, Pál tanácsa miként
alkalmazható napjainkban, és mi hogyan alkalmazhatjuk tanításait az életünkben.

1. Kerüljétek a versengést és legyetek egyek

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 Korinthus 1:10–13; 3:1–11-et.

• Milyen problémáról beszélt Pál az 1 Korinthus 1:10–13-ban? Mit jelentett az, hogy
néhány szent azt állította, Œ „Pálé”, néhány „Apollósé”, néhány „Kéfásé [Péter]” és
néhány „Krisztusé”? (Ahelyett, hogy egyek lettek volna Jézus Krisztus követŒiként,
néhányan a szentek közül csoportokra vagy pártokra osztották magukat az egyhá-
zon belül.) Hogyan követjük el néha mi is ugyanezt a hibát? Melyek a következmé-
nyei az ilyen fajta megosztottságnak? A megosztottság és versengés hogyan bef-
olyásolja közösségünket Krisztus tanítványaiként? (Lásd Móziás 18:21–22; 3 Nefi
11:29–30; T&Sz 38:27.)

• Mit tanácsolt Pál a szenteknek, mit tegyenek, hogy jobban egyek legyenek? (Lásd
1 Korinthus 1:10. Amikor az osztály egyik tagja ezt a verset olvassa, Pál tanácsának
minden részletét sorold fel a táblán az alábbiak szerint.) Miként alkalmazhatjuk
ezt a tanácsot otthon és az Egyházban?

a. „egyképen szóljatok”,
b. „ne legyenek köztetek szakadások”,
c. „legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben

(döntésben, ítéletben)”.

• Miért kapták a korinthusi szentek az evangéliumnak csak a „tejét” (Lásd 1 Korinthus
3:1–4.) A versengés miért akadályozza meg, hogy az evangélium „húsát” kapjuk?
Hogyan készülhetünk fel arra,hogy az evangélium„húsával”tápláljanak bennünket?

• Pál azt tanította, hogy az evangéliumnak sok szolgája van, de Jézus Krisztus az
egyedüli biztos alap (1 Korinthus 3:5–11). Miért fontos, hogy az ÜdvözítŒ legyen
hitünk alapja? (Lásd Hélamán 5:12.)

2. Inkább a Szellemre hagyatkozzatok, mint a világ bölcsességére

Beszéljétek meg az 1 Korinthus 1:17–31; 2:1–16-ot. Kérd meg az osztály tagjait,
olvassanak fel kiválasztott verseket.

• Pál azt tanította, hogy Isten bölcsessége e világnak bölcsességét „bolondsággá tette”
(1 Korinthus 1:18–21). Miként különbözik Isten bölcsessége a világ bölcsességétŒl?
(Lásd Ésaiás 55:8–9; T&Sz 38:1–2.) Milyen példái vannak annak, ahogyan Isten
bölcsessége bolondsággá tette a világ bölcsességét?

• Hogyan lehet a világi tudás áldás számunkra? (Ha szükséges, magyarázd el, a világi
tudás nem vallásos tudást jelent.) Hogyan lehet ez botránykŒ számunkra? Miként
tarthatjuk egyensúlyban a világi és a szellemi tudást? (Lásd 2 Nefi 9:28–29.)

Spencer W. Kimball elnök tanította: „Van lehetŒség arra, hogy mindkettŒt [világi és
szellemi tudást] egyszerre szerezzük meg. ... Ha úgy töltjük halandó idŒnket, hogy
világi tudást halmozunk fel, a szellemi kirekesztésével, akkor zsákutcában vagyunk,
mert ez az idŒ arra adatott az embernek, hogy felkészüljön az Istennel való találko-
zásra, ez az idŒ a hit felépítésére, a keresztelés megvalósítására, a Szentlélek elnye-
résére, a szertartások elvégezésére adatott. E programmal járhat együtt a világi
tudás, mert még a szellemvilágban, a halál után is, szellemünk folytathatja a tan-
ulást” (The Teachings of Spencer W. Kimball, szerk. Edward L. Kimball [1982], 390).

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

138



• Mire gondolt Pál, amikor azt mondta, hogy „a világ bolondjait választotta ki az
Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erŒtleneit ..., hogy megszégye-
nítse az erŒseket”? (1 Korinthus 1:27). Miért választja ki Isten gyakran a „világ
erŒtleneit”, hogy megvalósítsa céljait?

• Milyen erŒtlenségekkel nézett szembe Pál, amikor az evangéliumot tanította? (Lásd
1 Korinthus 2:1–3.) ErŒtlenségei hogyan tétettek erŒsségekké? (Lásd 1 Korinthus
2:2, 4–5.) Miként segített nektek az Úr, amikor nem éreztétek magatokat megfelelŒ-
nek, vagy féltetek elvégezni a munkáját?

• Pál szerint hogyan ismerhetjük meg „az Isten dolgait”? (Lásd 1 Korinthus 2:10–13.)
Néha miért hagyatkozunk jobban a saját bölcsességünkre és értelmünkre, mint a
Szellem általi kinyilatkoztatásra? Milyen különbségeket figyeltetek meg a Szellem-
tŒl származó tudás, és csupán az értelemtŒl származó tudás között?

Elder Bruce R. McConkie tanította: „A tiszta vallás a Szellem dolga, nem csupán az
értelemé, és igazságait bele kell plántálni az azt meghallók szívébe a Szellem hatalma
által, máskülönben az emberi lélek nem változik meg ... és az üdvösséget kutatók
nem elevenednek meg Krisztusban” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 köt.
[1966–73], 2:318).

• Pál azt tanította, hogy az „érzéki ember” számára lehetetlen Isten dolgait felfogni
(1 Korinthus 2:14). Miért van ez így? Mit kell tennünk, hogy legyŒzzük az érzéki
embert? (Lásd Móziás 3:19.)

3. Legyetek erkölcsileg tiszták

Olvassatok fel és beszéljetek meg az 1 Korinthus 3:16–17; 5; 6:9–20-ból kiválasztott
verseket.

• Mihez hasonlítja Pál a testünket? (Lásd 1 Korinthus 3:16–17; 6:19–20.) Szerintetek
miért megfelelŒ ez az összehasonlítás? Milyen dolgok szennyezhetik be testün-
ket? Mit kell tennünk, hogy testünket templomként kezeljük?

• Korának sok súlyos bınére való figyelmeztetésébe Pál számos szexuális bınt is
belevett (1 Korinthus 6:9). Mi Isten törvénye a szexuális erkölcsöt illetŒen? (Lásd
T&Sz 42:23; 59:6.)

Elder Richard G. Scott mondta: „Bármely házassági köteléken kívüli nemi kapcsolat
– értek ezalatt bármilyen szándékos érintkezést más testének szent, bizalmas részei-
vel, felöltözve vagy ruhátlanul – bın, és Isten által tiltott. Törvényszegés (Isten tör-
vényének a megszegése) ezeknek az érzelmeknek a szándékos izgatása saját testete-
ken belül is” (Conference Report, 1994. okt., 51; vagy Ensign, 1994. nov., 38).

• Miért olyan súlyosak a szexuális bınök? (Lásd a következŒ idézeteket.) Milyen
áldásai vannak az erkölcsileg tiszta életnek?

Elder Joseph B. Wirthlin tanította: „Az utóbbi évek legáthatóbb csalása az az eszme,
hogy az erkölcstelenség normális és elfogadható, és nincsenek negatív következ-
ményei. Valójában az erkölcstelenség sok szenvedésnek és sok egyéb problémának
szolgál alapjául, melyek ma gyakoriak, beleértve a terjedŒ betegségeket, az abortuszt,
a szétesett családokat, az apa nélküli családokat, és az anyákat, akik még maguk is
gyermekek” (Conference Report, 1994. okt., 100–101; vagy Ensign, 1994. nov., 76).

Elder Boyd K. Packer tanította: „A [Sátán] tudja, hogy ez a teremtŒ erŒ a tervnek
nem csupán egy mellékes eseménye, hanem kulcsa annak. Tudja, ha rávesz
benneteket arra, hogy ezt az erŒt éretlen módon, túl korán használjátok, vagy
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visszaéljetek vele bármilyen módon, akár el is veszíthetitek az örökkévaló fejlŒdés
lehetŒségeit (Conference Report, 1972. ápr., 137; vagy Ensign, 1972. júl., 112).

• Pál azt tanácsolta a szenteknek, hogy „paráznákkal ne társalogjatok [érintkezzetek]”
(1 Korinthus 5:9). Ez a tanács hogyan alkalmazható ránk? (Beszéljétek meg, hogy
a barátok és a szórakozás formái, melyeket választunk, miként hatnak vágyunkra és
képességünkre, hogy erkölcsileg tiszták legyünk.) Hogyan kerülhetjük el az erkölcste-
len hatásokat?

• Milyen módszereket használ a Sátán, hogy megpróbáljon meggyŒzni bennünket,
hogy vannak kivételek Isten erkölcsi törvénye alól? (Lásd az alant lévŒ idézetet.)
Miként állhatunk ellent e kísértéseknek? MirŒl biztosít bennünket az 1 Korinthus
10:13, amint igyekszünk ellenállni annak a kísértésnek, hogy szexuális bınt köves-
sünk el? Miként kaptatok áldásokat, amint az Úr segítségére törekedtetek, hogy
ellenálljatok a kísértésnek?

Elder Richard G. Scott mondta: „A Sátán megkísérti az embert, hogy elhiggye, van-
nak megengedhetŒ szintjei a fizikai érintkezésnek az abba beleegyezŒ személyek
között, akik az általuk elŒidézett érzelmek erŒteljes izgatására törekszenek, és ha
azokat korlátok között tartják, nem lesz káros hatása. Mint Jézus Krisztus tanúja ta-
núsítom, ez teljesen hamis. ... Határozzátok el, mit fogtok tenni és mit nem. Ami-
kor kísértés jön, ne változtassátok meg mértékadó normáitokat” (Conference
Report, 1994. okt., 51; vagy Ensign, 1994. nov., 38).

• Milyen ígéretet kínál Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata azoknak, aki megbánják a
szexuális bınt? (Lásd 1 Korinthus 6:11; Ésaiás 1:18; D&C 58:42.)

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy Pálhoz hasonlóan korunk apostolai és prófétái továbbra
is tanítanak bennünket, hogy mit kell tennünk, hogy az Úr által felállított határokon
belül maradjunk. Röviden megbeszélhettek egy utóbbi konferencia beszédet, melyben
a próféta vagy az apostolok egyike arról a témáról beszélt, amivel Pál foglalkozott a
korinthusbeliekhez írt levelében, mint például elkerülni a versengést, a Szellemre
hagyatkozni, vagy erkölcsileg tisztának maradni. Ha alkalmas, beszélj arról, hogyan
kaptál áldást, amint Pál vagy az egyik utolsó napi apostol vagy próféta tanácsát
alkalmaztad.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. „... a miket Isten készített az Œt szeretŒknek” (1 Korinthus 2:9)

• Mi a legcsodálatosabb vagy leggyönyörıbb dolog, amit valaha láttál vagy tapasztaltál?

Az osztály egy tagja olvassa el az 1 Korinthus 2:9-et. Tégy bizonyságot arról, hogy az
áldások, amelyeket Isten készített számunkra, ha szeretjük Ãt és megtartjuk parancso-
latait, csodálatosabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni.

2. „... atyafi atyafival törvénykezik ...” (1 Korinthus 6:6)

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 Korinthus 6:1–8-at.

• Hogyan rendezte a vitáját sok szent Korinthusban? (Lásd 1 Korinthus 6:1–8.)
Miként okozott ez nagyobb megosztottságot? Ez a probléma hogyan nyilvánvaló
manapság? Mit tanulhatunk Pál tanácsából?
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A lecke célja A lecke célja, hogy segítsen az osztály tagjainak felismerni, hogy fontos az evangé-
lium tantételei szerint élni és a papsági szertartásokban részesülni.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. 1 Korinthus 11:1–3, 11–12. Pál a férjeknek és feleségeknek egymással és az
Úrral való kapcsolatáról tanít.

b. 1 Korinthus 11:17–29. Pál azt tanítja, az úrvacsora az ÜdvözítŒ áldozatának
szimbóluma, és az Ã emlékezetére kell részesülni belŒle.

c. 1 Korinthus 12–14. Pál azt tanítja, hogy sok szellemi ajándék van, amelyek
mind fontosak az Egyháznak. Tanítja, hogy a krisztusi szeretet fontosabb, mint
bármely más ajándék vagy tehetség. Azt tanítja, hogy a szellemi ajándékokat
mindenki javára kell felhasználni.

d. 1 Korinthus 15. Pál azt tanítja, hogy Jézus Krisztus miatt fel fogunk támadni.
A halottakért való keresztelésrŒl és a dicsŒség három fokozatáról is beszél.

2. További olvasmányok: 3 Nefi 18:1–14; Moróni 7:44–48; 10:8–18; Tanok és szövet-
ségek 46:1–26; 76:50–119; 88:27–32, 95–102.

3. Ha a következŒ képek hozzáférhetŒk, használj néhányat a lecke folyamán, hogy
szemléltesd a krisztusi szeretetet: Sorunkra várva (62316), Megosztozkodni a tricik-
lin (62317), Családi móka (62384), Betegek megáldása (62342; Evangéliumi kép-
csomag 613), Házitanítás (Evangéliumi képcsomag 614), Egymást szolgálva (Evan-
géliumi képcsomag 615).

4. Javaslat a tanításhoz: Az evangélium hatékony tanításához a tanítóknak megértŒ
szívre van szükségük. Az osztály tagjai szükségleteinek jobb megértéséhez a tanítók-
nak krisztusi szeretettel kell rendelkezniük, és kell, hogy a Szent Szellem irányítsa
Œket. A tanítóknak imádságos szívvel kell megfontolniuk minden egyes osztálytag
szükségleteit, és hogy miként elégítse ki ezeket a szükségleteket (lásd Tanítás, nincs
nagyobb elhívás [36123], 12–13, 31–39, 92, 98–99, 102. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységek egyikét
vagy egy sajátodat.

Kérdezd meg az osztály tagjait, tudják-e, mit jelent a vasúti váltó. Rajzolj fel egyet a
táblára (a következŒ lapon lévŒ rajz szerint), és magyarázd el, a vasúti váltó olyan hely
egy vasúti sínpályán, ahol a vonatot átirányítják az egyik sínpárról a másikra.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Meséld el a következŒ élményt, melyet Elder Gordon B. Hinckley mondott el:

„Sok évvel ezelŒtt egyik vasútunk fŒnökségén dolgoztam. Egy nap telefonhívást
kaptam egyik ellenkezŒ irányú vasúton dolgozó kollégámtól a New Jersey állambeli
Newarkból, aki közölte, hogy egy személyvonat a poggyászkocsija nélkül érkezett
meg. Az utasok dühösek voltak.

Felfedeztük, hogy a vonatot megfelelŒen indították el a kaliforniai OaklandbŒl, és
megfelelŒen továbbították St. Louis-ba, amely állomásról a keleti parton lévŒ célállo-
más felé kellett irányítani. De St. Louis-ban, a rendezŒpályaudvaron egy figyelmetlen
váltókezelŒ egy kis darab acélt elmozdított csupán hét és fél centiméterrel. Az a kis
darab acél egy váltó volt, és a vasúti kocsi, melynek a New Jersey állambeli Newark-
ban kellett volna lennie, a luisianai New Orleans-ban volt, kétezeregyszáz kilométer-
rel távolabb” (Conference Report, 1972. okt., 106–7; vagy Ensign, 1973. jan., 91).

Amikor befejezed a történetet, utalj a táblán lévŒ vasúti váltóra, és tedd fel a következŒ
kérdéseket:

• Hogyan lehetett egy ilyen látszólag csekély változás ilyen jelentŒs hatással a vonat
helyzetére? Melyek életünk lehetséges váltói? (A válaszok tartalmazhatják a dön-
téseket, új tudást vagy bármit, amely megváltoztatja életünk irányát. A váltók
lehetnek negatívak, ha eltérítenek az igazságtól, vagy pozitívak, ha visszavisznek a
helyes vágányra.)

Pál korinthusiakhoz írott elsŒ levelének utolsó fejezetei négy tantételi váltóról szólnak,
ahol a korinthusiak eltértek az igazságtól. Magyarázd el, amint e fejezetekben Pál
tanításait tanulmányozzuk, megerŒsíthetjük elkötelezettségünket az igazságosság
(igaz élet) ösvényének a követésére, mely Mennybéli Atyánkhoz fog vezetni.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmazha-
tók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó érzéseikrŒl.

1. A férjeknek és feleségeknek egymással és az Úrral való kapcsolata

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 Korinthus 11:1–3, 11–12-t.

• Mely három kapcsolatról beszél Pál az 1 Korintus 11:3-ban? Szerintetek Pál miért
vette egybe e három kapcsolatot? Milyen tulajdonságok léteznek Jézus Krisztus és
Atyja kapcsolatában? (Lásd János 5:20; 8:29; 17:21–22.) Hogyan fejleszthetjük ki
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ezeket a tulajdonságokat a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban? Hogyan fej-
leszthetik ki a férjek és feleségek ezeket a tulajdonságokat kapcsolatukban?

• Mit jelent, hogy „sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az
Úrban”? (1 Korinthus 11:11). Miért olyan fontos a férj és feleség kapcsolata Isten
országában? Mit tanít ez arról, ahogyan a férjeknek és feleségeknek bánniuk kell
egymással?

Marion G. Romney elnök tanította: „[Egy férjnek és feleségnek] egyeknek kell
lenniük egyetértésben, tiszteletben és kölcsönös kíméletességben. Egyikük sem
tervezhet vagy követhet a másiktól független cselekvési irányt. Együtt kell tan-
ácskozniuk, imádkozniuk és dönteniük. ... Emlékezzetek, sem a férj, sem a feleség
nem rabszolgája a másiknak. A férjek és feleségek egyenlŒ partnerek” (“In the
Image of God,” Ensign, 1978. márc., 2, 4).

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, beszéljétek meg, ezek a kapcsolatok
miként mıködhetnek pozitív vagy negatív váltóként életünkben.

2. Az úrvacsora célja

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 Korinthus 11:17–29-et. Magyarázd el, hogy
sok szent Korinthusban nem tartotta szem elŒtt az úrvacsora szertartásának célját.
Ahelyett, hogy az úrvacsora szertartására koncentráltak volna, versengtek egymással,
és mértéktelenül ettek és ittak (1 Korinthus 11:18–22).

• Mi az elsŒdleges célja az istentiszteletnek (ahol úrvacsorát osztanak)? (Lásd Joseph
Smithnek az 1 Korinthus 11:20-ra vonatkozó fordítását, mely azt mondja: „enni
az Úr vacsorájából”.)

Elder Jeffrey R. Holland tanította: „Mivel olyan nagyon sok forog kockán, [az úrva-
csorát] komolyabban kell venni, mint néha teszik. ErŒteljes, tiszteletteljes, elmél-
kedŒ pillanatnak kell lenni. Ösztönöznie kell a szellemi érzéseket és benyomásokat.
Mint ilyet, nem lehet elhamarkodni. Nem olyasvalami, amin »túl kell esni«, hogy
az istentisztelet igazi célja megvalósulhasson. Ez a gyılés (istentisztelet) igazi célja”
(Conference Report, 1995. okt., 89; vagy Ensign, 1995. nov., 68).

• Pál szerint mik az úrvacsora igazi céljai? (Lásd 1 Korinthus 11:23–26; lásd még
Lukács 22:19–20.) Hogyan koncentrálhatunk jobban elménkkel és szívünkkel
Jézusra, amint részesülünk az úrvacsorából?

• Mit tanított Pál annak fontosságáról, hogy arra érdemesen részesüljünk az úrva-
csorából? (Lásd 1 Korinthus 11:27–29.) Mit jelent arra érdemtelenül részesülni az
úrvacsorából? Az érdemességünk vizsgálata miért fontos része az úrvacsorának?

• Milyen áldásokat kaptatok azért, mert részesültetek az úrvacsorából? Hogyan
tehetjük ezt a szertartást jelentŒségteljesebbé életünkben?

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, beszéljétek meg, az úrvacsora iránti
magatartásunk hogyan lehet életünk váltója.

3. A szellemi ajándékok fontossága

Beszéljétek meg az 1 Korinthus 12–14-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel
hangosan kiválasztott verseket. Magyarázd meg, Pál levele azt sejteti, hogy a szentek
Korinthusban valószínıleg túl nagy jelentŒséget tulajdonítottak a nyelveken szólás
ajándékának (1 Korinthus 14:2–14, 27–28). A 12–14 fejezetekben Pál megmagyarázza,
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hogy a Szellem minden ajándéka fontos, de a szenteknek olyan ajándékokra kell
törekedniük, amelyek mindenkinek a hasznára lesznek.

• Mik a szellemi ajándékok? (Szellemi áldások vagy képességek, melyek a Szentlélek
által adatnak. Lásd 1 Korinthus 12:7–11; T&Sz 46:11.) Miért ad Isten szellemi aján-
dékokat (Lásd T&Sz 46:26.) ?

• A Szellem mely ajándékait tapasztaltad meg vagy figyelted meg? (Felsorolhattok
és megbeszélhettek néhányat a szellemi ajándékok közül, amelyek az 1 Korinthus
12:8–10, Moróni 10:8–17, és T&Sz 46:13–25-ben vannak kijelentve.) Hogyan
áldottak meg benneteket vagy másokat ezek az ajándékok?

• Szerintetek Pál miért hasonlította az Egyház tagjait különbözŒ testrészekhez?
(1 Korinthus 12:12–25. Azért, hogy megmutassa, minden tag fontos a többi tagnak
és az Egyház egészének.) Hogyan alkalmazhatjuk ezt az összehasonlítást a Szellem
különöbzŒ ajándékaira?

• A szentírások azt tanácsolják, hogy törekedjünk szellemi ajándékokra (1 Korinthus
12:31; T&Sz 46:8). Milyen indítékokkal kell törekednünk a szellemi ajándékokra?
(Lásd 1 Korinthus 14:12; T&Sz 46:9. Ha szükséges, magyarázd meg, az „épít” azt
jelenti: gyarapít, tanít, tökéletesít és megvilágosít.)

• Mit tanított Pál, mi a legnagyobb az összes szellemi ajándék között? (Lásd 1 Korint-
hus 13. Értelmezzétek a krisztusi szeretet minden jellemzŒ tulajdonságát, melyeket
a 4–7 versek említenek, és beszéljétek meg, miként alkalmazhatjuk azokat életünk-
ben. Felsorolhatod a jellemzŒ tulajdonságokat a táblán.) Miért fontosabb a krisztusi
szeretet minden egyéb szellemi ajándéknál? (Lásd 1 Korinthus 13:1–3, 8–13.)

• Hogyan kaptatok áldást egy másik ember által, aki krisztusi szeretetet mutatott irán-
tatok? Miként fejleszthetünk nagyobb krisztusi szeretetet? (Lásd Moróni 7:44–48.)

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, beszéljétek meg, a krisztusi szeretet
hogyan mıködik váltóként életetekben.

4. A feltámadás és a dicsŒség fokozatai

Olvassatok el és beszéljetek meg az 1 Korintus 15-bŒl kiválasztott verseket. Magyar-
ázd el, sok korinthusi vitatni kezdte a feltámadás valóságát (1 Korinthus 15:12).

• A feltámadás mely tanúit idézte Pál? (Lásd 1 Korinthus 15:5–8.) Szerintetek Pál
miért idézte a feltámadás olyan sok tanúját? (Lásd 2 Korinthus 13:1.) Nektek
miért fontosak a feltámadás tanúi?

• Mit tanított Pál az Ádám bukása és a feltámadás közötti kapcsolatról? (Lásd 
1 Korinthus 15:20–23.)

• Hogyan használta fel Pál a halottakért való keresztelkedés tantételét arra, hogy a
feltámadásról tanítson? (Lásd 1 Korinthus 15:29. A halottakért való keresztelkedés
szertartása értelmetlen lenne a feltámadás nélkül.)

• Mit tanított Pál a dicsŒség birodalmairól? (Lásd 1 Korinthus 15:35–44. A dicsŒség
különbözŒ birodalmaiba támadunk fel – celesztiális, terresztriális vagy telesztiális
birodalomba. Lásd még T&Sz 88:27–32.) Hogyan befolyásolja életmódotokat a
feltámadásról és a dicsŒség birodalmairól való tudásotok?
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Összegzés Tégy bizonyságot a következŒ tantételek fontosságáról, melyek visszavezetnek ben-
nünket Mennybéli Atyánkhoz. Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, kérd
meg az osztály tagjait, vizsgálják meg saját életüket a váltók szempontjából – magatar-
tásokat és cselekedeteket, melyeket ha követnek, megváltoztathatják életük irányát.
Ösztönözd Œket, hogy olyan irányokat válasszanak, melyek pozitívan befolyásolják
életüket.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod az

ötletek némelyikét.

1. „Mert az Isten nem a visszavonásnak ... Istene” (1 Korinthus 14:33)

Az osztály tagjai olvassák el az 1 Korinthus 14:33-at. Majd tedd fel a következŒ kérdése-
ket:

• Melyek azok a dolgok, amikkel kapcsolatban nagy a zırzavar és vitatkozás a
világban? Szerintetek miért van olyan nagy zırzavar a világban? Isten miképpen
a „békességnek Istene (szerzŒje)”?

2. Tevékenység a fiataloknak

Az óra elŒtt gondolkodj el a fiatalok mindennapjainak jó néhány helyzetén, melyben
lehetŒségük van kimutatni a krisztusi szeretetet (például, meglátogatni egy társukat,
akinek segítségre van szüksége az iskolában, nem egyetérteni egy fivérrel vagy nŒvérrel,
vagy olyan baráttal, aki úgy érzi, magányos és nem méltányolják). Mutasd be ezeket a
szituációkat a fiataloknak, és kérdezd meg, hogyan tudnák a krisztusi szeretet e jel-
lemzŒit használni, ahogyan azt Pál az 1 Korinthus 13-ban tanította, hogy javítsanak
a helyzeten.
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A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, legyenek Jézus Krisztus igaz tanítványai
azáltal, hogy alkalmazzák Pálnak a 2 Korinthusban adott tanácsát.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. 2 Korinthus 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10. Pál a megpróbáltatás legyŒ-
zésérŒl tanít.

b. 2 Korinthus 2:5–11. Pál meginti a szenteket, hogy bocsássanak meg egymásnak.
c. 2 Korinthus 7:8–10. Pál a bınök miatti Isten szerint való szomorúság érzésérŒl

tanít.
d. 2 Korinthus 5:17–21. Pál figyelmezteti a szenteket, hogy béküljenek meg Isten-

nel.

2. Ha a New Testament Video Presentation (53914) kazetta hozzáférhetŒ, mutasd be
a “Godly Sorrow” címı tizenegy perces részletet a lecke folyamán.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz be az osztályba egy kis
mennyiségı homokot.

4. Javaslat a tanításhoz: Hagyj idŒt az óra végén, hogy összefoglald, amit megtanítot-
tál. Egy gondosan megtervezett összefoglalás segítheti az osztály tagjait rendezni és
tisztázni azt, amit megtanultak, és megfontolni, hogy miként alkalmazzák azt az
életükben (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 94–95. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Mutasd meg az osztály tagjainak a homokot, amit behoztál az órára.

• Ha valaki, akiben megbízol, átnyújtana neked egy kis homokot azzal az ígérettel,
hogy aranyat tartalmaz, mit tennél?

Az osztály tagjai válaszoljanak a kérdésre. Majd olvasd fel a következŒ állítást Elder
Henry B. EyringtŒl, mely a próféták tanácsának elfogadásáról szól:

„Ne vessétek el a tanácsot, hanem tartsátok szorosan. Ha valaki, akiben megbíztok,
átnyújt nektek valamit, ami nem látszik semmi többnek, mint homok, azzal az ígéret-
tel, hogy aranyat tartalmaz, bölcsen a kezetekben tarthatjátok egy kis ideig, gyengéden
rázogatva. Minden alkalommal, amikor megtettem ezt egy próféta tanácsával, egy
idŒ után az aranyszemcsék kezdtek elŒtınni, és én hálás voltam” (Conference Report,
1997. ápr., 35; vagy Ensign, 1997. máj., 26).

• Mi a jelentése Elder Eyring állításának?

Magyarázd el, hogy a 2 Korinthus olyan prófétikus tanácsot tartalmaz, mely napja-
inkra vonatkozik. Ebben a levélben Pál tanításai hasonlóak azokhoz a tanításokhoz,
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amelyeket gyakran hallunk az általános konferencián. Elder Eyring megjegyezte:
„Amikor a próféták szavai ismétlŒdŒnek tınnek, azoknak meg kellene ragadnia figyel-
münket” (Conference Report, 1997. ápr., 32; vagy Ensign, 1997. máj., 25). Ösztönözd
az osztály tagjait, fogadják el e lecke tanácsát, és „tartsák magukat ahhoz szorosan.”

Ez a lecke négy részre van osztva, melyek fontos témákra koncentrálnak a 2 Korinthus-
ban. Imádságos szívvel válaszd ki, mely témákat beszéled meg az osztály tagjaival.

1. LegyŒzni a megpróbáltatást

Olvassátok el és beszéljétek meg a 2 Korinthus 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10-
et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hangosan kiválasztott verseket.

• Pálnak a korinthusbeliekhez írott levele egy nagy üldözés ideje után íródott, amikor
Pál és Timótheus életük „felŒl is kétségbe” valának (2 Korinthus 1:8). Miért volt
képes Pál és Timótheus elkerülni a kétségbeesést annak ellenére, hogy zaklatottak,
megzavarodottak, üldözöttek és lehangoltak voltak? (Lásd 2 Korinthus 1:3–5;
4:5–15.) Miért Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus a vigasz legjobb forrása számunkra?

Elder Neal A. Maxwell biztosított bennünket, hogy Jézus Krisztus átsegít majd
bennünket szenvedéseinken:

„Amikor magunkra vesszük Jézus igáját, ez végül is megengedi azt, amit Pál »az Ã
[Krisztus] szenvedésiben való részesülés«-nek nevezett (Filippi 3:10). Akár betegség
vagy magányosság, igazságtalanság vagy elutasítás, ... aránylag kismértékı szenve-
déseink, ha szelídek vagyunk, lemerülnek a lélek legmélyére. Ekkor jobban meg-
becsüljük nem csupán Jézusnak értünk elviselt szenvedéseit, hanem az Ã páratlan
jellemét, mely nagyobb imádásra, sŒt igyekezetre indít bennünket.

Alma feltárta, Jézus pontosan tudja, hogyan támogasson bennünket fájdalmaink és
betegségeink közepette, mert Jézus már elszenvedte fájdalmainkat és betegségeinket
(lásd Alma 7:11–12). Ismeri Œket közvetlenül; így képes beleélni magát szenvedése-
inkbe. Természetesen nem tudjuk ezt felfogni teljes egészében, sem megérteni,
hogyan szenvedte el minden halandó bıneit, de engesztelŒ áldozata megmarad a
megszabadítás és a biztatás valóságának” (Conference Report, 1997. ápr., 13; vagy
Ensign, 1997. máj., 12).

• Hogyan segített nektek Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus a viszontagság idején?

• Pál kifejezte azt a vágyát, hogy segítsen másoknak megkapni ugyanazt a vigaszt,
amit Œ kapott IstentŒl (2 Korinthus 1:4). Miként segíthetünk mi másoknak, hogy
megkapják a vigaszt IstentŒl?

• Pál megköszönte a szenteknek, akik imádkoztak érte és Timótheusért viszontagsá-
guk idején (2 Korinthus 1:11). Miért fontos nekünk, hogy imádkozzunk egymásért?
Mások imája hogyan áldott meg benneteket, vagy egy általatok ismert embert?
Hogyan áldatunk meg, amikor másokért imádkozunk?

• A 2 Korinthus 4:17–18-ban lévŒ tanítások miként segíthetnek nekünk a megpróbál-
tatások alatt? (Lásd még T&Sz 121:7–8.) Miért hasznos, ha próbáinkat örökkévaló
távlatból szemléljük? Hogyan tanulhatjuk meg, hogy próbáinkat örökkévaló távlat-
ból szemléljük?

• Pál beszélt a korinthusbelieknek azokról a próbákról, melyeket Œ és sok szent a
Jézus Krisztusba vetett hite miatt viselt el (2 Korinthus 6:4–5; 11:23–33). Milyen
jellemvonásokat tanított Pál, amiket ki kell fejlesztenünk, melyek segítenek
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nekünk elviselni a próbákat? (Lásd 2 Korinthus 6:4, 6–7.) Hogyan segített benne-
teket egy vagy több e jellemvonások közül egy próba idején?

• Pál elmondta, az Úr gyengeséget adott neki – egy „tövis adatott nékem a testembe”
(2 Korinthus 12:7). Miért adta az Úr Pálnak ezt a gyengeséget? (Lásd 2 Korinthus
12:7.) Mit tanult Pál, amikor az Úr nem vette el a tövisét a testébŒl, ahogyan kérte
azt? (Lásd 2 Korinthus 12:8–10.) Gyengeségeink miként segítenek bennünket, hogy
erŒt nyerjünk Jézus Krisztustól? (Lásd Éther 12:27.) Miben láttátok már megnyilvá-
nulni Pál állításának igaz voltát, hogy „amikor erŒtelen vagyok, akkor vagyok erŒs”?

2. Megbocsátani másoknak

Olvassátok el és beszéljétek meg a 2 Korinthus 2:5–11-et.

• Pál intette a szenteket, hogy bocsássanak meg egymásnak (2 Korinthus 2:5–8).
Miért fontos, hogy megbocsássunk egymásnak? (Lásd Máté 6:14–15; 2 Korinthus
2:7–8; T&Sz 64:9–10. Beszéljétek meg, hogyan érint bennünket és másokat az,
amikor megbocsátók vagyunk, és amikor nem vagyunk azok.)

Gordon B. Hinckley elnök mondta:

„Látjuk a [megbocsátás] szükségességét az emberek otthonaiban, ahol a félreértés
apró vakondtúrásai veszekedés hegyeivé nŒnek. Látjuk szomszédaink között, ahol
jelentéktelen nézeteltérések véget nem érŒ keserıséghez vezetnek. Látjuk üzletfele-
inkben, akik veszekednek és visszautasítják, hogy kiegyezzenek és megbocsássanak,
amikor legtöbb esetben, ha hajlandók lennének együtt leülni és nyugodtan beszél-
ni egymással, az ügy megoldódhatna mindenki áldására. De inkább azzal töltik
napjaikat, hogy táplálgatják haragjukat és megtorlást tervezgetnek... .

Ha vannak olyanok, akik szívükben a mások iránti ellenségeskedés mérgezŒ fŒzetét
táplálják, könyörgöm nektek, kérjétek az Urat a megbocsátáshoz szükséges erŒért.
E vágy kifejezése lesz bınbánatotok igazi lényege. Lehet, hogy nem könnyı, és
lehet, hogy nem jön gyorsan. De ha Œszintén törekedtek rá és gyakoroljátok azt,
megvalósul majd. ...

... Nincs békesség, ha a régi sebek fájdalmán tınŒdünk. Békesség csak a bınbá-
natban és a megbocsátásban van. Ez Krisztus édes békessége, aki ezt mondta:
»Boldogok a békességre igyekezŒk; mert Œk az Isten fiainak mondatnak«. (Máté
5:9.)” (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, 1991. jún., 2, 5).

• Mit tehetünk, hogy még megbocsátóbbak legyünk?

3. Isten szerint való szomorúságot érezni bıneink miatt

Olvassátok el és beszéljétek meg a 2 Korinthus 7:8–10-et.

• Miután meghallotta, hogy egyik levele „megszomorította [a korinthusiakat]”,
Pál örvendezett (2 Korinthus 7:8–9). Miért így reagált Pál a korinthusiak szomorú-
ságára? (Lásd 2 Korinthus 7:9–10.) Mit jelent „Isten szerint való szomorúságot”
érezni bıneink miatt?

Ha felhasználod a “Godly Sorrow” címı videofilmet, mutasd be most.

• Mi a különbség az Isten szerint való szomorúság és a „világ szerint való szomorúság”
között? Az Isten szerint való szomorúság miért fontos része a bınbánatnak?

Spencer W. Kimball elnök magyarázta: „Ha egy ember csak azt sajnálja, hogy valaki
rájött a bınére, bınbánata nem teljes. Az Isten szerint való szomorúság arra készteti
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az embert, hogy akarja megbánni bıneit, még akkor is, ha mások nem kapták rajta,
és rábírja, hogy szánja el magát, hogy helyesen cselekszik, bármi történjen is. Ez a
fajta bánat igazságot hoz és ki fogja munkálni a megbocsátást” (Repentance Brings
Forgiveness [pamflet, 1984], 8).

4. Megbékélésre jutni Istennel

Olvassátok el és beszéljétek meg a 2 Korinthus 5:17–21-et.

• Pál és Timótheus azt tanácsolta a korinthusbelieknek, hogy „béküljetek meg az
Istennel” (2 Korinthus 5:20). Mit jelent megbékülni Istennel?

Elder Bruce R. McConkie tanította: „A megbékülés az ember kiváltásának folyamata
a bın és a szellemi sötétség állapotából, visszahelyezve az Istenséggel való összhang
és egység állapotába. ... Az ember, aki egykor testi és gonosz volt, aki a test szokásai
szerint élt, a Szentlélek új teremtésévé válik, újjászületik; és mint a kisgyermek,
megelevenedik Krisztusban” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 köt.
[1965–73], 2:422–23).

• Hogyan juthatunk megbékélésre Istennel? (Lásd 2 Korinthus 5:17–19, 21;
2 Nefi 25:23; Jákób 4:10–11.)

Összegzés Tégy bizonyságot a megbeszélt igazságokról. Ösztönözd az osztály tagjait, emlékezze-
nek és kövessék Pálnak a 2 Korinthusban adott tanácsát.

Továbbbi tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az egyik vagy mindkét ötletet.

1. A „külsŒ ember” és a „belsŒ ember” (2 Korinthus 4:16)

• Pál beszélt a „külsŒ emberrŒl” és a „belsŒ emberrŒl” (2 Korinthus 4:16). Mit
jelenthet ez a két kifejezés? Miként újulhat meg a belsŒ ember napról napra?
(2 Korinthus 4:16).

2. „Krisztusért ... követségben” (2 Korinthus 5:20)

• Pál azt mondta, hogy Œ és Timótheus „Krisztusért (jártak) követségben” (2 Korinthus
5:20). Mi a nagykövet? (A nagykövet egy hivatalos képviselŒ, aki egy ország vagy
szervezet vezetŒsége nevében beszél. Egy nagykövet azért dolgozik, hogy jó kapcso-
latot hozzon létre az általa képviselt nép és egy másik nép között.) Hogyan volt Pál
és Timótheus Jézus Krisztus nagykövete? Hogyan lehet mindegyikünk Jézus
Krisztus nagykövete?
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A lecke célja A lecke célja emlékeztetni az osztály tagjait, hogy Isten gyermekei, és bátorítani Œket,
hogy éljenek az isteni örökséghez méltóan.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Róma 2–5. Pál azt tanítja, hogy minden ember a Jézus Krisztusban való hit által
igazul meg, mely igaz cselekedetek révén mutatkozik meg.

b. Róma 6; 8. Pál azt tanítja, hogy Isten gyermekei újjászülethetnek és örököstársa-
ivá válhatnak Krisztusnak.

c. Róma 12–13; 15:1–7. Pál azt tanácsolja a rómabelieknek, hogy éljenek úgy, mint
a szentek.

2. Meghívhatsz egy szólistát vagy egy kis csoportot, hogy énekeljék el vagy játsszák
el az „Úr gyermeke vagyok” (Egyházi énekek, 96. old.) címı éneket, vagy az „Érzem
Megváltóm szeretetét” (Csillagocska, 6–7. old., 1994. március) címı éneket. Ha ez
nem valósítható meg, készülj fel az osztály tagjaival, hogy elénekeljétek az egyik
vagy mindkét éneket.

3. Javaslat a tanításhoz: A rómabeliekhez írt levelében Pál emlékezteti a tanítókat
annak fontosságára, hogy a tanított alapelvek szerint éljenek (Róma 2:21–22).
Példád jobban tanítja az osztály tagjait, mint szavaid. Mutasd meg az osztály
tagjainak, hogy az evangéliumi alapelvekrŒl való bizonyságod abból ered, hogy
azok szerint az alapelvek szerint élsz nap mint nap (János 7:17). (Lásd Tanítás,
nincs nagyobb elhívás [36123], 18–19. o.)

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Az osztály egyik tagja olvassa fel a Róma 3:10-et. Magyarázd el, ebben a versben Pál
nem azt sugallta, hogy soha senki sem cselekszik igaz módon; inkább azt emelte
ki, hogy a földön senki sem tökéletesen igaz. Krisztus volt az egyetlen lény, aki
valaha tökéletesen bıntelen életet élt. Mindenki más elkövetett valamilyen bınt
(lásd még Róma 3:23).

• Amikor elkövettük a bınt, mit kell tennünk, hogy ismét tiszták legyünk? (Gyako-
rolni a Krisztusba vetett hitet és megbánni bıneinket, hogy elnyerhessük az engesz-
telŒ áldozat megtisztító erejét.)

Magyarázd el, ha egyszer már elkövettük a bınt, nem lehetünk ismét teljesen tiszták
saját magunk erejébŒl. Ez a lecke azt fogja tárgyalni, hogyan lehetünk tiszták Jézus
Krisztus engesztelŒ áldozata, egy folyamat által, melyet Pál megigazulásnak nevezett.

Imádságos szívvel válaszd ki a szentírásrészleteket és kérdéseket, hogy legjobban
megfeleljenek majd az osztály tagjai szükségleteinek. Ösztönözd Œket, osszák meg
bizonyságaikat a leckében megbeszélt tantételekrŒl és alapelvekrŒl.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1. A Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg

Olvassátok el és beszéljétek meg a Róma 2–5-öt. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak
fel hangosan kiválasztott verseket. Magyarázd el, hogy Pál a különbözŒ területeken
élŒ egyháztagoknak írt, akik visszatértek Mózes törvényének a gyakorlásához, mert azt
hitték, hogy e törvény szigorú betartása szükséges az üdvösséghez. Bár a római szentek
erŒsek voltak az evangéliumban (Róma 1:8), Pál azért írta ezt a levelet, hogy kihang-
súlyozza, a megigazulás és az üdvösség a Krisztusban való hitbŒl ered, nem a Mózes
törvénye általi tettekbŒl.

• Levelében Pál segíteni próbál a római szenteknek, hogy megértsék a megigazulás
tantételét. Mit jelent megigazultnak lenni? (Megbékélésre jutni Istennel, megbocsá-
tást nyerni a bın büntetése alól, és igaznak és bıntelennek mondatni.)

• Miért van szükségünk arra, hogy megigazuljunk? (Lásd Róma 3:10–12, 23; lásd még
Alma 7:21. Mi mindnyájan megsértettük Istent és a bın által tisztátalanná váltunk.
Mivel semmi tisztátalan dolog nem lakhat Istennel, meg kell igazulnunk azért,
hogy visszatérjünk Hozzá.)

• Mit tanított Pál, hogyan igazulunk meg? (Lásd Róma 3:24, 28; 5:1–2; lásd még
2 Nefi 2:6. Jézus Krisztus kegyelme és az Ãbenne való hitünk által igazulunk meg.)
Mi a kegyelem? (Isteni segítség vagy erŒ.) Hogyan válik elérhetŒvé számunkra ez az
isteni kegyelem? (Lásd Róma 5:8–11; 2 Nefi 2:7–8. Jézus Krisztus kegyelme elérhe-
tŒvé tétetett számunkra engesztelŒ áldozata által.) Miért fontos, hogy hitünk legyen
ahhoz, hogy az ÜdvözítŒ kegyelmét teljességében elnyerjük?

• Pál elmagyarázta, a megigazulás Jézus Krisztus kegyelmébŒl származik, és nem
„a törvénynek cselekedeteibŒl” (Róma 3:20, 24, 28). Miért nem szerezhetünk meg-
igazulást és üdvösséget kizárólag tetteink által? (Lásd Móziás 2:20–21; Alma 22:14.)

• Sok ember úgy értelmezte Pál írásait, hogy azt jelentik, megigazulhatunk hit
által, jó cselekedetek nélkül. Mi a kapcsolat cselekedeteink és a Krisztus kegyelme
általi megigazulás között? (Lásd Róma 3:31; Jakab 2:14–18, 24; 2 Nefi 25:23;
T&Sz 88:38–39.)

Joseph Smith próféta mondta: „Ahhoz, hogy megigazuljunk Isten elŒtt, szeretnünk
kell egymást: le kell gyŒznünk a gonoszt; meg kell látogatnunk az apátlanokat, az
özvegyeket nyomorúságukban, és szeplŒtelenül kell magunkat megtartani a világ-
tól: mert az ilyen erények a tiszta vallás nagyszerı forrásából erednek, megerŒsítve
hitünket azáltal, hogy hozzáadnak minden jó tulajdonságot, mely ékesíti az áldott
Jézus gyermekeit. Imádkozhatunk az imádság idéjén, szerethetjük felebarátunkat,
mint magunkat, és hıségesek lehetünk a megpróbáltatásban, tudva azt, hogy az
ilyenek jutalma nagyobb a menny országában. Micsoda vigasz! Micsoda öröm!”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 76).

2. Újjászülethetünk és Krisztus örököstársaivá válhatunk

Olvassátok el és beszéljétek meg a Róma 6 és 8-at.

• Pál a keresztelést a halálhoz, a temetéshez és a feltámadáshoz hasonlítja. Milyen
értelemben jelenti a keresztelés a halált, a temetést és a feltámadást (új születést)?
(Lásd Róma 6:3–4; T&Sz 76:50–52.) Számotokra milyen értelemben volt a keresz-
telés új születés?

Magyarázd el, az alámerítéssel való keresztelés szellemi újjászületésünk szimbóluma.
A víz alá merülésünk szimbóluma annak, hogy régi énünket eltemetjük egy sírba.
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Amikor kijövünk a vízbŒl, szimbolikusan tisztára vagyunk mosva. Új emberré
lettünk, aki szövetséget kötött, hogy követi Krisztust.

• Miként tarthatjuk meg a tisztaságot és az „élet új voltát” (Róma 6:4), melyet a
kereszteléskor megtapasztaltunk? (A válaszok között  lehetnek: keresztelési szövetsé-
geink megújítása azáltal, hogy minden héten veszünk az úrvacsorából, azáltal, hogy
bınbánatot tartunk és az Úrtól való megbocsátásra törekszünk, és azáltal, hogy
minden napot azzal a megújult elhatározással kezdünk, hogy Istent szolgáljuk.)

• Mit jelent a „testi gondolkodás”? (Lásd Róma 8:5–6.) Mik a következményei a
testi gondolkodásnak? (Lásd Róma 8:6–8, 13.) Hogyan küszöbölhetjük ki a testit
elménkbŒl és szívünkbŒl? Hogyan áldattatok meg, amikor a szellemi gondolko-
dást választottátok?

• Pál bizonyságot tett: „hogy Isten gyermekei vagyunk” (Róma 8:16). Hogyan bef-
olyásolt annak tudása, hogy Isten gyermeke vagy? Mit foglal ez magában tehetsé-
geiteket és képességeiteket illetŒen?

Elder Dallin H. Oaks mondta: „Fontoljátok meg szeretett énekünk gondolatának
erejét: »Úr gyermeke vagyok« (Egyházi ének, 96. old.) ... Itt a válasz az élet egyik
legnagyobb kérdésére: »Ki vagyok én?« Isten gyermeke, mennyei szülŒktŒl, szel-
lemi ágon. Ez a származás határozza meg örökkévaló lehetŒségeinket. Ez a hatal-
mas gondolat erŒs ellenszere a csüggedésnek. MindegyikŒnket megerŒsíthet,
hogy igaz módon válasszunk, és kutassuk a bennünk lévŒ legjobbat. Plántáljátok
egy fiatal ember elméjébe azt a hatalmas gondolatot, hogy Isten gyermeke, és hogy
önbecsülést és indítékot adtatok neki, hogy az élet problémái ellen harcoljon”
(Conference Report, 1995. okt., 31; vagy Ensign, 1995. nov., 25).

Ha elŒkészítetted, hogy elénekeljék vagy eljátsszák az „Úr gyermeke vagyok” éneket
mint különleges zenedarabot, a szólista vagy a kis csoport most adja elŒ azt. Vagy
énekeljétek el az osztály tagjaival (lásd a „Felkészülés” részt).

• Milyen nagyszerı ígéretrŒl beszél Pál, amit Isten gyermekei fognak kapni?
(Lásd Róma 8:17.) Mit jelent Krisztus örököstársainak lenni? (Lásd T&Sz 76:50,
54–70.) Mit kell tennünk, hogy megkapjuk ezt a nagyszerı örökséget? (Lásd
T&Sz 76:51–53.)

• Annak tudása, hogy Isten gyermekei vagyunk és Krisztus lehetséges örököstársai,
miként segít nekünk, hogy elviseljük e világ próbáit? (Lásd Róma 8:18, 28, 31;
lásd még Róma 5:3–5.) Hogyan éltétek meg azt, hogy „azoknak, akik Istent szere-
tik, minden javokra van”? (Róma 8:28).

• Mit tanított Pál a Róma 8:35–39-ben Jézus Krisztus szeretetérŒl? Hogyan éreztétek
az ÜdvözítŒ szeretetét életetekben? Milyen változást hozott életetekben az Ã sze-
retete?

Ha elŒkészítetted, hogy elénekeljék vagy elŒadják az „Érzem Megváltóm szeretét”
éneket mint különleges zenedarabot, a szólista vagy a kis csoport most adja elŒ.
Vagy énekeljétek el az osztály tagjaival (lásd a „Felkészülés” részt).

3. Úgy kell élnünk, mint a szenteknek

Olvassátok el és beszéljétek meg a Róma 12–13; 15:1–7 kiválaszott verseit.

• Pál figyelmezteti a római szenteket, hogy szánják oda magukat „élŒ, szent, és
Istennek kedves áldozatul” (Róma 12:1). Hogyan szánhatjuk oda magunkat
Istennek élŒ áldozatul? (Lásd 3 Nefi 9:20; T&Sz 59:8.)
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Elder Bruce R. McConkie magyarázta: „Odaszánni [magunkat] mint élŒ áldozatot,
azt jelenti, hogy megtört szívet és bınbánó szellemet hozunk elŒ magunkból enge-
delmesség által” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 köt. [1966–73], 2:292).

• Pál azt tanácsolta a római szenteknek, hogy ne szabják magukat e világhoz (Róma
12:2). Hogyan próbáljuk magunkat manapság a világhoz „szabni” (hasonulni)?
Miként gyŒzhetjük le ezt a hajlandóságot? (Lásd Róma 12:2.)

• A Róma 12 és 13 az igaz szentek sok tulajdonságát felsorolja. Az osztály tagjai
keressék meg ezeket a tulajdonságokat és írják fel a táblára. (Feloszthatod az osz-
tály tagjait kis csoportokra, és bízd meg Œket, hogy vizsgáljanak meg egy-egy rész-
letet a fejezetekbŒl.) Majd beszéljétek meg a következŒ kérdéseket e tulajdonságok
némelyikérŒl: Miért fontos e tulajdonság kifejlesztése? Mit tehetünk ezen a héten,
hogy továbbfejlesszük ezt a tulajdonságot?

• Mit tanított Pál, hogyan bánjunk ellenségeinkkel? (Lásd Róma 12:19–21.) Milyen
áldások származhatnak életünkben0 abból, ha így bánunk ellenségeinkkel? Milyen
példáit láttad annak, amikor valaki kedvességgel gyŒzte le a gonoszt vagy a rossz
szándékot?

• Mit mondott Pál, melyik parancsolat tartalmazza az összes többi parancsolatot?
(Lásd Róma 13:8–9.) Miként tartalmazza ez a parancsolat az összes többit? (Lásd
Róma 13:10.)

• Mit tanított Pál, hogyan kell a hitben erŒs tagoknak viszonyulni a hitben gyen-
gékhez? (Lásd Róma 15:1–7.) Egy hitben erŒs ember hogyan segíthet annak, aki
gyenge?

Összegzés Hangsúlyozd, a Jézus Krisztusban való hit és az igaz élet által lehetséges az, hogy
megigazuljunk – igaznak nyilváníttassunk és megbékéltessünk Istennel. Tégy
bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyuk és megvan a lehetŒségünk, hogy Krisztus
örököstársaivá váljunk, ha hiszünk Ãbenne és úgy élünk, ahogyan Ã parancsolta.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az egyik vagy mindkét ötletet.

1. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát” (Róma 1:16)

Az osztály egyik tagja olvassa fel a Róma 1:16-ot.

• Hogyan fejezhetjük ki, hogy nem szégyelljük Jézus Krisztus evangéliumát? (Javas-
latként lásd az 1 Péter 3:15-öt. Az osztály tagjainak válaszait sorold fel a táblán, és
ösztönözz minden egyes tagot, hogy a következŒ héten legalább egyet tegyen meg
e dolgok közül.)

2. Tevékenység a fiataloknak

Adj az osztály minden tagjának egy darab papírt és egy tollat vagy ceruzát. Írják fel
papírjaikra a következŒ kérdést a Róma 8:31-bŒl: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellen-
ünk?” (Használhatod Joseph Smith fordításának a kifejezését, mely a mondat végét
így adja meg: kicsoda gyŒzhet le bennünket?)

Beszéljétek meg, ez a kifejezés miként erŒsítheti meg az osztály tagjait mindennapi
életükben. Ösztönözd Œket, tegyék a papírlapot olyan helyre, ahol gyakran látják.
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A lecke célja A lecke célja emlékeztetni az osztály tagjait, hogy az üdvösség a Jézus Krisztusban
való hit és a parancsolatai iránti engedelmesség által lehetséges.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Zsidók 1–4. Pál bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus, Mennyei Atyánk
Egyszülött Fia a mi ÜdvözítŒnk.

b. Zsidók 5; 6:20; 7. Pál megmagyarázza, hogy a melkisédeki papság az evangé-
lium teljességének egy része.

c. Zsidók 8:1–10:18. Pál az tanítja, hogy Mózes törvénye volt a régi szövetség
Isten és gyermekei között, míg Jézus Krisztus evangéliuma az új szövetség. A
régi szövetség egy típusa vagy mintája volt az új szövetségnek, de csak az új
szövetségnek van hatalma megmenteni (üdvözíteni).

d. Zsidók 10:19–11:40. Pál figyelmezteti a szenteket, hogy gyakorolják a Jézus
Krisztusban való hitet, hogy örökölhessenek egy helyet Isten országában.

2. További olvasmány: Zsidók 6; 12–13.

3. Javaslat a tanításhoz: Légy óvatos, hogy ne válj elŒadóvá. Néha szükséges az elŒa-
dás, hogy tömören közölj egy információt, de az elŒadás elveszíti hatékonyságát,
amikor az válik az egyetlen tanítási módszerré. Miután megadtad a szükséges
ismeretet vagy elmagyaráztál egy alapelvet, bizonyosodj meg arról, hogy adtál
lehetŒséget az osztály tagjainak reagálni és közremıködni (lásd Tanítás, nincs
nagyobb elhívás [36123], 61–72, 89–90, 170. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Írd le a következŒ szituációkat és kérd meg az osztály tagjait, keressenek egy szentí-
rást, amely használható a szituációk egyikében. (Néhány szentírásjavaslat zárójel-
ben található.)

1. Egy ismerŒs gyerek éppen most tanulta az elemi iskolában, hogy Jézus Krisztus
teremtette a világot és tudni akarja, hol van ez megmagyarázva a szentírásokban.
(Zsidók 1:2; János 1:1–3, 10; Efézus 3:9; Móziás 3:8)

2. Egy barátnak személyes problémái vannak és tudni akarja, az ÜdvözítŒ miként
törŒdhet vele személyesen, vagy hogyan értheti meg, min megy keresztül. (Zsidók
2:6–8, 18; 2 Nefi 1:15; Alma 7:11–12)

3. Egy nem egyháztag barát tudni akarja, valóban szükséges-e valakinek, hogy viselje
a papságot, hogy kereszteléseket és más szertartásokat végezhessen. (Zsidók 5:1, 4;
2 Mózes 28:41; János 15:16)

Kérj meg egy vagy két tagot az osztályból, olvassák fel azokat a szentírásokat, melye-
ket kiválasztottak az egyes szituációkhoz. Emeld ki, hogy Pálnak a zsidókhoz írt levele
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tartalmazza azokat a szentírásokat, melyek hasznosak lehetnek a három szituáció
mindegyikéhez. Kérd meg az osztály tagjait, figyeljenek ezekre a szentírásokra, amint
a zsidók könyvét tanulmányozzátok.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmazha-
tók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

Magyarázd el, hogy missziós utazásai által Pál arra törekedett, hogy meggyŒzze az
egyház tagjait, többé nem gyakorolhatják Mózes törvényét. Miközben a zsidó kereszté-
nyeknek azt tanították, hogy az üdvösség a Jézus Krisztusban való hitbŒl ered, sokan
közülük még mindig hittek abban, hogy a Mózes törvénye iránti engedelmesség
nélkülözhetetlen az üdvösséghez. Pál azért írta a zsidóknak a levelet, hogy újra hang-
súlyozza, Mózes törvénye Krisztusban betöltetett.

1. Jézus Krisztus, Mennyei Atyánk Egyszülött Fia a mi ÜdvözítŒnk

Beszéljétek meg a Zsidók 1–4-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak el kiválasz-
tott verseket.

• Mit tudunk meg Jézus Krisztusról a Zsidók 1-bŒl? (Sorold fel az osztály tagjainak
válaszait a táblán. A válaszok között lehetnek az alábbiak:)

a. Ã teremtette a világot (2.,10. versek).
b. Ã Istennek, az Atyának a képmása (3. vers).
c. Ã vezekelt bıneinkért (3. vers).
d. Ã Istennek, az Atyának az ElsŒszülött Fia (5–6. versek).
e. DicsŒsége és hatalma örök és változatlan (8., 12. versek).

• Pál mondta, hogy Isten Fia, aki „annyival kiválóbb lévén az angyaloknák” (Zsidók
1:4), „kisebbé tétetett az angyaloknál” (Zsidók 2:9). Hogyan tétetett Jézus „kisebbé
az angyaloknál”? (Lásd Móziás 13:34–35. Halandóként jött a földre, és alávettetett
a fájdalomnak és halálnak.) Miért volt ez szükséges? (Lásd Zsidók 2:9–10, 16–18;
4:15–16; lásd még Máté 23:10–11.)

• Pál bátorította a szenteket, éljenek igazul, hogy beléphessenek Isten nyugal-
mába (Zsidók 3:7–19; 4:1–11). Mit jelent belépni Isten nyugalmába? (Lásd T&Sz
84:23–24; 3 Nefi 27:19.) Mit magyarázott Pál, Izráel néhány gyermeke Mózes
idejében miért volt képtelen belépni Isten nyugalmába? (Lásd Zsidók 3:7–11,
16–19; 4:1–2.) Hogyan segíthetjük egymást, hogy érdemesekké váljunk belépni
Isten nyugalmába? (Lásd Zsidók 3:13–14; 4:11; Alma 13:12–13, 16.)

2. A melkisédeki papság része az evangélium teljességének

Olvassatok fel és beszéljetek meg a Zsidók 5; 6:20; 7-bŒl kiválasztott verseket.

• Mit tanított Pál, hogyan kell egy férfinak fogadnia és használnia a papsági felhat-
almazást? (Lásd Zsidók 5:1–4.) Egy papsági tisztségviselŒnek miért kell IstentŒl
elhívottnak lenni, miért nem veheti magának e tisztességet?

• Milyen papsági felhatalmazás járt együtt Mózes törvényével? (Az ároni papság,
melyet lévitai papságnak, kisebb vagy elŒkészítŒ papságnak is neveznek. Lásd T&Sz
84:25–27.) Milyen papsági felhatalmazást birtokol Jézus Krisztus? (Lásd Zsidók
5:5–6; 6:20.) Magyarázd el, amikor Jézus eljött és betöltötte Mózes törvényét, a mel-
kisédeki papságot is helyreállította. Miért volt ez szükséges? (Lásd Zsidók 7:11. Az
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ároni papságnak nincs felhatalmazása, hogy elvégezzen minden szertartást, mely
az üdvösséghez szükséges.)

„Sem Mózes törvénye, sem Áron papsága, mely végzi azt, nem volt képes Isten
gyermekeit tökéletességre vinni. Az ároni papság egy kisebb felhatalmazás, és csak
az evangélium elŒkészítését végzi. MásrészrŒl a melkisédeki papság a magasabb
papság, azzal megbízva, hogy végezze az evangélium szertartásait a maguk teljes-
ségében és arra alkalmasságukban, hogy életünket megtisztítsák, hogy ismét bel-
éphessünk az Úr jelenlétébe” (The Life and Teachings of Jesus and His Apostles
[Church Educational System manual, 1979], 385–86; lásd még T&Sz 107:18–20).

• Miért hívjuk a nagyobb papságot melkisédeki papságnak? (Lásd T&Sz 107:2–4.)
Ma az Egyház tagjai hogyan áldatnak meg, mert birtokolják a melkisédeki papsá-
got éppúgy, mint az ároni papságot? Hogyan áldotta meg a ti életeteket a papság?

3. Jézus Krisztus evangéliuma az új szövetség Isten és gyermekei között

Olvassatok el és beszéljetek meg a Zsidók 8:1–10:18-ból kiválasztott verseket. Magyar-
ázd el, Pál emlékeztette az egyház tagjait, a Mózes törvénye szerinti istentisztelet az
Úr Jézus Krisztusra mutatott.

• A Zsidók 8:5 szerint mit mondott az Úr Mózesnek, mit tegyen a szent sátor építése
alatt, melyet az izraeliták istentiszteletre használnak? (Magyarázd el, a ceremóniák
a szent sátorban „mennyei dolgokat” szimbolizáltak, az alábbi vázlat szerint.)

• Pál megmagyarázta, Mózes törvénye a régi szövetség volt Isten és népe között
(Zsidók 8:9; lásd még Galáczia 3:24–25). Mi az új szövetség, melyet Jézus Krisztus
hozott? (Lásd Zsidók 8:6–8, 10–13. Az evangélium teljessége.) Emeld ki, a régi szö-
vetség a Biblia Ószövetségében van leírva, míg az új szövetség az Újszövetségben.

• A régi szövetség miért volt képtelen résztvevŒit tökéletessé tenni? (Lásd
Zsdók 10:1–4.) Az új szövetség miért ad nagyobb reményt a tökéletességre?
(Lásd Zsidók 10:9–18.)

A szent sátor szertartásai:

a. A papok állatokat ajánlottak áldo-
zatul Istennek (Zsidók 10:1–4, 11).

b. A papok a feláldozott állatok
vérét az oltárra helyezték, hogy
szimbolizálják a nép megtisztí-
tását és megtisztulását (Zsidók
9:6–7, 19–23). 

c. A fŒpap átment a fátyolon a
szentek szentjébe (Zsidók 9:1–7).

Amit szimbolizált:

Jézus magát ajánlotta fel áldozatul
bıneinkért (Zsidók 9:26–28;
10:4–12).

Jézus vére, melyet az engesztelŒ
áldozat alatt ontott, megtisztít
bennünket bıneinktŒl (Zsidók
9:11–15).

Jézus, a hatalmas fŒpap átment
a fátyolon magába a mennybe
(Zsidók 9:24).
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4. Azok, akik gyakorolják a Jézus Krisztusba vetett hitet, örökölni fognak egy
helyet Isten országában

Olvassatok el és beszéljetek meg a Zsidók 10:19–11:40-bŒl kiválasztott verseket.
Emeld ki, hogy miután Pál megmagyarázta, mi módokon magasabb és teljesebb tör-
vény az evangélium teljessége, mely helyettesíti Mózes törvényét, figyelmeztette a
szenteket, hogy kövessék ezt „új és élŒ út gyanánt”, Jézus Krisztusba vetett hittel (Zsi-
dók 10:19–22).

• Mi az elsŒ vagy legalapvetŒbb elve az evangéliumnak? (Lásd Hittételek 1:4.) Mi a
hit? (Lásd Zsidók 11:1; Alma 32:21; Éther 12:6.) Hogyan több a Jézus Krisztusba
vetett hit a puszta ténynél, hogy hiszünk valamit? Az üdvösségünkhöz miért
elengedhetetlen a Jézus Krisztusba vetett hit?

• Pál sok példát adott olyan emberekrŒl, akik nagy dolgokat valósítottak meg a
Jézus Krisztusba vetett hit által. Kiket említett? (Lásd Zsidók 11:4–12, 17–34.)
Sorold fel a táblán az említettek neveit, és beszéljétek meg, hogyan követelt
hitet minden ember cselekedete.

Feloszthatod az osztály tagjait kis csoportokra e megbeszéléshez. Bízz meg min-
den csoportot, gondolkodjanak el az említett emberek közül néhányról a Zsidók
11-bŒl. Adj a csoportoknak néhány percet, hogy megbeszéljék, hogyan követeltek
hitet az emberek tettei, majd minden csoport röviden adja elŒ következtetéseit az
osztálynak.

• Pál azt is tanította, hogy a hit segíthet bennünket a szerencsétlenség vagy ellentét
idején is (Zsidók 11:32–38). Hogyan segített benneteket a hit, miként nézzetek
szembe a szerencsétlenséggel? Milyen más áldásokat kaptatok ti (vagy egyik isme-
rŒsötök) a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása által?

Összegzés Emeld ki, áldottak vagyunk, hogy olyan idŒben élünk, amikor az evangélium teljes-
sége elérhetŒ. Tégy bizonyságot, hogy az üdvösség a Jézus Krisztusba vetett hitbŒl
és a parancsolatai iránti engedelmességbŒl származik. Ösztönözd az osztály tagjait,
hogy tartsák meg szövetségeiket és a visszállított evangélium parancsolatait.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az egyik vagy mindkét ötletet.

1. Isten meg fogja tartani ígéreteit

• Mi tanít a Zsidók 6:10–19 Isten gyermekeinek tett ígéreteirŒl? A 15. vers mit tanít
a kapcsolatról, mely a próbákban való kitartás és az IstentŒl jövŒ ígéret elnyerése
között van? (Lásd még T&Sz 82:10.) Milyen tapasztalataitok voltak, hogyan telje-
sítette Isten nektek tett ígéreteit?

2. „Mert a kit szeret az Úr megdorgálja” (Zsidók 12:6)

Az osztály tagjai olvassák el a Zsidók 12:5–11-et.

• Hogyan dorgál meg bennünket az Úr? Az Úrtól jövŒ dorgálás hogyan válik 
„javunkra”? (Lásd Zsidók 12:10; T&Sz 61:8; 95:1; 101:5.) Hogyan használhatjuk
fel a dorgálást a tanulás és növekedés lehetŒségeként? Kérd meg az osztály tagjait,
beszéljenek olyan esetekrŒl, amikor az Úr megdorgálta Œket, és hogy mit tanultak
ebbŒl a tapasztalatból.
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A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, hogy kövessék Pál példáját és legyenek
Jézus Krisztus hıséges tanúi a próbák és csapások idején.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Ap. csel 21:1–22:21. Társai ellenvetései ellenére, akik féltették az életét, Pál eluta-
zik Jeruzsálembe. Az ott lévŒ testvéreinek beszámol missziós útjairól. Elmegy a
templomba és egy feldühödt tömeg elfogja. Az ezredes letartóztatja, de megen-
gedi, hogy beszéljen az emberekhez. Pál beszél az embereknek a Jézus Krisztus
evangéliumához való megtérésérŒl. 

b.  Ap. csel 22:22–23:35. A csŒcselék elutasítja Pált és az életére tör. Az ezredes
kimenti Pált a csŒcselékbŒl és egy várban tartja fogva. Másnap a fŒkapitány a
Sanhedrin elé viszi Pált. Egy másik nagy nézeteltérés történik, és az ezredes
kimenti és ismét visszaviteti Pált a várba. Azon az éjszakán az Úr megjelenik
Pálnak, elmondja neki, hogy arra hívta el, hogy Rómában bizonyságot tegyen
éppen úgy, mint Jeruzsálemben. Több, mint negyven zsidó szövetkezik, hogy
megölje Pált; elviszik Félix tiszttartóhoz, hogy biztonságban legyen.

c. Ap. csel 26. Több évi üldözés és börtön után Pált Agrippa király elé viszik, hogy
bizonyságot tegyen. Agrippa visszautasítja Pál bizonyságát és Rómába küldi,
hogy a császárral találkozzon.

d. Ap. csel 27–28. Pál hajótörést szenved Rómába vezetŒ útján, miután a hajó
kapitánya nem fogadja meg tanácsát. Amikor végül Rómába ér, bebörtönzik,
de mindazoknak prédikál, akik meghallgatják.

2. Ha a következŒ anyagok elérhetŒk, használd fel Œket az óra alatt:

a. “Paul – A Chosen Vessel” egy tizenegy perces részlet a New Testament Video
Presentations (53914) kazettáról. Ha lehet, nézd meg elŒre ezt a részletet, hogy
tudd majd, mikor kell megállítani a magnót megbeszélés miatt.

b. Egy térkép Pál római útjáról.

3. Javaslat a tanításhoz: „Nélkülözhetetlen, hogy az általad tanított hallgatókat táplál-
ják és valamire tanítsák. Minden alkalommal, amikor órára jönnek, kell lenni lega-
lább egy gondolatnak, egy ötletnek, egy sugalmazásnak, amely azért lett az övék,
mert ott voltak az osztályban. Lehet az egy kicsi gondolat, egy hétköznapi gondolat
– lényegében minél alapvetŒbb, annál többet valósítottál meg” (Boyd K. Packer,
Teach Ye Diligently [1975], 154).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

• Van-e a szentírásban olyan ember, akivel úgy érzitek, tudnátok azonosulni haso-
nló gondolatok, tapasztalatok vagy helyzetek miatt? Miért érezitek különösen
közel magatokat ehhez az emberhez?

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység

158

38.
lecke

„... bizonyságot tettél ... énfelŒlem”

Apostolok cselekedetei 21–28



Engedd meg néhány tagnak, hogy hozzáfızzön valamit. Majd emeld ki, hogy az elsŒ
látomás utáni tapasztalatira visszanézve Joseph Smith próféta úgy érezte, tapasztalatai
hasonlóak voltak Pál apostoléihoz. Az osztály tagjai olvassák el a Joseph Smith törté-
nete 1:23–25-öt, hogy felfedezzék, miért.

Magyarázd el, Pál apostol megjelenése Agrippa király elŒtt az egyik esemény, melyet
megtárgyaltok majd ebben a leckében. Ebben a helyzetben és missziós utazásai alatt
mindvégig, az elutasítások és üldözések ellenére Pál szilárdan állt a hitben és bátran
tett bizonyságot Jézus Krisztusról.

Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miképpen fejleszt-
hetjük hitünket olyan erŒssé, mint a Pálé. Bátorítsd az osztály tagjait, mondjanak
olyan eseteket, amikor bátran tettek bizonyságot szavaik vagy tetteik által.

1. Pál beszámol utazásairól és egy feldühödött tömeggel néz szembe
Jeruzsálemben

Ha használod a “Paul – A Chosen Vessel” címı videofilmet, az elsŒ részét mutasd be
most. Állítsd meg a magnót, miután az elbeszélŒ ezt mondja: „Beteljesítette az Úr
szavait, hogy bizonyságot fog tenni királyok és uralkodók elŒtt” (e szavak alatt Pált
számos katona végigkíséri az elŒcsarnokon).

Beszéljétek meg az Ap. csel 21:1–22:21-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak el
kiválasztott verseket. Magyarázd el, hogy a három sikeres missziós útja után, mely
végigvitte a római birodalmon, Pál visszatért Jeruzsálembe, bár tudta, veszélyes
ezt tenni.

• Barátai miért akarták Pált visszatartani attól, hogy Jeruzsálembe menjen? (Lásd
Ap. csel 21:10–12.) Hogyan reagált Pál barátai aggodalmaira? (Lásd Ap. csel
21:13.) Hogyan mutatta ez Pál elkötelezettségét Krisztus iránt?

• Mit tett Pál a Jeruzsálembe érkezése utáni napon? (Lásd Ap. csel 21:17–19.) Hogyan
hasonlít ez ahhoz, amit a misszionáriusok ma tesznek, miután visszatérnek misszi-
ójukról? (Beszámolnak missziós tapasztalataikról a cövekelnöknek és a fŒtanácsnak
és gyakran az egyházközségi vagy gyülekezeti tagoknak az istentiszteleten.) Hogyan
vált hasznotokra mások misszionáriusi tapasztalatainak a meghallgatása?

• Sok zsidó keresztény neheztelt Pálra, mert azt tanította, hogy az üdvösség Jézus
Krisztus és nem Mózes törvény által lesz (Ap. csel 15:1–35). Hogy örömöt szerezze-
nek ezeknek az embereknek, a testvérek Jeruzsálemben arra kérték Pált, hogy men-
jen el a templomba és vesse alá magát a rituális megtisztításnak annak jeleként,
hogy még mindig megtartja Mózes törvényét (Ap. csel 21:20–25). Mi történt, mia-
latt Pál a templomban volt? (Lásd Ap. csel 21:26–30. Megtámadta a csŒcselék,
amely azzal vádolta, hogy Mózes törvénye ellen tanít és beszennyezi a templomot
azzal, hogy egy nemzsidót hoz be.) Hogyan mentették meg Pált ettŒl a csŒcselék-
tŒl? (Lásd Ap. csel 21:31–36.) Mit tett Pál, amikor az ezredes megengedte neki, hogy
beszéljen az emberekhez? (Lásd Ap. csel 21:37–22:21.) Miért kellett ehhez bátorság?

Kezdhetsz egy felsorolást a táblán minden alkalommal, amikor az Ap. csel 21–28-
ban Pál nagy bátorságot mutat Jézus Krisztus tanújaként. BŒvítsd a listát, amikor
szükséges a lecke folyamán.

• Mikor tettetek bizonyságot olyan helyzetben, amely bátorságot igényelt. A Pál
tetteirŒl való tudomás hogyan segít bennünket, hogy több bátorságunk legyen
megosztani bizonyságainkat másokkal?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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2. Pált a Sanhedrin elé viszik

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 22:22–23:35-bŒl kiválasztott verseket.

• Hogyan reagált a sokaság a templomon kívül Pál megtérésének beszámolójára?
(Lásd Ap. csel 22:22.) Mi volt az ezredes célja azzal, hogy Pált eltávolította a csŒcse-
léktŒl? (Lásd Ap. csel 22:24.) Hogyan volt képes Pál a megkorbácsolás elkerülésére?
(Lásd Ap. csel 22:25–26. Kijelentette, hogy római polgár. Ez különleges jogokat és
kiváltságokat adott neki a római birodalomban, melynek Jeruzsálem része volt.)

• Mi az, amit Pál elŒször mondott, amikor a Sanhedrin (a zsidó fŒtanács) elé vitték?
(Lásd Ap. csel 23:1; lásd még Ap. csel 24:16. Lásd a T&Sz 135:4-et, ahol Joseph
Smith próféta hasonló kijelentést tett.) Szerintetek hogyan segítette Pált ekkor az,
hogy „jó lelkiismeret”-e volt Isten elŒtt? Kérd meg az osztály tagjait, fontolják
meg, milyen változásokra van szükségük életükben, hogy „jó lelkiismeret”-ük
legyen Isten elŒtt.

• Mit mondott az Úr, amikor megjelent Pálnak a Sanhedrin vizsgálatát követŒen?
(Lásd Ap. csel 23:11.) Hogyan segített nektek az Úr, hogy bízzatok a nehéz idŒk
alatt?

• A nap után, amikor az Úr megjelent Pálnak, több, mint negyven zsidó szövetke-
zett Pál meggyilkolására, fogadalmat téve, hogy nem esznek vagy isznak, amíg
nem sikerül (Ap. csel 23:12–15). Hogyan védték meg Pált tervüktŒl? (Lásd Ap. csel
23:16–35. Kiemelheted, hogy csupán néhány nap alatt ez volt a harmadik alka-
lom, hogy Pált megvédték a haláltól.)

3. Pál bizonyságot tesz Agrippának, de bizonyságát elutasítják

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 26-ból kiválasztott verseket. Összefoglal-
hatod a következŒ információt az Ap. csel 24–25-bŒl: Pált elküldik Félixhez, a tiszttar-
tóhoz, és bátran bizonyságot tesz elŒtte. Pál két évig maradt fogoly, mialatt Félix
reménykedett, hogy pénzt kap a szabadon bocsátásáért. Amikor Félixet Festus követte
tiszttartóként, a zsidók kérték Festust, hogy küldje Pált Jeruzsálembe kihallgatásra. Pál
visszautasította, hogy elmenjen, tudva, hogy nem lenne igazságos kihallgatásban
része. Ehelyett Pál a császárra apellált, mivel római polgárként ehhez joga volt. Festus
beleegyezett, hogy Pált Rómába küldje, de Pálnak elŒször meg kellett jelennie Heró-
des Agrippa, a rómaiak által kijelölt uralkodó elŒtt.

Ha használod a videofilmet, akkor most mutasd be a második részt. Állítsd meg a
magnót, miután Pál kijelenti: „Bár adná az Isten, hogy nem csak te, hanem min-
denki, aki hall ma engem, olyan lenne, mint én vagyok, kivéve ezeket a bilincse-
ket” (éppen azelŒtt, hogy Pált kísérettel elvitték Agrippa király udvarából).

• Mi ragadott meg benneteket Pálnak Agrippa királyhoz intézett szavaiból? (Lásd
Ap. csel 26:2–27.) Hogyan reagált Agrippa Pál szavaira? (Ap. csel 26:28.) Mi tart-
hatta vissza Agrippát attól, hogy kereszténnyé váljon? Milyen magatartás vagy
más problémák tartják vissza az embereket ma attól, hogy elfogadják Jézus
Krisztus evangéliumát?

• Miben különböztek Festus és Agrippa Pál iránti reakciói? Miben hasonlítottak?
(Lásd Ap. csel 26:24, 28. Emeld ki, az Úr számára semmi kevesebb nem fogadható
el, csak a teljes odaadás. Bár Agrippa Pál üzenetét majdnem hihetŒnek találta, míg
Festus teljesen visszautasította, mindketten megbuktak a hit próbáján, amit Pál
kínált fel nekik.)
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4. Pál hajótörést szenved Rómába vezetŒ útján

Olvassatok el és beszéljetek meg az Ap. csel 27–28-ból kiválasztott verseket. Magyar-
ázd el, hogy Agrippa hajlandó lett volna Pált szabadon engedni (Ap. csel 26:32), de
Pál a császárra apellált, így Rómába küldték. Amint Pál Rómába vezetŒ útját beszéli-
tek meg, mutasd meg a térképet és keressétek meg a tárgyhoz tartozó helyszíneket,
mint például SzépkikötŒt, ahol Pál azt javasolta a férfiaknak, maradjanak ott a télre,
és Máltát (Melita), ahol a hajótörést szenvedett utasok a partra úsztak.

• Mi történt, amikor a hajótulajdonos visszautasította Pál figyelmeztetését, hogy
túl veszélyes elhajózni SzépkikötŒbŒl? (Lásd Ap. csel 27:7–20.) Mi indokolta, hogy
a százados semmibe vette Pál tanácsát? (Lásd Ap. csel 27:11–12.) Néhányunk miért
veszi alkalmanként semmibe egyházvezetŒink tanácsát? Hogyan tanultátok meg
egyházvezetŒink tanácsai követésének fontosságát?

• Honnnan tudta Pál, hogy minden utas biztonságosan partra fog érni, bár a hajó el
fog pusztulni a viharban? (Lásd Ap. csel 27:21–26.) Hogyan teljesült be ez a prófé-
cia? (Lásd Ap. csel 27:27–44.)

• Hogyan használta Pál papsági hatalmát, míg Melita szigetén voltak? (Lásd Ap. csel
28:7–9.) Mit sugall ez az esemény a papsági hatalom céljáról? A papság tisztelete
miként segít, hogy Krisztus tanúiként szolgáljunk?

• Néhány hónap után Pál végül elérte Rómát, ahol ismét bebörtönözték. Miként for-
dította hasznára ezt a látszólagos kudarcot? (Lásd Ap. csel 28:16–31. Viszonylagos
szabadságot élvezett, így idejét az evangélium tanításával és Krisztusról tett bizony-
ságával töltötte.) Mit tanulhatunk Páltól, hogyan lehetünk Jézus Krisztus hıséges
bizonyságtevŒi? (Ha készítettél felsorolást a táblán az esetekrŒl, amikor Pál bátorsá-
got tanúsított hıséges bizonyságtevŒként, utalj rá.)

Ha használod a videofilmet, a maradékot mutasd be most.

Összegzés Magyarázd el, a történészek feltételezik, hogy Pál vértanúhalált halt Rómában Kr. u.
65 körül. Egész életén keresztül kötelességét teljesítette, hogy apostolként „elmenvén
azért” tanítványokká tegyen „minden népeket” (Máté 28:19). Az Úr próféciáját is
beteljesítette, hogy hirdetni fogja az evangéliumot „a pogányok és királyok és Izráel
fiai elŒtt” (Ap. csel 9:15). Krisztus hıséges tanúja volt a szóbeli és fizikai támadások,
igazságtalan bebörtönzések és természeti katasztrófák ellenére.

Tégy bizonyságot, hogy amikor követjük Pál példáját és Jézus Krisztus hıséges tanúi
vagyunk minden helyzetben, Ã erŒt fog adni, hogy kitartsunk megpróbáltatásainkban. 

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

ezt az ötletet.

Nézzétek át Pál életét

Hogy segíts az osztály tagjainak méltányolni, hogyan teljesítette Pál élete küldeté-
sét, hogy Krisztusról bizonyságot tegyen, mindenki válasszon Pál életébŒl egy ese-
ményt, amikor Krisztusról tett bizonyságot. Kérj meg minden tagot, ossza meg
választását az osztállyal, és soroljatok fel minden eseményt a táblán. Segíts az osztály
tagjainak átnézni a megfelelŒ szentírásokat, ha szükséges, hogy az esemény helyét
meghatározzák.
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A lecke célja A lecke célja, hogy segítsen az osztály tagjainak megérteni, hogy „szentek tökéletesb-
bítésé”-nek (Efézus 4:12) folyamata megköveteli tŒlünk, hogy növeljük a Krisztusba
vetett hitünket, kövessük az apostolok és próféták tanításait, és védjük magunkat a
világ gonoszságától.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Efézus 1:9–10. Pál az tanítja, az idŒk teljessége sáfárságának az a célja, hogy
„(Isten) ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban.”

b. Efézus 2:12–22; 4:1–16. Pál az tanítja, hogy Jézus Krisztus a mi szegletkövünk.
Azt tanítja, hogy az Úr adott nekünk apostolokat és prófétákat, hogy segítsen
tökéletessé válni és eljutni a „hitnek ... egységére.”

c. Efézus 5:22–29; 6:1–4. Pál az egység szükségességét tanítja a férj és a feleség
között, a szülŒk és a gyermekek között.

d. Efézus 4:21–32; 6:10–18. Pál azt tanítja, hogy fel kell öltöznünk „amaz új embert”
és „az Isten minden fegyverét”, hogy megvédjük magunkat a világ gonoszságától.

2. További olvasmányok: János 17:11; Móziás 18:21–22; Tanok és szövetségek
27:15–18; 38:25–27.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz be az osztályba egy darab
cérnát (körülbelül 30–90 cm hosszút) és egy darab kötelet, mely kb. ugyanolyan
hosszúságú.

4. Javaslat a tanításhoz: A szentírás megjelölése segít a tanárnak és az osztály tagjai-
nak, hogy megjegyezzék a fontos szavakat, gondolatokat, embereket és esemé-
nyeket. Ösztönözheted Œket, hogy jelöljék meg a szentírásaikat, kiemelve fontos
alapelveket, megadva utalásokat, vagy megmondva nekik, mit írtál a szentírásod
margójára.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Mutasd meg az osztály tagjainak a cérnát és a kötelet (lásd a „Felkészülés” részt).

• Miben közös a cérna és a kötél? (MindkettŒ rostokból vagy fonalszálakból készült.)
Miben különböznek? (A cérna egyetlen szál, míg a kötél sok egybeszŒtt szálból áll.)
Melyik tárgy az erŒsebb?

Magyarázd el, gyengék vagyunk, mint egy szál cérna, amikor magunkra számítunk.
Azonban a kötélhez hasonlóan erŒsebbek lehetünk, amikor egyesülünk másokkal a
hitben és az igaz életben. Ebben az efézusiakhoz írt levélben Pál hangsúlyozza a „szen-
tek ... tökéletesbbítésé”-nek a fontosságát és a „hit ... egységé”-nek elérését (Efézus
4:12–13). Ez a lecke azt tárgyalja, hogy családokként és Egyházként dolgozhatunk a
tökéletességért és az egységért az ÜdvözítŒbe vetett bizalom által, az apostolok és pró-
féták követése által, erŒs családok fejlesztése és Isten teljes fegyverének felvétele által.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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czéljából ... „

Efézusbeliek



Imádságos szívvel válogasd ki a szentírásrészleteket és kérdéseket, melyek legjobban
kielégítik majd az osztály tagjainak szükségleteit. Ösztönözd Œket, hogy beszéljenek
a szentírás alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

1. Az idŒk teljességének sáfársága

Olvassátok el és beszéljétek meg az Efézus 1:9–10-et.

• Az Efézus elsŒ fejezetében Pál „az idŒk teljességének rendjérŒl (sáfárságáról)” beszél
(Efézus 1:10). Mi az evangélium sáfársága? (Egy korszak, amikor az Úrnak legalább
egy szolgája van a földön, aki viseli a papság kulcsait és fel van hatalmazva az
evangélium szolgálatára.)

• Mi az idŒk teljességének sáfársága? (Az a sáfárság, mely az evangélium visszaállításá-
val és az Egyháznak Joseph Smith általi megszervezésével kezdŒdött.) Miért utalnak
a mi sáfárságunkra úgy, mint az idŒk teljességére?

Gordon B. Hinckley elnök tanította: „Ti és én átéljük az idŒk teljessége sáfárságának
mély és csodálatos áldásait. E korban és idŒben visszaállíttatott a földre az összes
elŒzŒ sáfárság minden alapelve, hatalma, áldása és kulcsa” (Conference Report, 1992.
ápr., 98; vagy Ensign, 1992. máj., 70).

• Mit mondott Pál, Mennyei Atyánk mit fog tenni ebben a sáfárságban? (Lásd
Efézus 1:9–10.) Szerintetek mit jelent az „egybeszerkeszt magának mindeneket a
Krisztusban” kifejezés? Melyek azok a dolgok, amiket korunkban szerkesztenek
egybe (gyıjtenek össze)? (A válaszok között lehetnek: a szentírások, az Egyház-
tagok, a halottak feljegyzései és a családok, melyeket elpecsételnek a Templom-
ban.) Hogyan segíthetünk mi ebben az összegyıjtési folyamatban?

2. Jézus Krisztus mint szegletkövünk

Olvassatok el és beszéljetek meg az Efézus 2:12–22 és 4:1–16-ból kiválasztott verseket.

• Vessétek össze az Efézus 2:12-t a 2:19-cel. Hogyan írja le Pál azokat a változásokat,
melyek azokban mennek végbe, akik elfogadták és követték az ÜdvözítŒt? Hogyan
láttad ugyanezeket a változásokat magadban és másokban? A kapcsolatod más
egyháztagokkal mint „polgártársakkal” az evangéliumban miként áldotta meg az
életedet?

• Mire gondolt Pál, amikor azt tanította, hogy Jézus Krisztus az Egyház „szegletköve”?
(Efézus 2:20). (Ha szükséges, magyarázd el, hogy a szegletkŒ egy alapkŒ, melyet
egy sarokba helyeznek, ahol két fal találkozik. A szegletkŒ nélkülözhetetlen az épü-
let ereje és egysége szempontjából.) Miként lett Jézus Krisztus hitetek szegletköve?

• Mit tanított Pál az Efézus 2:20 és 4:11–14-ben az apostolok és próféták fontosságá-
ról? Miért nélkülözhetetlenek az apostolok és próféták az igaz Egyházhoz? Melyek
azok a tanítások az utolsó napi apostoloktól és prófétáktól, amik segítenek nekünk
a tökéletesség és egység felé fejlŒdni? (Az osztály tagjainak válaszait felsorolhatod
a táblán.)

Boyd K. Packer elnök tanította: „A próféták és apostolok szolgálata mindig az
otthonba és a családhoz vezeti Œket. ... Mindannak, amit tanítunk, végsŒ célja az,
hogy egyesítsük a szülŒket és a gyermekeket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitben,
hogy otthon boldogok legyenek, egy örökkévaló házasságba elpecsételve éljenek,
legyenek összekapcsolva nemzedékeikkel és biztosítva legyen felmagasztaltatásuk
Mennyei Atyánk jelenlétében” (Conference Report, 1995. ápr., 8; vagy Ensign,
1995. máj., 8).

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Mire gondolt Pál, amikor azt tanította, hogy „egy az Úr, egy a hit és egy a kereszt-
ség”? (Efézus 4:5). Miért fontos, hogy egyek legyünk az Egyház alapvetŒ tantétele-
inek megértésében és tanításában?

3. Egység a férj és feleség, valamint a szülŒk és gyermekek között

Olvassátok el és beszéljétek meg az Efézus 5:22–29; 6:1–4-et.

• Milyen összehasonlítást használt Pál, amikor leírta a férj és feleség kapcsolatát?
(Lásd Efézus 5:22–29.) Mit tanulhatnak a férjek és feleségek ebbŒl az összehasonlí-
tásból, mely segít nekik nagyobb szeretetet és egységet kifejleszteni házasságukban?
(Beszéljétek meg azokat a sajátos módokat, ahogyan Jézus kimutatta szeretetét az
Egyház iránt, és e módok mindegyike hogyan alkalmazható a házasságra. Az osztály
tagjainak válaszait felsorolhatod a táblán.)

Spencer W. Kimball elnök tanította: „Találhattok-e az összes szentírásban olyan
esetet, amikor az Úr Jézus Krisztus valaha elhagyta volna egyházát? ... Hıséges volt?
Igaz volt? Van-e valami jó és tiszteletre méltó, amit nem adott meg? Tehát ez az,
amit kérünk – amit Ã kér egy férjtŒl... .

... El tudjátok képzelni, mennyire szerette az egyházat? Annak minden lélegzete
fontos volt neki. Minden növekedése, minden egyéne drága volt neki. Azoknak az
embereknek adta minden energiáját, minden erejét, minden érdeklŒdését. Életét
adta – mi többet adhat egy ember” (Men of Example [vallási oktatókhoz intézett
beszéd, 1975. szept. 12. ], 4–5).

• Mit tanácsol Pál a gyermekeknek az Efézus 6:1–3-ban? Miért fontos ma ez a tanács?
Milyen áldást kaptatok szüleitek tiszteléséért?

• Mire gondolt Pál, amikor azt tanácsolta a szülŒknek, hogy neveljék a gyermeket
„az Úr tanítása és intése szerint”? (Efézus 6:4). Miként táplálhatják a szülŒk gyer-
mekeiket szellemileg? Hogyan követhetik a szülŒk az Úr példáját, amikor megin-
tik a gyermekeket?

• Pál szülŒknek és gyermekeknek szóló tanácsa hogyan segíthet megerŒsíteni a csa-
ládi kapcsolatot és fenntartani az egységet otthon? Milyen tanácsot adtak az utolsó
napi apostolok és próféták a családokra vonatkozóan? Kérd meg az osztály tagjait,
beszélgessenek az újabb keletı tanácsokról, amiket az általános konferencián, más
gyıléseken vagy esti beszélgetéseken és az egyházi folyóiratcikkekben adtak.

„A család: kiáltvány a világhoz”-ban az ElsŒ Elnökség és a Tizenkét Apostok
Kvóruma azt tanította, hogy „a családi boldogság megszerzésének akkor legna-
gyobb a valószínısége, amikor az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres
házasságok, családok alapját és erejét a hit, az ima, a bınbánat, a megbocsátás,
a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka alapelvei, valamint az értékes
szórakozási tevékenységek jelentik” (Ensign, 1995. nov., 102).

4. „Amaz új ember” és „Isten minden fegyverének” felöltözése

Olvassátok el és beszéljétek meg az Efézus 4:21–32 és 6:10–18-at.

• Mire gondolt Pál, amikor arra biztatta az efézusiakat, hogy öltözzék fel „amaz új
embert”? (Efézus 4:24). Milyen tulajdonságaik vannak azoknak az embereknek,
akik „újjá” lettek Jézus Krisztus engesztelŒ áldozata által? (Lásd Efézus 4:21–32.)
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• Miközben arra figyelmeztette a szenteket, hogy vegyék fel Isten fegyverzetét, Pál
felhívta a figyelmüket sokféle gonosz befolyásra (Efézus 6:10–12). Milyen gonosz
befolyások vannak ebben az életben?

• Melyek a különbözŒ darabjai annak, amit Pál Isten fegyverének nevez? Mit képvisel
minden egyes darab? (Lásd Efézus 6:13–18; T&Sz 27:15–18. A válaszokat felsorol-
hatod a táblán a fegyverzet és jelentés címszavak alatt.) Hogyan véd bennünket Isten
fegyverének minden darabja a Sátán befolyása ellen? Mit tehetünk, hogy minden
nap felvegyük ezt a fegyvert?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy az Úr megalapította Egyházát, apostolokkal és próféták-
kal, hogy segítsen nekünk Hozzá hasonlóvá válni és visszatérni, hogy Vele éljünk.
Ösztönözd az osztály tagjait, hogy együtt törekedjenek a „szentek tökéletesbbítésé”-
re azáltal, hogy követik Pál efézusiaknak adott tanításait.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. „Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét” (Efézus 6:11)

Mutasd be a “The Whole Armor of God” címı tizenhárom perces részletet a New
Testament Video Presentations (53914) kazettáról. Majd tedd fel a következŒ kérdéseket:

• Milyen veszélyekkel néztek szembe a katonák a videofilmen? Milyen veszélyekkel
néztek szembe a fiatalok? Milyen áldásokat kaptak az egyes csoportok tagjai, mert
viselték fegyverüket?

2. Imádkozás az Egyház vezetŒiért

• Olvassátok el az Efézus 6:18–20-at. Szerintetek miért kérte Pál az efézusiakat, hogy
imádkozzanak érte? Mikor erŒsített meg benneteket mások imája? Miért fontos,
hogy imádkozzunk egymásért és az Egyház vezetŒiért?

3. „... kegyelembŒl tartattatok meg, hit által” (Efézus 2:8)

• Mit tanított Pál az Efézus 2:8–9-ben, hogyan nyerheti el egy ember az üdvösséget?
Miért lehetetlen az, hogy cselekedeteink által mentsük meg magunkat? (Lásd Róma
3:23; Móziás 3:17; Alma 22:14. Kiemelheted, Pálnak gyakran kellett figyelmeztetnie
a zsidó szenteket, hogy Mózes törvényének cselekedetei nem menthetik meg Œket.
A 36. lecke részletesebb beszélgetést tartalmaz a kegyelemrŒl és a cselekedetekrŒl.)
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A lecke célja A lecke célja, hogy bátorítsa az osztály tagjait, fejlesszék ki Jézus Krisztus igaz követŒi-
nek jellemvonásait.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Filippi. Pál megköszöni a filippi szenteknek a segítséget, amit neki küldtek, és
bátorítja Œket, legyenek Krisztus egységes, hıséges követŒi.

b. Kolossé 1. Pál emlékezteti a szenteket Kolosséban, hogy a megváltás csak Jézus
Krisztus által valósul meg.

c. Kolossé 2:1–8, 16–23; 3; 4. Pál azokról a dolgokról tanítja a kolossébeli szenteket,
amiket tenniük kell, és a tulajdonságokról, amiket ki kell fejleszteniük Isten
választottjaiként.

d. Filemon. Pál ösztönzi Filemont, legyen megbocsátó Onésimusszal, a szökött
rabszolgával.

2. Javaslat a tanításhoz: Egy óravázlat vagy szentírás-anyag tartalmazhat több anya-
got, mint aminek felhasználására idŒd van az órán. Miközben az egyes leckékre ké-
szülsz, imádságos szívvel döntsd el, mely tantételek és alapelvek a leghasznosabbak
osztályod számára. Ezek megtanítását tervezd meg elŒször, belefoglalva a lecke
egyéb részeit is, ha van rá idŒ. Azonban tanítás közben légy fogékony a Szellem
iránt és elég rugalmas ahhoz, hogy változtass a terveden, ha sugalmazást érzel
ennek megtételére.

Javasolt órafépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Írj fel a táblára néhány kulcsszót a 13. hittételbŒl, mint például igaz, becsületes,
erkölcsös és dicséretre méltó.

• Melyik hittétel tartalmazza ezeket a szavakat? (Ha az osztály tagjai nem tudják,
vessenek egy pillantást a hittételekre, melyek az Igazgyöngy végén találhatók.)

Mikor az osztály tagjai helyesen válaszoltak, kérd meg az egyiket, idézze vagy olvassa
fel a tizenharmadik hittételt. Majd ismét idézze a hittétel elsŒ felét addig, „hogy Pál
intelmeit”.

• Mik „Pál intelmei”? Hol találhatók?

Az osztály tagjai lapozzanak a Filippi 4:8-hoz és vessék össze a tizenharamadik hitté-
tellel. Magyarázd el, amikor Joseph Smith Pál intelmeit említette a tizenharmadik hit-
tételben, a Filippi 4:8-ra utalt, mely része annak a levélnek, amit Pál a filippbeli szen-
teknek írt. A mai lecke magában foglalja ezt a levelet és Pál leveleit a kolossébeliekhez
és Filemonhoz, melyek mindegyike Pál római fogsága alatt íródott. E levelek azokat a
tulajdonságokat tárgyalják, melyeket ki kell fejlesztenünk Jézus Krisztus hıséges
követŒiként.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Miközben a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, hogyan vonatkoz-
nak ránk ma ugyanúgy, ahogyan Pál korában vonatkoztak a szentekre. Ösztönözd az
osztály tagjait, beszéljenek a szentírás alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

1. Pál ösztönzi a filippibeli szenteket, hogy kövessék Jézus Krisztust

Beszéljétek meg Pálnak a filippiekhez írt levelét. Kérd meg az osztály tagjait, olvas-
sák fel hangosan a kiválasztott verseket.

• Pál börtönben volt Rómában, amikor a filippibelieknek írt. Hogyan reagáltak az
egyház más tagjai Pál bebörtönzésére? (Lásd Filippi 1:12–18.) Hogyan segített
rajtatok az, amikor láttatok vagy hallottatok másokról, akik bátrak voltak az Úr
szolgálatában?

• A Filippi 2:2–3-ban mire figyelmezteti Pál az egyház tagjait, mit tegyenek? Hogyan
kell az egyház tagjainak „egy lélek”-nek lenni? (lásd Filippi 1:27; 2:14–15.) Miért
teszünk néha dolgokat „hiábavaló dicsŒségbŒl”? Szerintetek miért adott Pál ezzel
ellenkezŒ tanácsot? Miért fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy jobbak vagyunk
másoknál? (Lásd T&Sz 38:24–26.)

• Mi tanított Pál Jézusról a Filippi 2:5–8-ban? Hogyan mutatott Jézus tökéletes
példát arra, hogy alázatosak legyünk és az Atya akarata iránt engedelmesek? (Lásd
János 8:29.) Hogyan lehetünk még alázatosabbak és engedelmesebbek Mennyei
Atyánk akarata iránt?

• Szerintetek mire gondolt Pál, amikor ezt mondta a filippieknek: „félelemmel és
rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket”? (Filippi 2:12).

David O. McKay elnök magyarázta: „A »vigyétek véghez a ti idvességeteket« kifeje-
zés figyelmeztetés a hit valóságának megmutatására tevékenység, komoly, engedel-
mes erŒfeszítés által. De ezt azzal a tudattal kell tenni, hogy az éntŒl (önmagunktól)
való abszolút függés büszkeséget és gyengeséget szülhet, amely kudarcot fog hozni.
»Félelemmel és rettegéssel« kell keresnünk Isten erejét és kegyelmét a sugalmazás-
ért, hogy elnyerjük a végsŒ gyŒzelmet” (Conference Report, 1957. ápr., 7).

• Pál ismételten azt tanácsolta a filippieknek, hogy „örüljenek az Úrban” (Filippi
3:1; 4:4). Hogyan örülhetünk az Úrban?

• Pál azt mondta a filippieknek, hogy mindent feláldozott Krisztusért (Filippi
3:7–8). Mit áldozott fel Pál? Miért fontos, hogy áldozatot hozzunk Krisztusért?
(Lásd Filippi 3:9–12.)

Joseph Smith próféta tanította: „Egy vallásnak, amely nem követeli meg minden-
nek a feláldozását, soha nem lesz elég ereje ahhoz, hogy az élethez és üdvösséghez
szükséges hitet teremjen; mivel az ember elsŒ létezésétŒl, az élet és az üdvösség
élvezetéhez szükséges hit soha nem érhetŒ el minden földi dolog feláldozása nél-
kül” (Lectures on Faith [1985], 69).

• Hogyan érhetjük el az „Istennek békességét”, melyet a Filippi 4:7-ben említ?
(Lásd Filippi 4:6–7.) Mikor éreztétek az Istennek békességét?

• Hogyan alkalmazhatjuk Pál tanácsát a Filippi 4:8-ban? (Lásd még Hittételek 1:13.)
Hogyan nyerünk áldást, amikor követjük ezt a figyelmeztetést?

• Pál bizonyságot tett: „Mindenre van erŒm a Krisztusban, a ki engem megerŒsít”
(Filippi 4:13). Szerintetek Pál hogyan nyerte el Krisztusról ezt a bizonyságot?
Hogyan éltétek át, hogy „mindenre van” erŒtök „a Krisztusban”?

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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2. Pál emlékezteti a kolossébelieket, hogy a megváltás csak Krisztus által
valósul meg

Beszéljétek meg a Kolossé 1-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hangosan
kiválasztott verseket. Magyarázd el, a szenteket Kolosséban (egy kis város Efézustól
keletre) olyan tanítások befolyásolták, melyek a lehetŒ legkisebbre csökkentették az
ÜdvözítŒ fontosságát, és a szertartások teljesítése és az angyalok imádása által meg-
valósítandó tökéletességre koncentráltak. Ebben a kolossébelikhez írt levélben Pál
óva int ezektŒl a tanításoktól, figyelmeztetve a szenteket, hogy legyenek továbbra
is alaposak és erŒsek (Kolossé 1:23; lásd még Kolossé 2:5–7) a tudásban, hogy a
megváltás csak Jézus Krisztus által valósul meg.

• Milyen igazságokat tanított Pál Jézus Krisztusról a kolossébelieknek? (Lásd Kolossé
1:12–22. Sorold fel az osztály tagjainak válaszait a táblán.) Miért volt fontos a
kolossébelieknek, hogy megértsék ezeket az igazságokat? Hogyan befolyásolja az
életviteleteket a Jézus Krisztusról való tudás és bizonyság?

• Mi a „szentek öröksége”, amit elnyerhetünk Mennyei Atyánktól? (Lásd Kolossé
1:12; 2 Nefi 9:18; T&Sz 50:5.) Ki tette lehetŒvé ezt az örökséget? (Lássd Kolossé
1:12–14.) Mit tehetünk, hogy elnyerjük ezt az örökséget? (Lásd Kolossé 1:10–12;
2 Nefi 9:18; Alma 5:51; T&Sz 50:5.)

• Mire gondolt Pál, amikor figyelmeztette a kolossébelieket, hogy legyenek alaposak
és erŒsek az evangéliumban? (Lásd Kolossé 1:23.) Mi késztet néhány embert arra,
hogy eltávozzon „az evangyéliom reménységétŒl”? (Kolossé 1:23). Mit tehetünk,
hogy megerŒsítsük bizonyságunkat?

3. Pál arra tanítja a kolossébelieket, hogy mit kell tenniük Isten választottjaiként

Beszéljétek meg a Kolossé 2:1–8, 16–23; 3; 4-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassa-
nak fel hangosan kiválasztott verseket.

• Pál azt akarta, hogy a szentek szíve legyen „egybeköttetvén a szeretetben” és
IstenrŒl, az Atyáról és Jézus Krisztusról való tudásban (Kolossé 2:2–3). Hogyan
valósíthatjuk meg ezt egyházközségünkben és gyülekezetünkben?

• Mit jelent „meggyökerezvén és tovább épülvén” Krisztusban? (Lásd Kolossé 2:7.)
Hogyan gyökerezhetünk meg Krisztusban? A megpróbáltatások idején hogyan
segít bennünket az, ha Krisztusban gyökerezünk és épülünk? (Összehasonlíthatsz
egy rövid, felszínes gyökerı fát egy hosszú, mély gyökerı fával. Beszéljétek meg,
melyik fa éli túl nagyobb valószínıséggel az olyan megpróbáltatásokat, mint a
viharok vagy az aszályok.)

• Isten válaszottainak milyen tulajdonságai vannak felsorolva a Kolossé 3:12–15-
ben? (Az osztály tagjainak válaszait sorold fel a táblán.) Hogyan mutatott példát
Jézus Krisztus ezekre a tulajdonságokra? (Kérd meg Œket, gondoljanak jellemzŒ
példákra, melyekben Jézus szemléltette az egyes tulajdonságokat.) Miként tudjuk
teljesebben kifejleszteni ezeket a tulajdonságokat?

• Hogyan engedhetjük Krisztus szavát bennünk lakozni, ahogyan Pál figyelmezte-
tett? (Lásd Kolossé 3:16–17; lásd még T&Sz 1:37; 18:34–36.) Az egyházi énekek
hogyan erŒsíthetik bennünk Krisztus szavának megértését és bizonyságunkat?
Hogyan vehetjük jobban hasznát az egyházi énekeknek és más szent zenének?

Elder Dallin H. Oaks mondta: „Több hasznát kell vennünk egyházi énekeinknek,
hogy ráhangoljon bennünket az Úr Szellemére, egyesítsen bennünket, és segítsen
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tanítani és tanulni tantételeinket. Jobban hasznát kell vennünk egyházi énekeink-
nek a misszionáriusi tanításban, az evangéliumi osztályokban, a kvórumgyılése-
ken, az otthoni estéken, a házitanítói látogatásokon. A zene hatékony módja Men-
nyei Atyánknak és Fiának, Jézus Krisztusnak az imádásában. Használnunk kell az
egyházi énekeket, amikor szükségünk van szellemi erŒre és inspirációra” (Confe-
rence Report, 1994. okt., vagy Ensign, 1994. nov., 12).

• Pál ismételten hangsúlyozta a hála fontosságát (Kolossé 2:7; 3:15, 17). Miért fontos,
hogy hálásak legyünk? Hogyan mutathatjuk ki hálánkat Mennyei Atyánknak és
Jézus Krisztusnak minden körülmény között?

4. Pál ösztönzi Filemont, hogy legyen megbocsátó Onésimusszal

Beszéljétek meg Pálnak Filemonhoz írt levelét. Kérd meg az osztály tagjait, olvas-
sanak fel hangosan kiválasztott verseket. Magyarázd el, Pál személyes levelet írt
Filemonnak, egy egyháztagnak Kolosséban, Filemon rabszolgájára, Onésimusra
vonatkozóan. Onésimus meglopta Filemont és Rómába szökött, ahol találkozott
Pállal és megtért az Egyházba. Pál megkérte Filemont, bocsásson meg Onésimus-
nak és fogadja el mint testvérét az evagéliumban.

• Mit tanulhatunk Pálról Filemonhoz írt levelébŒl?

• Hogyan mutatott tiszteletet Pál Filemon szabad akarata iránt? (Lásd Filemon 1:14.)
Hogyan mutatott Pál elkötelezettséget Onésimus boldogulása iránt?

• Mit tanulhatunk ebbŒl a levélbŒl az evangéliumnak emberi kapcsolatokat általakító
erejérŒl? (Lásd Filemon 1:16.) Hogyan hat az evangélium a körülöttetek lévŒ
emberekkel való kapcsolataitokra?

Összegzés Tégy bizonyságot az olyan tulajdonságok fejlesztésének a fontosságáról, melyek
segítenek Jézus Krisztushoz hasonlóbbakká válnunk, mint azok, akiket Pál megemlít
a Filippibeliekhez, a Kolossiébeliekhez és Filemonhoz írt levelében. Kérd meg az osztály
tagjait, olvassák el a Filippi 4:8 és Kolossé 3:12–15-öt és válasszanak ki egy tulajdonsá-
got azokból a versekbŒl, melyek fejlesztésén ezen a héten tovább dolgoznak.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az egyik vagy mindkét ötletet.

1. Kapcsolatok szülŒk és gyerekek között

Az osztály egyik tagja olvassa el a Kolossé 3:20–21-et.

• Pál szerint mi egy gyermek kötelessége szülei iránt? Mi a szülŒk kötelessége egy
gyermek iránt? Hogyan javíthatjátok a szülŒk és gyermekek közötti kapcsolatot
családotokban?

2. „... az Úr Krisztusnak szolgáltok” (Kolossé 3:24)

Az osztály egy tagja olvassa el a Kolossé 3:23–24-et.

• Hogyan követhetjük Pál utasításait ezekben a versekben? (Lásd Máté 25:34–40.)
Milyen változást hozhat ez a magatartás szolgálatunkban?
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A lecke célja A lecke célja arra ösztönözni az osztály tagjait, hogy tanulják és tanítsák az igaz tan-
tételeket, és legyenek igaz példák mások számára.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. 1 Timótheus 4; 2 Timótheus 1–4; Titus 1. Pál leírja a hitehagyás jeleit. Azt tanítja,
hogy az igaz tantételek tanulása és tanítása segít védekezni a hitehagyás ellen.

b. 1 Timótheus 4:12. Pál azt tanítja, hogy legyünk példák a hívŒknek.
c. 1 Timótheus 6; Titus 2–3. Pál azt tanítja, hogy követnünk kell az igazságot, és

meg kell tagadnunk a hitetlenséget (istentelenséget).

2. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, készíts szócsíkokat a következŒ
kijelentésekkel, vagy készülj fel, hogy felírd Œket a táblára:

Hogy futásomat elvégezzem,
igaz tantételt kell tanulnom és tanítanom,
példának kell lennem a hívŒknek,
követnem kell az igazságot, és meg kell tagadnom a hitetlenséget (istentelenséget)

3. Javaslat a tanításhoz: Váltogasd az anyagokat és a módszereket, amelyeket tanítás
közben használsz. Például, használhatsz képeket vagy audiovizuális anyagokat, kü-
lönbözŒ beszélgetési technikát vagy különbözŒ ülésrendet. A változatosság segíthet
ébren tartani az érdeklŒdést az osztály tagjaiban az órák alatt. A leckéhez használ-
ható anyagokért és módszerekért lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123), 89–92,
159–184. o.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

• Milyen versenyen vettetek részt vagy néztetek meg legutóbb? Mi a különbség egy
verseny megnyerése és befejezése között? Hány nyertes van egy tipikus versenyen?
Mit kell tennetek, hogy nyerjetek?

• Életutunk hogyan hasonlít egy versenyhez? Hogyan nem hasonlít egy verseny-
hez? (Minden ember megnyerheti az élet „versenyét”.) Mit kell tennünk, hogy
sikeresen fejezzük be az élet versenyét?

Kérd meg az osztály tagjait, olvassák el a 2 Timótheus 4:7-et. (Kiemelheted, hogy a
„verseny” nevezhetŒ „útiránynak” is.) Magyarázd el, Pál apostol olyan életet élt, hogy
kijelenthette ezt élete vége felé. Ez a lecke Pál tanításai közül tárgyal néhányat, melyek
segítenek majd nekünk, amint arra törekszünk, hogy útirányunkat (életutunkat)
sikeresen befejezzük.

Mutasd meg a szócsíkot: Hogy futásomat elvégezzem,

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmazha-
tók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, hogy beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

Magyarázd el, hogy Timótheus és Titus megbízható társai voltak Pálnak, akik segítet-
tek neki az evangélium hirdetésében. Pál elsŒ római bebörtönzése után folytatta mis-
sziós utazásait. Efézusban hátrahagyta Timótheust, hogy szolgálja az egyházat, és
Krétában hátrahagyta Titust, hasonló megbízatással. Miközben Pál tovább utazott,
leveleket írt, hogy megerŒsítse ezeket a testvéreket, és tanácsot adjon nekik feladata-
ikban a szentek lelkipásztoraiként vagy pásztoraiként. Ezért ezeket a leveleket gyakran
pásztorleveleknek is nevezik.

1. Igaz tantételt tanuljatok és tanítsatok

Beszéljétek meg az 1 Timótheus 4; 2 Timótheus 1–4; és Titus 1-et. Kérd meg az osz-
tály tagjait, olvassanak fel hangosan kiválasztott verseket.

• A hitehagyás milyen jeleit írta le Pál a Timótheusnak és Titusnak írt leveleiben?
(Lásd 1 Timótheus 4:1–3; 2 Timótheus 3:1–7, 13; 4:3–4; Titus 1:10–11.) A hiteha-
gyás e jelei miként nyilvánvalóak ma? (Lásd 2 Nefi 28:3–9; T&Sz 1:15–16.)
Hogyan védekezhetünk e gonoszságok ellen?

• Miért van néhány ember, kik „mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére
soha el nem jutnak”? (2 Timótheus 3:7). Honnan lehetünk biztosak, hogy tanulá-
sunk igaz tudást hoz nekünk?

• Mit tanított Pál Timótheusnak azoknak az embereknek a felelŒsségeirŒl, akik az
evangéliumot tanítják? (Lásd 1 Timótheus 4:6–7, 13–16; 2 Timótheus 2:16, 23–25;
3:14–17; 4:2, 5. Felsorolhatod ezeket a felelŒsségeket a táblán.) Milyen lehetŒsége-
ink vannak az evangélium tanítására? (A válaszok tartalmazhatják a következŒket:
családtagok tanítása, egyházi elhívások teljesítése és beszélgetések az evangéliumról
barátokkal és ismerŒsökkel. Emeld ki, hogy valamilyen módon mindegyikünk az
evangélium tanítója.) Miként taníthatjuk még hatékonyabban az evangéliumot?

• Pál hangsúlyozta az igaz tantétel tanításának és tanulásának a fontosságát
(1 Timótheus 1:3; 4:6, 13; Titus 2:1). Az igaz tantétel tanulása hogyan segít nekünk
védekezni a hitehagyás ellen? Melyek a hamis tanítások veszélyei? Hogyan áldotta
meg életeteket az igaz tantétel tanulása?

Az igaz tantétel erejérŒl beszélve Elder Boyd K. Packer ezt mondta: „A megértett
igaz tantétel megváltoztatja a viselkedést és magatartást. Az evangélium tantételei
gyorsabban fogják tökéletesíteni a viselkedést, mint ahogyan a viselkedés tanulmá-
nyozása fogja tökéletesíteni a viselkedést. ... Ezért hangsúlyozzuk olyan erŒteljesen
az evangélium tantételeinek tanulmányozását” (Conference Report, 1986. okt., 20;
vagy Ensign, 1986. nov., 17).

• Hogyan lehetünk biztosak, hogy az, amit tanítunk, igaz tantétel? (Lásd Móziás
18:19–20; T&Sz 52:9.)

Elder Joseph B. Wirthlin tanácsolta: „Isten mindent kinyilatkoztatott, ami fontos
az üdvösségünkhöz. Tanítanunk és beszélnünk kell azokról a dolgokról, melyeket
kinyilatkoztattak, és el kell kerülnünk az úgy nevezett misztikus dolgok kutatását.
Az a tanácsom az Egyház tanítóinak, akár egyházközségekben és cövekekben, a fel-
sŒoktatás egyházi intézményeiben, vallási intézményekben, szemináriumokban,

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

171



vagy akár szülŒkként otthonaikban tanítanak, hogy tanításaikat a szentírásokra és
az utolsó napi próféták szavaira alapozzák” (Conference Report, 1994. okt., 101;
vagy Ensign, 1994. nov., 77).

• Mit tanácsolt Pál, mit tegyünk, ha egyszer már megszereztük az egészséges tudo-
mányt? (Lásd 2 Timótheus 1:13; Titus 1:9.) Szerintetek mit jelent a „tartja magát
(szilárdan áll)” kifejezés? (Lásd 1 Nefi 15:23–24.)

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, mutasd meg a szócsíkot: Igaz tantételt
kell tanulnom és tanítanom,

2. „... légy példa a hívŒknek”

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 Timótheus 4:12-t.

• Szerintetek mit jelent példának lenni a hívŒknek? (1 Timótheus 4:12). Hogyan
befolyásolt benneteket egy ember, aki példa volt a hívŒknek?

Soroljátok fel, Pál mire figyelmeztette Timótheust, mikben legyen példa. Kérd meg
az osztály tagjait, írják le, hogyan lehetünk mi példák mindezekben.

beszéd
magaviselet (jelenthet életmódot vagy magatartást is)
szeretet
lélek (szellem)
hit
tisztaság

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, mutasd meg a szócsíkot: példának
kell lennem a hívŒknek,

3. „... kövessed az igazságot” és tagadd meg a hitetlenséget (istentelenséget)

Olvassatok fel és beszéljetek meg az 1 Timótheus 6 és Titus 2–3-ból kiválasztott verseket.

• Mit tanított Pál a pénz szeretetérŒl? (Lásd 1 Timótheus 6:7–10.) Milyen értelemben
„minden rossznak gyökere” a pénz szeretete? Hogyan lehetünk biztosak, hogy nem
koncentrálunk túlságosan a pénzre és más világi vagyonra? (Lásd 1 Timótheus
6:17–19; Jákób 2:18–19.)

Elder Dallin H. Oaks tanította: „Nincs semmi jellemzŒen gonosz a pénzben. Az
irgalmas szamaritánus ugyanazt a pénzérmét használta, hogy felebarátját szolgálja,
mint amit Júdás használt a Mester elárulására. A »pénz szerelme« az, [ami] »minden
rossznak gyökere«. (1 Timótheus 6:10; dŒlt betıs kiemelés.) A kritikus különbség
a szellemiség fokában van, melyet gyakorolunk e világ dolgainak szemlélésben,
értékelésében és kezelésében” (Conference Report, 1985. okt., 78; vagy Ensign,
1985. nov., 63).

• A Timótheusnak és Titusnak írt leveleiben Pál sok utasítást ad az igaz életre vonat-
kozóan. Milyen tanácsokat adott Pál a következŒ versekben: 1 Timótheus 6:11–12;
2 Timótheus 2:22; Titus 2:1–8, 12; 3:1–2, 8? (Összegezd az osztály tagjainak vála-
szait a táblán. Beszéljétek meg, mit jelentenek ezek az utasítások, és miként alkal-
mazhatjuk azokat életünkben.)

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, mutasd meg a szócsíkot: követnem
kell az igazságot, és meg kell tagadnom a hitetlenséget (istentelenséget).
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Összegzés Magyarázd el, Pál tudta, hogy hamarosan mártírhalált fog halni Jézus Krisztusról
való bizonyságáért. De azt is tudta, mivel az evangélium szerint élt, „eltétetett [neki]
az igazság koronája” (2 Timótheus 4:8). Tégy bizonyságot annak fontosságáról,
hogy minden nap jót kell cselekedni, és ki kell tartani, hogy elmondhassuk Pállal:
„Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”
(2 Timótheus 4:7).

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. További beszélgetés az 1 Timótheusról

• Milyen tanácsot adott Pál az imáról az 1 Timótheus 2:1–3-ban? Miért kell minden
emberért imádkoznunk? Hogyan tehetjük ezt eredményesen? Miért kell különösen
az ország vezetŒiért imádkoznunk?

• Az 1 Timótheus 3:1–7-ben Pál a püspök tulajdonságait fejti ki. Miért fontosak ezek
a tulajdonságok a püspöknek?

• Mit tanított Pál az 1 Timótheus 5:8-ban a családunkkal való törŒdésrŒl? Szerintetek
Pál miért beszélt olyan keményen azok ellen, akik nem teljesítik ezeket a kötelessé-
geket?

2. „... nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten” (2 Timótheus 1:7)

Kérd meg az osztály tagjait, olvassák el a 2 Timótheus 1:7-et.

• Melyek azok a dolgok, amiktŒl az emberek félnek ma a világban? Milyen bizonyos-
ságot adott Pál Timótheusnak a „félelem lelkével” kapcsolatban? Hogyan találtátok
igaznak ezt a bizonyosságot a ti életetekben?

3. Legyünk jó alkalmazottak (beosztottak)

Olvassátok el és beszéljétek meg a Titus 2:9–10-et.

• Pálnak ezekben a versekben a szolgáknak adott tanácsa hogyan vonatkozik az alkal-
mazottakra? (Emeld ki, a tolvajkodás azt jelenti, ellop vagy hıtlenül kezel valamit.)
Hogyan lophatnak néha az alkalmazottak a munkaadóiktól? (A válaszok magukban
foglalhatják: a sikkasztást, a készletek elvitelét személyes használatra, vagy a mun-
kaidŒ nem teljes végigdolgozását.)

• Mit mondott Pál, mit kell tennünk a tolvajkodás helyett? (Mutassunk „jó hıséget,”
vagy legyünk hıségesek és megbízhatók.) Milyen eredményeit láttátok a „jó hıség”
bizonyításának a munkahelyen?
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy megértsék azokat a jellemvonásokat,
melyeket ki kell fejlesztenünk, hogy teljesebb mértékben élhessünk vallásunk szerint.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Jakab 1:1–4; 5:10–11. Jakab azt tanítja, hogy türelmesen kell viselnünk a
szenvedést.

b. Jakab 1:5–7; 4:8. Jakab azt tanítja, hogy hittel kell imádkoznunk Istenhez.
c. Jakab 1:19–20, 26; 3:2–18. Jakab azt tanítja, hogy ellenŒriznünk kell nyelvünket

és „késedelmes(eknek kell lennünk) a szólásra.”
d. Jakab 1:22–25, 27; 2:14–26; 4:17. Jakab azt tanítja, hogy az „igének pedig

megtartói legy(ünk),” hitünket cselekedeteinkkel mutassuk meg.

2. Javaslatok a tanításhoz: „Tanítsd az Istennel való személyes kommunikáció
valóságát. Segíts mindenkinek megérteni, hogyan kell méltóképpen imádkozni,
és hogyan lehet IstentŒl választ kapni és felismerni azt” (Richard G. Scott, “Four
Fundamentals for Those Who Teach and Inspire Youth,” CES Old Testament
Symposium Speeches, 1987 [1987], 3).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Írd fel a táblára: Tiszta (vallás) istentisztelet, és tedd fel a következŒ kérdéseket:

• Mit jelent a tiszta (szeplŒtlen) szó? (A válaszok között  lehetnek: igazi, valódi, teljes,
tökéletes.) Mit jelent a vallás szó? (A válaszok között  lehetnek: Isten szolgálata és
imádása, hitek rendszere és gyakorlása, egy sajátos életforma iránti elkötelezettség
és rajongás.)

• Hogyan határoznátok meg a tiszta (vallást) istentiszteletet?

Kérd meg az osztály tagjait, olvassák el a Jakab 1:27-et. Magyarázd el, ez a lecke azt
fejtegeti, miként alkalmazhatjuk Jakab tanításait, hogy segítsen nekünk „tiszta vallás”
szerint és „szeplŒ nélkül (élni) Isten ... elŒtt”

Amint Jakab könyvének tanításait beszélitek meg, soroljátok fel Œket a táblán a tiszta
(vallás) istentisztelet címszó alatt. Beszéljétek meg, a Jakab által tanított minden egyes
fogalom hogyan segít nekünk, hogy tiszta vallás szerint éljünk.

Magyarázd el, Jakab könyvének íróját általában Jézus Krisztus fivérének tartják.
Miután Jézus feltámadott, Jakab apostolként szolgált, és fontos vezetŒje volt a korai
egyháznak (Ap. csel 12:17; 15:13–20).

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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1. Türelmesen kell viselnünk a szenvedést

Olvassátok el és beszéljétek meg a Jakab 1:1–4; 5:10–11-et.

• Mit tanított Jakab arról, amikor hitünk megpróbáltatással néz szembe? (Lásd a
Jakab 1:2–3-nak Joseph Smith általi fordítását, mely a különféle kísértések kifejezést
»sok szenvedés«-re változtatta) A megpróbáltatások hogyan segítenek nekünk,
hogy fejlŒdjünk a türelemben? Milyen áldásokat kapunk, ha türelmesen viseljük
a szenvedéseket? (Lásd Jakab 1:4; Róma 5:3–5; Alma 36:3.)

Elder Orson F. Whitney írta: „Nincs olyan szenvedés, amit elviselünk, nincs olyan
próbatétel, amit megtapasztalunk, ami elpazarolt lenne. Nevelésünket szolgálja
olyan tulajdonságok kifejlesztésében, mint a türelem, hit, állhatatosság és alázat.
Minden, amit elszenvedünk és minden, amit elviselünk, különösen amikor türe-
lemmel viseljük el, jellemünket építi, szívünket tisztítja, lelkünket gazdagítja, és
gyengédebbé, szeretetteljesebbé, méltóbbá tesz bennünket arra, hogy Isten gyer-
mekeinek neveztessünk” (idézet Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle
címı cikkébŒl [1972], 98).

• Kit említett Jakab a szenvedésekben tanúsított türelem jó példájaként? (Lásd Jakab
5:10–11.) Hogyan láttátok, az utolsó napi próféták miként bizonyították ez a türel-
met? Az Œ példájuk hogyan segített nektek?

2. Hittel kell imádkoznunk Istenhez

Olvassátok el és beszéljétek meg a Jakab 1:5–7 és 4:8-at.

• Milyen tanácsot adott Jakab azoknak, akiknek „nincsen bölcsesség(ük)”? (Lásd
Jakab 1:5–6.) Mit fog tenni Mennyei Atyánk, ha hittel kérünk? Milyen tapasztala-
taitok voltak imáitok meghallgatása terén?

• Joseph Smith prófétát hogyan befolyásolta a Jakab 1:5 tanácsa? (Lásd Joseph Smith
története 1:11–13.) Mit tanulhatunk e tapasztalatából? Joseph döntése, hogy követi
a Jakab 1:5 tanácsát, miként hatott ránk? (Lásd Joseph Smith története 1:14–20.)

Spencer W. Kimball elnök mondta: „Azért, mert egy tizennégy éves fiú kiment
az erdŒbe imádkozni, miután olvasta a szentírásokat, ... mert a magasságból
kapott kinyilatkoztatások szerint élt, létezik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza. Birtokoljuk mindazokat az áldásokat, melyek a legboldogabb
emberekké tesznek bennünket az egész világon, mert egy tizennégy éves fiú
kiment az erdŒbe imádkozni” (Conference Report, Melbourne Ausztrália területi
konferencia, 1976., 23).

Ha fiatalokat tanítasz, tégy bizonyságot arról, hogy nincs korhatárhoz és egyéb
körülményekhez kötve az, hogy IstentŒl hittel kérjünk és kapjuk bölcsességet.
Joseph Smith tizennégy éves volt, amikor próbára tette Jakab szavait, és elsŒ
látomását megkapta. Tizenhét éves volt, amikor Moróni angyal meglátogatta és
feltárta neki, hol Œrzik az aranylemezeket.

• Hogyan ábrázolja Jakab azokat, akik hit nélkül imádkoznak? (Lásd Jakab 1:6–7.)
Mit tehetünk, hogy megerŒsítsük hitünket?

• Jakab tanította, hogy „közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok”
(Jakab 4:8). Az Œszinte ima hogyan hoz bennünket közelebb Istenhez?
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3. EllenŒrizni kell nyelvünket, és késedelmeseknek kell lennünk a szólásra

Beszéljétek meg a Jakab 1:19–20, 26; 3:2–18-at. Kérd meg az osztály tagjait, olvassa-
nak fel hangosan kiválasztott verseket.

• Jakab azt tanította, hogy „legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a
szólásra” (Jakab 1:19). Életetekben milyen tapasztalatok erŒsítették meg e tanács
bölcsességét? Hogyan lehetünk jobb hallgatók és figyelmesebb beszélŒk?

• Jakab azt is tanította, hogy késedelmeseknek kell lennünk a haragra (Jakab 1:19).
Mik a következményei annak, ha haraggal beszélünk vagy cselekszünk? Életetek-
ben milyen tapasztalatok erŒsítették meg Jakab tanácsának bölcsességét? Hogyan
gyŒzhetjük le vagy ellenŒrizhetjük a harag érzéseit?

• Jakab az tanította, hogy meg kell zabolázni nyelvünket (Jakab 1:26). Mi a célja a ló
zablájának? (Irányítani és ellenŒrizni a lovat.) Hogyan alkalmazhatjuk Jakab tan-
ácsát arra, hogy „megzabolázzuk” nyelvünket? (Lásd Jakab 4:11. A válaszok között
lehetnek: elkerülni a pletykálkodást, hazugságokat, veszekedést, káromkodást és
haragos szavakat. Ehelyett arra kell használnunk a nyelvünket, hogy kedves sza-
vakat mondjunk, igazat beszéljünk, imádkozzunk és békét teremtsünk.)

• Olvassátok el a Jakab 3:3–5-öt. Mihez hasonlította Jakab a nyelvet ezekben a versek-
ben? (A zablához a ló kantárján, és a hajó kormányrúdjához. Megmagyarázhatod,
hogy a zabla a kantár acélrésze, melyet a ló szájába helyeznek.) Mit tanulhatunk
ezekbŒl az összehasonlításokból? Szavaink ellenŒrzése hogyan segíthet nekünk,
hogy ellenŒrizzük életünket egyéb szempontokból?

• Olvassátok el a Jakab 3:9–13-at. Mit tanít Jakab ezekben a versekben beszédünk
ellenŒrzésérŒl? (Beszéljétek meg e tanács alkalmazását az osztály tagjaival. Például,
ha bármely osztálytag pap, megbeszélhetitek beszédjük tisztán tartását a hét során,
hogy arra érdemesen áldhassák meg az úrvacsorát vasárnap. Hasonlóan alkalmaz-
hatjátok ezt azok esetében, akik az evangéliumot tanítják.)

• Nyelvünk ellenŒrzése hogyan segíthet békésségre jutni? (Lásd Jakab 3:16–18.)
Nyelvünk ellenŒrzése miért fontos része a tiszta vallásnak?

4. Az igének pedig megtartóinak (cselekvŒinek) kell lennünk, cselekedeteink
által mutatva meg hitünket

Olvassatok fel és beszéljetek meg a Jakab 1:22–25, 27; 2:14–26; 4:17-bŒl kiválasz-
tott verseket.

• Mit jelent „csak hallgatói” lenni az igének? (Jakab 1:22). Az (igének) „csak hallgatói”
milyen értelemben csalják meg önmagukat? (Lásd Jakab 1:22–25; 4:17.) Mik az
áldásai annak, ha „megtartói (cselekvŒi)” vagyunk az igének?

• Mit tanított Jakab a hit és a cselekedetek kapcsolatáról? (Lásd Jakab 2:14–26.)
Miért halott a hit cselekedtek nélkül? A jó cselekedetek miként erŒsítik meg a
Jézus Krisztusban való hitünket?

• Mit hangsúlyozott Jakab, mit kell tennünk, hogy tiszta vallás szerint éljünk? (Lásd
Jakab 1:27 vagy emlékeztesd az osztály tagjait a figyelemfelkeltŒ tevékenységre.)
Szerintetek a szükségben lévŒ emberek meglátogatása és segítése miért része a
tiszta vallásnak?
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• Mit tehetünk, hogy „szeplŒ nélkül (tartsuk meg magunkat) e világtól”? (Jakab 1:27;
lásd T&Sz 59:9). Az Egyház látogatása és az úrvacsorából részesülés minden héten
hogyan segít bennünket, hogy szeplŒ nélkül tartsuk meg magunkat a világtól?

Összegzés Tégy bizonyságot Jakab tanításainak igazságáról. Hangsúlyozd ki, tisztábban élhetünk
vallásunk szerint azáltal, hogy türelmesek vagyunk a szenvedésben, hittel imádko-
zunk Istenhez, uralkodunk magunkon, és jó cselekedeteket hajtunk végre.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Az osztály tagjainak elŒadása

Egy héttel e lecke megtanítása elŒtt kérj meg öt tagot az osztályból, hogy mindegyikük
tanulja meg Jakab egy-egy fejezetét. Az óra elején (a figyelemfelkeltŒ tevékenység után,
ha használod azt) beszéljenek a tanulmányozott fejezetekrŒl való benyomásaikról.

2. Videofilm bemutatása

Olvassátok el a Jakab 1:27-et, majd mutasd be a “The Body Is a Temple” címı hatper-
ces videofilmet a New Testament Video Presentations (53914) kazettáról. Beszéljétek
meg, ez a videofilm mit tanít, hogyan tartsuk meg magunkat szeplŒ nélkül a világtól.

3. További beszélgetés Jakab könyvérŒl

• Joseph Smith fordításában a Jakab 1:12-ben a kitart szó az ellenáll szóra van változ-
tatva. Mi különbség van a „kitartani a kísértésben” és az „ellenállni a kísértésnek”
kifejezések között? Milyen ígéreteket kapnak azok, akik ellenállnak a kísértésnek?
(Lásd Jakab 1:12; 4:7.)

• Mit tanít Jakab a mások megítélésérŒl (Lásd Jakab 2:1–9.) Néhány ember miért földi
hivatalai és anyagi javaik alapján ítél meg másokat? Hogyan tanulhatjuk meg, hogy
a külsŒ megjelenés (látszat) mögé nézzünk, az emberek szívébe, ahogyan azt Isten
teszi? (Lásd 1 Sámuel 16:7; T&Sz 38:24–27.)

• Mit tanított Jakab az irigység és a kéjvágy hatásairól? (Lásd Jakab 3:16; 4:1–6.)
Hogyan gyŒzhetjük le az irigység vagy kéjvágy érzéseit? (Lásd Jakab 4:7–10.)

• Mit tanít Jakab a betegek megáldásáról? (Lásd Jakab 5:14–15.) Hogyan kaptatok
áldásokat ti vagy tapasztaltátok mások megáldását a papság gyógyító hatalma által?

• Jakab hangsúlyozta annak fontosságát, hogy segítsünk azoknak az embereknek,
akik eltévelyedtek az igazságól (Jakab 5:19–20). Miként tehetjük meg ezt?
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy éljenek szentségben és legyenek válasz-
tott nemzetség.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. 1 Péter 1; 2:1–10. Péter az tanítja, kell, hogy legyen hitünk és szentségben kell
élnünk. Azt tanítja, hogy a szentek választott nemzetség, akiket arra hívtak el,
hogy hirdessék az ÜdvözítŒ dicséretét.

b. 1 Péter 2:19–24; 3:13–17; 4:12–19. Péter azt tanítja, hogy követnünk kell az
ÜdvözítŒ példáját a próbatételekben és az üldöztetésben való kitartásban.

c. 2 Péter 1. Péter figyelmeztet bennünket, hogy legyünk részesei az isteni termé-
szetnek, és szorgalmasan törekedjünk elhívásunkat és kiválasztatásunkat erŒssé
tenni.

d. 2 Péter 2–3; Júdás. Péter és Júdás óva int a hamis tanítóktól és azoktól, akik
tagadják a második eljövetelt. Figyelmezteti Krisztus követŒit, hogy maradjanak
hıségesek.

2. További olvasmányok: 1 János 3:2–3; 3 Nefi 12:48; Tanok és szövetségek 122:7–8.

3. Javaslat a tanításhoz: Tanulmányozd alaposan a megtanítandó leckét, hogy taní-
tani tudd anélkül, hogy túl gyakran a kézikönyvbe tekintgetnél. Az anyagod isme-
rete lehetŒvé teszi, hogy szemtŒl-szembe kapcsolatot tarts fenn az osztály tagjaival.
A szemtŒl-szembe kapcsolat fenntartása javítja az osztály tagjai részvételét és visel-
kedését, és segít neked, hogy irántuk való szeretetedet és törŒdésedet közöld velük.

Javasolt órafélépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Mondd el a következŒ történetet, melyet Vaughn J. Featherstone püspök mesélt el:

„Sok évvel ezelŒtt hallottam XVI. Lajos, francia király fiának a történetét. Lajos kirá-
lyt letaszították a trónjáról és börtönbe vetették. Fiatal fiát, a herceget azok vitték el,
akik megfosztották a trónjától a királyt. Azt gondolták, hogy amennyiben a király fia
a trónjának örököse, ha erkölcsileg elpusztíthatják, soha nem fogja megvalósítani
azt a hatalmas és nemes rendeltetést, melyet az élet adományozott neki.

Elvitték messzire egy közösségbe, és ott minden szennyes és hitvány dolognak kitet-
ték az ifjút, amit az élet valaha kínálhat. ... Több, mint hat hónapig volt része ebben
a bánásmódban – de a fiatal fiú egyetlen egyszer sem engedett a nyomásnak. Végül
az intenzív kísértés után kikérdezték. Miért nem hódolt be ezeknek a dolgoknak –
miért nem vett részt bennük? Ezek a dolgok élveztet és kielégülést adnának vágyai-
nak és kívánatosak; mindez az övé lenne. A fiú azt mondta: »Nem tehetem meg,
amire kértek, mert én azért születtem, hogy király legyek«” (“The King’s Son,” New
Era, 1975. nov., 35).

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Featherstone püspök ezt a magyarázatot fızte hozzá:

„A mi Atyánk király, és ahogyan a király fia ki volt téve ez élet minden hitvány
és per verz dolgának, úgy lesztek ti is kitéve nemzedékünk sok szennyének és elfajzott-
ságának. De ti ... is azért születtetek, hogy királyok és királynŒk, papok és papnŒk
legyetek” (New Era, 1975. nov., 35).

• Mennyei Atyánk szellemgyermekeiként mi a lehetŒségünk? Az isteni lehetŒsé-
günkrŒl való tudás hogyan befolyásolja életvitelünket?

Hangsúlyozd ki, hogy mint Mennybéli Atyánk gyermekei hasonlóvá válhatunk Ãho-
zzá, és örökölhetünk mindent, amivel Ã bír. Péter és Júdás levelei értékes tanításokat
ajánlanak nekünk, hogy segítsenek Isten gyermekeihez méltó életet élni.

Imádságos szívvel válaszd ki a szentírásrészleteket, kérdéseket és az óra egyéb anyag-
ait, melyek leginkább megfelelnek az osztály tagjai szükségleteinek. Beszéljétek meg,
ezek a szentírások hogyan vonatkoztathatók a mindennapi életre. Ösztönözd az osz-
tály tagjait, beszéljenek a szentírás alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

1. Éljetek hitben és szentségben mint választott nemzetség

Beszéljétek meg az 1 Péter 1 és 2:1–10-et. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel
kiválasztott verseket.

• Mit tanított Péter az 1. fejezetben Jézus Krisztus küldetésérŒl? (Lásd 1 Péter 1:3–4,
18–21.) Miként kell, hogy befolyásolja napi cselekedeteinket az ÜdvözítŒ küldeté-
sérŒl és áldozatáról való tudás? (Lásd 1 Péter 1:8, 13–16, 22–23; 2:5. Az osztály
tagjainak válaszait felsorolhatod a táblán.)

• Miért „sokkal becsesebb ... az aranynál” a hit, ahogyan azt Péter megállapította?
(Lásd 1 Péter 1:7; Zsidók 11:6; 1 Nefi 7:12.) Szerintetek mit jelent, ha hitünket tız
által próbálják ki? Mi hitünk végsŒ célja? (Lásd 1 Péter 1:5, 9.)

• Péter azt tanította, hogy a próféták, akik bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról,
„tudakozódtak és nyomozódtak” (1 Péter 1:10; lásd még a 11. verset). A szorgalmas
ima és a szentírások tanulmányozása hogyan erŒsíti meg az ÜdvözítŒrŒl való
bizonyságunkat?

• Kik a választott nemzedék, akikrŒl Péter beszél? (Lásd 1 az Péter 2:9–10-et és az
alant lévŒ idézetet.) Mik a feladataink választott nemzedékként? (Lásd 1 Péter 2:9.)
Hogyan teljesíthetjük ezt a feladatot? (Lásd Máté 5:16.)

Elder Bruce R. McConkie így határozta meg egy választott nemzedék fogalmát:
„nem azok, akik egy sajátos korban élnek, hanem ... az Œsi Izráel háza az idŒk
delén és most, ezekben az utolsó napokban. ... [Hozzá tartoznak] az Egyház hithı
tagjai, akik magukra vették Krisztus nevét, és örökbefogadták Œket a családjába”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 köt. [1966–73], 3:294).

2. Kövessük az ÜdvözítŒ példáját a próbatételekben és az üldöztetésben való
kitartásban

Olvassátok el és beszéljétek meg az 1 Péter 2:19–24; 3:13–17; 4:12–19-et.

• Péter írta, hogy „Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván” (1 Péter
2:21). Mit tehetünk, hogy kövessük az ÜdvözítŒ példáját a próbatételekre és az
üldöztetésre való reagálásban? (Lásd 1 Péter 2:19–23.) Milyen példáit láttad annak,

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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hogy az emberek Krisztushoz hasonlóan kitartottak a próbatételekben? Milyen
áldásokat kapunk, amint követjük az ÜdvözítŒ példáját a próbatételekre való
reagálásban?

• Mikor üldöztek benneteket (vagy ismerŒsötöket) azért, mert az Úr akaratát csele-
kedtétek? Mit tanácsol Péter, hogyan reagáljunk ilyen körülmények között?
(Lásd 1 Péter 3:13–17; 4:12–19. Az osztály tagjainak válaszait felírhatod a táblára.)
Miként adnak a próbatételek lehetŒséget számunkra, hogy közeledjünk az Úrhoz
és dicsŒítsük Ãt?

3. Legyetek részeseivé az isteni természetnek, és szorgalmasan törekedjetek
erŒssé tenni elhívatásotokat és kiválasztatásotokat

Olvassatok fel és beszéljetek meg a 2 Péter 1-bŒl kiválasztott verseket.

• Mely tulajdonságokat írja le az isteni természet részeként Péter? (Lásd 2 Péter
1:4–7. Sorold fel a tulajdonságokat a táblán.) Miért fontos, hogy kifejlesszük eze-
ket a tulajdonságokat? (Lásd 2 Péter 1:8.) Hogyan láttad, mások miként mutatták
ezeket a tulajdonságokat?

• Péter figyelmeztette a szenteket: „igyekezzetek ... a ti elhívatásotokat és kiválasztatá-
sotokat erŒssé tenni” (2 Péter 1:10). Mit jelent elhívatásotokat és kiválasztatásotokat
erŒssé tenni? (Megkapni az Úrtól a celesztiális királyságban való felmagasztosulás
szavatolását vagy ígéretét. Az az ember, akinek elhívása és kiválasztása erŒs, tudja,
hogy a „kinyilatkoztatás ... szelleme ... Œt az örök életre megpecsételte” [T&Sz 131:5].
Joseph Smith megkapta ezt az ígéretet az Úrtól, amint az a Tanok és szövetségek
132:49-ben le van jegyezve.)

• Mit kell tennünk, hogy erŒssé tegyük elhívásunkat és kiválasztásunkat?

Joseph Smith próféta tanította: „Miután egy ember hitre jut Krisztusban, megbá-
nja bıneit, és a bınök bocsánatára megkeresztelkedik és megkapja a Szentlelket
(kézrátétellel), ... akkor továbbra is alázza meg magát Isten elŒtt, éhezve és szomjú-
hozva az igazságot, és Isten minden szavával élve, és az Úr hamarosan azt fogja
mondani neki: fiam, felmagasztaltasz. Amikor az Úr alaposan megpróbálta Œt és
úgy találja, hogy az az ember eltökélte magát, hogy Ãt szolgálja minden áron,
akkor az az ember elhívását és kiválasztását erŒsnek fogja találni” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, vál. Joseph Fielding Smith [1976], 150).

4. Álljatok ellen a hamis tanítóknak és azoknak, akik tagadják a második 
eljövetelt

Olvassatok el és beszéljetek meg a 2 Péter 2–3 és Júdás-ból kiválasztott verseket.
Magyarázd el, Júdás József és Mária fia és Jézus fivére volt.

• Péter és Júdás figyelmeztetett, hogy lesznek hamis tanítók az Egyház tagjai
között. Mit mondtak, mik a hamis tanítók jellemzŒ tulajdonságai? (Lásd 2 Péter
2:1–3, 10, 12–19; Júdás 1:4, 8, 10–13, 16, 18–19.) Hogyan ismerhetjük ma fel a
hamis tanítókat?

• Milyen tanácsot adott Péter és Júdás, mely segíthet, hogy elkerüljük a hamis tan-
ításokat és hıségesek maradjunk, amint a második eljövetelre készülünk? (Lásd
2 Péter 3:11–14, 17–18; Júdás 1:3, 20–21; lásd még Moróni 7:12–17; T&Sz 45:57;
46:7–8.)
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Összegzés Tégy bizonyságot a megbeszélt igazságokról. Ösztönözd az osztály tagjait, kövessék
Péter és Júdás tanításait, amint azon igyekeznek, hogy hitben és szentségben éljenek.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

az ötletek némelyikét.

1. További beszélgetés Péter elsŒ levelérŒl

• Az 1 Péter 1-ben milyen összehasonlítást tett Péter a romlandó vagy mulandó és
a romolhatatlan vagy örökkévaló dolgok között? (Lásd 1 Péter 1:4, 7, 18–19,
23–25. Az osztály tagjainak válaszait sorold fel a táblán két címszópár alatt: rom-
landó vagy mulandó és romolhatatlan vagy örökkévaló) Mit tanulhatunk ezekbŒl az
ellentétekbŒl?

• Péter azt tanította, hogy Jézus „eleve el volt ... rendelve a világ megalapítása elŒtt”,
hogy ÜdvözítŒ legyen (1 Péter 1:20; lásd még Jelenések 13:8). Miért fontos ez
az igazság? Az utolsó napokban kinyilatkoztatott szentírások milyen pluszt adnak
nekünk az ÜdvözítŒ földi élet elŒtti elrendelésének megértéséhez? (Lásd Mózes
4:1–4; Ábrahám 3:27–28.)

• Milyen tanácsot adott Péter az ország törvényeit illetŒen? (Lásd 1 Péter 2:13–15.)
Milyen tanácsot nyilatkoztatott ki az Úr az utolsó napokban az ország törvényeit
illetŒen? (Lásd T&Sz 58:21–22; 98:4–10; 134:5; Hittételek 1:12.)

• Mit tanított Péter a munkáról, melyben az evangéliumot a halottaknak hirdetik?
(Lásd 1 Péter 3:18–20; 4:6.) Mikor ment Jézus a szellemvilágba, hogy megszervezze
a halottak között az evangélium hirdetését? (Lásd T&Sz 138:27.) Miért tette ezt?
(Lásd T&Sz 138:29–37.) Mit tár fel Isten munkájáról az ÜdvözítŒnek a szellemvi-
lágban végzett szolgálata? (A válaszok között lehet, hogy Isten tökéletes igazsága és
irgalma miatt minden ember, aki valaha élt a földön, lehetŒséget fog kapni, hogy
elfogadja az evangéliumot és annak teljes áldásait élvezze.)

• Milyen tanácsot adott Péter az egyház vezetŒinek az 1 Péter 5:1–4-ben? Hogyan
legeltethetik az egyházi vezetŒk Isten nyáját? (1 Péter 5:2; lásd 2 Péter 1:12–15;
T&Sz 42:12–14). Milyen áldásokat kaptatok egyházi vezetŒk által, akik követték
ezt a tanácsot?

2. „... az írásban egy ... szó sem támad saját magyarázatból” (2 Péter 1:20)

• Olvassátok el a 2 Péter 1:20–21-et. Mi tanított Péter ezekben a versekben a szentí-
rások forrásáról? Mit tanított Péter a szentírások magyarázásáról? Hogyan gyŒzŒd-
hetünk meg arról, hogy helyesen magyarázzuk a szentírásokat? (A válaszok tartal-
mazhatják, hogy kutassuk az egyházi vezetŒk sugalmazott magyarázatait, és hogy
törekedjünk a Szentlélek vezetésére.) Az egyházi vezetŒk tanításai vagy a Szellem
vezetése hogyan segített nektek megérteni egy adott szentírást?
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjainak megérteni, az Atya és a Fiú hogyan mutatja
ki irántunk való szeretetét, és hogy miként kell nekünk kimutatnunk az irántuk való
szeretetünket.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. 1 János 2:28–29; 3:1–2; 4:7–19; 5:1, 11–15. János azt tanítja, hogy Mennyei
Atyánk úgy mutatja ki irántunk való szeretetét, hogy gondoskodik annak
módjáról, hogy hasonlókká váljunk Ãhozzá, és örök életet örököljünk.

b. 1 János 1:7–9; 2:1–2; 3:5–8, 16; 5:11–13. János azt tanítja, hogy Jézus engesztelŒ
áldozata által mutatta ki irántunk való szeretetét, mely képessé tesz bennünket
arra, hogy Mennyei Atyánkhoz hasonlókká váljunk.

c. 1 János 2:3–17; 3:9–24; 4:4–21; 5:1–10; 2 János; 3 János. János azt tanítja, hogy
engedelmességgel és mások iránt való szeretetünkkel mutatjuk ki Mennyei
Atyánk és Jézus Krisztus iránti szeretetünket.

2. További olvasmányok: Moróni 7:48; Tanok és szövetségek 45:3–5.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, hozz egy családi fényképet, vagy
a következŒ képek közül egyet: Együtt dolgozó család (62313), Családi mulatság
(62384), vagy Családi együttlét (Evangéliumi képcsomag 616).

4. Javaslat a tanításhoz: „Amikor idŒt fordítasz a gondos és imádságos felkészülésre,
áldásként jobban megértesz dolgokat. Fogékonyabb leszel a Lélek útmutatása iránt.
[...] Emlékezz arra, hogy amikor Jézus Krisztus evangéliumát törekszel tanítani,
nem elég egyszerıen leckéket készíteni! Magadat is fel kell készíteni" (Tanítás,
nincs nagyobb elhívás [36123], 97. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Mutass egy képet egy családról.

• Milyen módokon mutatják ki a szülŒk gyermekeik iránti szeretetüket? Hogyan
mutatják ki a gyermekek szüleik és testvéreik iránti szeretetüket?

• Milyen értelemben vagyunk mi mindnyájan ugyanazon család tagjai?

Emlékeztesd az osztály tagjait: ráadásképpen, hogy egy földi családba tartozunk,
mindegyikünk szellemfia vagy leánya Mennyei Atyánknak, aki szeret bennünket, és
vágyik arra, hogy megáldjon bennünket. Levelében János ismételten hangsúlyozza,
hogyan mutatja ki az Atya és a Fiú az irántunk való szeretetét, és hogyan mutatha-
tjuk meg mi az irántuk való szeretetünket.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Amint a következŒ szentírásrészleteket tanítod, beszéljétek meg, miként alkalmaz-
hatók a mindennapi életre. Ösztönözd az osztály tagjait, beszéljenek a szentírás
alapelveire vonatkozó élményeikrŒl.

1. Mennyei Atyánk irántunk való szeretetének megnyilvánulásai

Beszéljétek meg az alant felsorolt verseket. Összefoglalhatod a beszélgetést úgy, hogy
a táblán felsorolod Isten szeretetének a megnyilvánulásait.

• Ha egyetlen szóval kellene ábrázolnod Mennyei Atyánkat, mi lenne az a szó?
Milyen szót használt János, hogy Mennyei Atyánkat leírja az 1 János 4:8, 16-ban?
Miért megfelelŒ ez a szó?

• Olvassátok el az 1 János 3:1–2-t. Isten szeretetének milyen megnyilvánulását emlí-
tette János ezekben a versekben? (Isten fiainak hív majd bennünket, és Krisztushoz
hasonlókká tesz bennünket – megdicsŒültté, felmagasztosulttá és örököstársaivá;
lásd még Róma 8:14–17.) Mit kell tennünk, hogy Isten fiainak neveztessünk? (Lásd
1 János 2:28–29; 4:7; 5:1; Galáczia 3:26–27; Móziás 5:5–9; Moróni 7:48. Magyarázd
el, hogy míg mindnyájan Isten szellemgyermekei vagyunk, az „Isten fiai” szóhasz-
nálat az 1 János 3:1–2-ben azokra utal, akik felvették magukra Krisztus nevét a
keresztség által, és tisztelik a nevét hit és igaz élet által.)

• Olvassátok el a János 4:9–10-et. Isten szeretetének milyen megnyilvánulását
említi János ezekben a versekben? (Lásd még János 3:16; 1 János 5:11; 2 Nefi 9:10.
Magyarázd el, hogy az 1 János 4:10 Jézus Krisztus engesztelŒ áldozatára utal.)
Hogyan nyilvánul meg Mennyei Atyánk irántunk való szeretete abban, hogy Fiát
elküldte vezekelni bıneinkért?

• Olvassátok el az 1 János 4:13-at. Isten szeretetének milyen megnyilvánulását említi
János ebben a versben? Hogyan volt eddig a Szellem fontos ajándék életetekben?

• János azt tanította, hogy Mennyei Atyánk meg fogja hallgatni imáinkat, ha az Ã
akarat szerint kérünk (1 János 5:14–15). Az imádság miként segített nektek Men-
nyei Atyánk szeretetét érezni? Miért nélkülözhetetlen az imádság számunkra,
hogy hasonlókká váljunk Mennybéli Atyánkhoz?

• János azt tanította, hogy „mi szeressük Œt [Istent], mert Œ elŒbb szeretett minket”
(1 János 4:19). Hogyan mutatta ki Isten irántunk való szeretetét? Mit éreztek, ami-
kor annak módjait szemlélitek, ahogyan Isten irántunk való szeretetét megmutatja?

Thomas S. Monson elnök mondta: „Mennyei Atyánk terve az igaz szeretet leg-
messzebbmenŒ kifejezése. Minden, amit drágának tartunk – családjaink, barátaink,
örömünk, tudásunk, bizonyságaink –, elenyészne, ha nem lenne az Atya és Fia, az
Úr Jézus Krisztus ... A világ nem volt tanúja hatalmasabb ajándéknak, sem nem
ismert maradandóbb szeretetet” (in Conference Report, 1993. ápr., 77; vagy Ensign,
1993. máj., 62–63).

2. Az ÜdvözítŒ irántunk való szeretetének megnyilvánulásai

Beszéljétek meg az alant felsorolt verseket.

• Olvassátok el az 1 János 3:16-ot. Az ÜdvözítŒ szeretetének milyen megnyilvánu-
lását említi János ebben a versben? Milyen áldásokat kaphatunk az ÜdvözítŒ
engesztelŒ áldozata miatt? (Lásd 1 János 1:7–9; 5:11–13; 2 Nefi 9:11–13; Alma
11:40–44. Az osztály tagjainak válaszait felsorolhatod a táblán, miközben megbe-
szélitek ezeket a verseket.)

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása
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• Olvassátok el az 1 János 2:1–2-t. Az ÜdvözítŒ szeretetének milyen megnyilvánu-
lását említi János ezekben a versekben? Mi egy szószóló? (Valaki, aki másnak az
érdekében emel szót.) Szószólónkként mit tesz értünk Jézus? (Lásd T&Sz 45:3–5.)

• János azt tanította, Isten Fia azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáit (1 János
3:8). Az ÜdvözítŒ élete és tanításai hogyan rombolják le az ördög munkáit?

3. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus és mások iránti szeretetünk kimutatása

Beszéljétek meg az alant felsorolt verseket. Összefoglalhatod a beszélgetést a táblán
a módok felsorolásával, ahogyan kimutathatjuk Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus
iránti szeretetünket.

• Olvassátok el az 1 János 2:3–6. Mit tanulhatunk ezekbŒl a versekbŒl, hogyan
mutassuk ki Isten iránti szeretetünket? (Lásd még János 14:15; 1 János 3:24; 5:3;
2 János 1:6.) Az engedelmesség miként mutatja Isten iránti szeretetünket?

• Olvassátok el a 2 János 1:4 és 3 János 1:4-et. Hıségünk hogyan szerezhet örömöt
Mennyei Atyánknak?

• Olvassátok el az 1 János 2:15–17-et. Mit tanulhatunk ezekbŒl a versekbŒl, hogyan
mutassuk ki Isten iránti szeretetünket? Néha hogyan mutatunk szeretetet inkább a
világ, mint Isten iránt? Milyen hatás ér bennünket, amikor a világ iránt mutatunk
szeretetet? Hogyan gyŒzhetjük le a világi dolgok iránti szeretetet?

• Olvassátok el az 1 János 4:7–8, 11-et. Mit tanulhatunk ezekbŒl a versekbŒl, hogyan
mutassuk ki Isten iránti szeretetünket? (Lásd még 1 János 3:11, 23; 4:21.) Hogyan
írja le János azokat, akik azt állítják, hogy szeretik Istent, de nem szeretik egymást?
(Lásd 1 János 2:9, 11; 3:14–15, 17; 4:20.) A mások iránti szeretetünk miért mértéke
az Isten iránti szeretetünknek? Hogyan érezhetünk és mutathatunk nagyobb szere-
tetet egymás iránt? Milyen áldást kaptatok egy másik ember irántatok való szere-
tete által?

Ha használtad a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, mutasd meg ismét a képet a családról,
és tedd fel a következŒ kérdéseket:

• Milyen áldásai vannak, ha olyan családban élünk, amelynek tagjai szeretik egymást
és Istent? Hogyan segíthetünk másoknak, hogy ugyanazokat az áldásokat élvezzék
Isten családjának részeként?

Összegzés Tégy bizonyságot arról a hatalmas szeretetrŒl, melyet Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus irántunk éreznek. Ösztönözd az osztály tagjait, emlékezzenek János tanítá-
saira, amint azon igyekeznek, hogy kimutassák szeretetüket Mennyei Atyánk, Jézus
Krisztus és más emberek iránt.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. „... világosságban járunk” (1 János 1:7)

Olvassátok el az 1 János 1:6–7-et.

• Mit jelent „sötétben járni”? Mit jelent „világosságban járni”? (E kérdések megbe-
szélésének részeként az osztály tagjai elénekelhetik a „Taníts meg járnom a fénylŒ
úton” címı éneket. Lásd Egyházi énekek, 102. old.)
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2. János óva int az antikrisztus szellemétŒl

• Levelében János ismételten figyelmezteti a szenteket, kerüljék el az antikrisztus-
okat. Mit mondott János, mit próbálnak tenni az antikrisztusok? (Lásd 1 János
2:22–23; 4:1–3; 2 János 1:7.) Szerintetek az ellenség miért próbálja meg lerom-
bolni az ÜdvözítŒrŒl való bizonyságunkat? Mit tehetünk, hogy erŒsnek Œrizzük
meg bizonyságunkat?

Elder M. Russell Ballard tanította: „Az evangélium igazságáról való egyéni, szemé-
lyes bizonyság, különösen az Úr Jézus Krisztus isteni életérŒl és küldetésérŒl, nélkü-
lözhetetlen az örök életünkhöz. ... Az örök élet a Mennyei Atyánkról és az Ã Szent
Fiáról való egyéni és személyes tudásunkon alapul. Nem elég, ha csupán tudomá-
sunk van Róluk. Kell, hogy legyenek személyes, szellemi tapasztalataink, melyek
biztosítanak bennünket. Ezek akkor valósulnak meg, ha ugyanolyan intenzitással,
egyetlen célra összpontosítva kutatjuk azokat, mint ahogyan egy éhes ember kutat
élelem után” (Conference Report, 1996. ápr., 111; vagy Ensign, 1996. máj., 80).

3. „Az Istent soha senki nem látta” (1 János 4:12)

Ha az osztály tagjai tudni szeretnék, hogy vajon az 1 János 4:12 azt jelenti-e, hogy az
ember nem láthatja Istent, hivatkozz Joseph Smith fordításában az ennek megfelelŒ
versre, mely így szól: „Az Istent soha nem látta ember, kivéve azokat, akik hisznek”
(1 János 4:12.) Emeld ki, hogy sok próféta látta Istent. Lásd 2 Mózes 33:9–11; János
6:46; Ap. csel 7:55–56; Tanok és szövetségek 67:10–12; Mózes 1:1–2; Ábrahám 3:11;
Joseph Smith története 1:16–17.

4. Beszélgetés a fiatalokkal

A figyelemfelkeltŒ tevékenységet kövesse egy részletesebb beszélgetés arról, hogy a
fiatalok miként mutathatnak több szeretetet szüleik iránt. Ösztönözd az osztály tag-
jait, hogy gondolják végig elképzeléseiket, és kérd meg Œket, legyenek készen arra,
hogy megosszák tapasztalataikat a következŒ héten.

5. Ének a szeretetrŒl

Válassz egy egyházi éneket a szeretetrŒl. Készíts fel egy kis csoportot az osztályból,
hogy énekeljék el az egyházi éneket, vagy énekelje el az egész osztály, olvassátok fel a
szövegét, vagy játszd le magnóról.
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A lecke célja A lecke célja segíteni az osztály tagjait, hogy megértsenek néhányat azon áldások
közül, melyet azok kapnak, akik legyŒzik a halandóság próbatételeit a Jézus Krisztus-
ról nyert bizonyságuk által.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Jelenések 1:1–3, 9–20. Jánost utasítják, hogy jegyezze le a kinyilatkoztatást,
melyet az Úrtól kap egy angyal által. János kinyilatkoztatásban számos jelképet
lát, mely Jézus Krisztus Egyházának részeit ábrázolja.

b. Jelenések 2–3. János által az Úr az egyház hét ázsiai gyülekezetének azokat a
nagyszerı áldásokat tanítja, melyek azokra várnak, akik legyŒzik a halandóság
próbatételeit és kísértéseit.

c. Jelenések 12. János látomást lát a háborúról a mennyben, és annak folytatásá-
ról a földön. Megtudja, hogy a szentek legyŒzik a Sátánt az ÜdvözítŒ engesztelŒ
áldozata és arról való bizonyságuk által.

2. További olvasmány: Jelenések 21:7.

3. Ha használod a figyelemfelkeltŒ tevékenységet, készülj fel a a 191. oldalon lévŒ
illusztráció felhasználására. Megrajzolhatod az illusztrációkat nagyobb méretekben
a táblán vagy egy nagy ív papíron, hogy az osztály minden tagja láthassa azokat.

4. Javaslat a tanításhoz: A jó tanítók jó hallgatók. A hallgatás nem csupán meghallása
az elmondottaknak, hanem annak megpróbálása is, hogy megértse azt. A tanítók,
akik gondosan hallgatnak, közlik, hogy megértik és becsülik az osztály minden
egyes tagját (lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [36123], 66–67. o.).

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy egy
sajátodat.

Kérd meg az osztály tagjait, gondoljanak azokra a jelképekre (szimbólumokra), ame-
lyeket az Úr használt tanításában földi szolgálata alatt. (A válaszok tartalmazhatják
a sót, búzát és konkolyt, kenyeret és olajfákat.)

• Miért hasznosak a jelképek a tanítás során? (Segíthetik a tanulót megérteni és
emlékezni azáltal, hogy ismeretlen gondolatokat vagy dolgokat olyanokhoz hason-
lítanak, melyek ismertebbek; lehetnek a jelentésnek különbözŒ szintjei; ösztönöz-
hetik a tanulót, hogy gondolkodjon el mélyebben arról, amit tanítanak.)

Magyarázd el, hogy jelképek a szentírásokban mindenhol elŒfordulhatnak, de különö-
sen a Jelenések könyvében. Mutasd meg a 191. oldalon lévŒ illusztrációt és emeld ki,
hogy ezek az illusztrációk olyan jelképeket mutatnak, melyeket a Jelenések 1. fejezete
tárgyal. A jelképek mindegyikét megbeszélitek majd ebben a leckében.

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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Elmagyarázhatod, hogy János apostol, a Jelenések könyve írója olyan kultúrából szár-
mazik, mely a jelképrendszert (szimbolizmust) nyelvében és irodalmában széleskörıen
használta. Az olvasóknak gyakran okoz ma nehézséget János írásainak jelképrendszere.
Ha szó szerint értelmezzük a képeket, a Jelenések könyve szokatlannak és zavarba ejtŒ-
nek tınhet. Ha emlékezünk arra, hogy sok kép jelképes, és olyan embereket, dolgokat
vagy fogalmakat ábrázolnak, amelyek már ismerŒsek, a könyv könnyebben megérthe-
tŒvé válik.

Imádságos szívvel fontold meg, hogy ebben a leckében mely szentírásrészletek és
kérdések fogják leginkább kielégíteni az osztály tagjainak szükségletetit. Az óra nagy
részét töltsd ezeknek a részeknek és kérdéseknek a megbeszélésével. Segíts, hogy
az osztály tagjai meglássák, a Jelenések könyve lényeges és hasznos ma számunkra.

1. János számos jelképet lát, mely Jézus Krisztus egyházának részeit ábrázolja

Olvassátok el és beszéljétek meg a Jelenések 1:1–3, 9–20-at.

Nézzétek át az osztállyal a következŒ általános információt a Jelenések könyvérŒl:

János egyike volt az ÜdvözítŒ eredeti apostolainak. A római kormány Páthmosra, a
jelenlegi Törökországtól nyugatra lévŒ kis szigetre számızte, mert bizonyságot tett
Jézus Krisztusról. Ottléte alatt Jánost meglátogatta egy angyal és kinyilatkoztatást
adott neki, melyet az ázsiai egyház gyülekezeteinek írt leveleiben jegyzett le. (Jelené-
sek 1:1, 9–11). EzekbŒl a levelekbŒl lett a Jelenések könyve.

A Jelenések könyve elsŒsorban szimbolikus nyelven íródott. Témája az, hogy „ezen
a földön végül Isten diadalt fog aratni az ördög fölött; a jó maradandó gyŒzelmet a
gonosz fölött, a szentek üldözŒik fölött, Isten országa az emberek és a Sátán országa
fölött. ... A lelkes állatok, a háborúk, az angyalok, az emberek stb. részletei hozzájá-
rulnak e téma kibontakozásához. Egy kis tanulmányozással felfogható a téma, még
akkor is, ha a részletek nem ismerhetŒk fel teljesen” (Bible Dictionary, “Revelation
of John,” 762).

A könyv három bevezetŒ fejezete lejegyzi János bizonyságát a kinyilatkoztatás valódi-
ságáról, Jánosnak az Úrtól kapott utasításait, és János tanácsát az egyház hét ázsiai gyü-
lekezetének. A 4. fejezet lejegyzi Jánosnak a mennyrŒl való látomását, az 5–20 fejeze-
tek lejegyzik Isten országának diadalmas rendeltetésérŒl való látomását. Ez a látomás
bemutatja a Sátán birodalma elleni csatákat, a Sátán birodalmának elpusztítását, és a
világ történelmének végsŒ jeleneteit. Ez után az új egek és új föld látomása követke-
zik – a világ a celesztiális állapotában (Jelenések 21:1–5). A Jelenések könyve az
angyal bizonyságával és az Úr további tanácsaival fejezŒdik be.

• Mi volt az elsŒ kép vagy jelkép, amit János ebben a kinyilatakoztatásban látott?
(Lásd Jelenések 1:12.) Mit jelképeztek a gyertyatartók? (Lásd Jelenések 1:20.)
Miért megfelelŒ jelképei a gyertyatartók az egyház gyülekezeteinek? (Lásd a 3
Nefi 18:24-et és az alant lévŒ idézetet.) Hogyan mıködnek ma az egyházközsé-
gek és gyülekezetek gyertyatartókként?

Elder Bruce R. McConkie mondta: „A gyertyatartók a fényt (világosságot) hordoz-
zák; nem teremtik azt. Az a rendeltetésük, hogy hozzáférhetŒvé tegyék, nem az,
hogy létrehozzák. Így, a hét gyertyatartó használatával ábrázolva a hét egyházat
(gyülekezetet), akiknek János most tanácsot ad, az Úr azt mutatja, hogy gyüleke-
zeteinek kell a földön a fényt (világosságot) elvinni a világnak” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 köt. [1966–73], 3:442).

A szentírás megbeszé-
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• Hol volt az ÜdvözítŒ a hét gyertyatartóhoz képest? (Lásd Jelenések 1:13.) Hogyan
van jelen ma az ÜdvözítŒ az Egyházában? Miért fontos tudnunk, hogy Ã a népe
között van?

• Mit tartott az ÜdvözítŒ a jobb kezében, amikor a hét gyertyatartó között állt? (Lásd
Jelenések 1:16.) Mit ábrázolt a hét csillag? (Lásd Jelenések 1:20, lásd még Jelenések
2:1, és Jelenések 3:1. Joseph Smithnek a Jelenések 1–3 fordítása az angyalok szót
mindvégig a szolgák szóra változtatja, világossá téve, hogy a csillagok az egyház hét
gyülekezetének a vezetŒit jelentik.) Hogyan hasonlóak az egyházi vezetŒk a csilla-
gokhoz? (A válaszok tartalmazhatják, hogy szilárdak és útmutatást adnak azoknak,
akik keresik azt.)

• Mi jött ki az ÜdvözítŒ szájából ebben a látomásban? (Lásd Jelenések 1:16.)
Mit jelentett a kard? (Lásd T&Sz 6:2.) Hogyan hasonló az Úr igéje a kardhoz?
(Lásd Zsidók 4:12; Hélamán 3:29.)

• Milyen más jelképpel rendelkezett az Úr ebben a kinyilatkoztatásban? (Lásd Jelené-
sek 1:18.) Mit cselekszik majd az ÜdvözítŒ ezekkel a kulcsokkal? (Ki fog szabadítani
minden embert a fizikai halálból, és meg fogja szabadítani az igazakat a szellemi
haláltól. Lásd 2 Nefi 9:10–13.)

2. Az Úr a hét ázsiai gyülekezetnek azokról az áldásokról beszél, melyek azoknak
vannak megígérve, akik gyŒznek

Beszéljétek meg a Jelenések 2–3-at. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel hang-
osan kiválasztott verseket. Magyarázd el, a 2–3 fejezetek az Úrnak az egyház hét
ázsiai gyülekezetéhez intézett szavait tartalmazzák. Az Úr szemlét tartott minden
egyes gyülekezet néhány erŒssége és gyengesége fölött, és figyelmeztette a szente-
ket, hogy javítsák ki gyengeségeiket.

• Ahogyan az Úr dicsérte és rendreutasította az egyház tagjait Ázsiában, úgy dicsér
és utasít rendre ma bennünket is. Miért dicsérhet meg ma bennünket az Úr? Mit
mondott nekünk az Úr, mit javítsunk ki?

Magyarázd el, hogy az egyház ázsiai gyülekezeteinek adott utasításaiban az Úr nagy-
szerı áldásokat is ígért azoknak, akik legyŒzik a halandóság próbatételeit és kísértéseit.
Írd fel a táblára: Ígéret azoknak, akik gyŒznek. Miközben az egyes ígéretekrŒl beszélget-
tek, sorold fel Œket a táblán e cím alatt.

Az efézusbelieknek (Jelenések 2:1–7)

• Az Úr figyelmeztette az efézusiakat a bınbánat szükségességére, de megígérte azt
is: „a gyŒzedelmeseknek enni adok az élet fájáról”. Mit képvisel az élet fája? (Lásd
1 Nefi 11:21–22.) Miért ez a legkívánatosabb az összes áldás közt?

A smirnabelieknek (Jelenések 2:8–11)

• Az Úr figyelmeztette a szenteket Smirnában, hogy megpróbáltatást fognak elszen-
vedni, de megígérte azt is, hogy „a ki gyŒz, annak nem árt a második halál”. Mi a
második halál? (Lásd Alma 12:16, 32; Hélamán 14:18.) Az Úr smirnai szenteknek-
nek tett ígérete hogyan segíthet nekünk, hogy megpróbáltatásainkat a megfelelŒ
távlatból szemléljük?
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A pergámumbelieknek (Jelenések 2:12–17)

• Az Úr megbírál Pergámumban néhány embert, mert Bálámnak, egy ószövetségi
prófétának a tanítását követték, aki jobban vágyott földi méltóságokra és jutal-
makra, mint az Úr akaratának követésére. Milyen földi méltóságokat és jutalmakat
kell esetleg feladnunk, hogy engedelmeskedjünk az Úr akaratának?

• A szenteknek Pergámumban megígérte az Úr: „a gyŒzedelmesnek enni adok az
elrejtett mannából.” (Az elrejtett szó ebben a szövegösszefüggésben azt jelenti:
szent vagy nem mindenki számára nyilvánvaló.) Mit képvisel a rejtett manna?
(Lásd János 6:35, 49–51.)

A thiatirabelieknek (Jelenések 2:18–29)

• A thiatirai szentekhez intézett szavaiban mit ígért az Úr azoknak, akik gyŒznek?
(Lásd Jelenések 2:26–28. Magyarázd el, hogy ezek az ígéretek a felmagasztosulás
és az örök élet áldásaira utalnak, amikor az igazak fognak uralkodni mennyei ors-
zágok fölött.) Mi az a vasvesszŒ, amellyel az igazak uralkodni fognak a nemzetek
fölött? (Lásd 1 Nefi 11:25; Joseph Smith fordítása, Jelenések 2:27.) Hogyan hasz-
nálhatjuk Isten igéjét arra, hogy saját életünk fölött uralkodjunk?

• Ki a Jelenések 2:28-ban említett hajnalcsillag? (Lásd Jelenések 22:16.) Mit jelent-
het a hajnalcsillag elnyerése? (A válaszok tartalmazhatják Krisztus befogadását éle-
tünkbe, és engesztelŒ áldozata áldásainak elnyerését.)

A sárdisbelieknek (Jelenések 3:1–6)

• Milyen áldásokat ígért az Úr a sárdisi szenteknek? (Lásd Jelenések 3:5.) A templomi
szertartásokban részesülés hogyan készít fel bennünket arra, hogy örökre fehérbe
öltözzünk? Mi az élet könyve? (Lásd T&Sz 128:7; lásd még 2 Mózes 32:33; Alma
5:58.) Mi fog történni azokkal, akiknek a neve be van írva a könyvbe, és nincs kitö-
rölve gonoszság miatt? (Lásd Jelenések 21:10, 23–27; Alma 5:58; T&Sz 88:2.)

A filadelfiabelieknek (Jelenések 3:7–13)

• Mit mondott az Úr, mit fog tenni a szentekért Filadelfiában, mert megtartották az
[Ã] szavát, és nem tagadták meg az [Ã] nevét? (Lásd Jelenések 3:10.) Az igaz élet
miként könnyíti meg, hogy ellenálljunk a kísértésnek?

• Az Úr ezt ígérte azoknak, akik gyŒznek: „és felírom Œreá az én Istenemnek nevét,
és az én Istenem városának nevét”. Mit jelent az, hogy Istennek a neve és az Ã váro-
sának a neve fel van írva ránk? (Hasonlókká válunk Istenhez és az Ã örökkévaló
országának polgárai leszünk.)

A laodiczeabeliekhez (Jelenések 3:14–22)

• Az Úr kárhoztatta a szenteket Laodiczeában, akik lágymelegek (langyosak) voltak, és
sem hidegek sem hévek (forrók) nem voltak (Jelenések 3:15–16). Hogyan lehetünk
mi néha szellemileg „lágymelegek”? Hogyan növelhetjük elkötelezettségünket
Jézus Krisztus evangéliuma iránt?

• Az Úr megígérte a laodiczeaiaknak: „A ki gyŒz, megadom annak, hogy az én
királyiszékembe üljön velem, amint én is gyŒztem és ültem az én Atyámmal az Œ
királyiszékében” (Jelenések 3:21). Milyen áldásokat jelképez az ígéret: az Úrral
ülni az Ã trónján? (Lásd Róma 8:16–17.)
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Utalj a táblán lévŒ ígéretek listájára és magyarázd meg, hogy ezek az ígéreteket egy-
üttesen igazak örökkévaló rendeltetését ecsetelik. Ezeknek az ígéreteknek a summája-
ként a tanulók olvassák el a Tanok és szövetségek 132:20-at.

3. János megtudja, hogy a szentek legyŒzik a Sátánt Jézus Krisztus engesztelŒ
áldozata és arról való bizonyságuk által

Olvassatok fel és beszéljetek meg a Jelenések 12-bŒl kiválasztott verseket. Magyarázd
el, hogy kinyilatkoztatásának részeként János látott egy jelképes látomást a háború-
ról a mennyben, és annak folytatásáról a földön.

Magyarázd el, hogy a Jelenések 12:1–2, 5-ben leírt asszony Isten egyházát ábrázolja.
A gyermek, amelyet megszül, Isten országát jelenti – a kormányt, mely Jézus
Krisztus ezeréves millenniumi uralkodása alatt fog létezni a földön.

• Kit ábrázol a Jelenések 12-ben a sárkány? (Lásd Jelenések 12:9.) Mi történt a sárká-
nynyal és követŒivel a mennyei háborúban? (Lásd Jelenések 12:3–4, 7–9.) Mit tett
a sárkány, miután kivetették? (Lásd Jelenések 12:17.) Ki ellen harcol ma a Sátán?
(Lásd Jelenések 12:12.)

Wilford Woodruff elnök mondta: „Két hatalom létezik a földön és a föld lakosai
között – Isten hatalma és az ördög hatalma. ... Amikor Istennek népe volt a földön,
nem számít, milyen korban, Lucifer, a hajnal fia és a bukott szellemek milliói,
melyeket kivetettek a mennybŒl, hadat viseltek Isten ellen, Krisztus ellen, Isten
munkája ellen és Isten népe ellen. És Œk nem vonakodnak ezt tenni a mi idŒnkben
és nemzedékünkben sem. Valahányszor az Úr hozzáfog bármilyen munka elvégzé-
séhez, azok az erŒk azért dolgoznak, hogy tönkretegyék azt (az Úr munkáját)”
(Deseret Evening News, 1896. okt. 17., 9; idézte: Gordon B. Hinckley, Conference
Report, 1986. okt., 56; vagy Ensign, 1986. nov., 43).

• Hogyan fogja végül az egyház és Isten országa legyŒzni a Sátánt? (Lásd Jelenések
12:11.) Krisztus engesztelŒ áldozata és az arról való bizonyságunk hogyan segíthet
a Sátán elleni egyéni harcainkban?

Összegzés Tégy bizonyságot arról, hogy azok, akik legyŒzik a világ kísértéseit és próbatételeit,
az örök élet áldásait fogják örökölni. Emlékeztesd az osztály tagjait, hogy az Üdvö-
zítŒ engesztelŒ áldozata elŒre elkészített egy utat, hogy gyŒzzünk, ha megbánjuk
bıneinket és hıségesek vagyunk.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyag kiegészíti a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használhatod

ezt az ötletet.

„Ímé az ajtó elŒtt állok” (Jelenések 3:20)

Mutasd meg a képet, melyen Jézus az ajtó elŒtt áll (62170; Evangéliumi képcsomag
237).

• Mit tanít a Jelenések 3:20 az Úrról? (Lásd még Jelenések 22:17.) Hogyan tapasztalt-
átok meg ennek igazát?
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A lecke célja A lecke célja bátorítani az osztály tagjait, hogy reménnyel tekintsenek a jövŒbe,
mert tudják, hogy a gonosz erŒi legyŒzetnek majd, és az ÜdvözítŒ gyŒzelmesen fog
uralkodni.

Felkészülés 1. Olvasd el, töprengj el és imádkozz a következŒ szentírásokról:

a. Jelenések 5:1–5; 6. János kinyilatkoztatás által lát egy hétpecsétes könyvet, és
megfigyeli az elsŒ hat pecsét, azaz korszak néhány eseményét. Látja, hogy a
Sátán minden korszakban hacolt az igazak ellen.

b. Jelenések 19:1–9; 20:1–11. János látja, hogy a Sátán megkötöztetik majd, és
Krisztus gyŒzelmesen fog uralkodni a millennium alatt.

c. Jelenések 20:12–22:21. János megtudja, hogy az utolsó ítélet megtörténte után
az igazak Istennel fognak lakni.

2. További olvasmány: Tanok és szövetségek 77.

3. Javaslat a tanításhoz: „MindenekelŒtt a legfontosabb felkészülés önmagad felké-
szítése. Készülj fel úgy, hogy a Szentlélek hatással legyen rád” (Boyd K. Packer,
Teach Ye Diligently [1975], 219). Mindnyájunknak arra kell törekedni, hogy úgy
éljünk, ahogyan az ÜdvözítŒ élt, úgy tanítsunk, ahogyan Ã tanított. Imádságos
szívvel fontold meg, mit tehetsz, hogy biztos légy abban, hogy a Szentlélek bef-
olyásával tanítasz.

Javasolt órafelépítés

Ha alkalmazható, az órakezdéshez használd fel a következŒ tevékenységet vagy
egy sajátodat.

Mutass be egy újabb keletı újságot, és emelj ki egy-két nyomasztó cikket, mint
például bıntények vagy természeti katasztrófák beszámolóit.

• Mit éreztek, amikor ilyen eseményekrŒl olvastok? (Ne beszéljétek meg részletesen
az egyes eseteket.)

Az osztály egyik tagja olvassa el a 2 Timótheus 3:1-et.

Emeld ki, hogy az utolsó idŒkben élünk, olyan korban, amit Pál apostol „nehéz idŒk-
nek” ír le. Magyarázd el, az utolsó idŒkben élés egyik kihívása a félelem és kétségbeesés
legyŒzése, hogy gyŒzhessünk a próbatételekben és kísértésekben. Ez a lecke azt fogja
tárgyalni, hogy miként találhatunk reményt és bátorságot azáltal, hogy megértjük az
utolsó idŒkben eljövendŒ eseményeket.

Beszéljétek meg, a következŒ szentírásrészletek miként segíthetnek, hogy reménnyel
nézzünk szembe az utolsó idŒk nehézségeivel. Segíts az osztály tagjainak megérteni,
hogy az igazaknak nem kell félniük a második eljöveteltŒl.

A szentírás megbeszé-
lése és alkalmazása

FigyelemfelkeltŒ
tevékenység
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„(Ã) ... velök lakozik,
és azok az Œ népei lesznek”

Jelenések 5–6; 19–22



1. A Sátán harcol az igazak ellen

Beszéljétek meg a Jelenések 5:1–5; 6-ot. Kérd meg az osztály tagjait, olvassanak fel
hangosan kiválasztott verseket. Magyarázd el, hogy a Jelenések könyvének elsŒ
három fejezete János korára vonatkozik (lásd a 45. leckét). A könyv maradék része
olyan eseménysorral foglalkozik, mely János számára jövŒ volt, a hitehagyástól, mely
az apostolok halála után következett be Jézus Krisztus második eljöveteléig és az
utolsó ítéletig.

Magyarázd el, hogy a Jelenések 5–6 fejezetei egy könyv jelképét alkalmazzák, mely
„le volt pecsételve hét pecséttel” (Jelenések 5:1). Minden pecsét a föld idŒbeli (mulandó)
létének ezeréves idŒszakát ábrázolja (T&Sz 77:6–7; további információ céljából lásd a
harmadik tanítási ötletet a hét pecsétrŒl). A 6. fejezetben a bárány (Jézus Krisztus)
kinyitja az elsŒ hat pecsétet, megmutatva Jánosnak minden idŒszakkal kapcsolatban
néhány eseményt.

• Az egyik dolog, amit megtudunk a 6. fejezetbŒl az, hogy a Sátán a föld történelme
alatt mindvégig harcolt az igazak ellen. A Jelenések 6:4–11 szerint hogyan tette
ezt? (A lehetséges válaszokat lásd az alábbi felsorolásban.)

a. ErŒszak és hadviselés (Jelenések 6:4, 8)
b. Éhség és éhínség (Jelenések 6:5–6, 8. Magyarázd el, hogy a római dénár egy

napi átlagkereset volt, és egy mérce búza értéke egy ember egy napi élelme volt;
a 6. vers jelzi, hogy egy napi fizetésen csak egy napi élelmet lehetett venni egy
ember számára.)

c. Üldözés (Jelenések 6:9–11)

• Milyen taktikát használ ma a Sátán, hogy megpróbálja legyŒzni az igazakat?

Gordon B. Hinckley elnök kijelentette:

„Az a háború, mely olyan keserves, olyan heves, folytatódik, és soha nincs szünet.
Háború ez az igazság és a bın között, a szabad akarat és erŒszak (kényszerítés) között,
Krisztus követŒi és azok között, akik megtagadták Ãt. Ellenségei minden fortélyt
felhasználtak abban a konfliktusban. Belemerültek a hazugságba és csalásba.
Felhasználtak pénzt és gazdagságot. Becsapták az emberek elméjét. Gyilkoltak és
romboltak, és felhasználtak minden más szentségtelen és tisztátalan praktikát,
hogy meghiúsítsák Krisztus munkáját... .

[Az ellenállás] érzŒdik sokak halhatatlan erŒfeszítéseiben, az Egyházon kívül és
belül egyaránt, hogy lerombolják a hitet, hogy ócsárolják és lealacsonyítsák, hamis
tanúbizonyságot tegyenek, hogy megkísértsék, elcsábítsák és rávegyék népünket
Isten e munkájának tanításaival és irányadó mértékeivel összeegyeztethetetlen
eljárásokra ...

A háború folytatódik. Az egész világon vívják a szabad akarat és erŒszak ügyében.
Misszionáriusok hadserege vívja az igazság és a bın harcát. Vívjuk a saját életünk-
ben, nap mint nap, otthonainkban, munkánkban, iskolai kapcsolatainkban; vívják
a szeretet és tisztelet, az elvhıség és ragaszkodás (valaki vagy valami iránti hıség),
az engedelmesség és tisztesség kérdéseiben. Mindnyájan benne vagyunk ebben”
(Conference Report, 1986. okt., 55–58; vagy Ensign, 1986. nov., 42, 44–45).

• A fenti idézet megjegyzései után Hinckley elnök hozzátette: „GyŒzelemre állunk
[a Sátán elleni háborúban], és a jövŒ soha nem látszott fényesebbnek” (Conference
Report, 1986. okt., 58; vagy Ensign, 1986. nov., 45). Hogyan Œrizhetjük meg a
reményt és a bizakodó szemléletet, miközben vívjuk a háborút a Sátán ellen?
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Milyen erŒforrásaink vannak, melyek megerŒsítenek a Sátán és követŒi hatalma
ellen? (A válaszok között  lehetnek: a szentírások és az élŒ próféták tanításai, a
papsági felhatalmazás, a Templomok és az Egyház más tagjaival való kapcsolat.)

2. A Sátán megkötöztetik majd, és Krisztus gyŒzelmesen fog uralkodni a
millennium alatt

Olvassátok el és beszéljétek meg a Jelenések 19:1–9 és 20:1–11-et.

• János sok csapást, háborút és ítéletet nevezett meg, melyek Jézus Krisztus második
eljövetele elŒtt fognak megtörténni (Jelenések 8–16). Majd a Jelenések 19-ben az Úr
jövetelét írja le egy menyegzŒi vacsora jelképe által (Jelenések 19:7–9). Mit jelképez
a Bárány felesége? (Jézus Krisztus egyházát.) Mit sugall az Úr és egyháza kapcsolatá-
ról a menyegzŒi vacsora, ahol Krisztus a vŒlegény, és az egyház a menyasszony?

• Mit kell tennünk, hogy meghívjanak bennünket erre a menyegzŒi vacsorára?

Elder Bruce R. McConkie magyarázta: „Izráel elderei (vénei) most küldik szét a
meghívókat az Úr menyegzŒi vacsorájára; azok, akik hisznek és engedelmesked-
nek az evangéliumnak, ezáltal elfogadják a meghívást, és a kellŒ idŒben ott fog-
nak ülni ... a menyegzŒi lakomán” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 köt.
[1966–73], 3:563–64).

• Jézus Krisztus második eljövetele fogja bevezetni a millenniumot, egy ezeréves
idŒszakot, amikor Krisztus személyesen fog uralkodni a földön. Mi fog történni a
Sátánnal a millennium alatt? (Lásd Jelenések 20:1–3.) Milyen lesz az élet, amikor
a Sátán meg lesz kötözve? (Lásd 1 Nefi 22:26; T&Sz 45:55, 58.) Hogyan korlátoz-
hatjuk a Sátán hatalmát életünkben most?

• A millennium után a Sátánt eloldozzák egy idŒre, és Isten seregei és a Sátán seregei
egy utolsó, hatalmas csatát fognak megvívni. (Jelenések 20:7–8; T&Sz 88:111–13).
Ezt néha Góg és Mágóg csatájának is nevezik. Mi lesz az eredménye ennek a hatal-
mas csatának a millennium végén? (Lásd Jelenések 20:9–11; T&Sz 88:114–15.)
Mivel a csata eredménye már ismert, mi a felelŒsségünk ezt a gyŒzelmet illetŒen?

Ezra Taft Benson elnök mondta: „A gonosz erŒi és a jó erŒi minden nap további
újoncokat toboroznak. Sok személyes döntést hozunk minden nap, megmutatva
mely ügyet támogatjunk. A végsŒ kimenetel biztos – az igazság erŒi gyŒznek. De az
majd ezután derül ki, hogy mi, személy szerint hol állunk most és a jövŒben ebben
a csatában – és hogy milyen bátran állunk ki. Hıek maradunk-e utolsó napjainkban
és betöltjük-e elŒre elrendelt küldetéseinket?” (“In His Steps,” Ensign, 1988. szept., 2).

3. Az utolsó ítélet után az igazak Istennel fognak lakni

Olvassatok el és beszéljetek meg a Jelenések 20:12–22:21-bŒl kiválasztott verseket.

• Az utolsó nagy ütközet után az utolsó ítélet következik. Mit tanulhatunk a Jelené-
sek 20:12-bŒl, hogyan ítéltetünk majd meg? Milyen áldásokat kapnak majd azok,
akiket igazaknak ítélnek meg? (Lásd Jelenések 21:3–7. Az osztály tagjainak válaszait
sorold fel a táblán. A lehetséges válaszok a következŒ oldalon vannak felsorolva.)

Az igazak:

a. Isten jelenlétében fognak lakni (Jelenések 21:3).
b. Nem élik át többé a halált, bánatot, sírást vagy fájdalmat (Jelenések 21:4).
c. Isten fiaiként és leányaiként mindent örökölni fognak (Jelenések 21:7).
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• E nagyszerı áldásokról való tudás hogyan segíthet, amikor nehézségekkel nézünk
szembe a halandóságban?

• A Jelenések 21:10–22:5 leírja a föld és a város celesztiális dicsŒségét, amelyben azok
fognak élni, akik elnyerték a celesztiális dicsŒséget. Miért nincs Templom a celeszti-
ális városban? (Lásd Jelenések 21:22. A Templom célja, hogy közelebb hozzon
bennünket Istenhez, és az Ã tervérŒl tanítson bennünket. Amikor ismét Vele élünk,
a Templomokra többé már nem lesz szükség.) Mit mond a Jelenések 22:14, mit kell
tennünk, hogy képesek legyünk belépni ennek az örökkévaló városnak a kapuin?

David O. McKay elnök beszélt egy látomásról, melyben egy gyönyörı várost
látott, sok fehér ruhába öltözött embert és az ÜdvözítŒt:

„Megértettem, hogy a város az [ÜdvözítŒé] volt. Az Örök Város volt, és az Ãt
követŒ emberek békességben és örök boldogságban éltek ott.

De kik voltak ezek?

Az ÜdvözítŒ mintha olvasott volna gondolataimban, egy felettük megjelenŒ
félkörre mutatva válaszolt, melyre aranybetıkkel ez volt felírva: Ezek azok, akik
legyŒzték a világot – Akik valóban újjászületettek!” (Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, szerk. Clare Middlemiss [1976], 60).

Összegzés Emeld ki, az Újszövetség nagyszerı remény üzenetével ér véget. A próféták, mint
János, a Kinyilatkoztató láttak olyan dolgokat, melyeknek be kell következniük, és
beszélt azokról az áldásokról, melyeket kapunk majd, ha igazak maradunk és mindvé-
gig kitartunk. Tégy bizonyságot arról, hogy az igazak a világ végén gyŒzedelmeskedni
fognak. Ösztönözd az osztály tagjait, merítsenek erŒt és reményt ebbŒl a tudásból,
amint ellenállnak a gonoszságnak, és ez élet akadályainak legyŒzésére törekednek.

További tanítási 
ötletek A következŒ anyagok kiegészítik a javasolt óravázlatot. Az óra részeként használha-

tod az ötletek némelyikét.

1. Annak veszélyei, ha szívünkkel világi javak felé fordulunk

• A Jelenések 18:11–18 azt tanítja, hogy a gonoszok siratni fogják világi javaik elvesz-
tését és meghökkennek majd, hogy egy nagy, világi királyság rövid idŒ alatt elpusz-
títható. Mikor láttatok világi javakat rövid idŒ alatt elpusztulni vagy elveszni?

• Mik a veszélyei annak, ha szívünk világi dolgok felé fordul? Hogyan térítenek el a
világi dolgok a szellemi dolgoktól?

2. Az elsŒ feltámadás

Az osztály tagjai olvassák el a Jelenések 20:4–6-ot. Segítségképpen, hogy az osztály
tagjai megértsék ezeket a verseket, mondd el a következŒ információt (a következŒ
oldalon):

Az elsŒ feltámadás, vagyis az igazak feltámadása az ÜdvözítŒ második eljövetelekor fog
kezdŒdni. Azok jönnek elŒ e feltámadáskor, akik celesztiális vagy terresztriális jutalmat
fognak kapni (T&Sz 88:98–99). A második feltámadás, azaz a nem igazak feltámadása
nem kezdŒdik meg a millennium vége elŒtt. Azok fognak elŒjönni e feltámadáskor,
akik telesztiális jutalmat kapnak, és a kárhozat fiai (T&Sz 88:100–102).
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3. A hét pecsét a Jelenések könyvében

A következŒ táblázat további információt tartalmaz a hét pecsét mindegyikérŒl.
A táblázat a Jelenések könyve szerkezetének a megértéséhez is hasznos lehet. Vedd
figyelembe, hogy az események idŒrendi sorrendben vannak feltüntetve, azon
idŒszakoknak megfelelŒen, amelyekben bekövetkeztek. Nem összetévesztendŒk az
evangélium adományozási korszakaival!

• Emeld ki, az elsŒ öt pecsét 11 verset foglal magában, a hatodik pecsét 14 versbŒl
áll, és a hetedik pecsét 226 verset foglal magában. Mit tanít nekünk ez a hang-
súlyosság?

Emeld ki, hogy János legtöbb figyelmet a mi idŒszakunknak és az eljövendŒ kornak
szentelt. A Jelenések könyve a mi korunknak íródott, és áldott lesz életünk, ha tanul-
mányozzuk és felkészülünk az ÜdvözítŒ második eljövetelére.

Pecsét Fontosabb események

ElsŒ A teremtés, Ádám és Éva bukása; Énók szolgálata és városának a felvitele a mennybe 

pecsét (Jelenések 6:1–2).

Második Noé és az özönvíz (Jelenések 6:3–4).

pecsét

Harmadik Ábrahám, Izsák, Jákób, József és Mózes szolgálata; a kivonulás; a bírák uralkodásának kora

pecsét (Jelenések 6:5–6).

Negyedik A királyok uralmának kora; a királyság kettéosztása; a királyságok leigázása (Jelenések 6:7–8).

pecsét

Ötödik Jézus Krisztus születése, szolgálata, keresztre feszítése és feltámadása; egyházának 

pecsét megalapítása, az apostolok szolgálata; az apostolok vértanúhalála; a hitehagyás 

(Jelenések 6:9–11).

Hatodik A hitehagyás folytatódása; az evangélium visszaállítása Joseph Smith próféta által; 

pecsét az idŒk jelei nyilvánvalóvá lesznek (Jelenések 6:12–17; 7:1–8).

Hetedik Háborúk, járványok és pusztaság; az Úr második eljövetele (Jelenések 8:1–19:21). 

pecsét A millenniumi béke (Jelenések 20:1–6). A Sátán eloldatik egy idŒre, az utolsó hatalmas 

csata, és az utolsó ítélet (Jelenések 20:7–15).

A hetedik A föld átváltozik celesztiális állapotába (Jelenések 21:1–22:6).

pecsét után
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