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Bevezetés

Jézus mondta: „tanuljátok meg tőlem”
(Máté 11:29). Az Üdvözítőről és igazságai-
ról való tanulás nélkülözhetetlen része
az evangéliuma szerinti életnek. Igyeke-
zeteitek, hogy naponta kutassátok a szent-
írásokat, segíteni fognak, hogy közelebb
kerüljetek Őhozzá, mert „ezek pedig
azért írattak meg, hogy higyjétek, hogy
Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy
ezt hívén, életetek legyen az ő nevében”
(János 20:31).

Ez a tanulmányi kalauz számozott részek-
re van osztva, melyek összhangban van-
nak az újszövetségi evangéliumi tantéte-
lek tanfolyamával. Minden rész megadja
a heti olvasási feladatot és a kérdéseket,
hogy bővítse tanulmányaitokat. Felhasz-
nálhatjátok a kérdéseket a szentírások
személyes alkalmazásának a tökéletesíté-
sére, az evangélium-központú beszélgeté-
sek serkentésére a családtagok körében,
és a felkészülésre, hogy az órai beszélgeté-
sekhez jelentősen hozzájáruljatok.

Ez a tanulmányi kalauz értékes forrás a
családok számára. Minden rész tartalmaz
javaslatot egy tevékenységre vagy beszél-
getésre, mely növeli az otthoni evangé-
lium tanulás érdekességét és változatos-
ságát.

Minden rész tartalmaz még egy szentírás-
láncot is – egy listát azokról a szentírás-
részletekről (igehelyekről), melyek az
olvasási feladattal vannak összefüggés-
ben. Ezeket a listákat felírhatjátok szentí-
rásaitok végére. Ti magatok is bővítheti-
tek saját szentírásláncotokat.

Egy szentíráslánc hangsúlyozására a szent-
írásaitokban jelöljétek meg a lista első

igehelyét. Azon igehely mellé írjátok
oda utalásként a lista második igehelyét.
Lapozzatok a második igehelyhez, és
írjátok mellé utalásként a harmadik
igehelyet. Folytassátok addig, amíg a
listán lévő utolsó igehelyet is megjelöli-
tek a szentírásaitokban, és fejezzétek
be a láncot azzal, hogy ezen igehely
mellé odaírjátok utalásként a lista első
igehelyét. Ezeket a szentírásláncokat
gyorsan tudjátok majd használni, hogy
megtaláljátok egy adott evangéliumi
alapelv szentírásrészleteit (igehelyeit).

A tanulmányi kalauz végén egy további
rész kijelentéseket tartalmaz utolsó napi
prófétáktól a szentírás-tanulmányozás
áldásairól.

Az evangéliumi tantételek tanítójával
osztoztok a felelősségben, amikor segíte-
tek sikeressé tenni az osztályt (a tanfolya-
mot). Az Úr azt mondta, a tanítóknak az
„igazság Szellemével” kell prédikálniuk,
és azok, akik befogadják az „igazságot, . . .
az igazság Szelleme által” fogadják be
(T&Sz 50:17, 19). Úgy gyertek az órára,
hogy járuljatok hozzá belső meglátásai-
tokkal, tegyetek fel kérdéseket, osszátok
meg tapasztalataitokat, tegyetek bizony-
ságot, és figyelmesen hallgassátok a
tanítót és az osztály más tagjait. Amikor
áttanulmányoztátok e tanulmányi kala-
uzban az olvasási feladatokat, eltöpreng-
tetek a kérdések fölött, felkészültebbek
lesztek arra, hogy megtapasztaljátok az
Úr szavainak beteljesülését, amikor ezt
mondta: „a prédikátor és a hallgató
megértik egymást, együtt okulnak és
együtt örvendeznek” (T&Sz 50:22).
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„Magasztalja én lelkem az Urat”
Lukács 1; Máté 1
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• Mit tudtok meg Máriáról a Gábriel

angyallal és Erzsébettel való beszélgeté-
seiből? (Lásd Lukács 1:26–38, 45–49;
lásd még Alma 7:10.) Mit tehettek, hogy
kövessétek a példáját?

• Erzsébet, Zakariás, Keresztelő János,
Mária és József példája hogyan segíthet
nektek, hogy meglássátok az Üdvözítő
nagyságát, és hiteteket növeljétek
Őbenne? Hogyan segíthettek má-
soknak, hogy növeljék hitüket
Jézus Krisztusban.

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a Lukács 1:16-ot, és beszéljé-
tek meg, milyen fontos az, hogy az evan-

gélium megosztása által segítsünk az
embereknek az Úr felé fordulni. Készítse-
tek egy listát azokról a családtagokról
vagy barátokról, akik nem tagjai az
Egyháznak, vagy akik az Egyház kevésbé
aktív tagjai. Imádkozzatok a családdal
együtt vezetésért annak eldöntésére,
hogy kivel tudjátok megosztani az evan-
géliumot, és hogy miként valósítsátok
meg azt.

Szentíráslánc: Próféciák Keresztelő
Jánosról
Ésaiás 40:3 Lukács 1:13–17
1 Nefi 10:7–10 Lukács 1:67, 76–79

„. . . hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus . . .”
Ésaiás 61:1–3; Joseph Smith fordítása, 
Lukács 3:4–11; János 1:1–14; 20:31
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• Mit tudtok meg Jézus Krisztusról a
János 1:1–3, 14-ben? (Jegyezd meg,
hogy „az Ige” a János 1:1, 14-ben az
Üdvözítőre utal.)

• János apostol mondta: „Ő benne [Jézus]
vala az élet” (János 1:4). Arról is tanúbi-
zonyságot tett, hogy Jézus, az „igazi
világosság eljött volt már a világba, a
mely megvilágosít minden embert”
(János 1:9). Hogyan adott nektek az
Üdvözítő életet és világosságot?

• Az Újszövetségben milyen beszámolók
vagy tanítások inspiráltak vagy segítet-
tek benneteket különösen? Az Újszö-
vetség tanulmányozása miként segíthet
nektek ebben az évben, hogy megerő-

sítsétek Jézus Krisztusról való bizonysá-
gotokat?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a János 1:1–3-at. Magyarázd
el, hogy Jézus („az Ige” a János 1:1–3-ban)
teremtette a földet Mennyei Atyánk
irányítása alatt. Tegyetek egy sétát a
családdal, különös figyelmet szentelve
a teremtés számtalan szépségének.

Szentíráslánc: Jézus Krisztus előre
elrendelt küldetése
János 1:1–5 Móziás 3:5–10
János 1:9–17 Ésaiás 61:1–2
Ábrahám 3:22–27 Lukács 4:16–21
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„Mert született néktek ma a Megtartó . . .”
Lukács 2; Máté 2
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• Mik voltak Jézus születésének a körül-

ményei? (Lásd Lukács 2:7.) Hogyan
utasítják vissza az emberek ma, hogy
helyet adjanak az Üdvözítőnek az
életükben? Mit tehettek ti, hogy helyet
adjatok Őneki az életetekben?

• Miért jött Jézus a földre? (Lásd
3 Nefi 27:13–16.)

• Mit tettek a napkeleti bölcsek, amikor
megtalálták a gyermek Jézust? (Lásd
Máté 2:11.) Milyen ajándékokat tudtok
ti felajánlani az Úrnak?

• Ifjúként Jézus „gyarapodék bölcsesség-
ben és testének állapotjában, és az
Isten és emberek előtt való kedvesség-
ben” (Lukács 2:52). Más szavakkal,
intellektuálisan, fizikailag, szellemileg
és szociálisan fejlődött. Melyek azok a

jellemző dolgok, melyeket megtehet-
tek, hogy intellektuálisan, fizikailag,
szellemileg és szociálisan növeked-
jetek?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassatok sorokat néhány egyházi ének-
ből vagy elemi iskolai énekből, melyek
Jézus születéséről szólnak, és kérjétek
meg a család tagjait, hogy ismerjék fel
az énekeket. Énekeljétek el az egyiket a
családdal, és beszéljétek meg, fontosabb,
hogy egész éven át emlékezzünk Jézus
születésére, mint csupán a karácsony
ideje alatt.

Szentíráslánc: Jézus születése
Ésaiás 9:6 1 Nefi 11:13–21
Hélamán 14:1–8 Lukács 2:7–14

„Készítsétek az Úrnak útját . . .”
Máté 3–4; János 1:35–51

4
• Milyen üzenetet prédikált János, hogy

felkészítse az embereket az Üdvözítő
eljövetelére? (Lásd Máté 3:1–2.)
Mit jelent megbánni a bűnöket? (Lásd
2 Korinthus 7:9–10; Lukács 19:8;
Móziás 7:33; T&Sz 1:31–32; 58:42–43.)

• Miközben olvassátok az Üdvözítőnek a
Sátánnal való találkozását a pusztában,
mit tanultok a kísértéssel szembeni
ellenállásról? (Lásd Máté 4:1–11.)

• Miután bizonyságot kapott, hogy Jézus
a Messiás, hogyan válaszolt Filep Nátá-
nael kétségeire? (Lásd János 1:43–46.)
Mit tehettek, hogy másokat hívjatok:
„jer és lásd” az Üdvözítőt?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Készítsetek egy leckét, hogy segítsetek
azoknak a családtagoknak, akik keresztel-

kedésre készülnek, vagy hogy megbeszél-
jétek a módokat, ahogyan azoknak a
megtérteknek segíthettek, akik hamaro-
san meg fognak keresztelkedni. Beszéljé-
tek meg, miért volt szükséges Jézus
megkeresztelése (Máté 3:13–15;
2 Nefi 31:6–9), és miért van nekünk szük-
ségünk a keresztségre (2 Nefi 31:5, 10–12;
T&Sz 20:71–73; 49:13–14). Kérj meg
családtagokat, akik már megkeresztel-
kedtek, mondják el, mikor keresztelték
meg őket, és fejezzék ki érzéseiket az
áldásokról, amiket azért kaptak, mert
megkeresztelkedtek.

Szentíráslánc: A bűnbánat
Lukács 15:3–10 1 János 1:8–9
2 Korinthus 7:9–10 Máté 3:1–2
Alma 34:31–34 T&Sz 58:42–43
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„Újjászületés”
János 3–4
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• Jézus azt mondta Nikodémusnak,

hogy „ha valaki újonnan nem születik,
nem láthatja az Istennek országát”
(János 3:3). Mit jelent újjászületni?
(Lásd a szentírásláncot ebben a részben.)

• Olvassátok el és töprengjetek el az
Alma 5:14–31-en, mintha Alma hoz-
zátok beszélne. Mit kell nektek szemé-
lyesen tennetek, hogy Istentől újjászü-
lessetek lélekben (szellemben)?
(Alma 5:14).

• Jézus azt mondta a samáriai asszony-
nak, hogy „élő vizet” tud neki adni
(János 4:10). Mit gondoltok, mit je-
lent az „élő víz”? (Lásd 1 Nefi 11:25;
T&Sz 63:23.) Hogyan juthatunk élő
vízhez? Hogyan áldott meg bennete-
ket ez az élő víz?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Adj minden családtagnak egy ivópoharat.
Önts minden pohárba vizet, és kérd meg
őket, igyák meg. Kérdezd meg, mit gon-
dolnak, lesz-e még valaha szükségük arra,
hogy vizet igyanak. Majd olvassátok el a
János 4:1–15-öt, és beszéljétek meg e rész
harmadik bekezdésének a kérdéseit. Tégy
bizonyságot, hogy ha Krisztushoz jövünk
és evangéliuma szerint élünk, „örök
életet” nyerünk (János 4:14).

Szentíráslánc: „Újjászületés”
János 3:3–5 Móziás 27:25–26
János 3:16–17 Alma 5:14–16
Móziás 5:1–7 Alma 22:15–18

„Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat . . .”
Lukács 4:14–32; 5; 6:12–16; Máté 10
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• Miért volt fontos, hogy Jézus aposto-

lokat hívott el? (Lásd Máté 9:36–38;
16:19; Márk 3:14–15; János 20:19–21, 23;
Efézus 4:11–15.) Miért fontos, hogy az
Úr ma apostolokat hív el?

• Mit tudtok meg az apostolok hatalmá-
ról és feladatairól Jézus tanácsából,
amit a Máté 10-ben adott? Hogyan lát-
tátok, miként teljesítik ezeket a felada-
tokat az utolsó napi apostolok?

• Miként áldattatok meg, mert követté-
tek az apostolok tanácsát?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Mutassátok meg az általános felhatalma-
zottak tablóját a területeteken megjelenő

Liahona legutóbbi konferenciai számá-
ban. Segítsetek, hogy a család tagjai felis-
merjék és megtanulják az Első Elnökség
és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjainak
neveit. Beszéljetek az érzéseitekről,
milyen áldások származnak abból, ha
próféták és apostolok vezetnek ben-
neteket.

Szentíráslánc: Egy apostol elhívása
Lukács 6:13 T&Sz 107:33, 35
Máté 10:5–8 T&Sz 112:14
Efézus 4:11–15 T&Sz 112:19–22
T&Sz 107:23
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„[Ő] vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a
betegségünket”
Márk 1–2; 4:35–41; 5; Lukács 7:11–17
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• A csoda rendkívüli esemény, melyet
isteni vagy szellemi hatalom idéz elő.
Miért tett Jézus csodákat halandó szol-
gálata idején? (E kérdés néhány vála-
szát lásd a Máté 9:27–30; Márk 1:27;
2:10–11; 5:19-ben.)

• Szerintetek miért kell a hitnek
megelőzni a csodákat? Miért nem
jelentenek a hit számára szilárd alapot
csak a csodák ömagukban?

• Miért fontosak számotokra azok a cso-
dák, melyeket Jézus halandó élete alatt
tett? Miért fontos tudni, hogy továbbra

is tesz csodákat ma is? Milyen példái
vannak a modern csodáknak?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Kérd meg a család tagjait, beszéljenek
olyan csodákról, melyek életükben történ-
tek meg, vagy az általuk ismert emberek
életében.

Szentíráslánc: Csodák és hit
Jézus Krisztusban
2 Nefi 27:23 Éther 12:12
Márk 1:34 Mormon 9:15–21
3 Nefi 17:5–10

A hegyi beszéd: „egy kiváltképen való út”
Máté 5
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• Az utolsó napi szentek miként lehetnek

a „világ világossága”-i? (Máté 5:14; lásd
még a 16. v.).

• Az Üdvözítőnek a Máté 5:22–24, 28,
34–37, 39–40 és 44–48-ban lévő tanítá-
sai miként magasabb törvények, mint a
Máté 5:21, 27, 33, 38 és 43-ban említett
törvények?

• A hegyi beszéd tanításai hogyan se-
gítenek nekünk Krisztushoz jönni
és Őbenne tökéletesnek lenni?
(Moróni 10:32).

Javaslat a családi beszélgetéshez
Egy táblára, kartonlapra vagy egy darab
papírra írjátok fel a következő kijelentést

(vagy egy másik kijelentést, amely talán
alkalmazhatóbb a családtagokra): A hegyi
beszéd tanításai segítenek engem az isko-
lában. Kérd meg a család tagjait, olvassa-
nak el egy pár részletet a Máté 5-ből, és
beszéljétek meg, azok a részletek hogyan
vonatkoznak az általatok felírt kijelen-
tésre.

Szentíráslánc: Tökéletesedés Jézus
Krisztus engesztelő áldozata által
Máté 5:48 Moróni 10:32–33
Éther 12:27 T&Sz 76:68–70



6

„. . . keressétek először Istennek országát”
Máté 6–7

9
Mi lesz a jutalmuk azoknak az emberek-
nek, akik azért cselekednek jót, hogy
mások lássák? (Lásd Máté 6:2, 5, 16.)
Mit teszünk esetleg, hogy mások lássák,
ahelyett hogy Istennek szereznénk örö-
met? Hogyan tisztíthatjuk meg a szolgá-
latra és egyéb jó cselekedetekre ösztönző
indítékainkat? 

A Máté 7:12 tanítását gyakran „aranysza-
bály”-nak nevezik.  Milyen tapasztala-
totok bizonyította ennek az alapelvnek
az értékét? Az „aranyszabály” követése
miként tesz bennünket Jézus Krisztus
tanítványaivá?

Jézus megígérte, hogy ha először Isten
országát keressük, minden más dolgot
meg fogunk kapni, amire szükségünk van
(Máté 6:33). Milyen tapasztalatok segítet-
tek nektek, hogy bizonyságot nyerjetek
erről az ígéretről?

Javaslatok a családi beszélgetéshez
1. Mutass be egy követ és egy kis homo-

kot. Kérdezd meg a család tagjait,

melyik anyagot használnák egy
ház alapjaként. Olvassátok el a
Máté 7:24–27-et, és beszéljétek meg,
hogy az életünknek az Üdvözítő tanítá-
saira való építése miként hasonló egy
ház szilárd sziklára való építéséhez.

2. Mutass meg egy térképet. Kérdezd meg
a család tagjait, egy térkép hogyan
segíthet egy kirándulás megtervezésé-
ben. Ha a családotok mostanában
kirándult, vagy kirándulni fog hama-
rosan, beszéljétek meg, hogyan hasz-
nálták vagy fogják használni a térképet
a kiránduláson. Magyarázd el, az örök
élet felé utazásunkban a szentírások
és az élő próféták tanításai hasonlóak
egy térképhez, melyek segítenek
nekünk, hogy tudjuk, hogyan kell
Mennyei Atyánkhoz visszatérni.

Szentíráslánc: Krisztus tanítványaiként
élni
Máté 16:24–25 János 13:35
Máté 7:21 2 Nefi 31:10–13
János 8:31 Moróni 7:48

„Vegyétek föl magatokra az én igámat,
és tanuljátok meg tőlem . . .”
Máté 11:28–30; 12:1–13; Lukács 7:36–50; 13:10–17
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• Milyen terheket hordozunk például
ebben az életben? Miként „nyugoszt”
meg bennünket az Úr ezektől a terhek-
től? (Lásd Máté 11:28–30.) Mit jelent
magatokra venni Krisztus igáját? (Lásd
e rész szentírásláncát.)

• Az asszony, aki belépett Simon, a fari-
zeus a házába, bűn terhét cipelte
(Lukács 7:37). Mit tett az asszony, amely
lehetővé tette Jézusnak, hogy elvegye
terhét? (Lásd Lukács 7:38, 44–50.) Mit
tehetünk mi, hogy az Üdvözítő eltávo-
lítsa életünkből a bűn terhét?

Javaslat a családi beszélgetéshez
A család egyik tagja fogjon meg egy nyi-
tott, üres tartót, mint például egy táskát
vagy dobozt. Kérj meg más családtagokat,
tegyenek tárgyakat a tartóba, egyszerre
csak egyet, Amikor a tartó nehéz lesz, kérj
meg egy másik családtagot, segítsen hor-
dozni. Magyarázd el, a tárgyak azokat
a terheket jelentik, melyeket hordozunk,
mint például a viszontagság és a bánat.
A második családtag segítsége azt a
megnyugvást (pihenést) képviseli, amit
az Üdvözítő ajánl fel nekünk, amint
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Hozzá jövünk, amikor megfáradunk és
megterheltetünk (Máté 11:28). Olvassátok
el a Máté 11:28–30 és Móziás 24:8–15-öt,
és segíts a család tagjainak, hogy megért-
sék, amikor követjük az Üdvözítőt, enyhít
terheinken és megkönnyíti azokat.

Szentíráslánc: „Vegyétek föl magatokra az
én igámat, . . . és nyugalmat találtok . . .”

Máté 11:28–30 T&Sz 54:10
Móziás 24:8–15 T&Sz 59:23
Alma 12:33–35

„. . . beszéle nékik példázatokban . . .”
Máté 13
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• Mi a jelentése a magvető példázatának?

(Lásd Máté 13:3–8, 18–23.) Szerintetek
a példázat miért koncentrál inkább a
földre, mint a magvetőre vagy a
magra?

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

• 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). Miben
láttátok Isten munkájának növekedé-
sét, ahogyan azt ezek a példázatok
illusztrálják?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Végy 14 kis darab papírt. Mindegyikre írj
fel egyet a következő kifejezésekből,
melyek a búza és a konkoly példázatára
vonatkoznak: (1) a magvető, (2) az Úr és
apostolai, (3) a jó mag, (4) az Egyház igaz
tagjai, (5) a föld, (6) a világ, (7) a konkoly,
(8) a gonoszok, (9) az ellenség, (10) az
ördög, (11) az aratás, (12) a világ vége,
(13) az aratók és (14) az angyalok. A búza
és a konkoly példázatának átismétléséhez
keverd össze a papírdarabokat. A család
tagjai illesszék össze a példázatban lévő
személyeket, tárgyakat és cselekedete-
ket a jelentésükkel. Elolvashatjátok a
Máté 13:24–30, 36–43 és Tanok és szö-
vetségek 86:1–7-et, amint ezt a beszélge-
tést vezeted.

Szentíráslánc: „. . . füle a hallásra . . .”
Máté 13:9–16 Alma 10:2–6
Móziás 2:9 Alma 12:9–11

„Én vagyok az életnek ama kenyere . . .”
János 5–6; Márk 6:30–44; Máté 14:22–33

12
• Jézus felhívta a zsidó vezetőket: „tuda-

kozzátok az írásokat” (János 5:39). Mi
a különbség a szentírások olvasása és
tudakozása között? Miként tettétek
még tartalmasabbá személyes és családi
szentírás tanulmányozásotokat?
Hogyan nyertetek áldásokat, amikor
kutattátok a szentírásokat?

• Miért ingott meg Péter hite, amint a
vizen járt? (Lásd Máté 14:30.) Hogyan
vétünk néha hasonló hibákat, amikor
nehézségek támadnak?

• Az „életnek kenyere” miért alkalmas
ábrázolása az Üdvözítőnek és az általa
kínált áldásoknak? (Lásd János 6:35,
47–51.) Miként részesülhetünk az



8

„életnek kenyeré”-ből? (Lásd János 6:47,
51–54; Máté 26:26–28; Alma 5:33–35;
T&Sz 20:77.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a Máté 14:22–32-t. Emeld
ki, Péter nagy hitről tett bizonyságot,
amikor a vizen járt, de süllyedni kezdett,
amikor megijedt. Mutass meg egy képet
Jézus Krisztusról, és biztosítsd a család
tagjait, hogy bár néha előfordulnak nehéz-

ségek körülöttük, legyőzhetik félelmüket
azáltal, hogy emlékeznek az Üdvözítőre
és követik Őt. Kérd meg a család tagjait,
beszéljenek olyan esetekről, amikor úrrá
lettek félelmükön, mert Jézus Krisztusra
és tanításaira emlékeztek.

Szentíráslánc: A szentírások
bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról
János 5:39 Ap.csel 18:28
János 20:31 2 Nefi 25:26

„. . . néked adom a mennyek országának kulcsait”
Máté 15:21–17:9

13
• Jézus azt mondta Péternek: „ezen a

kősziklán építem fel az én anyaszent-
egyházamat” (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 Egyhá-
zának a kinyilatkoztatás?

• Elder David B. Haight azt tanította,
hogy Jézus színváltozása „szellemi
megvilágosodás számunkra ugyanúgy,
mint azok számára, akik személyes
tanúi voltak annak” (Conference
Report, 1977. ápr., 8; vagy Ensign, 1977.
máj., 7). Mit tanulhatunk a színválto-
zásból, ami segít nekünk, amikor szel-
lemi erőre van szükségünk? (Lásd
Máté 17:1–5.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a Máté 16:13–17-et. Magya-
rázd el, hogy Péter kinyilatkoztatás által
nyerte el bizonyságát Jézus Krisztusról, és
hogy mi is hasonló módon nyerhetjük el
azt az Üdvözítőről. Mondd el a család
tagjainak, hogyan nyertél bizonyságot
Jézus Krisztusról, és mit teszel továbbra
is, hogy megerősítsd bizonyságodat.
Ha helyénvaló, kérd meg a család tagjait,
tegyenek bizonyságot. Ösztönöz őket,
hogy naponkénti imádkozással, szentí-
rástanulmányozással és Isten parancsola-
tai iránti engedelmességgel erősítsék
bizonyságaikat.

Szentíráslánc: Kinyilatkoztatás
Példabeszédek 29:18 Galáczia 1:11–12
Ámós 3:7 2 Péter 1:20–21
1 Korinthus 2:9–12 Alma 5:46

Moróni 10:5

„De ki az én felebarátom?”
Máté 18; Lukács 10

14
• Mi Jézus tanácsa azoknak, akik igazi

nagyság kivívására vágyakoznak orszá-
gában? (Lásd Máté 18:2–4; Márk 9:35.)
Hogyan válhatunk hasonlóbbakká a
gyermekekhez, és hogyan lehetünk

még alázatosabbak Mennybéli Atyánk
akarata iránt?

• A könyörtelen szolga példázatában Jézus
hangsúlyozta a mások iránti megbocsá-
tás fontosságát (Máté 18:23–35).
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Miként vagyunk az úr szolgái az Úr
iránti adósságunk miatt? Mit tanulha-
tunk az úr példájából, ahogyan mások-
nak megbocsátott? Mik a veszélyei
annak, ha nem bocsátunk meg mások-
nak? (Lásd Máté 18:34–35.)

• Mit tanulhattok az irgalmas sza-
maritánus példázatából? (Lásd
Lukács 10:25–37.) Hogyan áldattatok
meg „irgalmas szamaritánusok” által?
Hogyan lehettek „irgalmas szamaritá-
nusok”? (Lásd Móziás 4:26.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el az irgalmas szamaritánus
példázatát (Lukács 10:25–37). Szentelje-

tek különös figyelmet az Üdvözítő felhí-
vására: „Eredj el, és te is a képen cseleked-
jél” (Lukács 10:37). Majd készítsetek egy
listát barátaitokról, rokonaitokról és más
ismerősökről, megkérve az egyes család-
tagokat, bővítsék legalább egy névvel a
listát. Készítsetek terveket a listán lévő
egy-két ember szolgálatára a jövő héten.

E családi beszélgetés részeként elénekel-
hetitek együtt a „Tégy mindig jót” című
éneket (Egyházi énekek, 60. old.)

Szentíráslánc: „Szeresd felebarátodat”
Lukács 10:25–37 János 13:34–35
3 Mózes 19:18 Móziás 2:17
Máté 22:35–40 T&Sz 38:24–25

„Én vagyok a világ világossága”
János 7–8

15
• Milyen utasítást adott Jézus a népnek,

mit tegyenek, hogy bizonyságot nyerje-
nek tanításairól? (Lásd János 7:17.)
Hogyan alkalmazhatjátok ezt az utasí-
tást életetekben?

• Mit jelent az, hogy Jézus a világ vilá-
gossága? (Lásd e rész szentírásláncát.)
Hogyan segíthettek másoknak, hogy
lássák a világosságot, melyet Krisztus
ajánl? (Lásd Máté 5:16; 28:18–20;
Filippi 2:14–15.)

• Mit ígért Jézus azoknak, akik továbbra
is követni fogják Őt? (Lásd
János 8:31–32.) Mitől szabadít meg
bennünket az igazság? (Lásd János
8:33–34.) A bűn elkövetése hogyan ejt
bennünket fogságba? (Lásd Alma 12:11;
34:35.) Az igazság tudása hogyan
szabadít meg benneteket?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Kapcsold le a villanyt a szobában, és húzd
össze a függönyöket vagy húzd le a redő-
nyöket. Kérd meg a család egyik tagját,
végezzen el egy egyszerű feladatot, ami-
hez fény szükséges, mint például egy
szentírás olvasása, vagy egy kép ismerte-
tése. Majd kapcsold fel a villanyt, húzd el
a függönyöket vagy húzd fel a redőnyö-
ket, és kérd meg a családtagot, végezze el
ismét a feladatot. Beszéljétek meg, miért
könnyebb világosságban elvégezni a
feladatot. Olvassátok el a János 8:12-t, és
beszéljétek meg együtt, hogy mi módon
Jézus Krisztus a világ világossága.

Szentíráslánc: Jézus Krisztus – „A világ
világossága”
János 8:12 Alma 38:9
Zsoltár 27:1 3 Nefi 15:9
Ésaiás 2:5 T&Sz 88:6–13
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„. . . mit cselekedjem, hogy az örökéletet
elnyerhessem?”
Márk 10:17–30; 12:41–44; Lukács 12:13–21; 14; 16

17

• Mely áldások fontosabbak az anyagi
javaknál? (Néhány példáért lásd a
Lukács 12:31–34; T&Sz 6:7-et.)

• Vajon miért csüng sok ember szíve a
világi gazdagságon, annak ellenére,
hogy tudják, az csupán ideiglenes?
Honnan tudjuk megállapítani, hogy
túlságosan érdeklődünk-e az anyagi
javak iránt?

• Mit kért tőletek az Úr, mit áldozzatok
fel? Hogyan áldattatok meg, ezen áldo-
zatok meghozataláért?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Helyezzetek egy szentíráskészletet a szoba
egyik végébe, egy pénzdarabot a másik
végébe. Kérjetek meg egy családtagot,
próbáljon egyenes vonalban a szentí-
rások felé menni, miközben a pénzre néz.
Ha nehéznek találja elérni a szentírásokat,
kérdezzétek meg, miért nehéz. Ha el
tudja érni a szentírásokat, kérdezzétek
meg, mennyi ideig lenne képes úgy
menni, hogy ne térjen el az egyenes
iránytól. Olvassátok el a Márk 10:17–24-et
és magyarázzátok el, hogy nem léphe-
tünk be Isten országába (amit a szentí-

„. . . vak voltam, most látok . . .”
János 9–10

16
• Jézus meggyógyított egy embert, aki

vakon született (János 9:1–7). Hogyan
növekedett a meggyógyított ember
bizonysága azáltal, hogy folyamatosan
megosztotta azt? (Lásd János 9:11, 17,
33, 38.) Hogyan növekedett a ti bizony-
ságotok annak megosztása által?

• Hogyan reagáltak a vak ember szülei,
amikor a farizeusok a csodáról kér-
dezték őket? (Lásd János 9:18–23.)
Miért válaszoltak úgy a szülők? (Lásd
János 9:22.) Néha miként vagyunk
hasonlók ennek az embernek a szülei-
hez? Hogyan lehettek bátrabbak
bizonyságotokban?

• Jézusnak a pásztorról és a juhairól
mondott beszédében kiket jelképeznek
a juhok? (Lásd János 10:4, 27.) Ki a pász-
tor? (Lásd János 10:11.) Melyek a jó
pásztor néhány tulajdonságai? (Lásd

János 10:3–4, 7, 9–15.) Jézus miként
tökéletes példája egy pásztornak?

Javaslatok a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a János 9:1–38-at, közben
kérd meg a család tagjait, keressék meg,
hogyan segített az Üdvözítő a vak ember-
nek mind fizikai, mind szellemi értelem-
ben, hogy lásson. Beszéljétek meg, a szel-
lemi látás és fizikai látás miben hasonlít
és miben különbözik egymástól. Kérd
meg a család tagjait, beszéljék meg,
hogyan növelhetik képességüket, hogy
„lássák” az evangéliumi igazságokat.

Szentíráslánc: Jézus Krisztus – „A jó
pásztor”
Zsoltár 23:1–6 János 10:11
Ésaiás 40:11 Móziás 26:21
Ezékiel 34:11–12 Alma 5:60
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„. . . elveszett, és megtaláltatott . . .”
Lukács 15; 17

18
• Mit tanulhattok az elveszett juh példá-

zatában a pásztor cselekedeteiből, és az
asszonytól az elveszett drakhma példá-
zatában? (Lásd T&Sz 18:10–13.) Milyen
értelemben „veszhet el” egy ember?
Mik a mi feladataink az elveszettekkel
kapcsolatban? (Lásd Lukács 15:4–5, 8;
Alma 31:34–35.)

• A tékozló fiú példázatában mit tett az
apa, amikor látta fiát visszatérni? (Lásd
Lukács 15:20.) Hogyan reagált az apa fia
bűnvallására? (Lásd Lukács 15:21–24.)
Hogyan hasonlít az apa válasza az Úr
válaszához, amikor megbánjuk
bűneinket? (Lásd Lukács 15:7;
Móziás 26:30; T&Sz 58:42.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Nézzétek át a történetet, melyben Jézus
meggyógyít tíz leprást (Lukács 17:11–19).
Beszélgessetek néhány okról, amiért a
kilenc lepráshoz hasonlóan mi sem min-
dig fejezzük ki hálánkat az Úrnak. Beszél-
gessetek olyan dolgokról, melyeket
naponta megtehetünk, hogy jobban
kifejezzük az Úr iránti hálánkat.

E családi beszélgetés részeként elénekel-
hetitek együtt a „Csodálattal bámulom
Jézus szeretetét” című éneket (Egyházi
énekek, 38. old.).

Szentíráslánc: Az Úrral együtt
örvendezni a bűnbánók felett
Lukács 15:4–10 Alma 26:11–16
Lukács 15:11–24 T&Sz 18:10–16

„. . . a te hited téged megtartott”
Lukács 18:1–8, 35–43; 19:1–10; János 11

19
• A Jérikhó közelében lévő vak ember

miként bizonyította az Úrba vetett
hitét? (Lásd 18:38–42.) Hogyan
nyertetek áldásokat, miközben
Jézus Krisztusba vetett hitetek sze-
rint éltetek?

• 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 Üdvözítőt örömmel fogadjuk ottho-
nunkban?

• Mi hatott rátok Mártha bizonyságában,
mely a János 11:21–27-ben van leje-
gyezve?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a János 11:1–46-ot. Kérdezd
meg a család tagjait, ez a beszámoló
milyen érzéseket keltett bennük az Üdvö-
zítőről. Nézzétek át azokat a verseket a
részletben, melyek Máriának és Márthá-
nak Jézus Krisztusba vetett hitét mutat-
ják. Kérd meg a család tagjait, válassza-
nak egy dolgot, melyet megtehetnek,

rások szimbolizálnak), ha figyelmünket
a világi javakra koncentráljuk (amiket a
pénz szimbolizál). Beszéljétek meg,
hogyan fejleszthetünk ki és tarthatunk
fenn helyes magatartást az anyagi javak-
kal szemben.

Szentíráslánc: Keressétek Istennek
országát
Máté 6:19–21 Jákób 2:18–19
Máté 6:33 T&Sz 6:6–7
Márk 10:28–30
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hogy nagyobb hitet mutassanak az Üdvö-
zítő iránt.

Szentíráslánc: Kifogyhatatlan hit
Máté 8:5–10, 13 2 Timótheus 4:7
Márk 10:46–52 Éther 3:3–13

„. . . jaj néktek . . . képmutató(k) . . .”
Máté 21–23; János 12:1–8

20
• Milyen hatással van rátok a beszámoló,

melyben Jézus alázatosan, mégis dia-
dalmasan vonul be Jeruzsálembe?
(Lásd Máté 21:1–11) Mit gondoltok, mit
éreztetek volna, ha azon a napon ott
lettetek volna?

• Szerintetek a Máté 22:37–40-ben lévő
parancsolatok miért olyan fontosak?
Mit tehettek, hogy még teljesebben
éljetek e parancsolatok szerint?

• Az Üdvözítő ismételten hangsúlyozta,
hogy jaj az írástudóknak és farizeusok-
nak, mert képmutatók voltak. Nagy
figyelmet fordítottak a külső szertartá-
sokra és cselekedetekre, melyek igazak-
nak láttatták őket, de az már nem érde-
kelte őket, hogy szívükben valóban
igazak legyenek. (Máté 23:13–33). Mit
tehettek, hogy elkerüljétek a képmu-
tatást?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Egy darab papírra rajzolj fel egy fát leve-
lekkel, de gyümölcs nélkül. A papír hátol-
dalára rajzolj egy fát levelekkel és
gyümölccsel. Mutasd meg a család tagjai-
nak a gyümölcs nélküli fát, és kérd meg
az egyiket, olvassa el a Máté 21:17–20-at.
Magyarázd el, hogy amikor színleljük,
hogy igazak vagyunk, de nem élünk igaz
életet, hasonlók vagyunk a fához, aminek
sok levele van, de nincs gyümölcse.
Mutasd meg a család tagjainak a fát,
melyen van gyümölcs, és ösztöznözd
őket, hogy igaz életet éljenek – tegyenek
többet annál, hogy csupán látszatra
igazak.

Szentíráslánc: Valódi elkötelezettség
Máté 22:37 Omni 1:26
Józsué 24:15 T&Sz 4:1–2
1 Nefi 3:7 T&Sz 20:37

„. . . micsoda jele lesz a te eljövetelednek . . . ?”
Joseph Smith – Máté (Máté 24)

21
• Az Üdvözítő második eljövetelének

milyen jelei vannak leírva a Joseph
Smith – Máté 1:22-ben? Milyen bizo-
nyítékát látjátok annak, hogy ez a
prófécia most teljesedik be? Hogyan
kerülhetjük el, hogy a hamis próféták
megtévesszenek? (Lásd Máté 7:15–20;
T&Sz 45:57; 46:7–8.)

• Az Úr azt tanította, hogy „meg ne
rémüljetek” a háborúktól és háborús
hírektől. Miként találhatunk békessé-
get az ilyen nyugtalanító időkben?

(Lásd 1 János 4:16–18; T&Sz 6:34–36;
45:34–35; 59:23.)

• Az Úr azt mondta követőinek Jeruzsá-
lemben, hogy álljanak „szent helyen”
(Joseph Smith – Máté 1:12), és ha-
sonló tanácsot adott napjainkban is
(T&Sz 87:8; 101:22). Melyek a szent
helyek, ahol állnunk kell?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Beszélgessetek néhány jelről, mely
megelőzi a második eljövetelt, ahogyan
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az e rész szentírásláncában vázolva van.
Ossz ki újabb keletű újságokat és egyházi
folyóiratokat. A családtagok dolgozzanak
egyénileg vagy párban, miközben az
újságokban és folyóiratokban a második
eljövetel jeleit keresik. Miközben közre-
adják, amit találtak, beszéljétek meg,

hogyan készülünk fel a második eljöve-
telre.

Szentíráslánc: A második eljövetel jelei

Ésaiás 2:2–3 Dániel 2:44
Joseph Smith – T&Sz 45:16–35

Máté 1:21–37

„. . . örököljétek ezt az országot, 
a mely számotokra készíttetett . . .”
Máté 25

22

• A tíz szűz példázata (Máté 25:1–13) a
második eljövetelt ábrázolja. A vőle-
gény az Üdvözítőt képviseli, a tíz szűz
az egyház tagjait képviselik, az olaj a
lámpásokban a második eljövetelre
való felkészülést képviseli. Hogyan
gyarapíthatjuk az „olajat” a „lámpá-
sunkban”?

• A Máté 25:14–30-ban a tálentumok az
Istentől való ajándékokat képviselik.
Minden ember kapott legalább egy
ajándékot Istentől (T&Sz 46:11–12),
de néhány ajándékot könnyebb felis-
merni, mint a többit. Melyek azok az
ajándékok, amiket nehéz felismerni,
de használhatók mások szolgálatára
és Isten dicsőítésére?

• Szerintetek mire gondolt az Üdvözítő,
amikor ezt mondta: „a mennyiben
megcselekedtétek egygyel emez én
legkisebb atyámfiai közül, én velem

cselekedtétek meg”? (Máté 25:40; lásd
még Móziás 2:17).

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a tálentumok példázatát
(Máté 25:14–30), és magyarázd el, hogy
a tálentumok Isten ajándékát jelentik.
Kérd meg az egyes családtagokat, beszél-
jenek egy-két tálentumról vagy ajándék-
ról, mellyel megáldattak. Majd mindegyi-
kük beszéljen azokról a tálentumokról
vagy ajándékokról, melyekkel a többi
családtag áldatott meg. Beszéljétek meg,
hogyan használhatják ezeket az ajándé-
kokat, hogy segítsenek Isten országát
felépíteni a földön.

Szentíráslánc: Felkészülés a második
eljövetelre
Máté 25:1–13 T&Sz 45:36–39
T&Sz 38:29–30 T&Sz 88:123–26

„. . . amint én szerettelek titeket, 
ti is úgy szeressétek egymást . . .”
Lukács 22:1–38; János 13–15

23

• Amikor Jézus és apostolai találkoztak,
hogy elfogyasszák a páskavacsorát
(„húsvétibárányt”), Jézus bevezette
az úrvacsora szertartását
(Lukács 22:19–20). Miért fontos, hogy
minden héten vegyünk az úrvacsorából?

Hogyan készülhettek fel szellemben
arra, hogy részesüljetek az úrvacso-
rából?

• Mit mondott Jézus az apostoloknak,
miért mosta meg a lábukat? (Lásd
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„Az pedig az örök élet . . .”
János 16–17

24
• Mi a Szentlélek küldetése? (Lásd

János 14:26; 15:26; 16:7–14.) Hogyan
ismerhetjük fel a Szentlélek befolyását?
(Lásd Galáczia 5:22–23; T&Sz 6:15, 23;
11:13.) A Szentlélek ajándékának elnye-
rése hogyan segített nektek?

• Jézus azt mondta apostolainak: „E vilá-
gon nyomorúságtok lészen; de bízzatok
(örüljetek): én meggyőztem (legyőz-
tem) a világot” (János 16:33). Annak
tudása, hogy Jézus legyőzte a világot,
hogyan segít nekünk, hogy bízzunk
(örüljünk), amikor megpróbáltatással
nézünk szembe? Miért fontos, hogy
bízzunk (örüljünk)?

• Imájában az Üdvözítő ezt mondta: „Az
pedig az örök élet, hogy megismerje-
nek téged, az egyedül igaz Istent és a
kit elküldtél, a Jézus Krisztust”
(János 17:3). Mennyei Atyánk és Jézus
Krisztus megismerése hogyan különbö-
zik attól, hogy csupán tudomásunk van
róluk? Hogyan ismerhetjük meg őket?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Egy dobozba tegyél egy darab papírt a
Szentlélek ajándéka felirattal. Egy
másikba tegyél egy darab papírt az örök
élet felirattal. Csomagold be a dobozokat,
hogy ajándékoknak nézzenek ki. Magya-
rázd el, a János 16–17-ben Jézus a két legna-
gyobb ajándékot említi, melyet kapha-
tunk. A család egyik tagja nyissa ki az első
dobozt és olvassa el a benne lévő papírt.
Olvassátok el a János 16:13-at, és magya-
rázd el, hogy ebben a versben az „igazság
szelleme” a Szentlélekre utal. A család egy
másik tagja nyissa ki a második dobozt,
és olvassa el a benne lévő papírt. Olvassá-
tok el a János 17:1–3-at. Fejezzétek ki
hálátokat a Szentlélek ajándékáért és a
lehetőségért, hogy örök életet nyerhettek.

Szentíráslánc: „. . . egyek legyenek, a
miképen mi egy vagyunk”
János 17:20–26 4 Nefi 1:15–17
Filippi 1:27 T&Sz 35:2
Móziás 18:21 T&Sz 38:24–27

János 13:12–17.) A másokért végzett szol-
gálat hogyan szerzett örömöt nektek?

• Jézus mondta: „Erről ismeri meg min-
denki, hogy az én tanítványaim vagy-
tok, ha egymást szeretni fogjátok”
(János 13:35). A mód, ahogyan mások-
kal bántok, mutatja-e, hogy tanítvá-
nyai vagy követői vagytok Krisztusnak?
Melyek azok a sajátos dolgok, amiket
megtehettek, hogy kövessétek Krisztus
példáját a szeretetben?

Javaslatok a családi beszélgetéshez
Kérd meg családod egy tagját, olvassa el
a Tanok és szövetségek 20:77-et. Beszéljé-
tek meg az úrvacsorai kenyér jelentését.

Kérj meg egy másik családtagot, olvassa
el a Tanok és szövetségek 20:79-et. Beszél-
jétek meg az úrvacsorai víz jelentését,
megjegyezve, hogy ma vizet használunk
bor helyett. Magyarázd el, amikor része-
sülünk az úrvacsorából, ígéretet teszünk,
hogy mindig megemlékezünk Jézusról.
Beszélgessetek olyan dolgokról, amiket a
család tagjai megtehetnek, amelyek segí-
teni fognak nekik megemlékezni Jézusról.

E családi beszélgetés részeként elénekel-
hettek egy úrvacsorai éneket.

Szentíráslánc: Az úrvacsora
Máté 26:26–28 3 Nefi 18:5–12
Lukács 22:19–20 T&Sz 20:77, 79
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„. . . ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!”
Máté 26:36–46; Márk 14:32–42; Lukács 22:39–46

25
• Miért volt hajlandó Jézus alávetni

magát a hatalmas szenvedésnek,
amiről tudta, hogy meg fogja tapasz-
talni a Gecsemáné kertben? (Lásd
Máté 26:39, 42, 44.) Mit tanulhatunk az
Üdvözítő imájából a Gecsemáné kert-
ben? Milyen áldásokban volt részetek,
amikor alárendeltétek magatokat
Mennyei Atyánk akaratának?

• Mit tapasztalt meg az Üdvözítő a Ge-
csemánéban? (Lásd T&Sz 19:16–19;
Lukács 22:44; Móziás 3:7; Alma 7:11–13.)

• Miért van szükségünk Jézus Krisztus
engesztelő áldozatára? (Lásd 1 Nefi
10:21; 2 Nefi 2:5–9; Alma 34:9;
Mózes 6:48.) Milyen áldások válnak
elérhetővé az Üdvözítő engesztelő
áldozata által? (Lásd Móziás 16:7–8;
Alma 7:11–13; T&Sz 19:23.) Hogyan

kaphatjuk meg ezeket az áldásokat?
(Lásd Alma 7:14; Hittételek 1:3.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Mutasd meg a képet, melyen Jézus imád-
kozik a Gecsemánéban (Evangéliumi
képcsomag 227). Olvassátok el a
beszámolót Jézusról a Gecsemánéban,
ahogyan az a Máté 26:36–46,
Lukács 22:39–46-ban, vagy a Tanok és
szövetségek 19:16–19-ben található. Kérj
meg minden családtagot, beszéljen arról,
amit érez Jézus Krisztus engesztelő áldo-
zatáról.

Szentíráslánc: Jézus Krisztus engesztelő
áldozata
Lukács 22:39–44 2 Nefi 9:5–8
T&Sz 19:15–19 Alma 7:11–14
Móziás 3:7, 9 Hittételek 1:3

„Én azért születtetem . . . (evégre születtem)”
Máté 26:47–27:66; Márk 14:43–15:39; Lukács 22:47–23:56; 
János 18–19

26

• Mit tett Péter, amikor Kajafás palotáján
kívül azt mondták az emberek, hogy
ismeri Jézust? (Lásd Máté 26:69–75;
lásd még a 34. v.) Péterhez hasonlóan
hogyan tagadjuk meg néha mi is hitün-
ket? Mit tanulhatunk Péter életéből,
miután megtagadta az Urat?

• Mit éreztek, amikor eltöprengtek az
Üdvözítő értetek elviselt szenvedésén?
Hogyan mutathatjátok ki hálátokat az
engesztelő áldozatért? (Amint ezeken a
kérdéseken töprengtek, leírhatjátok
gondolataitokat a naplótokba.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Beszélgessetek a következő emberekről,
akiket a Jézus haláláról és temetéséről

szóló szentírás beszámoló említ. Kérdezd
meg a család tagjait, mire emlékeznek az
egyes emberekkel vagy csoportokkal
kapcsolatban.

Jézus Krisztus, a két tolvaj,
Pilátus, a csúfolódók,
czirénei Simon, János, a szeretett,
a katonák, a százados,
arimatheai József, Mária, Jézus anyja,
Szentíráslánc: „Nincsen senkiben
nagyobb szeretet”
Lukács 23:33–46 1 Nefi 19:9–10
János 15:13 T&Sz 34:1–4
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„Nincsen itt, mert feltámadott”
Máté 28; Lukács 24; János 20–21

27
• Miért fontos tudni, hogy Jézus feltá-

madt a halálból? Milyen hatással van
ez a hír az emberiségre? Milyen hatás-
sal van ez rátok?

• A feltámadt Úr ismét megmutatta
magát hét apostolának, amint halász-
tak, és csoda által nagy mennyiségű
halat adott nekik. (Lásd János 21:4–7.)
Miután ettek, mit kért Jézus Pétertől
és a többi apostoltól, mit tegyenek?
(Lásd János 21:15–17.) Miként legeltet-
hetjük mi az Úr juhait?

• Mi volt az ok, ami miatt János leírt
néhány dolgot, amit a feltámadt Jézus
mondott és tett? (Lásd János 20:30– 31.)
Milyen hasznotok származott abból,
hogy tanulmányoztátok a Jézus feltá-
madásáról szóló szentírás beszámo-
lókat?

Javaslat a családi beszélgetéshez
A család egyik tagja húzzon fel egy
kesztyűt a kezére és mozgassa az ujjait.
Magyarázd el, a kesztyű a testünket, a kéz
a szellemünket jelenti. A szellem és a test

együtt élő embert alkotnak. A család tagja
húzza le a kesztyűt. Magyarázd el, hogy
amikor meghaluk, a szellemünk különvá-
lik a testünktől. Ekkor testünk meghal, de
szellemünk mégis élő marad. A családtag
húzza fel ismét a kesztyűt a kezére.
Magyarázd el, a feltámadás a szellem és
a test újraegyesülése. Amikor feltámad-
tunk, soha többé nem halunk meg vagy
leszünk betegek. Tégy bizonyságot, hogy
mivel Jézus Krisztus feltámadt, minden
ember fel fog támadni. (Ezt a tárgyi szem-
léltetést Elder Boyd K. Packer előadásából
vették át [Conference Report, 1973, ápr.,
79–80; vagy Ensign, 1973. júl., 51, 53].)

E családi beszélgetés részeként elénekel-
hetitek közösen a „Feltámadott, feltáma-
dott!” című éneket (Egyházi éneket,
92. old.).

Szentíráslánc: A feltámadott Úr
megjelenései 
János 20:11–29 Ap.csel 9:1–6
Lukács 24:36–51 3 Nefi 11:1–14
1 Korinthus 15:3–8 Joseph Smith

története 1:11–17

„. . . mi vagyunk bizonyságai . . .”
Ap.csel 1–5

28
• A Szentlélek ajándéka hogyan segített

az apostoloknak feladatukban, hogy
Jézus Krisztus tanúi legyenek? (Lásd
János 15:26–27; 1 Korintus 12:3.) Mi a
Szentlélek szerepe a mi erőfeszítéseink-
ben, hogy az evangéliumot hirdessük?
(Lásd 2 Nefi 33:1; T&Sz 42:14.)

• Hogyan válaszolt Péter azoknak, akik
gúnyolták az apostolokat, mert nyelve-
ken szólnak? (Lásd Ap.csel 2:14– 24,
36.) Mi ragadott meg benneteket Péter
válaszában? Miért fontos, hogy legyen

bizonyságunk Jézus Krisztusról és
isteni küldetéséről? Hogyan segít
bennünket a Szentlélek, hogy mások-
kal megosszuk a bizonyságunkat?

• Péter ezt a csodát lehetőségnek hasz-
nálta, hogy bizonyságot tegyen
Jézus Krisztusról (Ap.csel 3:12–26;
4:5–12). Milyen lehetőségeink van-
nak, hogy bizonyságot tegyünk
Krisztusról? Milyen áldásokat
kaptatok, mikor tanúskodtatok
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(vagy másokat hallottatok tanúskodni)
Jézus Krisztusról?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a Móziás 18:8–9-et, nagy
figyelmet fordítva az utasításra, hogy
„mindenkor, mindenben és mindenütt
. . . Istenről bizonyságot” tegyetek. Kér-
dezd meg a család tagjait, hogyan követ-
hetik ezt az utasítást. A család egyik tagja
meséljen egy élményéről, amikor Jézus

Krisztusnak és evangéliumának bizony-
ságtevője volt. Ösztönözd a család tagjait,
legyenek az Üdvözítő bizonyságtevői
azokban a dolgokban, melyeket ezen a
héten és a következő héten mondanak
vagy tesznek.

Szentíráslánc: Az apostolok – Krisztus
különleges tanúi
Ap.csel 1:1–8 T&Sz 27:12
Ap.csel 4:33 T&Sz 107:23

„. . . a tanítványok szaporodának . . .”
Ap.csel 6–9

29
• Amint a korai egyház növekedett, vol-

tak néha csoportok, amelyek nem
egyeztek egymással. (Lásd Ap.csel 6:1.)
Mi egyháztagokként hogyan győzhet-
jük le a közöttünk lévő nézeteltéréseket
és a minket elválasztó dolgokat? Miért
fontos, hogy így tegyünk?

• Hogyan találkozott Filep az etiópiai
komornyikkal? (Lásd Ap.csel 8:25–29.)
Milyen áldásokat kapott Filep és az
etiópiai, mert Filep követte a Szelle-
met? (Lásd Ap.csel 8:30–38.) Milyen
áldásokat kaptatok ti (vagy egy álta-
latok ismert ember), mert követtétek a
Szellemet?

• Saul a szentek üldözőjéből az Úr nagy-
szerű szolgája lett, miután hallotta az
Úr hangját (Ap.csel 9:1–9, 17). 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?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Miután a családdal együtt elolvastátok és
megjelöltétek a szentírásláncot ebben a
részben, tedd fel a következő kérdéseket:

• Szerintetek miért fontos egy egyház-
község vagy gyülekezet tagjának lenni?
Ki néhány vezető és tanító a gyülekeze-
tünkben (egyházközségünkben)? Mit
tesznek, hogy segítsenek és támogassa-
nak bennünket? Mit tehetünk, hogy
segítsük és támogassuk őket?

Szentíráslánc: Együtt dolgozni Isten
országában
2 Mózes 18:13–26 T&Sz 107:99
Ap.csel 6:1–3 1 Korinthus

12:12–21
T&Sz 64:33–34 Efézus 4:11–16

„. . . nem személyválogató az Isten”
Ap.csel 10–14; 15:1–35

30
• Hogyan reagált néhány egyháztag,

amikor hallották, hogy Péter a pogá-
nyoknak tanítja az evangéliumot?
(Lásd Ap.csel 11:1–3.) Mit kell tennünk,
amikor új utasításokat kapunk Egyhá-

zunk vezetőitől, akkor is, ha kezdetben
idegenkedünk az utasításoktól, vagy
nehezen értjük meg azokat? (Lásd
János 7:17; 2 Nefi 28:30; T&Sz 6:11,
14–15.)
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• Saul és Barnabás elhívása mit mutat,
hogyan hívják el az egyház tagjait Isten
szolgálatára? (Lásd Ap.csel 13:1–3.)
Milyen élmények segítettek nektek
megtudni, hogy az egyházi elhívásokat
a Szellem sugallja?

• Pál és Barnabás visszatértek azokba a
városokba, ahol megalapították az
egyház gyülekezeteit, hogy segítsenek
a szenteknek, hogy „maradjanak meg
a hitben” (Ap.csel 14:22; lásd még 21.
és 23. v.). Mit tehettek, hogy támogas-
sátok egyházközségetek vagy gyüleke-
zetetek új tagjait?

Javaslatok a családi beszélgetéshez
Beszéljétek meg Saul és Barnabás misszio-
náriusi tapasztalatait (Ap.csel 13–14).

Beszéljetek teljes idejű misszionáriusi
tapasztalataitokról, vagy hívjatok meg
egy visszatért misszionáriust, hogy be-
széljen tapasztalatairól. Beszéljétek meg,
Saul és Barnabás tapasztalatai hogyan
hasonlóak a mai misszionáriusok tapasz-
talataihoz? A család írjon levelet egy
misszionáriusnak. A családi imában
kérjétek Mennyei Atyánkat, áldja meg és
óvja meg a misszionáriusokat.

Szentíráslánc: „. . . nem személyválogató
az Isten”
Ap.csel 10:34–35 Róma 2:9–11
Ap.csel 15:7–11 2 Nefi 26:33

„A gyülekezetek azért erősödének a hitben”
Ap.csel 15:36–18:22; 1 és 2 Thessalonika

31
• Hogyan fogadták az emberek a bereai

zsinagógában Pál tanításait? (Lásd
Ap.csel 17:10–12.) Hogyan fejleszthet-
tek „teljes készséget” az evangélium
tanulásában?

• Mit tanított Pál az athéniaknak Isten-
ről? (Lásd Ap.csel 17:22–31.) Miért fon-
tos tudnunk, hogy az „ő [Isten]
nemzetségei” vagyunk? (Ap.csel 17:28).
Miként segít nekünk szeretni és imádni
Őt, ha megértjük Isten igazi természe-
tét és szerepét a mi Atyánkként?

• Mit tanított Pál az 1 Thessalonika 1:5,
2:2–12-ben, hogyan tanítsuk az evan-
géliumot másoknak? Ezen alapelvek

követése miként segített nektek az
evangéliumot tanítani?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Készítsetek terveket, hogy meghívjátok a
területetek teljes idejű misszionáriusait
otthonotokba vacsorára. Kérjétek meg,
osszák meg a misszionáriusi munka
fontosságával kapcsolatos érzéseiket, és
beszéljenek arról, hogy miként készültek
a teljes idejű misszionáriusi munkára.

Szentíráslánc: A sikeres misszionáriusok
jellemző tulajdonságai
1 Thessalonika 2:1–12 T&Sz 38:41
2 Korinthus 4:5 T&Sz 88:81
T&Sz 4:1–7 T&Sz 123:12–14

„. . . Lélek (Szellem) szerint élünk”
Ap.csel 18:23–20:38; Galáczia

32
• Pál az efézusi testvéreknek írt levelét

azzal fejezi be, hogy emlékezteti őket
az Úr tanítására: „jobb adni, mint

venni” (Ap.csel 20:35). Hogyan tapasz-
taltátok meg ennek az igaz voltát élete-
tekben?
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„Isten temploma vagytok”
1 Korinthus 1–6

33
• Milyen problémáról beszélt Pál az

1 Korinthus 1:10–13- ban? A megosz-
tottság és versengés hogyan befolyásol-
ja közösségünket Krisztus tanítvá-
nyaiként? (Lásd Móziás 18:21–22;
3 Nefi 11:29–30; T&Sz 38:27.) Mit
tanácsolt Pál a szenteknek, mit tegye-
nek, hogy jobban egyek legyenek?
(Lásd 1 Korinthus 1:10.)

• Pál azt tanította, hogy Isten bölcsessége
e világnak bölcsességét „bolondsággá
tette” (1 Korinthus 1:18–21). Miben
különbözik Isten bölcsessége a világ
bölcsességétől? (Lásd Ésaiás 55:8–9;
T&Sz 38:1–2.) Milyen példái vannak
annak, ahogyan Isten bölcsessége
bolondsággá tette a világ bölcsességét?
Hogyan ismerhetjük meg „Istennek
dolgait”? (Lásd 1 Korinthus 2:10–13.)

• Mihez hasonlította Pál a testünket?
(Lásd 1 Korinthus 3:16–17; 6:19–20.)

Mit tehetünk, hogy testünkkel temp-
lomként bánjunk? Milyen áldásai
vannak az erkölcsi tisztaságnak?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Magyarázd el, Pál gyakran úgy tartotta
a kapcsolatot az egyház tagjaival, hogy
leveleket írt. Beszélgessetek néhány
módról, ahogyan ma a próféták, apos-
tolok és más egyházi vezetők kapcsolatot
tartanak velünk. A család olvasson el egy
konferencia beszédet a Liahonából vagy
más egyházi kiadványból. Beszéljétek
meg, miként alkalmazhatjátok az üze-
netet.

Szentíráslánc: Az erkölcsi tisztaság
1 Korinthus 3:16–17 3 Nefi 12:27–30
1 Korinthus 6:19–20 T&Sz 42:22
Galáczia 5:16 T&Sz 46:33

• Pál bátorította a galácziaiakat, töreked-
jenek a Szellem általi élet gyümölcseire
vagy eredményeire (Galáczia 5:16, 25).
Melyek ezek a gyümölcsök? (Lásd e
rész szentírásláncát.) Ezek a gyümöl-
csök miként mutatkoznak meg a ti
életetekben? Mit kell tennünk, ha érez-
zük e gyümölcsök hiányát életünkben?

• 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 emberek-
kel való kapcsolatainkra? Hogyan

alkalmazható ez életünk egyéb helyze-
teire?

Javaslat a családi beszélgetésre
Kérdezd meg a család tagjait, hogyan tud-
ják elmondani, hogy a Szellem hatása
mikor érezhető otthon. Beszéljétek meg,
mit tehettek mint család, hogy meghív-
játok a Szellemet. Családként tűzzetek ki
célokat, hogy otthonotokba hívjátok a
Szellemet a következő hét folyamán.

Szentíráslánc: A Szellem gyümölcsei
Galáczia 5:22–23 Moróni 8:26
János 14:26 Moróni 10:3–5
János 15:26 T&Sz 6:22–23
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„. . . a miképpen meghagytam nektek, rendelésimet 
megtartjátok”
1 Korinthus 11–16

34

• Mit jelent, hogy „sem férfiú nincs asz-
szony 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?

• Pál szerint mik az úrvacsora céljai?
(Lásd 1 Korinthus 11:23–26; lásd még
Lukács 22:19–20.) Érdemességünk
megvizsgálása miért fontos része az
úrvacsorának?

• A szentírások azt tanácsolják,
kutassuk a szellemi ajándékokat
(1Korinthus12:31; T&Sz 46:8). Milyen
okokból kell kutatnunk a szellemi
ajándékokat? (Lásd 1 Korinthus 14:12;
T&Sz 46:9.)

• Mit tanított Pál a dicsőség királyságai-
ról? (Lásd 1 Korinthus 15:35–44; lásd

még T&Sz 88:27–32.) A feltámadásról
és a dicsőség királyságairól való tudás
hogyan befolyásolja életmódotokat?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassatok el néhány utalást e rész szentí-
rásláncából. Majd beszéljétek meg e rész
harmadik bekezdésének a kérdéseit. A
család tagjai fűzzenek megjegyzéseket
a szellemi ajándékokhoz, melyeket
egymásban látnak, amik segítenek a
családot mint egészet megerősíteni. Segít-
setek minden egyes családtagot annak
felismerésében, hogy fontos része a
családnak.

Szentíráslánc: A Szellem ajándékai
1 Korinthus 12:1–11 3 Nefi 29:5–6
1 Korinthus 12:31 Moróni 10:8–19
Jakab 1:17 T&Sz 46:8–26

„Béküljetek meg az Istennel”
2 Korinthus

35
• Miért volt képes Pál és Timótheus el-

kerülni a kétségbeesést annak ellené-
re, hogy zaklatottak, zavartak, üldö-
zöttek és lehangoltak voltak? (Lásd
2 Korinthus 1:3–5; 4:5–15.) Hogyan
segített benneteket Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus a viszontagság idején?

• Pál intette a szenteket, hogy bocsás-
sanak meg egymásnak (2 Korinthus
2:5–8). Miért fontos, hogy megbocsás-
sunk egymásnak? (Lásd Máté 6:14–15;
2 Korinthus 2:7–8; T&Sz 64:9–10.)

Mit tehetünk, hogy megbocsátóbbak
legyünk?

• Mit jelent „Isten szerint való szomo-
rúságot” érezni bűneink miatt?
(2 Korinthus 7:9–10). Az Isten szerint
való szomorúság miért fontos része a
bűnbánatnak?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a 2 Korinthus 1:3–4-et,
különös figyelmet szentelve Pál igyekeze-
tének, hogy másokat vigasztaljon „azzal
a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal
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„Isten szerelmesei . . . szenteknek (neveztetnek)”
Róma

36
• Megigazultakká válunk, amikor megbé-

kélünk Istennel, megbocsátást nyerünk
a bűn büntetése alól, és igaznak és
bűntelennek mondatunk. Miért van
szükségünk a megigazulásra? (Lásd
Róma 3:10–12, 23; lásd még Alma 7:21.)
Mit tanított Pál, hogyan igazíttatunk
meg? (Lásd Róma 3:24, 28; 5:1–2; lásd
még 2 Nefi 2:6.)

• Hogyan ábrázolja a keresztelés a halált,
a temetést és a feltámadást (új születést)?
(Lásd Róma 6:3–4; T&Sz 76:50–52.)
A keresztelés miként volt új születés
számotokra?

• Miként értettétek meg, hogy „azoknak,
a kik Istent szeretik, minden javokra
van”? (Róma 8:28).

• Az igaz szentek milyen tulajdonságai
vannak felsorolva a Róma 12:9–21-ben?

E tulajdonságok közül melyeket a legne-
hezebb kifejlesztenetek? Mit tehettek
ezen a héten, hogy továbbfejlesszétek
ezeket a tulajdonságokat?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el e rész szentírásláncának
utalásait, és a család tagjai állapítsák meg,
hogy az egyházközségben vagy a gyüleke-
zetben mely tagok rendelkeznek az utalá-
sokban felsorolt tulajdonságok közül
néhánnyal. Szólíts fel minden családta-
got, tegyenek valamit a jövő héten, hogy
kövessék azoknak az embereknek a
példáját.

Szentíráslánc: A szentek tulajdonságai
Róma 1:7–8 Móziás 3:19
Róma 12:9–21 T&Sz 4:5–6
Efézus 4:1–3 T&Sz 88:74–77, 81

Jézus Krisztus: „a hitnek fejedelme (szerzője) 
és bevégzője”
Zsidók

37

• Mit tanultok Jézus Krisztusról a Zsidók
1-ből?

• Miért kell, hogy egy papsági tisztségvi-
selő inkább „Istentől elhívott legyen”,
mint magának vegye e tisztséget?
(Zsidók 5:4).

• Pál sok példát adott olyan emberekről,
akik nagy dolgokat valósítottak meg a
Jézus Krisztusba vetett hit által. Kiket
említett? (Lásd Zsidók 11:4–12, 17–34.)

• Pál azt mondta, a hit segíthet bennün-
ket a viszontagság vagy ellentét idején

minket.” Intézzétek el, hogy meglátogas-
satok egy helyi kórházat, egy hajléktalan
szállást, vagy egy idősek otthonát. Segít-
setek ételt osztani, szórakoztatni a lakó-
kat, vagy élelmet, ruhát vagy más szüksé-
ges holmit adományozni.

Szentíráslánc: Krisztus tanítványainak
jellemző tulajdonságai
2 Korinthus 1:3–5 2 Korinthus 4:5–10
2 Korinthus 1:11 2 Korinthus 5:17–21
2 Korinthus 2:5–8 2 Korinthus 7:9–10
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„. . . bizonyságot tettél . . . énfelőlem”
Ap.csel 21–28

38
• Pál nagy hitről tett tanúságot azáltal,

hogy elmondta megtérése történetét és
a Jézus Krisztusról való látomását a
feldühödött tömegnek Jeruzsálemben
(Ap.csel 21:27–22:21). Mikor tettetek
bizonyságot olyan helyzetben, mely
bátorságot igényelt? Hogyan nyertetek
bátorságot ennek megtételéhez? Pál
cselekedeteinek ismerete miként segí-
tett benneteket, hogy több bátorsá-
gotok legyen bizonyságotok megosztá-
sára másokkal?

• Mi történt, amikor a hajótulajdonos
visszautasította Pál figyelmeztetését,
hogy túl veszélyes elhajózni Szépkikö-
tőből? (Lásd Ap.csel 27:7–20.) Mi indo-
kolta, hogy a százados semmibe vette
Pál tanácsát? (Lásd Ap.csel 27:11–12.)

Néhányunk miért veszi alkalmanként
semmibe egyházvezetőink tanácsát?
Hogyan tanultátok meg egyházvezető-
ink tanácsai követésének fontosságát?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Kérjétek meg a család tagjait, gondolja-
nak valakire, akinek a példája inspirálta
őket, vagy erőt adott nekik. Mondják el,
kikre gondoltak és miért választották azo-
kat az embereket.

Szentíráslánc: Bizonyságot tenni
Istenről
Ap.csel 26:22–23 T&Sz 18:10–16
Ap.csel 28:30–31 T&Sz 33:7–11
Róma 1:16

„A szentek tökéletesbbítése czéljából . . .”
Efézus

39
• Mit tanított Pál az Efézus 2:20 és

4:11–14-ben az apostolok és próféták
fontosságáról? Miért nélkülözhetetle-
nek 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 fejlődni?

• Pál szülőknek és gyermekeknek szóló
tanácsa az Efézus 6:1–4-ben hogyan
segíthet megerősíteni a családi kapcso-
latot és fenntartani az egységet otthon?
Milyen tanácsot adtak az utolsó napi
apostolok és próféták a családokra
vonatkozóan?

(Zsidók 11:32–38). Hogyan segített
benneteket a hit, miként nézzetek
szembe a viszontagsággal? Milyen más
áldásokat kaptatok ti (vagy egyik isme-
rősötök) a Jézus Krisztusba vetett hit
gyakorlása által?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Ültessetek el egy magot. Olvassátok el a
Zsidók 11:1 és Alma 32:21-et, és kérdezd
meg, egy mag elültetése miben olyan,
mint a hit gyakorlása. Majd olvassátok el

a Jakab 2:17-et. Kérdezd meg, milyen
munkák szükségesek, hogy a mag növe-
kedését elősegítsétek. A jövő héten
gondozzátok az elültetett magot, és rend-
szeresen ellenőrizzétek, hogy a hitetek és
munkátok miként segítette elő annak
növekedését.

Szentíráslánc: A hit
Zsidók 11:1–6 Alma 32:21
Jakab 2:14–18 Éther 12:6
1 Nefi 7:12 T&Sz 63:10–11
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„Mindenre van erőm a Krisztusban”
Filippi; Kolossé; Filemon

40
• Hogyan alkalmazhatjuk Pál tanácsát a

Filippi 4:8-ban? (Lásd még Hittételek
1:13.) Hogyan nyerünk áldást, amikor
követjük ezt a figyelmeztetést?

• Mire gondolt Pál, amikor figyelmez-
tette a kolossébelieket, hogy legyenek
alaposak és erősek az evangéliumban?
(Lásd Kolossé 1:23.) Mi késztet néhány
embert arra, hogy eltávozzon „az evan-
gyéliom reménységétől”?
(Kolossé 1:23). Mit tehetünk, hogy
megerősítsük bizonyságainkat?

• Pál ismételten hangsúlyozta a hála
fontosságát (Kolossé 2:7; 3:15, 17).
Miért fontos, hogy hálásak legyünk?

Hogyan mutathatjuk ki hálán-
kat Mennyei Atyánknak és
Jézus Krisztusnak minden körül-
mény között?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Írd fel a tizenharmadik hittételt a táblára,
kartonlapra vagy egy nagy ív papírra.
A család olvassa el néhányszor együtt.
Minden alkalommal, amikor egy részt
olvasnak, takarjatok le vagy töröljetek le
egy kulcsszót. Mindaddig folytassák a
rész ismétlését, míg meg nem tanulják.

Szentíráslánc: „Pál intelmei”
Filippi 4:8 Hittételek 1:13

„. . . futásomat elvégeztem”
1 és 2 Timótheus; Titus

41
• Miért van néhány ember, kik „min-

denkor tanulnak, de az igazság megis-
merésére soha el nem jutnak”?
(2 Timótheus 3:7). Honnan lehe-
tünk biztosak, hogy tanulásunk igaz
tudást hoz nekünk? Az evangélium
igaz tantételeinek tanulása miként
áldotta meg életeteket?

• Szerintetek mit jelent példának lenni a
hívőknek? (1 Timótheus 4:12). Hogyan
lehettek példák az 1 Timótheus 4:12-
ben említett módokon? Hogyan
befolyásolt benneteket egy ember, aki
példa volt a hívőknek?

• Milyen értelemben „minden rossznak
gyökere” a pénz szeretete? Hogyan

Melyek a különböző darabjai annak, amit
Pál Isten fegyverének nevez? Mit képvisel
minden egyes darab? (Lásd Efézus 6:13–18;
T&Sz 27:15–18.) Hogyan véd bennünket
Isten fegyverének minden darabja a
Sátán befolyása ellen? Mit tehetünk,
hogy minden nap felvegyük ezt a fegy-
vert?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Adj a család minden tagjának egy darab
papírt. Kérd meg őket, tépjék szét a papír-
darabot. Majd adj az egyiknek egy vaskos
könyvet és kérd meg, próbálja egyszerre

széttépni az összes lapot. Magyarázd el,
éppen úgy, ahogy a papírdarabok erőseb-
bek, amikor együtt vannak, mi is erőseb-
bek vagyunk, amikor egyek vagyunk
családként és Egyházként. Beszéljétek
meg, mit tehettek családként, hogy előse-
gítsétek az egységet otthonaitokban és
egyházközségetekben vagy gyülekezete-
tekben.

Szentíráslánc: Az egység
Zsoltár 133:1 2 Nefi 1:21
1 Korinthus 1:10 Mózes 7:18
Efézus 4:11–16
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„Tiszta . . . (vallás) istentisztelet”
Jakab

42
• Milyen tanácsot adott Jakab azoknak,

akiknek „nincsen bölcsesség(ük)”?
(Lásd Jakab 1:5–6.) Joseph Smith
prófétát hogyan befolyásolta a Jakab 1:5
tanácsa? (Lásd Joseph Smith története
1:11–13.) Milyen tapasztalataitok voltak
imáitok meghallgatása terén?

• Jakab azt tanította, hogy „legyen min-
den ember gyors a hallásra, késedelmes
a szólásra” (Jakab 1:19). Életetekben
milyen tapasztalatok erősítették meg e
tanács bölcsességét?

• Mit hangsúlyozott Jakab, mit kell
tennünk, hogy tiszta vallás szerint
éljünk? (Lásd Jakab 1:27.) Szerintetek a
szükségben lévő emberek meglátogatása
és segítése miért része a tiszta vallás-
nak? Mit tehettek, hogy szeplő nélkül
tartsátok meg magatokat a világtól?

Javaslat a családi beszélgetéshez

Jakab azt mondta, a „tiszta vallás”
gyakorlásának része, hogy szeplő nélkül
tartsuk meg magunkat a világtól (Jakab
1:27). Beszéljétek meg, e tanítás hogyan
befolyásolhatja napi döntéseinket.
Beszélgetésetekben utalhattok A fiatalság
erősségéért (34285) című füzetre, mely
tanácsokat tartalmaz az Első Elnökségtől
arról, hogy miként tarthatjuk meg
magunkat szeplőtlenül a világtól.

Szentíráslánc: Imáink meghallgatása
Jakab 1:5–6 3 Nefi 18:20–21
Máté 21:22 T&Sz 112:10
Alma 37:37 Joseph Smith

története 1:11–19

„. . . választott nemzetség”
1 és 2 Péter; Júdás

43
• Mit tehetünk, hogy kövessük az Üd-

vözítő példáját a próbatételekre és
az üldöztetésre való reagálásban?
(Lásd 1 Péter 2:19–23.) Milyen példáit
láttátok annak, hogy az emberek
Krisztushoz hasonlóan kitartottak a
próbatételekben? Milyen áldásokat

kapunk, amint követjük az Üdvözítő
példáját a próbatételekre való reagá-
lásban?

• Mely tulajdonságokat írja le az isteni
természet részeként Péter? (Lásd
2 Péter 1:4–7.) Miért fontos, hogy kifej-

lehetünk biztosak, hogy nem koncent-
rálunk túlságosan a pénzre és más világi
vagyonra? (Lásd 1 Timótheus 6:17–19;
Jákób 2:18–19.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Mutassatok be néhány képet, például az
Evangéliumi képcsomagból vagy az
egyházi folyóiratokból, melyek ismerős
szentírásbeli beszámolókat ábrázolnak,
majd énekeljetek el néhány egyházi vagy

elemi iskolás éneket. Miután megnézte-
tek minden képet és elénekeltetek min-
den éneket, kérd meg a család tagjait,
javasoljanak tantételeket vagy tanításo-
kat, melyek bemutathatók a képek vagy
énekek használatával.

Szentíráslánc: Az igaz tantétel ereje
1 Timótheus 4:16 3 Nefi 11:31–41
2 Timótheus 3:16–17 T&Sz 88:77–78
János 8:31–32
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„Az Isten szeretet”
1, 2 és 3 János

44
• Milyen szót használt János az 1 János

4:8, 16-ban, hogy Mennyei Atyánkat
ábrázolja? Miért megfelelő ez a szó?

• Olvassátok el az 1 János 4:9–10-et. Isten
szeretetének milyen megnyilvánulását
említette János ezekben a versekben?
(Lásd még János 3:16; 1 János 5:11;
2 Nefi 9:10.) Hogyan mutatja Mennyei
Atyánk irántunk való szeretetét, hogy
Fiát küldte, hogy bűneinkért engesz-
telő áldozatot hozzon?

• János azt tanította, hogy Mennyei
Atyánk meg fogja hallgatni imáinkat,
ha akarata szerint kérünk
(1 János 5:14–15). Hogyan segített
nektek az ima, hogy érezzétek
Mennyei Atyánk szeretetét?

• Hogyan írja le János azokat, akik azt
állítják, hogy szeretik Istent, de egy-
mást nem szeretik? (Lásd 1 János 2:9,
11; 3:14–15, 17; 4:20.) Az egymás iránti
szeretetünk miért mércéje az Isten
iránti szeretetünknek?

• Miért éreznek a szülők ilyen örömöt,
amikor hallják: „az én gyermekeim
igazságban járnak”? (3 János 1:4).

Javaslat a családi beszélgetéshez
Mondd el a családnak, hogy felfedező
útra indultok együtt. Majd menjetek el
sétálni vagy kirándulni, és keressetek
olyan dolgokat, melyek segítik a család
tagjait megérteni, hogy Mennyei Atyánk
és Jézus Krisztus szeretik őket. Amikor az
egyik talál valamit, ami Mennyei Atyánk
és Jézus Krisztus szeretetét mutatja,
írjátok le. Amikor befejezitek a felfede-
zést, olvassátok fel a listát, amit együtt
állítottatok össze.

Szentíráslánc: „A ki szereti az ő
atyjafiát, a világosságban marad”
1 János 2:10–11 1 János 4:20–21
1 János 3:16–19 János 21:15–17
1 János 4:7–11 Moróni 7:45–48

lesszük ezeket a tulajdonságokat? (Lásd
2 Péter 1:8.) Hogyan láttad, mások
miként fejezték ki ezeket a tulajdon-
ságokat?

• Péter és Júdás figyelmeztetett, hogy
lesznek hamis tanítók az Egyház tagjai
között. Mit mondtak, mik a hamis
tanítók jellemző tulajdonságai? (Lásd
2 Péter 2:1–3, 10, 12–19; Júdás 1:4, 8,
10–13, 16, 18–19.) Milyen tanácsot adott
Péter és Júdás, mely segíthet, hogy
elkerüljük a hamis tanításokat és
hűségesek maradjunk, amint a máso-
dik 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.)

Javaslat a családi beszélgetéshez
Válasszatok ki egy receptet, amit együtt
készítetek el. Amint a családtagok követik
a receptet, beszéljétek meg, miért fontos,
hogy a recept minden alkotórésze megle-
gyen. Amikor elkészültetek, olvassátok el
a 2 Péter 1:4–8-at. Beszéljétek meg, miért
fontos az isteni tulajdonság minden
jellemzője számunkra, hogy Mennyei
Atyánkhoz és Jézus Krisztushoz hason-
lókká váljunk.

Szentíráslánc: „Őrizkedjetek pedig a
hamis prófétáktól”
2 Péter 2:1–3 2 Nefi 28:7–9
Máté 7:15–20 T&Sz 45:57
Máté 24:24
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„Ő . . . velök lakozik, és azok az ő népei lesznek”
Jelenések 5–6; 19–22

46
• Az egyik dolog, amit megtudunk a 6.

fejezetből az, hogy a Sátán a föld törté-
nelme alatt mindvégig harcolt az iga-
zak ellen. A Jelenések 6:4–11 szerint
hogyan tette ezt? Milyen taktikát hasz-
nál ma a Sátán, hogy megpróbálja
legyőzni az igazakat? Hogyan őriz-
hetjük meg a reményt és a bizakodó
szemléletet, miközben vívjuk a hábo-
rút a Sátán ellen?

• Jézus Krisztus második eljövetele fogja
bevezetni a millenniumot, egy ezer-
éves időszakot, amikor Krisztus szemé-
lyesen 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?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a Jelenések 20:1–3-at, mely
megmutatja, hogy a Sátán megkötöztetik
majd a millennium alatt. Majd adj a
család tagjainak újságokat vagy folyói-
ratokat. Nézzék át az újságokat vagy
folyóiratokat, és állapítsák meg, mely
cikkek jelenhetnek meg és melyek nem
a millennium alatt.

Szentíráslánc: A remény és a vigasz
szavai a Jelenések könyvében
Jelenések 3:20 Jelenések 22:1–7
Jelenések 7:13–17 Jelenések 22:17
Jelenések 21:3–7

„A ki győz, örökségül nyer mindent”
Jelenések 1–3; 12

45
• Mi jött ki az Üdvözítő szájából János

látomásában? (Lásd Jelenések 1:16.) Mit
képviselt ez a kard? (Lásd T&Sz 6:2.)
Milyen értelemben hasonló az Úr igéje
egy kardhoz? (Lásd Zsidók 4:12;
Hélamán 3:29.)

• János látomásában mit ígért az Úr
azoknak, akik leggyőzik a halandóság
próbatételeit és kísértéseit? (Lásd e rész
szentírásláncát.)

• Hogyan fogja Isten egyháza és király-
sága végül legyőzni a Sátánt? (Lásd
Jelenések 12:11.) A Sátán elleni küz-
delemben hogyan segít benneteket
Krisztus engesztelő áldozata és az arról
való bizonyságotok?

Javaslat a családi beszélgetéshez
Olvassátok el a Jelenések 6:12–14 és
16:18–21-et, és magyarázd el, hogy ezek a
részek azokat a dolgokat írják le, amiket
János látott az utolsó időkről való láto-
másában. Majd magyarázd el, bár a
Jelenések könyvében néhány prófécia
rémítő lehet, más próféciák a Jelenések
könyvében reményt adhatnak és segítsé-
get, hogy ne féljünk a nehéz idők alatt.
Olvassatok el néhány utalást a szentírás-
láncból ebben a részben, hogy néhány
reménykeltő üzenetet találjatok.

Szentíráslánc: Ígéretek azoknak, akik
győznek
Jelenések 2:7 Jelenések 3:5
Jelenések 2:11 Jelenések 3:12
Jelenések 2:17 Jelenések 3:21
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Az utolsó napi próféták tanításai a szentírások 
tanulmányozásának áldásairól

47

„Kutassátok a szentírásokat – kutassátok
a kinyilatkoztatásokat, melyeket közzéte-
szünk, és kérjétek Mennyei Atyátokat Fia,
Jézus Krisztus nevében, hogy nyilvánítsa
ki nektek az igazságot, és ha ezt úgy teszi-
tek, hogy az Ő dicsőségét tartjátok szeme-
tek előtt, kétséget kizáróan válaszol nek-
tek Szent Szellemének hatalma által.
Akkor nem másoktól fogjátok megtudni,
hanem nektek, magatoknak nyilatkozta-
tik ki. Akkor nem függtök majd embertől
Isten tudását illetően; és a spekuláció sem
nyer majd teret. Nem; mert amikor az
emberek megkapják parancsukat Tőle,
aki alkotta őket, tudják, hogyan fogja
megmenteni őket” (Joseph Smith,
Teachings of the Prophet Joseph Smith,
vál. Joseph Fielding Smith [1976], 11–12).

„Hálás vagyok a szentírások olvasásának
hangsúlyozásáért. Remélem, hogy ez
számotokra olyan valamivé válik, ami
sokkal élvezetesebb, mint csupán köteles-
ség; sőt, az Isten igéje iránti szeretet
ügyévé válik. Megígérem nektek, hogy
amint olvassátok, elmétek megvilágoso-
dik és szellemetek felemelkedik. Először
fárasztónak tűnhet, de a gondolatokkal és
az isteni dolgok szavaival csodálatos
élménnyé változik majd” (Gordon B.
Hinckley, “The Light within You,” Ensign,
1995. máj., 99).

„Miközben az Úr Jézus Krisztus életét és
tanításait olvassátok, közelebb kerültök
Őhozzá, aki üdvösségünk szerzője“
(Gordon B. Hinckley, “Rise to the Stature
of the Divine within You,” Ensign, 1989.
nov., 97).

„Amikor vezetőink tanácsát követjük,
melyek a szentírások olvasására és tanul-
mányozására vonatkoznak, megtapasztal-
juk az abból eredő haszon és áldás sokfé-
leségét. Ez minden tanulmány leghasz-

nosabbika, mellyel foglalkozhatunk”
(Howard W. Hunter, Conference Report,
1979. okt., 91; vagy Ensign, 1979. nov.,
64).

„Amikor a tagok egyénileg és a családok
rendszeresen és következetesen elmélyül-
nek a szentírásokban, . . . a tevékenység
más területei automatikusan jönni
fognak. Növekedni fognak a bizony-
ságok. Erősödni fog az elkötelezettség.
Megszilárdulnak majd a családok. Áradni
fog a személyes kinyilatkoztatás” (Ezra
Taft Benson, “The Power of the Word,”
Ensign, 1986. máj., 81).

„Ne bánjunk könnyelműen a nagyszerű
dolgokkal, melyeket az Úr kezéből kap-
tunk! Igéje az egyik legbecsesebb aján-
dék, amit valaha nekünk adott. Sürgetlek
benneteket, hogy kötelezzétek el magato-
kat a szentírások tanulmányozása mel-
lett. Mélyüljetek el bennük naponta, így
a Szellem hatalma veletek lesz, hogy
vigyázzon rátok elhívásaitokban. Olvas-
sátok őket családjaitokkal, és tanítsátok
gyermekeiteket, hogy szeressék és kincs-
ként őrizzék azokat” (Ezra Taft Benson,
“The Power of the Word,” Ensign, 1986.
máj., 82).

„Amikor az Istenséggel való kapcsolatom
alkalmivá válik, amikor úgy tűnik, az
isteni fül nem hall, és az isteni hang nem
beszél, úgy találom, hogy messze, messze
vagyok. Ha elmélyülök a szentírásokban,
a távolság csökken, és a szellemiség vissza-
tér. Úgy találom, hogy jobban szeretem
azokat, akiket szeretnem kell, teljes szí-
vemmel és elmémmel, és mikor jobban
szeretem őket, könnyebbnek találom,
hogy tanácsukat megtartsam” (Spencer
W. Kimball, The Teachings of Spencer
W. Kimball, szerk. Edward L. Kimball
[1982], 135). 
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„Meg vagyok győződve, hogy mindegy-
gyikünknek legalább néha az életünkben
fel kell fedeznünk a szentírásokat a
magunk számára – és nem elég csak egy-
szer felfedezni, hanem fel kell fedezni
őket újra és újra” (Spencer W. Kimball,
“How Rare a Possession – the Scriptures!”
Ensign, 1976. szept., 4).

„Azt hiszem, az embereknek, akik tanul-
mányozzák a szentírásokat, az életük
olyan távlatot kap, amilyet senki más
nem kap, és ami nem érhető el semmi-
lyen más módon, csak a szentírások
tanulmányozása által. Növekszik a hit és
a vágy, hogy azt tegyék, ami helyes, és az
inspiráció és megértés érzése, mely azon
embereké lesz, akik tanulmányozzák a
szentírásokat – különösen az alapvető
művekre (az Egyház által elfogadott négy
szentírás) gondolva –, és akik eltöprenge-

nek az alapelveken, melyekhez semmi-
lyen más módon nem juthatnak” (Bruce
R. McConkie, Church News, 1976. jan.
24., 4).

„Felszólítok minden utolsó napi szentet,
ismerjék meg és értsék meg a szentíráso-
kat. Ezek a szent könyvek védőbástyáink
a ravasz ellenséggel szemben” (Marvin J.
Ashton, Conference Report, 1977. okt.,
110; vagy Ensign, 1977. nov., 73).

„Megígérem nektek, hogy a naponkénti
családi ima és szentírás-tanulmányozás
otthonotok falain belül olyan biztonsá-
got és köteléket épít fel, mely gazdaggá
teszi majd életeteket, s felkészíti családja-
itokat, hogy a ma és az eljövendő örökké-
valóságok kihívásaival szembenézzenek”
(L. Tom Perry, Conference Report, 1993.
ápr., 113; vagy Ensign, 1993. máj., 92).
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