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Az otthontanuló ifjúsági hitoktatás programjának célja az, 
hogy segítsen megerősítened a Jézus Krisztus evangéliu-
mával kapcsolatos tudásod, valamint hogy alkalmazni tudd 
annak tanításait a mindennapjaidban a szentírások tanul-
mányozása által. Az idei tanévben először olvasási felada-
tokat fogsz elvégezni, melyek e Mormon könyve tanfolyam 
szentírás-szövegeihez kapcsolódnak, és csak azután végzed 
el az egyes leckéket. Hetente egyszer találkozni fogsz egy 
ifjúsági hitoktatóval, akinek beadod a munkádat, és részt 
veszel majd a heti órán.

Az ifjúsági hitoktatás egy mindennapos vallási oktatási 
program. Az imádságos lélekkel történő szentírás-tanulmá-
nyozásodnak mindennapos gyakorlatnak kell lennie. Minden 
tanítási napon dolgoznod kell az ifjúsági hitoktatási felada-
taidon, még ha nem is veszel részt mindennap a hitoktatási 
órán. A tanfolyam 32 elvégzendő részből áll. A VIII. oldalon 
található olvasási táblázat megmutatja, mit kell tanulmányoz-
nod az egyes részekhez. A hitoktatód segít majd tudnod, 
mikorra esnek az egyes részek. Az ebben a tanulmányi kala-
uzban lévő leckék teljesítése körülbelül napi 30 percet vesz 
igénybe, a mindennapi szentírás-tanulmányozásodon felül.

Két szentírás-tanulmányozási naplót (vagy két jegyzetfüze-
tet) vezess a személyes naplódtól függetlenül, melyekbe a 

tanulmányi kalauzban adott feladatokat fogod lejegyezni. 
Minden héten, mikor a hitoktatóddal találkozol, add át neki 
a szentírás-tanulmányozási naplódat, melyben a tanulmányi 
kalauz feladatait elvégezted az adott hétre. A hitoktatód el 
fogja olvasni és értékelni fogja a feladatokat, a következő 
héten pedig visszaadja neked a szentírás-tanulmányozási 
naplódat. Egy lefűzős mappában, külön lapokra is írhatod 
a feladataidat, és így is beadhatod az adott hét anyagát. 
Mikor a hitoktatód visszaadja a lapokat, visszateheted őket a 
jegyzetfüzetbe.

E kézikönyv használata a mindennapos 
ifjúsági hitoktatáson
Ezt a kézikönyvet a mindennapos ifjúsági hitoktatás prog-
ramjában részt vevő hitoktatók és tanulók használhatják a 
leckék színesítésére vagy bepótlására. Mindazonáltal nem 
kell minden olyan tanulónak adni belőle, aki a mindennapos 
ifjúsági hitoktatásra jár. Ha egy tanulónak be kell pótolnia 
egy leckét, hogy kreditet szerezzen, a hitoktató feladatul ad-
hatja neki, hogy végezze el az elmulasztott leckéhez tartozó 
otthontanulási leckét.

Bevezetés az otthontanuló ifjúsági 
hitoktatás programjába
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vagy egy tanító. Keress alkalmat rá a héten, hogy beszélj 
ezzel a személlyel és megoszd vele a bizonyságodat.

1 Nefi 2:20–24
Az Úr biztosítja Nefit arról, hogy engedelmessége révén 
boldogulni fog
Keresd meg és jelöld be az 1 Nefi 2:20– 21-ben álló 
ígéretet. Ez az ígéret 34 alkalommal fordul elő a Mor-
mon könyvében. A Mormon könyve tanulmányozása 
során látni fogod, hogy az Úr Nefihez intézett szavai 
teljes mértékben beteljesedtek. A mai lecke befejezése-
ként olvasd el az 1 Nefi 2:22–24-et.

Isten megáldja mindazokat, akik engedelmesek és 
hithűek. Gondolkodj el azon, milyen mértékben vagy 
engedelmes Isten parancsolatai iránt. Miként lehet-
nél még engedelmesebb? Cselekedj a Lélektől kapott 
benyomások szerint.

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

2. RÉSZ: 3. NAP

1 Nefi 3–4
Bevezetés
Az Úr megparancsolta Lehinek, hogy küldje vissza a 
fiait Jeruzsálembe, hogy szerezzék meg Lábántól a réz-
lemezeket. Bár Lámán és Lemuel nem értették, hogyan 
teljesíthetnék ezt a parancsot, Nefi hitt abban, hogy az 
Úr utat készít majd számukra, hogy végrehajthassák, 
amit kért tőlük. Az ismétlődő nehézségek ellenére Nefi 
hithűen kitartott amellett, hogy megtegye, amit az Úr 
kért. Ennek eredményeként a Szent Lélek vezette, és 
sikeresen megszerezte a lemezeket. Nefi élménye azt 
mutatja, hogy az állhatatos engedelmesség érdemessé 
tesz minket az Úr segítségére a nehéz helyzetekben.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Lehi fiai visszatérnek Jeruzsálembe
Előfordult-e már, hogy nehéz helyzettel kellett szem-
benézned, és eltűnődtél, hogyan lehetne megoldani? 
A mai lecke megerősítheti hitedet és eltökéltségedet, 
hogy engedelmes legyél, amikor nehéz helyzetekkel 
nézel szembe. Kezdd azzal, hogy elolvasod az 1 Nefi 

3:1–6-ot, és jelöld meg a szentírásodban, milyen 
parancsot adott az Úr Lehinek a fiai számára. Figyeld 
meg, miben volt más az, ahogyan Lámán és Lemuel, 
illetve Nefi reagált az Úr parancsára.

Hogy jobban megértsd, milyen nehéz dolgot paran-
csolt az Úr, hasznos lehet tudni, hogy a Jeruzsálem 
és a Vörös-tenger (az Akabai-öböl) közötti távolság 
mintegy 290 kilométer volt, és forró, sivár, rablók által 
uralt területen át vezetett az út. Lehi és családja ezen a 
ponton túl még további három napot ment a vadonban 
(lásd 1 Nefi 2:5–6), most pedig azt mondta az Úr, hogy 
fiainak vissza kell térniük Jeruzsálembe. Olvasd el az 
1 Nefi 3:7–8-at, és keresd meg, mivel indokolta Nefi, 
hogy kész engedelmeskedni az Úr parancsának.

Nefi bizonyságot tett arról a tantételről, hogy ha meg-
tesszük, amit az Úr parancsol, akkor Ő utat készít 
számunkra, hogy elvégezzük azt. Ahogy folytatod 
az 1 Nefi 3 tanulmányozását, gondolkodj el azon, hogy 
Nefi bátorságának és elkötelezettségének példája mi-
ként inspirál téged nagyobb fokú engedelmességre és 
nagyobb hitre az Úrban. Fordíts különös figyelmet arra, 
hogy miként reagált Nefi a nehézségekre. Noha Nefi 
megpróbáltatásokkal nézett szembe, miközben ő és fi-
vérei megkísérelték megszerezni a rézlemezeket, mégis 
úgy döntött, hogy nem fog zúgolódni (lásd 1 Nefi 3:6).

A rézlemezek „a zsidók feljegyzés[ét]” (1 Nefi 3:3), 
vagyis az ő szentírásaikat tartalmazták. Megtalálhatók 
voltak köztük olyan írások és információk, amelyek 
jelenleg az Ószövetség részét képezik, valamint további 
prófétai művek is. Olvasd el az 1 Nefi 3:19–20-at, és 
húzd alá, mit tartalmaztak a rézlemezek, ami olyan fon-
tossá tette őket Lehi családja és leszármazottai számára.

Szentírás-memoriter – 1 Nefi 3:7
Olvasd el háromszor az 1 Nefi 3:7-et (variálhatod, 
hogyan olvasod, hangosan vagy magadban). Csukd 
be a szentírásodat, és próbálj meg írásban válaszolni 
a következő kérdésekre anélkül, hogy belenéznél a 
versbe:

• Kihez beszélt Nefi?   
 

• Minek a megtételére kötelezte el magát?   
 

• Mit tudott Nefi, mit fog tenni az Úr?   
 

Nyisd ki a szentírásaidat, és vesd össze válaszaidat az 
1 Nefi 3:7-tel.

Joseph Smith próféta ezt mondta: „…felállítottam 
magamnak ezt a szabályt: Amikor az Úr parancsol, akkor 
cselekedj! ” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith 

Az otthontanulói kézikönyv használata

Bevezetés a szentírás 
szövegéhez

A bevezetés ad némi háttér-
információt, és összefoglalja 
a szentírás szövegét minden 

leckéhez.

Válaszok lejegyzése a 
kézikönyvben

Időnként az lesz a feladatod, 
hogy a kézikönyvbe írd be a 
válaszokat az üres vonalakra 

vagy egy táblázatba.

Verscsoportok és 
tartalom-összefoglaló

A verscsoportok olyan 
természetes töréspontokat 

jelölnek, ahol változás áll 
be a cselekményben vagy a 

témában. Mindegyik után egy 
rövid összefoglaló található az 
adott versekben szereplő ese-
ményekről vagy tanításokról.

Szentírás-memoriterek
A Mormon könyvében talál-
ható 25 szentírás-memoriter 

mindegyikével külön foglalko-
zik az a lecke, amelyben meg-

jelenik, hogy segítsen még 
alaposabban megtanulnod.
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„Kijelentjük, hogy Isten gyermekeinek adott azon 
parancsolata, mely szerint sokasodjanak és töltsék be a 
földet, még mindig érvényben van. […]

A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretet-
ben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és 
lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, 
és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedel-
meskedő állampolgárok legyenek. A férjek és feleségek 
– anyák és apák – felelni fognak Isten előtt ezen kötele-
zettségek teljesítéséért” (Liahóna, 2010. nov. 129.).

Olvasd el az 1 Nefi 7:3–5-öt, és figyeld meg, hogyan 
segített az Úr Lehi fiainak, hogy teljesítsék utasításait. 
Hogyan segített az Úr Ismáelnek és családjának elfo-
gadni a meghívást, hogy csatlakozzanak Lehi családjá-
hoz a vadonban?

 1. Kérd meg egy szülődet, egyházi vezetődet vagy taní-
tódat, hogy javasoljon három módszert, mely által a mai 

fiatalok felkészülhetnek a házasságra és arra, hogy gyermekeket 
neveljenek „az Úrnak”. Jegyezd fel tanácsaikat a szentírás-tanul-
mányozási naplódba.

1 Nefi 7:6–15
Nefi megpróbálja meggyőzni fivéreit, hogy folytassák 
útjukat a vadonban

Olvasd el az 1 Nefi 
7:6–7-et, és keresd meg, 
miért lázadt fel Lámán, 
Lemuel és Ismáel néhány 
családtagja a vadonon át 
tartó útjuk során. Kép-
zeld el, milyen lehet Nefi 
helyében lenni ebben a 
helyzetben. Gondolj bele, 
mit mondanál Lámánnak, 
Lemuelnek és Ismáel 
családjának, hogy meg-
próbáld meggyőzni őket, 
hogy folytassák útjukat a 
megígért föld felé.
Olvasd el az 1 Nefi 
7:8–12-t, és keresd meg, 
milyen kérdéseket tett fel 

Nefi a fivéreinek, hogy meggyőzze őket, ne térjenek 
vissza Jeruzsálembe. Nefi szerint milyen három igaz-
ságról feledkeztek meg a fivérei?

Válaszold meg a következőket a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 2. Hogyan segíthetett volna e három igazság szem előtt 
tartása Lámánnak és Lemuelnek abban, hogy hűek ma-

radjanak az Úrhoz?

A szentírás-tanulmányozásod 
jelentőségteljesebbé válik, 
ha magad elé képzeled a 
történéseket. Képzeld el, mit 
éreznél és mit tennél, ha része 
lennél a szentírásokban leírt 
eseménynek. Ez abban is se-
gíthet, hogy felismerd, miben 
hasonlítanak a szentírásbeli 
feljegyzések az életedben lévő 
helyzetekhez, és felkészíthet a 
szentírásokban tanított igaz-
ságok alkalmazására.

A szentírások magunk 
elé képzelése

 3. Sorolj fel 4–5 áldást, amelyet az Úrtól kaptál. Hogyan 
segíthet neked hűen az Úr követését választani az, ha em-

lékszel mindarra, amit az Úr érted tett?
Olvasd el az 1 Nefi 7:13–15-öt, és keresd meg, mit 
mondott Nefi, mi fog történni Lámánnal, Lemuellel és 
Ismáel lázadó családtagjaival, ha visszatérnek Jeruzsá-
lembe.

 4. Írj egy bekezdést a szentírás-tanulmányozási nap-
lódba arról, hogy miért elengedhetetlen fontosságú ész-

ben tartani azt, hogy mit tett érted az Úr, illetve követni az Ő 
útmutatását.

1 Nefi 7:16–22
Az Úr kiszabadítja Nefit
Továbbra is képzeld el, milyen lehet Nefi helyében 
lenni, ahogy elolvasod az 1 Nefi 7:16-ot. Mit tennél?

Nefi imádkozott. Olvasd el imáját az 1 Nefi 7:17–18-
ban, és keresd meg, miért imádkozott.

Figyeld meg: Nefi azt kérte, hogy „hit[e] szerint” 
szabadítsák ki. Az egyik lecke, amelyet ezekből a 
versekből tanulhatunk, az, hogy Isten hitünk szerint 
válaszolja meg az imáinkat. Hittel imádkozni azt 
jelenti, hogy az Úrba vetett bizalommal imádkozunk, 
ami mindig magában foglalja a cselekvésre való hajlan-
dóságot.

Tanulmányozd a következő kijelentést David A. Bednar 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából Nefinek az 
1 Nefi 7:17-ben álló imájáról, valamint az engeszte-
lésnek a szívünk megváltoztatására képes hatalmáról. 
Húzz alá minden olyan kifejezést, amely segít meg-
értened, miért fontos a cselekvésre való hajlandóság, 
amikor hittel imádkozunk.

„Tudjátok, hogy valószínűleg miért 
imádkoztam volna, ha a fivéreim megkö-
töztek volna? Az imámban benne lett 
volna a kérés, hogy valami rossz történjen 
a fivéreimmel, és ilyesforma kifejezéssel 
zártam volna: »kérlek, ments meg a 

fivéreim kezéből«, vagy más szavakkal: »Kérlek, ments 
ki ebből a kalamajkából, most rögtön!« Különösen 
érdekes számomra, hogy Nefi nem azért imádkozott, 
amiért valószínűleg én tettem volna, hogy megváltoz-
zanak a körülményei. Ehelyett inkább erőért imádko-
zott, hogy meg tudja változtatni a körülményeit. És 
hadd tegyem hozzá, hogy szerintem pontosan azért 
imádkozott ily módon, mert tudta, érezte és megta-
pasztalta a Szabadító engesztelésének képessé tévő 
hatalmát. […]

Fivéreim és nőtestvéreim, e jelenet vonatkozása meg-
lehetősen nyilvánvaló mindannyiunk számára. Amikor 

Szentírás-tanulmányo-
zási napló feladatok
A szentírás-tanulmányozási 
napló feladatait írásban kell 
elvégezned, és hetente oda 
kell adnod őket a hitokta-
tódnak, visszajelzésképpen. 
Ha alaposan átgondolod a 
válaszaidat, az segít majd 
jelentőségteljes élménye-
ket szerezned a tanulásod 
közben, és alkalmaznod a 
szentírásokban található 
igazságokat.

Tanok és tantételek
Mivel az evangélium tanai és 
tantételei természetes módon 
bukkannak fel a szentírások 
szövegében, a leckében vas-
tagon lesznek szedve, hogy 
segítsünk neked a felismeré-
sükben.

Tanulmányi segédletek
A tanulmányi segédletek célja 
az, hogy további betekintést 
nyújtsanak és szokásokat 
magyarázzanak el, ami elmé-
lyítheti a szentírás-tanulmá-
nyozásodat és a szentírások 
alaposabb megértését.



viii
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Köszöntünk a Mormon könyvében!

Mi a Mormon könyve?
A Mormon könyve egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. 
Ősi próféták írásait tartalmazza, és beszámol Isten és Izráel 
házának az amerikai kontinensen élő egyik ága kapcsolatáról. 
Az utolsó napi szentek számára a Mormon könyve szentírás, 
ugyanúgy, mint a Biblia, a Tan és a szövetségek, valamint a 
Nagyértékű gyöngy. A Mormon könyve nagy ősi amerikai civi-
lizációk feljegyzése.

Az első, 1830-as angol nyelvű kiadása óta a Mormon könyvét 
számos nyelvre fordították le, és mindezidáig több mint 150 
millió példányban jelent meg nyomtatásban. Isten prófétái Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza zárókövének 
nevezték.

Miért fontos számomra a Mormon könyve 
tanulmányozása?
Ezra Taft Benson elnök azt tanította, hogy ha őszinte szívvel 
tanulmányozod a Mormon könyvét, akkor az az áldás vár rád, 
hogy közelebb kerülhetsz Istenhez:

„Nincs-e ott valami mélyen a szívünkben, ami közelebb sze-
retne kerülni Istenhez, és hasonlóbbá szeretne válni Őhozzá a 
mindennapjainkban, hogy állandóan érezhessük a jelenlétét? 
Ha van, akkor a Mormon könyve minden más könyvnél na-
gyobb segítséget nyújt nekünk ebben. […]

Nem csak arról van szó, hogy a Mormon könyve igazságot ta-
nít nekünk, bár ezt kétségtelenül megteszi. Nem csak arról 
van szó, hogy a Mormon könyve bizonyságot tesz Krisztusról, 
bár ezt is kétségtelenül megteszi. Ezenkívül tartalmaz még va-
lamit. Csodálatos hatalom rejtőzik a könyvben, mely abban a 
pillanatban elkezd kiáradni az életetekre, amint hozzáláttok a 
könyv komoly tanulmányozásához. Nagyobb erővel tudtok 
majd ellenállni a kísértéseknek. Olyan hatalomra tesztek szert, 
amely segíthet elkerülnötök a megtévesztéseket. Képesek 
lesztek arra, hogy a szoros és keskeny ösvényen maradjatok. 
A szentírásokat »az élet szavainak« (T&Sz 84:85) is hívjuk, és 
ez mindennél jobban vonatkozik a Mormon könyvére. Ha 
éhezni és szomjúhozni kezditek ezeket a szavakat, akkor mind 
nagyobb és nagyobb bőségben leltek rá az életre” (Az egyház 
elnökeinek tanításai: Ezra Taft Benson [2014]. 140., 151.; lásd 
még “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” En-
sign, Nov. 1986, 7).

A Mormon könyve nekünk íródott, a napjainkra. Mormon – 
az ősi próféta, akiről a könyv a nevét kapta –, valamint fia, 
Moróni több évszázadnyi feljegyzést kivonatoltak, mikor 
összeállították azokat az aranylemezeket, melyekről Joseph 
Smith próféta lefordította a Mormon könyvét. Isten, aki 

kezdettől fogva ismeri a véget, sugalmazást adott prófétáinak 
arra, hogy mit foglaljanak bele a kivonatba, mi az, amire 
szükségünk lesz a napjainkban. Moróni, a Mormon könyvébe 
író utolsó próféta, előre látta a mi időnket: „Íme, úgy beszé-
lek hozzátok, mintha jelen lennétek, pedig nem vagytok. De 
íme, Jézus Krisztus megmutatott nekem titeket, és én isme-
rem cselekedeteiteket” (Mormon 8:35).

Benson elnök azt is tanította, hogy a Mormon könyve tanul-
mányozása segíteni fog különbséget tenned a jó és rossz 
között:

„A Mormon könyve két alapvető módon vezeti az embert 
Krisztushoz. Először is, érthetően beszél Krisztusról és az Ő 
evangéliumáról. Tanúbizonyságot tesz isteni mivoltáról, és ar-
ról, hogy miért van szükség egy Megváltóra, továbbá annak 
fontosságáról, hogy Őbelé vessük a bizalmunkat. Tanúságot 
tesz a bukásról és az engesztelésről, valamint az evangélium 
első tantételeiről, beleértve azt, hogy szükségünk van meg-
tört szívre, töredelmes lélekre és a lelki újjászületésre. Azt hir-
deti, hogy mindvégig ki kell tartanunk igazlelkűségben, és 
egy szenthez méltó erkölcsi életet kell élnünk.

Másodszor, a Mormon könyve felfedi Krisztus ellenségeit. 
Meghazudtolja a hamis tanokat és megszünteti a viszályt. 
(Lásd 2 Nefi 3:12.) Krisztus alázatos követőit felvértezi napja-
inkban a gonosz tervei, stratégiái és tanai ellen. A Mormon 
könyvében megjelenő hitehagyók hasonlítanak a mai hite-
hagyókra. Isten végtelen előrelátásában úgy formálta meg a 
Mormon könyvét, hogy láthassuk a tévedést, és tudhassuk, 
hogyan szálljunk szembe napjaink téves tudományos, politi-
kai, vallási és filozófiai nézeteivel” (“The Book of Mormon Is 
the Word of God,” Ensign, May. 1975, 64; lásd még Az egy-
ház elnökeinek tanításai: Ezra Taft Benson [2014]. 142.).

A Mormon könyvéről
A Mormon könyve 15 kisebb könyvből áll. E könyvek közül 
nyolc egy olyan fejléccel kezdődik, melyek a Joseph Smith 
próféta által lefordított eredeti aranylemezeken is szerepeltek. 
Ezek a következők: 1 Nefi, 2 Nefi, Jákób, Alma, Hélamán, 
3 Nefi, 4 Nefi és Ether. A Mormon könyve néhány fejezetét 
megelőzte egy olyan fejléc is, mely az eredeti aranylemezeken 
is megtalálható volt (kivéve a benne foglalt fejezetekről szóló 
ismertetéseket): Móziás 9, Móziás 23, Alma 5, Alma 7, 
Alma 9, Alma 17, Alma 21, Alma 36, Alma 38, Alma 39, 
Alma 45, Hélamán 7, Hélamán 13, 3 Nefi 11 és Moróni 9.

A Mormon könyve minden fejezetének elején dőlt betűvel 
szedve található egy rövid összegzés a fejezetről. Ezek a feje-
zet-összefoglalók az Első Elnökség irányítása alatt írattak meg 
és lettek hozzáadva, és nem képezték részét a Mormon 
könyve aranylemezekről vett eredeti szövegének.
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1. RÉSZ: 1. NAP

A szentírások 
tanulmányozása
Bevezetés
E lecke célja az, hogy segítsen megtanulnod, hogyan 
tanulmányozd a szentírásokat, és miként hívd meg 
a Szentlelket, hogy sugalmazzon és tanítson téged 
e folyamat során. Ez a lecke megtanít neked olyan 
készségeket is, amelyek segíteni fognak neked jobban 
megérteni a szertírásokat és alkalmazni a bennük rejlő 
tanításokat az életedben. E lecke tanulmányozása köz-
ben keress módot arra, hogy meghívd a Szentlelket az 
evangéliumi tanulmányozásod során.

Tanulj tanulmányozás és hit által!
Képzeld el, hogy szeretnél javítani fizikai állóképessé-
geden, ezért aztán megkéred egy barátodat, hogy tor-
názzon helyetted. Mennyiben hatna barátod edzése a 
te fizikai erőnlétedre? Ezt a példát a lelki növekedésre 
vetítve: éppen úgy, ahogyan egy ember nem edzhet 
egy másik ember helyett, az evangéliumot sem tanul-
mányozhatja helyettünk senki. Mindannyian magunk 
vagyunk felelősek a saját evangéliumi tanulásunkért és 
lelki fejlődésünkért.

A Tan és a szövetségek 88:118- ban az Úr elmondta, 
hogyan tanulmányozzuk az evangéliumot. A vers elol-
vasása közben határozd meg, mit kell tenned az evan-
gélium megtanulásához, és egészítsd ki a következő 
kijelentést: „[T]örekedjetek a tanulásra, méghozzá 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  és - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - által is.”

A tanulmányozás és hit általi tanulás erőfeszítést 
kíván. Az evangélium imádságos lélekkel történő 
tanulmányozására tett erőfeszítéseid meg fogják hívni 
a Szentlelket a tanulási folyamatba. Ezen erőfeszíté-
seid között szerepelhetnek a következők: imádkozz 
megértésért, tégy eleget az ifjúsági hitoktatáson kapott 
feladataidnak, oszd meg a bizonyságodat és az evan-
gélium szerinti élet kapcsán szerzett tapasztalataidat 
másokkal, valamint alkalmazd életedben a tanultakat.

Az egyik alapvető módja, hogy meghívd a Szentlelket a 
lelki tanulásod folyamatába az, hogy naponta tanul-
mányozod a szentírásokat. A mindennapos szentírás- 
tanulmányozás segít meghallanod az Úr hangját, amint 
hozzád szól (lásd T&Sz 18:34–36). Robert D. Hales 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő 
ígéretet tette: „[A]mikor azt szeretnénk, hogy [Isten] 
szóljon hozzánk, kutatjuk a szentírásokat, mert szavait 

a prófétáin keresztül kapjuk. Ő tanítani fog bennünket, 
ahogy figyelünk a Szent Lélekre” (Szentírások: Isten 
ereje a szabadulásunkhoz. Liahóna, 2006. nov. 27.).

Amikor olvasod a szentírásokat és meghívod tanul-
mányozásodba a Szentlelket, ilyen áldásokban lesz 
részed: még nagyobb lelki növekedés, az Istenhez való 
közelség, nagyobb fokú kinyilatkoztatás az életedben, 
még több erő, hogy ellenállj a kísértéseknek, és még 
nagyobb bizonyság Jézus Krisztus evangéliumáról.

Szentírás- tanulmányozás
Marion G. Romney elnök, az Első Elnökség egykori 
tagja a következőképp határozta meg a szentírások 
egyik kulcsfontosságú célját: „…a szentírásokat azért 
írták, hogy tantételeket őrizzenek meg a javunkra” 
(“Records of Great Worth,” Ensign, Sept. 1980, 4). 
A szentírások tanulmányozása során elsajátítjuk az 
evangélium tantételeit és tanait, amelyek aztán utat 
mutatnak majd nekünk, amikor alkalmazzuk őket az 
életünkben.

Erőfeszítést és gyakorlatot kíván a felbecsülhetetlen 
értékű tantételek és tanok megtalálása a szentírások-
ban. Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából a szentírások tanulmányozá-
sát értékes drágakövek bányászásához 
hasonlította: „Leljetek rá az igazság 
gyémántjaira, amelyeket időnként 
gondosan kell kibányászni a 
[szentírások] lapjairól” (“Four 
Fundamentals for Those Who 
Teach and Inspire Youth,” in Old 
Testament Symposium Speeches, 1987 
[1988], 1). A szentírások tanulmá-
nyozásának – a belőlük való bányászás-
nak – három fontos eleme van: (1) meg kell értenünk a 
szentírások hátterét és környezetét, (2) be kell azonosí-
tanunk a tanított tantételeket és tanokat, valamint 
(3) saját életünkre kell vonatkoztatnunk a talált 
igazságokat.

 1. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás- 
tanulmányozási naplódban: Miben hasonlít a gyémánt 

után kutató bányász és az, aki evangéliumi tantételek után kutat 
a szentírásokban, majd pedig rájuk lelvén alkalmazza azokat az 
életében?

Értsd meg a szentírások hátterét és 
környezetét!
A szentírásrészek hátterének és környezetének meg-
értése felkészít téged arra, hogy felismerd a bennük 
rejlő evangéliumi üzeneteket. Thomas S. Monson 
elnök a következő tanácsot adta: „Ismerjétek meg a 
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szentírások által tanított leckéket! Ismerjétek meg [a 
szentírások] hátterét és körülményeit… Úgy tanulmá-
nyozzátok őket, mintha hozzátok szólnának, mert ez 
így is van” (Tegyétek meg, ami tőletek telik! Liahóna, 
2009. máj. 68.).

A szentírások olvasása során hasznos, ha efféle kérdé-
seket teszünk fel: „Ki írta ezeket a verseket?” „Kinek 
íródtak?” „Mi történik ebben a feljegyzésben?” és „Mi-
ért írta a szerző ezeket a verseket?” A fejezetek fejlécei 
(az egyes fejezetek kezdetén álló dőlt betűs összefog-
lalók) áttekintést adnak a fejezet fő eseményeiről, és 
gyakorta megadják a választ az iménti kérdésekre.

Hasznos továbbá kikeresni egy szótárban a nehéz vagy 
ismeretlen szavakat. Amikor egy szentírásbeli kifejezés 
vagy rész nem világos, a rendelkezésre álló lábjegyze-
tek segíthetnek neked a megértésében.

Ezen eszközök gyakorlásához olvasd el a 3 Nefi 
17:1–10- et, és keresd meg a válaszokat a következő 
kérdésekre: Ki a beszélő? Kihez/kikhez beszél? Mi tör-
ténik? Ne felejtsd el megnézni a fejezet összefoglalását 
az események gyors áttekintéséhez.

 2. A 3 Nefi 17:1- hez kapcsolódó lábjegyzet segítségével 
válaszold meg a következő kérdést a szentírás- 

tanulmányozási naplódban: Mit értett Jézus az alatt, hogy „időm 
közel van”?

 3. Saját szavaiddal írd le a szentírás- tanulmányozási 
naplódba, hogy mi történt, amikor a Szabadító távozni 

 készült a sokaságtól. Miért maradt? Mit tett az emberekért?

Határozd meg a tanokat és a tantételeket!
A tanok és a tantételek örök, változatlan evangéliumi 
igazságok, melyek útmutatást adnak az életünkben. 
Az ősi próféták a szentírásokban általuk feljegyzett 
eseményeken, történeteken és beszédeken keresztül 
tanítják nekünk ezeket az igazságokat.

Amikor megérted egy szentírástörténet hátterét és 
környezetét, felkészülsz arra, hogy meghatározd és 
megértsd az abban tanított tanokat és tantételeket. 
Richard G. Scott elder a következő hasznos tanácsot 
adta a tantételek megértéséhez: „A tantételek tömény 
igazságok, melyeket a körülmények széles skáláján 
alkalmazhatunk. Egy igaz tantétel világossá teszi a 
döntéseket még a legzavarosabb és legkényszerítőbb 
körülmények között is. Megér minden erőfeszítést, 
hogy az általunk összegyűjtött igazságokat egyszerű 
tantétel- kijelentésekké rendezzük össze” (“Acquiring 
Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 86).

Néhány evangéliumi tantételre olyan kifejezések 
világítanak rá, mint „és láthatjuk” vagy „mindazonál-
tal”. A legtöbb tantétel azonban nincs ilyen világosan 

kijelentve a szentírásokban, inkább a szentírásbeli 
alakok életén keresztül kerül szemléltetésre. E tanok és 
tantételek megtalálásában segít, ha a következőkhöz 
hasonló kérdéseket teszel fel magadnak: „Mi a beszá-
moló mondandója vagy lényege?” „Miért tette a szerző 
a feljegyzés részévé ezt a beszámolót vagy eseményt?” 
„Mit szándékozott megtanítani nekünk az író?” és „Mi-
lyen igazságokat tanítanak ebben a szentírásrészben?”

 4. A 3 Nefi 17:1–10- ből gyakorold a tantételek és tanok 
meghatározását: válaszold meg írásban az a vagy a b fel-

adat kérdéseit a szentírás- tanulmányozási naplódban. Ne felejtsd 
el elolvasni a fejlécet, hogy gyors áttekintést nyerj a fejezetről.
 a. Ki beszél ezekben a versekben? Kihez beszél? Mi a 3 Nefi 
17:1–10 mondandója vagy lényege?
 b. Milyen dolgokat szándékozott megtanítani nekünk ebből a 
beszámolóból az 1., az 5–6. és a 9–10. versek írója? Te milyen 
fontos igazságokat tanultál ezekből a versekből?

Az egyik evangéliumi igazság, amelyet talán meg-
határoztál ezekből a versekből, a következő: Az Úr 
válaszol azon őszinte vágyunkra, hogy közelebb 
kerüljünk Őhozzá.

Alkalmazd a tanokat és a tantételeket!
Miután meghatároztad az evangéliumi tanokat és 
tantételeket, készen állsz arra, hogy cselekedj és te-
gyél valamit, ami ezekhez kötődik. Amikor az általad 
tanult tantételek szerint cselekszel, érezni fogod, hogy 
a Szentlélek tanúbizonyságot tesz az adott tantétel 
igazságáról (lásd Moróni 10:4–5). Az otthonban, az 
ifjúsági hitoktatáson és az egyházban tanított minden 
lecke, minden Isten iránti kötelesség tevékenység vagy 
Személyes fejlődés tapasztalat azt a célt szolgálja, hogy 
segítsen a tanultak szerint cselekednünk.

Thomas S. Monson elnök ezt mondta: 
„Az evangéliumi tanítás célja… nem az, 
hogy »információt töltsünk« a [tanulók] 
fejébe. […] A cél az, hogy arra ösztönözzük 
az egyént, hogy gondolkozzon el az evangéli-
umi tantételek szerinti életen, érezze annak 

szükségét, majd pedig tegyen is érte valamit ” (in Con-
ference Report, Oct. 1970, 107).

Hogy alkalmazni tudd a tanult tantételeket, tegyél fel 
a következőkhöz hasonló kérdéseket: „Mit szeretne az 
Úr, mihez kezdjek ezzel a tudással?” „Milyen lelki be-
nyomásokat kaptam, hogy segítsenek jobbá válnom?” 
„Milyen változáshoz vezethet ez a tantétel az életem-
ben?” „Mit kezdhetek el vagy hagyhatok abba ahhoz, 
hogy ezen igazság szerint éljek?” „Miben lesz jobb az 
életem, ha azt teszem, amit ez a szentírás tanít?”
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 5. Írj egy rövid bekezdést a szentírás- tanulmányozási 
naplódban arról, hogy miként tudnál alkalmazni egy tan-

tételt vagy tant, amelyet a 3 Nefi 17:1–10- ből tanultál?

Szentírás- tanulmányozási készségek és 
módszerek
A következő szentírás- tanulmányozási készségek és 
módszerek használata segíteni fog, hogy megértsd 
a szentírások hátterét, valamint hogy meghatározd 
és alkalmazd a bennük tanított tanokat és tantétele-
ket. Ezek a módszerek újra és újra előfordulnak majd 
ebben a könyvben. Olvass el minden készséget, és 
válassz ki egyet vagy kettőt, amelyről úgy érzed, hogy 
gyakrabban kellene használnod a személyes szentírás- 
tanulmányozásod során.

Ok- okozati összefüggés. Keress ha- akkor és mivel- 
azért kapcsolatokat. Például: 2 Nefi 13:16–26; Alma 
34:33.

Keresztutalások. Csoportosíts vagy kapcsolj egy-
máshoz szentírásrészeket, hogy egyértelműsítsd a 
jelentésüket és elősegítsd a megértésüket. Például vesd 
össze a következőket: Móziás 11:2–6, 14 és 5 Mózes 
17:14–20. Szentírásbeli keresztutalások megkeresésé-
hez használhatod a lábjegyzeteket is. Például: 3 Nefi 
12:28–29, a 29a lábjegyzet a Tan és a szövetségek 
42:23- hoz irányít.

A környezet meghatározása. Határozd meg a szentí-
rásbeli eseményekben a ki, mi, mit, mikor és hol kérdé-
sét. Például: Az Alma 31:1, 6–11; 32:1–6 megadja az 
Alma 32:21–43 hátterét.

Kulcsszavak. Az olyan szavak és kifejezések, mint 
„mindazonáltal” vagy „így láthatjuk” mind arra ösztö-
nöznek, hogy megálljunk és megkeressük az épp leírt 
üzenet magyarázatát. Például: Alma 30:60; Hélamán 
6:35–36; 3 Nefi 18:30–32.

A szentírások megjelölése. Emelj ki, karikázz be vagy 
húzz alá fontos szavakat és kifejezéseket a szentírá-
saidban, amelyek különleges jelentést adnak az adott 
versnek, valamint írj a margóra tömören fontos gon-
dolatokat, érzéseket, meglátásokat vagy tantételeket. 
Ez segíteni fog neked emlékezni arra, hogy mi miatt 
tartottál fontosnak egy bizonyos szentírást.

Név behelyettesítése. A szentírásokban szereplő 
egyik nevet helyettesítsd a sajátoddal. Például: Illeszd 
be a saját nevedet Nefi neve helyére az 1 Nefi 3:7- ben.

Elmélkedés. Az elmélkedés azt jelenti, hogy áthatóan 
elgondolkodunk valamiről. Az elmélkedés magában 
foglalja a kérdezést és mindannak feltérképezését, 
hogy mit tudsz és mit tanultál. Az elmélkedés gyakran 
azt eredményezi, hogy ráébredünk, hogyan alkalmaz-
hatjuk az életünkben az adott tantételt.

Ismétlődő szavak. Az ismétlődő szavak vagy kifejezé-
sek fontos jelzések lehetnek az olvasó számára, hogy 
figyeljen fel az üzenetre. Utalást rejthetnek arra, hogy 
mit tartott fontosnak a szerző. Például: A rettenetes szó 
a 2 Nefi 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47- ben, valamint az 
emlékezni szó különféle alakjai a Hélamán 5:6–14- ben.

Szentírásbeli ellentétek. A próféták néha különböző 
emberekről, elgondolásokról vagy eseményekről szóló 
beszámolókat állítanak egymás mellé a szentírásokban. 
A kettő közötti ellentét megkönnyíti a tanított fontos 
evangéliumi tantételek meghatározását és megértését. 
Keress ellentéteket az egyes versekben, szentírásblok-
kokban vagy fejezetekben. Például: 2 Nefi 2:27; Alma 
47–48.

Szentírásbeli felsorolások. A szentírásokban lévő 
felsorolások megtalálása segíthet jobban megértened, 
mit tanít az Úr és az Ő prófétái. Amikor felsorolást 
találsz, beszámozhatod az egyes elemeket. Például: A 
nefiták közötti gonosz szokások felsorolása a Hélamán 
4:11–13- ban olvasható.

Szentírásbeli jelképrendszer. A mint vagy a hasonla-
tos szavak segítenek megtalálnod a jelképeket. Próbáld 
meghatározni, mit jelentenek az egyes jelképek. Hasz-
náld a lábjegyzeteket és a Kalauz a szentírásokhoz 
részt, hogy segítségedre legyenek a jelképek értelme-
zésében. Például: Vesd össze a Jákób 5:3, 75–77- et és a 
Jákób 6:1–7- et.

Megjelenítés. Olvasás közben képzeld el magadban, 
mi történik. Tegyél fel kérdéseket az esemény kapcsán, 
és képzeld el, hogy ott vagy, amikor történik. Például: 
Próbáld meg elképzelni, ami az Énós 1:1–8- ban törté-
nik.

Szavak meghatározása. A szentírások gyakran 
használnak olyan szavakat, amelyek idegenül hang-
zanak számunkra. Amikor ismeretlen szóra bukkansz, 
használd a Kalauz a szentírásokhoz részt, a lábjegyze-
teket, illetve egy hagyományos szótárat, hogy kikeresd 
a jelentését.

 6. Válassz ki és alkalmazz egy készséget a fenti 
„Szentírás- tanulmányozási készségek és módszerek” 

részből. Írd le a szentírás- tanulmányozási naplódba, hogy miként 
segített ez a készség a személyes szentírás- tanulmányozásodban.

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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1. RÉSZ: 2. NAP

A szabadítás terve
Bevezetés
Mennyei Atyánk biztosított számunkra, gyermekei szá-
mára egy tervet, azzal a céllal, hogy mindannyiunkat 
elvezessen az örök boldogsághoz és a felmagasztosu-
láshoz. Tervének központjában Jézus Krisztus engesz-
telése áll. Az engesztelés legyőzi a bukás hatásait, és 
lehetővé teszi számunkra, hogy bűnbánatot tartsunk 
és megtisztuljunk bűneinktől, hogy ezáltal örömünk 
lehessen ebben az életben és az örökkévalóságban.

Ez a lecke rövid áttekintést nyújt Mennyei Atyánk sza-
badítás tervéről. Segíthet neked felismerni, hogy az idei 
évben tanulmányozott evangéliumi igazságok miként 
kapcsolódnak egymáshoz és a te célodhoz itt a földön. 
Amint egyre nagyobb tudásra teszel szert a szabadí-
tás tervéről, növekedni fog az Istenbe és Fiába, Jézus 
Krisztusba vetett hited, és egyre jobban képes leszel 
majd betölteni a te részedet a tervben. A szabadítás 
terve „Jézus Krisztus evangéliumának a teljessége, me-
lyet annak szándékával alkottak, hogy véghezvigye az 
ember halhatatlanságát és örök életét. Magában fog-
lalja a teremtést, a bukást és az engesztelést, valamint 
minden Istentől kapott törvényt, szertartást és tant. Ez 
a terv minden ember számára lehetővé teszi azt, hogy 
felmagasztosuljon és örökké Istennel éljen” (Kalauz a 
szentírásokhoz: Megváltás terve).

A terv segít megértenünk, mi a célunk a 
halandóságban
Mennyei Atyánk szabadításterve megválaszol sok 
olyan kérdést, amely a legtöbb emberben felmerül va-
lamikor az élete folyamán. Te elgondolkodtál- e valaha 

azon, hogy: „Honnan jöttem?” „Miért vagyok itt?” 
„Hová megyek ez után az élet után?”

Mielőtt a földre születtünk, Mennyei Atyánk jelenlé-
tében éltünk az Ő lélekgyermekeiként. Szó szerint az 
Ő gyermekei vagyunk, és Ő nagyon szeret bennünket. 
Szabadításterve lehetőséget biztosít mindannyiunk 
számára, hogy olyanná váljunk, mint Ő, és részesül-
jünk minden áldásában. Már azelőtt megértettük és 
elfogadtuk Isten tervét, mielőtt a földre jöttünk.

A Mormon könyve 
központi szerepet játszik 
abban, hogy megértsük 
a szabadítás tervét. A 
Mormon könyve prófétái 
különféle kifejezésekkel 
jellemezték a tervet.

 1. Olvasd el az alábbi 
szentírásokat, és hatá-

rozd meg, milyen névvel illetik 
Mennyei Atyánk tervét az 
egyes versekben. A szentírás- 
tanulmányozási naplódban írd 
a nevet az adott szentírásuta-
lás mellé. Az elsőt beírtuk 
neked.
 a.  2 Nefi 9:6 „A nagy Te-

remtő irgalmas terve”
 b. 2 Nefi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  

Az olyan szavak, mint az irgalmas, megszabadítás, sza-
badítás, boldogság és megváltás mind azt a tant hangsú-
lyozzák, hogy Mennyei Atyánk azért készítette ezt 
a tervet, hogy gyermekeinek örök szabadulást és 
boldogságot hozzon.

 2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás- 
tanulmányozási naplódban: Milyen változást eredménye-

zett az életedben annak tudata, hogy Mennyei Atyánknak van 
egy terve a boldogságodra és a felmagasztosulásodra?

Az önrendelkezés, illetve Ádám és Éva 
bukásának szerepe a szabadítás tervében
Ádám és Éva voltak Mennyei Atyánk első gyerme-
kei, akik erre a földre jöttek. Atyánk az Éden kertjébe 
helyezte őket, és megadta nekik önrendelkezésüket, 
amely „[a]nnak Istentől kapott képessége és kiváltsága, 
hogy az ember maga válasszon és cselekedjen” (Kalauz 
a szentírásokhoz: önrendelkezés. scriptures.lds.org). 
Megparancsolta nekik, hogy ne egyenek a jó és a gonosz 

Otthontanulási élményed 
során lehetőséged lesz 
arra, hogy egy szentírás- 
tanulmányozási naplóban vá-
laszolj kérdésekre és megoszd 
meglátásaidat a tanítóddal. 
Gondolataid és benyomá-
said feljegyzése, valamint a 
kézikönyv kérdéseire adott 
válaszaid leírása meghív-
hatja a kinyilatkoztatást, és 
segíthet megértened az adott 
szentírásokat. Vidd magaddal 
a szentírás- tanulmányozási 
naplódat a heti otthontanuló 
órára, hogy felkészült legyél 
annak megbeszélésére, hogy 
mit tanultál, és hogy meg 
tudd mutatni a tanítódnak a 
munkát, amelyet elvégeztél.

Szentírás- 
tanulmányozási napló
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ismerete fájának gyümölcséből. Az e parancsolatnak 
való engedelmesség azt jelentette, hogy a kertben ma-
radhatnak, de nem tudnak fejlődni az ellentétek megta-
pasztalása által a halandóságban. Nem ismerhették az 
örömöt, mert nem tudták megtapasztalni a bánatot és a 
fájdalmat.

Olvasd el a 2 Nefi 2:17–20- at, és keresd ki, mi tör-
tént Ádámmal és Évával, miután úgy döntöttek, hogy 
engedetlenek lesznek Isten parancsolata iránt. Írd le az 
alább biztosított helyre, hogy minek a megtételét vá-
lasztotta Ádám és Éva, valamint írd le azt is, hogy mi-
lyen két hatást gyakorolt rájuk ez a választás, amelyre 
gyakran a bukásként utalunk:   
  
 

Olvasd el a 2 Nefi 2:22–26- ot, és határozd meg, 
milyen további következményekkel járt Ádám és Éva 

választása. Jelölj be a szentírásaidban további igazságo-
kat, amelyeket a bukás következményeiről tanulsz.

 3. Fejezd be a következő bekezdést a szentírás- 
tanulmányozási naplódban annak kifejtésével, hogy rád, 

személy szerint, milyen hatással van Ádám és Éva bukása. Írj a 
választásokról, az önrendelkezésről, a fizikai testről, a halálról, a 
gyermekekről, a bűnről.

„Ádám és Éva vétke miatt én is bukott állapotban vagyok, és …”

Jézus Krisztus engesztelésének szerepe a 
szabadítás tervében
A bűn és a halál elválasztanak minket Mennyei Atyánk 
jelenlététől. Isteni segítség nélkül nem tudunk vissza-
térni Isten színe elé. Meg kell értenünk, milyen szere-
pet tölt be a szabadítás tervében Jézus Krisztus és az Ő 
engesztelése, hogy hitet gyakorolhassunk Őbenne, és 
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követhessük Mennyei Atyánk tervét. Tanulmányozd a 
Móziás 3:17–19- et, és keress olyan kifejezéseket, ame-
lyek leírják, miként győzi le Jézus Krisztus engesztelése 
a bukás hatásait, és hogyan segít nekünk boldoggá 
válni és visszatérni Mennyei Atyánkhoz. Foglald össze 
saját szavaiddal ezeket a verseket:   
  
 

Az egyik tantétel, amelyet tanulunk, a következő: Jé-
zus Krisztus a szabadítás tervének központi alakja, 
és az Ő engesztelése teszi lehetővé, hogy a terv 
működjön Isten minden gyermeke számára.

 4. Olvasd el a következő szentírásrészeket: 2 Nefi 2:8; 
Móziás 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 

9:13–14. Írj egy bekezdést a szentírás- tanulmányozási naplódban 
arról, hogy mit tanítanak ezek a szentírások Jézus Krisztus en-
gesztelésének a szabadítás tervében betöltött központi szerepé-
ről. Alá is húzhatod azokat a kifejezéseket, amelyek 
jelentőségteljesek a számodra.

A mi felelősségünk a szabadítás tervében
Mennyei Atyánk megadta nekünk tökéletes tervét, 
hogy véghezvigye örökkévaló boldogságunkat és 
felmagasztosulásunkat Vele és szeretteinkkel. Jézus 
Krisztus betöltötte szerepét a tervben, legyőzvén a ha-
lált és lehetővé téve számunkra, hogy legyőzzük a bűnt 
és visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz, hogy újra 
Vele éljünk, ez azonban nem törli el személyes felelős-
ségünket a tervben.

 5. Írd fel szentírás- tanulmányozási naplódba: Néhány fe-
lelősségem a szabadítás tervében, azután sorold fel, mit 

tanítanak a következő szentírások az arra irányuló személyes fe-
lelősségünkről, hogy meghívjuk életünkbe az engesztelés hatal-
mát és teljes mértékben részesüljünk a szabadítás tervének 
áldásaiban:
 a. 2 Nefi 2:25–27
 b. Móziás 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 32–34
 d. 3 Nefi 27:13–14, 20–22, 27

Ezek a szentírások segíthetnek megértenünk, hogy 
ha úgy döntünk, hogy Jézus Krisztus evangéli-
uma szerint élünk és követjük Isten tervét, akkor 
felkészülünk az örök élet elnyerésére a Szabadító 
engesztelésén keresztül.

 6. Képzeld el, hogy felkértek, mondj beszédet az úrva-
csorai gyűlésen a szabadítás tervéről. A fenti feladatban 

szereplő szentírásokból tanultak felhasználásával írd le szentírás- 
tanulmányozási naplódba, mit mondanál arról, milyen személyes 
felelősségünk van Mennyei Atyánk tervében.

Gondolkodj el azon, mit tehetnél, hogy még jobban 
eleget tehess felelősségednek Mennyei Atyánk tervé-
ben, és meghívhasd a Szabadító hatalmát az életedbe. 
Gondolataidat megoszthatod egyik szülőddel, egy 
testvéreddel vagy egy közeli barátoddal.

A szabadítás terve válaszokat ad és 
útmutatást nyújt
A szabadítás tervének megértése útmutatást nyújthat 
neked, amikor döntéseket kell hoznod, illetve amikor 
válaszokat keresel téged vagy másokat foglalkoztató 
kérdésekre.

 7. A szentírás- tanulmányozási naplódban válaszolj meg 
egyet a következő kérdések közül azzal, hogy elmondod, 

hogyan nyújt útmutatást és válaszokat a szabadítás tervének 
megértése:
 a. Milyen hatással van az önértékelésedre az a tudat, hogy szó 
szerint Isten fia vagy lánya vagy?
 b. Hogyan válaszolnál valakinek, aki azt mondja: „Az én életem 
– azt csinálok, amit akarok!”
 c. A szabadítás tervének megértése hogyan segíthetne egy em-
bernek felülkerekednie azon az érzésen, hogy az élet csupán a 
szórakozásról és az élvezetek hajhászásáról szól?
 d. Hogyan használhatnád a szabadítás tervéről való tudásodat 
egy olyan ember megsegítésére, aki megpróbáltatásokkal küzd 
és úgy érzi, azért történik mindez, mert Isten nem szereti őt?

A szabadítás tervének megértése segíthet engedelmes-
kedned Isten parancsolatainak, mivel elmondja, miért 
kell engedelmeskednünk nekik (lásd Alma 12:32).

 8. Olvasd el a 2 Nefi 2:25- öt, és foglald össze a szabadí-
tás tervének célját azzal, hogy választ adsz a következő 

kérdésre a szentírás- tanulmányozási naplódban: Miként hozott 
örömöt számodra és családod számára a szabadítás terve?

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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1. RÉSZ: 3. NAP

Címlap, Bevezetés, 
valamint a tanúk 
bizonyságtételei
Bevezetés
Képzeld el, hogy az egyik barátod megkérdi tőled, 
miért van szüksége Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza tagjainak a Mormon könyvére, ha 
már rendelkeznek a Bibliával. (Lehet, hogy már volt is 
ilyen élményed!) Mit mondanál a barátodnak?

A Mormon könyve olyan címlappal és bevezetés-
sel kezdődik, amelyek feltárják e szent könyv célját, 
ideértve azt is, hogy milyen hatással lehet a bizonysá-
gunkra és az Istennel való kapcsolatunkra. A Mormon 
könyve kezdőlapjai tartalmazzák továbbá olyan tanúk 
bizonyságát is, akik látták az aranylemezeket, melyek-
ről a könyv le lett fordítva, és bizonyságot tettek azok 
isteni eredetéről.

E lecke elvégzése közben gondolkodj el azon, hogyan 
tudnád a legtöbbet kihozni a Mormon könyve tanul-
mányozásából az idén, valamint hogy miként segíthet 
a Mormon könyve abban, hogy nagyobb bizonyságra 
tegyél szert a Szabadító Jézus Krisztusról és az Ő 
visszaállított evangéliumáról.

A címlap
Joseph Smith próféta elmondta, hogy az ősi Mo-
róni próféta vette be a Mormon könyve címlapját az 
aranylemezek közé: „…a Mormon könyve címoldala 
szó szerinti fordítás, amelyet a legutolsó lapról vettem 
a… lemezgyűjtemény vagy - könyv bal oldaláról, amely 
a lefordított feljegyzést tartalmazta…, és az említett 
címoldal semmiféleképpen nem egy modern fogalma-
zás tőlem vagy bárki mástól, aki ebben a nemzedékben 
élt vagy él” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith 
[2007]. 64.).

Miközben elolvasod a címoldal első bekezdését, keress 
olyan szavakat és kifejezéseket, melyekkel Moróni 
bizonyságot tett az Úr közreműködéséről a Mormon 
könyve napvilágra kerülésében.

 1. A szentírás- tanulmányozási naplódban fogalmazd 
meg, miért fontos számodra annak tudata, hogy az Úr mi-

lyen mértékben vett részt a Mormon könyve írásában és fordítá-
sában.

A címoldal második bekezdésének olvasása köz-
ben keresd ki, mit írt Moróni, mi a Mormon könyve 
megírásának három fő célja. (Ezeket be is jelölheted a 
szentírásodban.) „Izráel háza” Jákób leszármazottaira 
és az Úr egyházának szövetséges tagjaira utal (lásd Ka-
lauz a szentírásokhoz, „Izráel”). Ezenkívül a „zsidók és 
nemzsidók” kifejezés felöleli Mennyei Atyánk minden 
gyermekét. Szabd személyre a címoldal üzenetét azzal, 
hogy a második bekezdésben behelyettesíted a saját 
nevedet az „Izráel háza maradéka” és a „zsidók és 
nemzsidók” kifejezések helyére.

 2. Fogalmazd meg a szentírás- tanulmányozási naplód-
ban, hogy a Mormon könyve e céljainak ismerete miként 

segít neked abban, hogy megértsd a könyv fontosságát.

Ezra Taft Benson elnök a következőket mondta a Mor-
mon könyve „fő küldetéséről” vagy céljáról:

„A Mormon könyve fő küldetése, ahogyan az a címlap-
ján is le van jegyezve, hogy »meggyőzzön zsidót és 
nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló 
Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát«.

Az igazság őszinte keresője bizonyságot szerezhet ar-
ról, hogy Jézus a Krisztus, ha imádságos lélekkel elgon-
dolkodik a Mormon könyve sugalmazott szavain.

A Mormon könyve verseinek több mint a fele utal az 
Urunkra. Krisztus nevének egyes formái többször ke-
rülnek említésre a Mormon könyvében, mint magában 
az Újszövetségben, a versek arányát tekintve” (“Come 
unto Christ,” Ensign, Nov. 1987, 83).

Ahogyan azt a címlap kijelenti: a Mormon könyve 
tanúskodik arról, hogy Jézus a Krisztus. Amikor az 
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idei évben tanulmányozod majd a Mormon könyvét, 
összpontosíts arra, mit tanulsz Jézus Krisztusról, és 
imában kérd Mennyei Atyádat, hogy erősítse meg szá-
modra a tanultak igazságát a Szentlélek hatalma által.

A Mormon könyve bevezetése
Eltűnődtél- e valaha azon, hogy miként tud fenn-
maradni egy híd vagy egy épület boltíve mindenféle 
alátámasztás nélkül? Amikor boltívet építenek, a két 
oldalát támasztékok segítségével építik fel. Azután 
az ív tetején lévő rést pontosan megmérik, majd úgy 
vágnak ki egy követ – a zárókövet –, hogy az tökélete-
sen illeszkedjen oda. Miután a zárókő a helyére került, 
a boltívnek már nincs szüksége külső támasztékra 
ahhoz, hogy biztosan álljon. Képzeld el, mi történne a 
boltívvel, ha eltávolítanák a zárókövet!

Lapozz a Mormon könyve bevezetéséhez, és olvasd 
el a hatodik bekezdést, amely így kezdődik: „Erre a 
feljegyzésre vonatkozólag …” Olvasás közben keresd 
meg azt a három jelentős tantételt, amelyet Joseph 
Smith próféta a Mormon könyvével kapcsolatban 
tanított.

Ezra Taft Benson elnök további magyarázatot fűzött 
ahhoz, hogy miként számít vallásunk zárókövének a 
Mormon könyve. Az idézet elolvasása során húzd alá 
azokat a kifejezéseket vagy kijelentéseket, amelyek 
segítséget nyújthatnak neked, amikor el kell magya-
ráznod valakinek, milyen központi szerepet játszik a 
Mormon könyve a vallásunkban.

„A Mormon könyve három szempontból tekinthető 
vallásunk zárókövének. Záróköve a Krisztusról való 
tanúbizonyságunknak, záróköve a tanunknak, valamint 
záróköve a bizonyságnak.

A Mormon könyve a zárókő a Jézus Krisztusról való 
tanúbizonyságunkban, aki Maga a szegletköve mind-
annak, amit teszünk. A könyv hatalommal és világosan 
tesz tanúbizonyságot az Ő valóságáról. […]

Maga az Úr jelentette ki, hogy a Mormon könyve tar-
talmazza »Jézus Krisztus evangéliumának teljességét« 

zárókő

(T&Sz 20:9). Ez nem jelenti azt, hogy minden tanítást, 
minden valaha is kinyilatkoztatott tant tartalmaz. In-
kább azt jelenti, hogy a Mormon könyvében megtalál-
juk a szabadításunkhoz szükséges tanok teljességét. És 
ezeket oly világosan és egyszerűen tanítja, hogy még a 
gyermekek is megismerhetik a szabadítás és a felma-
gasztosulás útjait. […]

Végül pedig, a Mormon könyve bizonyságunk záróköve. 
Ahogyan a zárókő eltávolításával leomlik a boltív, éppen 
úgy az egyház egésze is a Mormon könyve igaz voltán 
áll vagy bukik. Az egyház ellenségei nagyon jól tudják 
ezt. Ezért tesznek meg oly sok mindent azért, hogy 
megpróbálják meghazudtolni a Mormon könyvét, mert 
ha meg lehet hazudtolni, akkor az Joseph Smith próféta, 
valamint a papsági kulcsokra, a kinyilatkoztatásra és a 
visszaállított egyházra vonatkozó állításaink hitelességét 
is magával vonja. Ugyanígy, ha a Mormon könyve igaz – 
és mostanra már milliók tettek bizonyságot arról, hogy a 
Lélek tanúságtétele szerint valóban igaz –, akkor el kell 
fogadni a visszaállításra vonatkozó állításokat és mind-
azt, ami azzal jár” (“The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5–6).

 3. Olvasd el a Mormon könyve bevezetésének nyolcadik 
bekezdését, amely e szavakkal kezdődik: „Mindenhol, 

minden embert felhívunk … ”, és határozd meg, hogyan tudha-
tod, hogy a Mormon könyve igaz. Miután elolvastad a bekezdést, 
egészítsd ki a következő mondatot a szentírás- tanulmányozási 
naplódban: Amikor olvasunk, elmélkedünk és imádkozunk, a 
Szentlélek majd …

Csakúgy, ahogy a zárókő támaszt nyújt a boltív többi 
kövének, a Mormon könyvéről való bizonyság is 
megerősíti az evangélium más fontos tantételeiről 
való bizonyságunkat. Olvasd el a bevezetés kilencedik 
bekezdését, amely így kezdődik: „Akik elnyerik ezt az 
isteni tanúbizonyságot … ”, és húzz alá három további 
igazságot, amelyről tanúbizonyságot fogsz nyerni, 
amikor követed a nyolcadik bekezdésben álló tanácsot. 
Ha olvasunk, elmélkedünk és imádkozunk a Mor-
mon könyvéről, a Szentlélek bizonyságot fog tenni 
nekünk, hogy igaz, valamint hogy Jézus a Krisztus, 
hogy Joseph Smith Isten prófétája volt, és hogy Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
az Úr királysága a földön.

 4. Fejtsd ki a szentírás- tanulmányozási naplódban, hogy 
miért nevezik a Mormon könyvét vallásunk zárókövének.

A tanúk bizonyságtétele
Képzeld el, hogy bíróként szolgálsz, és két fél vitájá-
ban meg kell határoznod az igazságot arról, hogy mi 
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történt. Milyen értékkel bírna, ha lenne egy tanú a 
történtekre? Milyen további értékkel bírna az, ha több 
tanú is lenne?

Az Úr több tanúnak is megmutatta az aranylemezeket, 
amelyekről Joseph Smith lefordította a Mormon köny-
vét. Olvasd el „A három tanú bizonyságtétele” részt, és 
jelölj meg három- négy kifejezést, amellyel bizonyságot 
tettek a lemezekről és a Mormon könyve előkerülésé-
ről. Azután olvasd el „A nyolc tanú bizonyságtétele” 
részt is. Figyeld meg, milyen különbségek vannak a két 
csoport élményei között, ahogyan azt az alábbi ábra is 
mutatja.

A három tanú A nyolc tanú

 1. Egy angyal megmutatta 
nekik a lemezeket, az 
Urim és Tummimot, a 
mellvértet, a Liahónát és 
Lábán kardját.

 1. Joseph Smith mutatta 
meg nekik a lemezeket.

 2. Isten hangja kijelentette a 
feljegyzés isteni voltát.

 2. Saját kezükkel fogták meg 
az aranylemezeket.

 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás- 
tanulmányozási naplódban: Miért fontos az, hogy Joseph 

Smith mellett további tanúi is voltak az aranylemezeknek?
 6. Szentírás- tanulmányozási naplódban írd le saját bi-
zonyságtételedet a Mormon könyvéről, Joseph Smithről 

és Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról. Ha úgy érzed, még 
nincs saját bizonyságod, írd le, mit fogsz tenni azért, hogy bizony-
ságot szerezz a Mormon könyvéről ebben az évben. Bizonyságod 
megerősítésére oszd meg az általad leírtakkal kapcsolatos érzé-
seidet egyik szülőddel, más családtagoddal vagy egy barátoddal.

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

Tanulmányoztam és a mai napon elvégeztem a „Címlap, Beveze-
tés, valamint a tanúk bizonyságtételei” című leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

Oliver Cowdery David WhitmerMartin Harris

Boyd K. Packer elnök a Ti-
zenkét Apostol Kvórumából 
tanított arról, hogyan szerez-
hetünk bizonyságot azáltal, 
ha megosztjuk másokkal:
„A bizonyság annak megosz-
tásában rejlik! […]
Egy dolog tanúságot kapni 
arról, amit olvasunk, vagy 
amit valaki mondott – és ez 
egy szükséges kezdet. De egé-
szen más dolog, ha a Lélek 
megerősíti keblünkben, hogy 
igaz az, amiről mi magunk 
bizonyságot tettünk” (“The 
Candle of the Lord,” Ensign, 
Jan. 1983, 54–55).

Bizonyságszerzés

1. RÉSZ: 4. NAP

A Mormon könyve 
áttekintése
Bevezetés
Joseph Smith próféta leírta a Mormon könyve előjö-
vetelét övező körülményeket. Beszámolójának tanul-
mányozása által elmélyülhet bizonyságod az ő prófétai 
elhívásáról és a Mormon könyve azon isteni szerepéről, 
melyet Jézus Krisztus 
evangéliuma teljességé-
nek visszaállításában ját-
szott. Ez a lecke segíteni 
fog neked azt is jobban 
megérteni, hogy hogyan 
íródott a Mormon könyve 
az ősi időkben. Mormon 
és Moróni próféta bi-
zonyságukat tették az Úr 
útmutatásáról, miközben 
leírták és összeállították 
sok más próféta írását az 
aranylemezeken. Tanul-
mányozásod során keress 
bizonyítékot arra, hogy 
az Úr keze jelen volt a 
Mormon könyve előho-
zatalában, és nézd meg, 
miként szolgálhat útmu-
tatóul a Mormon könyve 
az életedben.

„Joseph Smith próféta bizonyságtétele”
Mit válaszolnál e kérdésre: „Hogyan került egyházatok 
birtokába a Mormon könyve?”

A Mormon könyve elején található bevezető anyagok 
között szerepel a „Joseph Smith próféta bizonyság-
tétele” címet viselő rész, amely részleteket tartalmaz 
Joseph Smith történetéből a Nagyértékű gyöngyből. A 
Próféta saját szavaival írja le a Mormon könyve előke-
rülését. Arra biztatunk, hogy olvasd el a teljes beszá-
molót a Joseph Smith története részből a mindennapi 
szentírás- tanulmányozásod során.

Mivel a „Joseph Smith próféta bizonyságtétele” nem 
tartalmaz számozott verseket, ebben a leckében Joseph 
Smith történetére fogunk utalni, hogy könnyebben 
megtaláld az elolvasandó szakaszokat. Joseph pró-
féta bizonyságának tanulmányozása közben keress 
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bizonyítékot arra, hogy a Mormon könyve Isten 
hatalma által került elő.

Olvasd el a Joseph Smith története 1:29–35, 42–43- at, 
és húzd alá Moróni Joseph Smithnél tett látogatásá-
nak azon részleteit, amelyeket megemlítenél, amikor 
valakinek ezen eseményekről mesélnél. Mit mondott 
Moróni a Joseph Smith története 1:34- ben, mit tartal-
maznak az aranylemezek?

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás- 
tanulmányozási naplódban: Mi az, amit mindenképpen ki 

akarnál hangsúlyozni a Joseph Smith története 1:29–35, 42–43- 
ból, ha megosztanád ezt a beszámolót valakivel? Miért jelentő-
ségteljes az a számodra?

 2. Olvasd el a Joseph Smith története 1:51–54- et, és írd 
le a szentírás- tanulmányozási naplódba a következő kér-

désekkel kapcsolatos gondolataidat: Mit tanult Joseph Smith a 
Moróni angyallal való éves találkozói során? Szerinted miért volt 
fontos, hogy Josephnek megadasson ez a négyéves tanulási idő-
szak, mielőtt megkaphatta és lefordíthatta volna a lemezeket?
A felkészülés és tanulás időszaka után Joseph Smith 
1827- ben megkapta a lemezeket, és rá ruháztatott 
annak felelőssége is, hogy Isten ajándéka és hatalma 
által lefordítsa őket. Olvasd el a Joseph Smith története 
1:59–60- at, és keresd meg, milyen megbízatást kapott 
Joseph az aranylemezekre vonatkozóan.

„Rövid magyarázat a Mormon könyvéről”
Hogy megértsd, hogyan lett összeállítva a Mormon 
könyve, olvasd el a „Rövid magyarázat a Mormon 
könyvéről” című részt, amely a „Joseph Smith próféta 
bizonyságtétele” rész után található. Az olvasottakat 
vesd össze az e lecke végén álló ábrával, amely azt 
szemlélteti, hogy miként állnak össze a különböző 
lemezek a Mormon könyve feljegyzésévé.

A nefiták és a lámániták történelme során sokan szol-
gáltak feljegyzésvezetőként: elsőként Lehi, végül pedig 
több mint ezer esztendővel később a próféta- történész 
Mormon és fia, Moróni. Az Úr azt az utasítást adta 
Mormonnak, hogy kivonatolja ezen ősi próféták írásait 
és népe ezeréves történelmét. Kivonatolását Mormon 
lemezeire írta, melyeket más néven az aranyleme-
zekként ismerünk. Mormon halála után fia, Moróni 
fejezte be a feljegyzést, a lemezek pedig rejtve marad-
tak egészen addig, amíg át nem adattak Joseph Smith 
prófétának.

A Hélamán 3:13–15 egyike azon szakaszoknak, ame-
lyekben Mormon utal arra, hogy kivonatot készít a ne-
fita feljegyzésekből. Miközben elolvasod, figyeld meg, 
hogy sokkal több minden volt leírva, mint amit Mor-
mon és Moróni bele tudtak venni az aranylemezekbe.

Olvasd el a Mormon szavai 1:9- et és a Mormon 8:34–
35- öt. Jelölj meg olyan szavakat vagy kifejezéseket, 
amelyek leírják, hogyan segítette és irányította az Úr 
Mormont és Morónit a Mormon könyve feljegyzésének 
összeállítása során.

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás- 
tanulmányozási naplódban: Ha te lennél Mormon vagy 

Moróni, és rajtad nyugodna az a felelősség, hogy egyetlen fel-
jegyzésbe tömöríts több kötetnyi prófétai írást, akkor hogyan 
döntenéd el, mit vegyél bele a kivonatodba?

Ezekből a versekből láthatjuk, hogy a Mormon 
könyve írói látták napjainkat, és azt írták le, ami 
a legnagyobb hasznunkra lehet. Ezt odaírhatod a 
margóra a szentírásodban a Mormon 8:35 mellé.

Ezra Taft Benson elnök bizonyságot tett arról, hogy a 
Mormon könyve „napjainkra íródott”, és elmondta, 
hogy miként lehet segítségünkre ennek tudata a Mor-
mon könyve tanulmányozása során:

„A nefitáknak soha nem volt meg ez a könyv, és az ősi 
lámánitáknak sem. Nekünk szánták. Mormon akkor 
írta, amikor már majdnem elpusztult a nefita civilizá-
ció. Isten sugalmazására, aki mindent kezdettől fogva 
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lát, évszázadokat felölelő feljegyzésekből készített 
kivonatot, olyan történeteket, beszédeket és eseménye-
ket válogatva ki azokból, amelyek a legtöbb segítséget 
nyújtják majd nekünk. […]

Ha látták napjainkat és azon dolgokat választották 
ki, amelyek leginkább értékesek lesznek számunkra, 
vajon nem így kell- e tanulmányoznunk a Mormon 
könyvét? Állandóan fel kellene tennünk magunknak 
a kérdést: »Miért sugalmazta az Úr Mormonnak (vagy 
Moróninak vagy Almának), hogy vegye bele ezt a 
feljegyzésébe? Milyen leckét tanulhatok meg ebből, 
ami segíteni fogja az életemet ezekben a napokban és 
ebben a korban?«” (“The Book of Mormon—Keystone 
of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 6).

Ha tanulmányozásod során a fentiekhez hasonló kér-
déseket teszel fel, az segíteni fog meglátnod azokat a 
tantételeket és tanokat, amelyekről az Úr tudta, hogy a 
leginkább javadra válnak majd az életed során.

Gondolkodj el a mostani életeden! Gondolj olyan 
kérdésekre vagy helyzetekre, amelyekkel most nézel 
szembe, és amelyekkel kapcsolatban szeretnél útmu-
tatást kapni Istentől! Írj le ezek közül egyet vagy kettőt 
a személyes naplódba (ne a szentírás- tanulmányozási 
naplódba, amelyet megmutatsz a tanítódnak). A Mor-
mon könyve mindennapos tanulmányozása közben 
keress olyan tantételeket, amelyek útmutatást és taná-
csot adnak ezekre a helyzetekre.

Gordon B. Hinckley elnök ezt mondta a 
mindennapi szentírás- tanulmányozásról: 
„Talán azt gondoljátok, hogy túl elfoglal-
tak vagytok. Napi tíz- tizenöt perc a 
szentírásokkal – különösen pedig a 
Mormon könyvével – csodálatos rálátást 

nyújthat nektek azokra a nagyszerű örökkévaló 
igazságokra, amelyek a Mindenható hatalma által 
megőriztettek gyermekei megáldására. Amikor olvas-
tok…, közelebb fogtok kerülni Őhozzá, aki szabadítá-
sunk szerzője” (“Rise to the Stature of the Divine 
within You,” Ensign, Nov. 1989, 97).

 4. Gondold át, milyen célt tudnál kitűzni, amely segítene 
a legtöbbet kihoznod a Mormon könyve olvasásából az 

idén. Jegyezd fel célkitűzésedet a szentírás- tanulmányozási nap-
lódban. Meghatározhatsz rendszeres alkalmakat az előmeneteled 
áttekintésére.

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

Tanulmányoztam és a mai napon elvégeztem az „A Mormon 
könyve áttekintése” című leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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Mormon lemezeinek néhány forrása Mormon lemezei, amelyek átadattak Joseph Smith prófétának

A lemezek és a kiadásra került Mormon könyvével való kapcsolatuk

1 Nefi
2 Nefi
Jákób
Énós

Járom
Omni

Lehi
Móziás
Alma

Hélamán
3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1–7

Nefi  
kislemezei

Nefi 
nagylemezei

Ether 
lemezei

A 
rézlemezek

Teljes egészében bekerült

Mormon magyarázata 
arról, miért vette bele 

Nefi kislemezeit

Mormon kivonatolta

Moróni befejezte atyja 
könyvét

Moróni kivonatolta

Moróni írásai, ideértve a 
címlapot is

E lemezekről sok idézet 
olvasható a Mormon 

könyvében

Mormon lemezei 
(az aranylemezek)

Lehi könyve
(Mormon kivonatának 
része; a Martin Harris 
által elvesztett 116 
oldalnyi fordítás)

1 Nefi–Omni

Mormon szavai

Mormon 8–9

Ether

Moróni

A lepecsételt rész

Móziás–Mormon 7

* A dátumok az egyes lemezek által lefedett hozzávetőleges időszakot jelzik.
† Nem tudni pontosan, hogy Ether próféta mikor fejezte be feljegyzését, 

de valószínűleg valamikor Kr. e. 589 és Kr. e. 131 között.
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BEVEZETÉS  

1 Nefi KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk e könyvet?
Az 1 Nefi tanulmányozásakor meg fogod látni, „hogy 
az Úr gyengéd irgalmassága mindazokra kiterjed, akiket 
hitük miatt kiválasztott, hogy hatalmassá tegye őket” 
(1 Nefi 1:20). Látni fogod például, hogyan segített Isten 
Nefinek megszerezni a rézlemezeket, hogy családjának 
birtokában lehessenek a szentírások, hogyan mentette 
meg Isten Nefit az életét veszélyeztető fizikai fenyege-
tésektől, valamint hogyan mentette meg Isten Lehit és 
népét az éhínségtől a pusztában és a pusztulástól az 
óceánon, biztonságban elvivén őket a megígért földre.

Lehi és népe megtapasztalták Isten irgalmát és segít-
ségét, amikor betartották a parancsolatokat. Lehi és 
Nefi útmutatást kért Istentől, aki meg is adta azt nekik 
a szentírásokon, álmokon, látomásokon és a Liahónán 
keresztül. Nefi látott és lejegyzett egy látomást a föld 
történetéről, amely megmutatta neki Isten mindentudó 
hatalmát. Látomásokban Nefi látta Jézus Krisztus jövő-
beli keresztelését, szolgálatát és keresztre feszítését.

Miközben Nefi és Lehi élményeit tanulmányozod 
ebben a könyvben, megtanulhatod, hogyan kérd és 
nyerd el a menny áldásait az életedben.

Ki írta ezt a könyvet?
Lehi fia, Nefi írta ezt a könyvet az Úr azon paran-
csára, hogy készítsen feljegyzést népéről. Nefi való-
színűleg Jeruzsálemben vagy Jeruzsálem környékén 
született. Jeremiás próféta szolgálata és Sédékiás 
király uralkodása idején élt ott.

Nefi saját bizonyságot kívánt kapni atyja szavairól 
Jeruzsálem pusztulásáról és arról, hogy családjuknak 
el kell hagynia Jeruzsálemet. Folyamatosan az Úr 
tanácsának elnyerésére és követésére törekedve Nefi 
eszközzé vált Isten kezében. Engedelmesen kétszer 
is visszatért Jeruzsálembe a fivéreivel: első ízben a 
rézlemezek megszerzéséért, később pedig azért, hogy 
meggyőzzék Ismáel családját, hogy csatlakozzanak 
Lehi családjához a vadonban. Az Úr segítségével Nefi 
megépítette azt a hajót, amely átvitte családját és 
másokat az óceánon a megígért földre. Lehi halálát 
követően Nefi lett népe vezetője.

Mikor és hol íródott?
Az 1 Nefiként ismertté vált feljegyzést Nefi körülbelül 
Kr.e. 570-ben kezdte írni, 30 évvel azután, hogy csa-
ládjával elhagyták Jeruzsálemet (lásd 2 Nefi 5:28–31). 
Akkor írta, amikor Nefi földjén volt.

2. RÉSZ: 1. NAP

1 Nefi 1
Bevezetés
A Mormon könyve Nefinek az atyjáról, Lehiről készí-
tett beszámolójával kezdődik, aki hithűen eleget tett 
szerepének prófétaként és családja papsági vezető-
jeként. Lehi szolgálatának megértése segíthet neked 
jobban megérteni a próféták szerepét napjainkban. 
Lehi egyike volt azon sok prófétának, akik azt prófétál-
ták a zsidóknak, hogy bűnbánatot kell tartaniuk (lásd 
1 Nefi 1:4). Mivel Lehi engedelmeskedett az Úrnak és 
megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, az emberek 
kigúnyolták és az életére törtek. Ennek ellenére Lehi 
örvendezett az Úr irgalmában és szabadító hatalmá-
ban. Az 1 Nefi 1 tanulmányozása során gondolkodj 
el azon, hogy miként mutatkozik meg a te életedben 
Isten irgalma és személyes közreműködése.

1 Nefi 1:1–3
Nefi hozzálát a feljegyzésének
Olvasd el az 1 Nefi 1:1-et, és keress olyan kulcsszava-
kat vagy -kifejezéseket, amelyek megvilágítják, milyen 
volt Nefi élete.

 1. Az 1. versben olvasottak alapján írj a szentírás-tanul-
mányozási naplódba 

legalább egy olyan dolgot, 
amiben szerinted hasonlít a te 
életed Nefi életéhez.

 2. Válaszolj a követ-
kező kérdésre a szentí-

rás-tanulmányozási naplódban: 
Szerinted hogy lehetséges, 
hogy Nefi „sok megpróbálta-
tást lát[ott]”, mégis „élet[e] 
minden napján tapasztal[ta] az 
Úr nagy jóindulatát”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi látomást lát, és 
figyelmezteti a népet 
Jeruzsálem pusztulására
Gondolj egy olyan alka-
lomra, amikor a szüleid 
vagy az egyházi vezetőid 
valamilyen veszélyre 
figyelmeztettek téged. 
Mi vezérelte őket, hogy 
figyelmeztessenek?

Ifjúsági hitoktatási tanulóként 
lehetőséged van arra, hogy 
az idei évben elolvasd a Mor-
mon könyvét. A szentírások 
tanulmányozása megerősíti 
az Úrral való kapcsolatodat. 
Spencer W. Kimball elnök 
azt tanította: „Amikor az 
Istenséggel való kapcsolatom 
alkalmivá válik, amikor úgy 
tűnik, az isteni fül nem hall, 
és az isteni hang nem [szól], 
úgy találom, hogy messze, 
messze vagyok. Ha elmélyülök 
a szentírásokban, a távolság 
csökken, és a lelkiség vissza-
tér” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Spencer W. Kimball 
[2006]. 72.).

A szentírások 
tanulmányozásának 
áldásai
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Mennyei Atyánk szeret minket, és az szeretné, ha biz-
tonságban lennénk a bűntől, amely árt nekünk. Isten 
többek között prófétákon keresztül figyelmezteti a 
gyermekeit. A próféták figyelmeztetnek a bűn ellen 
és a Jézus Krisztus általi szabadulást tanítják. Az 
1 Nefi 1 tanulmányozása során keress bizonyítékot erre 
a tantételre. Nefi annak elmondásával kezdte feljegy-
zését, hogy sok próféta prédikált és figyelmeztette a 
népet arra, mi fog történni, ha nem tartanak bűnbá-
natot (lásd 1 Nefi 1:4). Olvasd el az 1 Nefi 1:5–7-et, és 
jelöld meg a szentírásodban, miként és miért imádko-
zott Lehi. Lehinek az Úrhoz intézett imája azt mutatja, 
hogy hitt a próféták szavaiban.

Olvasd el az 1 Nefi 1:8–10-et, és karikázz be alább 
mindent, amit Lehi a látomásban látott.

Isten

Jézus Krisztus

angyalok

tizenkét másik ember

Olvasd el az 1 Nefi 1:11–12-t, és figyeld meg, mi 
történt Lehivel, amikor elolvasta a könyvet, amely neki 
adatott. E látomáson keresztül az Úr további felkészí-
tést adott Lehinek arra, hogy a jeruzsálembeli nép 

között szolgáljon. Olvasd 
el az 1 Nefi 1:13-at, és 
figyeld meg, mit tanítot-
tak Lehinek Jeruzsálemet 
illetően. Olvasás közben 
képzeld magad Lehi 
helyébe, és képzeld el, 
milyen érzéseid lenné-
nek, ha az Úr azt mon-
daná neked, hogy ilyen 
dolgok fognak történni 
az otthonoddal és a váro-
soddal.

Nyilvánvalóan nagyon nehéz lehetett Lehi számára, 
hogy figyelmeztették népe és városa pusztulására. 
Azonban olvasd el az 1 Nefi 1:14–15-öt, és figyeld meg, 
miért örvendezett Lehi annak ellenére, hogy látta, hogy 
Jeruzsálem el fog pusztulni.

 3. Írd le gondolataidat a következő kérdéssel kapcsolat-
ban a szentírás-tanulmányozási naplódba: Milyen hatás-

sal lehetett Lehi élménye az 1 Nefi 1:5–15-ben arra a vágyára, 
hogy tanítsa az embereket és bűnbánatra szólítsa őket?

Miután figyelmeztették Jeruzsálem pusztulására, Lehi 
megosztotta a város népével, ami a tudomására jutott. 
Figyelmeztette őket, hogy el fognak pusztulni, ha nem 
tartanak bűnbánatot. Olvasd el az 1 Nefi 1:18–20-at, és 
nézd meg, hogyan reagáltak Jeruzsálem lakói. Képzeld 
el, hogy egy újság szerkesztője vagy, és meg kell fogal-
maznod egy főcímet az 1 Nefi 1:18–20 kapcsán. Mit 
írnál?   
 

Gondolkodj el a következő kijelentésen:

„A régi prófétákhoz hasonlóan a mai próféták Jézus 
Krisztusról és evangéliumáról tesznek bizonyságot. 
Ők tudatják Isten akaratát és igaz természetét. Ha-
tározottan és világosan beszélnek, elítélik a bűnt, 
és figyelmeztetnek annak következményeire. A mi 
érdekünkben néha sugalmazást kaphatnak arra, hogy 
jövendő eseményekről jövendöljenek” (Hűek a hithez: 
Evangéliumi értelmező szótár [2004]. 163.).

 4. Fogalmazz meg saját szavaiddal egy mondatot a 
szentírás-tanulmányozási naplódban arról, milyen felelős-

séggel tartozik a próféta függetlenül attól, hogy esetleg milyen 
ellenállással kell szembenéznie.

Amikor Nefi atyja jeruzsálembeli élményeiről írt, be-
levett egy üzenetet az olvasónak az 1 Nefi 1:20 köze-
pétől, e kifejezéssel kezdődően: „De íme, én, Nefi meg 
fogom mutatni nektek…” Ez a vers egy olyan témakör 
bevezetése, amelyet Nefi mindvégig hangsúlyozott 
az írásaiban. Húzd alá ezt a témát az 1 Nefi 1:20-ban, 
majd olvasd el a Moróni 10:3-at, ugyanezt a témát 
keresve ott is. (Moróni volt az utolsó próféta a Mormon 
könyvében. Nefi és Moróni között körülbelül 1000 
esztendő telt el.)

Figyeld meg, hogy Nefi a Mormon könyve első fejeze-
tében kijelentette, hogy meg fogja mutatni nekünk írá-
saiban „az Úr gyengéd irgalmasság[át]” (1 Nefi 1:20). 
A Mormon könyve utolsó fejezetében Moróni arra 
buzdít minket, hogy emlékezzünk rá, „milyen irgalmas 
volt az Úr” (Moróni 10:3).

Nefi szerette volna, ha már feljegyzése 
elejétől megértjük, hogy az Úr gyengéd 
irgalmassága mindazokra kiterjed, 
akik hitet gyakorolnak Őbenne. 
David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából elmagyarázta, miként 

mutatkozik meg az Úr gyengéd irgalmassága az 
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életünkben. Szavait olvasva karikázz be olyan szavakat 
és kifejezéseket, amelyekkel Bednar elder jellemezte 
„az Úr gyengéd irgalmasság[át]”:

„…az Úr [gyengéd irgalmassága] mindaz a rendkívül 
személyes és egyénekre szabott áldás, erő, védelem, 
megnyugtatás, irányítás, szeretetteljes kedvesség, 
vigasztalás, támogatás és lelki ajándék, amelyeket az 
Úr Jézus Krisztustól, miatta és neki köszönhetően 
kapunk. […]

[A]z Úr [gyengéd irgalmassága] nem véletlenszerűen 
vagy csak úgy magától következik be. Hithűség, enge-
delmesség és alázatosság hívja meg azt az életünkbe, 
és gyakran az Úr időzítése segítségével ismerjük fel és 
becsüljük meg ezeket a fontos áldásokat” (Az Úr gon-
doskodó kegyelme. Liahóna, 2005. máj. 99–100.).

 5. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanul-
mányozási naplódban: Milyen példát láttál már arra, hogy 

az Úr kiárasztja gyengéd irgalmasságát az életedben vagy egy is-
merősöd életében?

Kezdd el vagy továbbra is vedd észre és jegyezd fel a 
személyes naplódba azokat a gyengéd irgalmasságo-
kat, amelyeket az Úr kiáraszt rád. Ha így teszel, sokkal 
könnyebben meglátod majd az áldásokat, amelyeket 
Isten feléd nyújt.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

2. RÉSZ: 2. NAP

1 Nefi 2
Bevezetés
Az emberek különféleképp reagálnak az Istentől 
érkező kinyilatkoztatásra. Az Úr egy álomban azt 
parancsolta Lehinek, hogy vezesse ki családját a 
vadonba. Lámán és Lemuel zúgolódtak Isten paran-
csai ellen, Nefi azonban megerősítő tanúbizonyságot 
kért. Az eltérő reakcióik összehasonlítása segíteni fog 
eldöntened, hogyan használd önrendelkezésedet az Úr 
útmutatására adott válaszodban.

1 Nefi 2:1–7
Isten megparancsolja Lehinek, hogy induljon el a vadonba
Képzeld el, hogy Lehi vagy, és az Úr arra kért, hogy 
családoddal együtt hagyd el az otthonodat és minden 
javadat. Napokon át kellene gyalogolnotok, és csak a 
család fenntartására elegendő ellátmányt vihetnétek 
magatokkal. Gondolkozz el azon, hogy miként reagál-
nál egy ilyen kérésre.

Olvasd el az 1 Nefi 2:1–6-ot, és keresd meg, milyen 
körülmények vezettek oda, hogy Lehi és családja a 
vadonba menjen.

Miért törekedtek arra az emberek, hogy elvegyék Lehi 
életét? (Lásd 1 Nefi 2:1.)   
 

Mit parancsolt az Úr Lehinek, mit tegyen? (Lásd 1 Nefi 
2:2.)   
 

Lehi a példájával szemléltette azt az evangéliumi 
tantételt, hogy amikor hithűek és engedelmesek 
vagyunk, az Úr megsegít minket a megpróbáltatá-
sok idején.

 1. Válaszold meg az 1 Nefi 2:4-re vonatkozó következő 
kérdést a szentírás-tanulmányozási naplódban: Mit tanul-

hatsz Lehi azon döntéseiből, hogy mit vigyenek magukkal és mit 
hagyjanak hátra?

Hogy jobban meg tudd érteni Lehi utazásának földrajzi 
viszonylatait, tekintsd át a lecke végén található térképet.

Olvasd el az 1 Nefi 2:7-et, és figyeld meg, mit tett Lehi, 
miután családjával útnak indultak a vadonba. Milyen 
szóval tudnád jellemezni Lehi egyik fontos jellemvoná-
sát?   
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A harmadik lépés elkerülhetetlenül következik az elő-
zőkből: kelletlenség a Mester parancsolatainak teljesí-
tése iránt [lásd T&Sz 58:29]. […]

Megkérlek benneteket, hogy összpontosítsatok az élő 
próféták azon parancsolatára, amelyik a leginkább 
bosszant titeket! Megkérdőjelezitek azt, hogy vo-
natkozik-e a parancsolat rátok? Találtok kézenfekvő 
kifogásokat arra, miért nem tehettek eleget a paran-
csolatnak most? Ingerültnek vagy bosszúsnak érzitek 
magatokat azokkal szemben, akik emlékeztetnek 
benneteket a parancsolatra? Kelletlenül tartjátok be? 
Óvakodjatok a gonosz megtévesztésétől! Óvakod-
jatok a zúgolódástól!” (Óvakodjatok a zúgolódástól! 
Liahóna, 2002. jan. 98–100.).

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit tehetsz akkor, ha zúgolódáson 

(panaszkodáson) kapod magad egy parancsolatot vagy egyházi 
normát illetően?

1 Nefi 2:16–19
Nefi megértésért imádkozik az Úrhoz
Olvasd el az 1 Nefi 2:16, 19-et, és jelöld be, mire 
vágyott Nefi, illetve hogy mit tett azért, hogy elfogadja 
az Úr parancsolatait, melyeket atyján keresztül kapott. 
Habár Nefi nem zúgolódott, gondolkodj el azon, hogy 
az 1 Nefi 2:16-ban írt szavai arról, hogy az Úr meg-
lágyította a szívét, miként utalnak arra, hogy neki is 
nehéz lehetett elhagyni Jeruzsálemet.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban mesélj el egy 
olyan alkalmat, amikor Nefihez hasonlóan te is Mennyei 

Atyához imádkoztál, és megtapasztaltad, ahogy a Lélek meglá-
gyítja a szívedet, vagy amikor bizonyságot nyertél valamiről, amit 
az Úr mondott.

Nefi tapasztalata a következő evangéliumi tantételt 
tanítja számunkra: Ha Istenhez fordulunk, Ő meglá-
gyíthatja a szívünket, hogy elhiggyük a szavait.

Olvasd el az 1 Nefi 2:17–18-at, és keresd meg, milyen 
vágyai és tettei voltak Nefinek, miután az Úr meglá-
gyította a szívét. Gondolkodj el azon, mit tanulhatsz 
Nefi, Sam, Lámán és Lemuel különböző reakcióiból. A 
következő fontos igazság: Amikor megosztjuk, amit 
a Szent Lélek segítségével tanultunk, mások is 
hihetnek majd szavainknak.

 5. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor egy másik ember szavai az Isten sza-

vába vetett hitre indítottak téged, ahogyan Sam is hitt Nefinek.

Gondolj valakire, akivel megoszthatnál valamit, amit a 
Lélek segített megtanulnod, és amiről érzed, hogy igaz. 

1 Nefi 2:8–14
Lámán és Lemuel zúgolódnak atyjuk ellen
Lehi mind a négy fia ugyanazon az utazáson vett részt, 
de útjukat az Isten parancsolatai iránti különböző 
hozzáállás kísérte.

Tanulmányozd az 1 Nefi 2:8–10-et, és karikázd be a 
folyó és a völgy szavakat.

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit 
gondolsz a következő kérdésről: Szerinted mit próbált Lehi 

megtanítani Lámánnak és Lemuelnek azzal, hogy egy folyóhoz és 
egy völgyhöz hasonlította őket?

Olvasd el az 1 Nefi 2:11–14-et, és keresd meg, mi miatt 
zúgolódott atyja ellen Lámán és Lemuel. (Megjegyzés: A 
merevnyakúság szó makacsságot és kevélységet takar.)

Az egyik oka annak, hogy Sátán zúgolódásra biztat, az, 
hogy ezzel megakadályozzon minket az élő próféták, az 
ihletett vezetők és a szülők követésében. H. Ross Wor-
kman elder a Hetvenektől beszélt a zúgolódásról. Azt 
mondta, hogy „a zúgolódásnak három lépése van, mind-
egyik a következőhöz vezet az engedetlenség lejtőjén”.

Először is, amikor az emberek zúgolód-
nak, a saját ítéletükre támaszkodnak, és 
megkérdőjelezik az élő próféták tanításait. 
„Először csak saját maguknak [teszik] fel 
a kérdést, majd [elültetik] azt mások 
elméjébe is.”

Másodszor: a zúgolódók „ésszerűsítésbe kezd[en]ek 
és kibúj[n]ak az alól, amire utasították őket. […] Így 
mentséget talál[n]ak az engedetlenségre.
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É

Földközi-tenger

Ismáel „a 
Náhomnak 
nevezett helyen” 
halt meg  
(1 Nefi 16:34)

„…attól kezdve 
megközelítőleg 
kelet felé 
mentünk” 
(1 Nefi 17:1)

„…a határvidéken…, a 
Vörös-tenger közelében” 
(1 Nefi 16:14)

„…megközelítőleg dél-délkeleti 
irányban” (1 Nefi 16:13)

„A határ mentén a Vörös-tenger 
partja közelében” (1 Nefi 2:5)

Bőség földje (?)

Vörös-tenger

Arab-sivatag

Jeruzsálem

Indiai-óceán

Perzsa-öböl

Holt-tenger

Galileai-tenger
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Ez lehet egy barát, egy családtag, egy egyházi vezető 
vagy egy tanító. Keress alkalmat rá a héten, hogy beszélj 
ezzel a személlyel és megoszd vele a bizonyságodat.

1 Nefi 2:20–24
Az Úr biztosítja Nefit arról, hogy engedelmessége révén 
boldogulni fog
Keresd meg és jelöld be az 1 Nefi 2:20– 21-ben álló 
ígéretet. Ez az ígéret 34 alkalommal fordul elő a Mor-
mon könyvében. A Mormon könyve tanulmányozása 
során látni fogod, hogy az Úr Nefihez intézett szavai 
teljes mértékben beteljesedtek. A mai lecke befejezése-
ként olvasd el az 1 Nefi 2:22–24-et.

Isten megáldja mindazokat, akik engedelmesek és 
hithűek. Gondolkodj el azon, milyen mértékben vagy 
engedelmes Isten parancsolatai iránt. Miként lehet-
nél még engedelmesebb? Cselekedj a Lélektől kapott 
benyomások szerint.

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

2. RÉSZ: 3. NAP

1 Nefi 3–4
Bevezetés
Az Úr megparancsolta Lehinek, hogy küldje vissza a 
fiait Jeruzsálembe, hogy szerezzék meg Lábántól a réz-
lemezeket. Bár Lámán és Lemuel nem értették, hogyan 
teljesíthetnék ezt a parancsot, Nefi hitt abban, hogy az 
Úr utat készít majd számukra, hogy végrehajthassák, 
amit kért tőlük. Az ismétlődő nehézségek ellenére Nefi 
hithűen kitartott amellett, hogy megtegye, amit az Úr 
kért. Ennek eredményeként a Szent Lélek vezette, és 
sikeresen megszerezte a lemezeket. Nefi élménye azt 
mutatja, hogy az állhatatos engedelmesség érdemessé 
tesz minket az Úr segítségére a nehéz helyzetekben.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Lehi fiai visszatérnek Jeruzsálembe
Előfordult-e már, hogy nehéz helyzettel kellett szem-
benézned, és eltűnődtél, hogyan lehetne megoldani? 
A mai lecke megerősítheti hitedet és eltökéltségedet, 
hogy engedelmes legyél, amikor nehéz helyzetekkel 

nézel szembe. Kezdd azzal, hogy elolvasod az 1 Nefi 
3:1–6-ot, és jelöld meg a szentírásodban, milyen 
parancsot adott az Úr Lehinek a fiai számára. Figyeld 
meg, miben volt más az, ahogyan Lámán és Lemuel, 
illetve Nefi reagált az Úr parancsára.

Hogy jobban megértsd, milyen nehéz dolgot paran-
csolt az Úr, hasznos lehet tudni, hogy a Jeruzsálem 
és a Vörös-tenger (az Akabai-öböl) közötti távolság 
mintegy 290 kilométer volt, és forró, sivár, rablók által 
uralt területen át vezetett az út. Lehi és családja ezen a 
ponton túl még további három napot ment a vadonban 
(lásd 1 Nefi 2:5–6), most pedig azt mondta az Úr, hogy 
fiainak vissza kell térniük Jeruzsálembe. Olvasd el az 
1 Nefi 3:7–8-at, és keresd meg, mivel indokolta Nefi, 
hogy kész engedelmeskedni az Úr parancsának.

Nefi bizonyságot tett arról a tantételről, hogy ha meg-
tesszük, amit az Úr parancsol, akkor Ő utat készít 
számunkra, hogy elvégezzük azt. Ahogy folytatod 
az 1 Nefi 3 tanulmányozását, gondolkodj el azon, hogy 
Nefi bátorságának és elkötelezettségének példája mi-
ként inspirál téged nagyobb fokú engedelmességre és 
nagyobb hitre az Úrban. Fordíts különös figyelmet arra, 
hogy miként reagált Nefi a nehézségekre. Noha Nefi 
megpróbáltatásokkal nézett szembe, miközben ő és fi-
vérei megkísérelték megszerezni a rézlemezeket, mégis 
úgy döntött, hogy nem fog zúgolódni (lásd 1 Nefi 3:6).

A rézlemezek „a zsidók feljegyzés[ét]” (1 Nefi 3:3), 
vagyis az ő szentírásaikat tartalmazták. Megtalálhatók 
voltak köztük olyan írások és információk, amelyek 
jelenleg az Ószövetség részét képezik, valamint további 
prófétai művek is. Olvasd el az 1 Nefi 3:19–20-at, és 
húzd alá, mit tartalmaztak a rézlemezek, ami olyan fon-
tossá tette őket Lehi családja és leszármazottai számára.

Szentírás-memoriter – 1 Nefi 3:7
Olvasd el háromszor az 1 Nefi 3:7-et (variálhatod, 
hogyan olvasod, hangosan vagy magadban). Csukd 
be a szentírásodat, és próbálj meg írásban válaszolni 
a következő kérdésekre anélkül, hogy belenéznél a 
versbe:

• Kihez beszélt Nefi?   
 

• Minek a megtételére kötelezte el magát?   
 

• Mit tudott Nefi, mit fog tenni az Úr?   
 

Nyisd ki a szentírásaidat, és vesd össze válaszaidat az 
1 Nefi 3:7-tel.

Joseph Smith próféta ezt mondta: „…felállítottam 
magamnak ezt a szabályt: Amikor az Úr parancsol, akkor 
cselekedj! ” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith 
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[2007]. 167.). Ezt a kijelentést oda is írhatod a szentírá-
saidban az 1 Nefi 3:7 mellé.

1 Nefi 3:10–31
Lábán eltulajdonítja Lehi vagyonát, és megpróbálja 
megölni Nefit és a fivéreit
Isten különféleképp áld meg minket, amikor engedel-
meskedünk a parancsolatainak. Nefinek a rézlemezek 
megszerzéséhez kapcsolódó élménye alátámasztja 
az arról táplált bizonyságát, hogy Isten utat biztosít 
gyermekei számára a parancsolatainak való enge-
delmességre (lásd 1 Nefi 3:7). A következő táblázat 
segítségével tanulmányozd Lehi fiainak a rézlemezek 
megszerzésére tett első két kísérletét. Írd be a válaszo-
kat a megfelelő helyekre, vagy végezd el a feladatot a 
szentírás-tanulmányozási naplódban.

Megjegyzés: Nefi idején a sorsvetés (lásd 1 Nefi 3:11) a 
döntéshozatal megszokott módja volt. A sorsvetéssel 
Nefi és fivérei az Úr útmutatását kérték a rézlemezek 
megszerzésére adott parancsolat teljesítéséhez (lásd Pél-
dabeszédek 16:33; Kalauz a szentírásokhoz: sorsvetés).

Kérdések Első kísérlet 
(1 Nefi 3:10–18)

Második kísérlet 
(1 Nefi 3:21–31)

 1. Ki ment el?

 2. Mit 
csinált(ak)?

 3. Hogyan reagál-
tak a fivérek a 
kudarcba ful-
ladt kísérletre?

 1. Miután a rézlemezek megszerzésére tett első kísérle-
tük kudarcot vallott, Nefi és fivérei „rendkívül 

elszomorodt[ak]” (1 Nefi 3:14). Nézd át az 1 Nefi 3:15–16-ot, és 
írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, miben különbözött 
Nefi reakciója az első kudarc után a fivérei reakciójától.

 2. Miután elgondolkodsz a második kísérleten, (lásd 
1 Nefi 17:21–31), válaszold meg a következő kérdést a 

szentírás-tanulmányozási naplódban: Miként akadályoz meg min-
ket Isten meghallásában a harag, a zúgolódás és a hitetlenség?

1 Nefi 4:1–26
Nefi megszerzi a rézlemezeket
Keresd meg, milyen kérdéseket tett fel Lámán és 
Lemuel az 1 Nefi 3:31-ben. Nefi helyében hogyan 
válaszolnál a kérdéseikre? Olvasd el az 1 Nefi 4:1–3-
at, és figyeld meg, Nefi mit válaszol fivérei kérdése-
ire. Mit gondolsz, miért választotta Nefi Mózes és a 

Vörös-tenger példáját a válaszadás során? Írj ide egy 
olyan kifejezést Nefi fivéreinek adott válaszából, ame-
lyet felemelőnek tartasz:   
 

Mózes hasonlóan lehetetlennek tűnő feladattal nézett 
szembe, amikor azt a parancsot kapta, hogy vezesse ki 
Izráel gyermekeit Egyiptomból. Többszöri próbálkozás 
ellenére sem tudta meggyőzni a fáraót, hogy engedje 
szabadon az izráelitákat. Mózes azonban kitartóan 
próbálta véghezvinni az Úr parancsát, és az Úr utat 
készített számára, hogy kiszabadítsa az izráelitákat.

Nefi a saját körülményeire vonatkoztatta Mózes pél-
dáját, és biztos volt abban, hogy Isten számára is utat 
készít majd ahhoz, hogy valamiképp megszerezze a 
rézlemezeket. A beszámoló hátralévő részének tanul-
mányozása közben figyeld meg, mit eredményezett 
Nefi kitartása és eltökéltsége, hogy engedelmes legyen 
a kezdeti nehézségek ellenére is.

Előfordult-e már veled, hogy meg kellett tenned va-
lamit, illetve sugalmazást éreztél valami megtételére, 
de nem értetted rögtön, hogy miért, mikor és hogyan? 
Harold B. Lee elnök megjegyezte, hogy az ilyen hely-
zetekben gyakran szeretnénk látni az adott dolgot „az 
elejétől a végéig”, mielőtt követnénk az Úr útmutatá-
sát, és a következő tanácsot adta: „Meg kell tanulnotok 
a fény peremén járni, és talán néhány lépést tenni a 
sötétségbe [az ismeretlenbe], és akkor meg fogjátok 
látni, hogy a fény megjelenik és előttetek mozog” 
(idézve: Boyd K. Packer, “The Edge of the Light,” BYU 
Today, Mar. 1991, 23).

Olvasd el az 1 Nefi 4:4–7-et, és határozd meg, hogyan 
lépett Nefi hittel a sötétségbe (az ismeretlenbe).
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Megjegyzések és háttér-információk
Parancs Lábán megölésére
Joseph Smith próféta azt tanította, hogy az Úr állítja 
fel a helyes és a helytelen normáját: „Isten azt mondta: 
»ne ölj« [2 Mózes 20:13]; más alkalommal pedig azt: 
»mindenestől veszítsd ki őket« [5 Mózes 20:17]. Ez a 
tantétel vezérli a menny kormányzását – azon körül-
ményekre szabott kinyilatkoztatás, amelyek közé a 
királyság gyermekei kerülnek. Bármi, amit Isten meg-
követel, az helyes, függetlenül attól, hogy mi az, akkor 
is, ha az események bekövetkeztével még hosszú ideig 
nem látjuk annak okát. Ha először Isten királyságát 
keressük, akkor minden jó dolog hozzáadatik ehhez” 
(in History of the Church, 5:135).

A következők figyelembe vétele segíthet megértenünk, 
miért kívánta az Úr Nefitől, hogy ölje meg Lábánt: 
Az Úr legalább két lehetőséget adott Lábánnak, hogy 
készségesen megváljon a rézlemezektől, de Lábán 
„nem volt hajlandó hallgatni az Úr parancsolataira” 
(1 Nefi 4:11). Lábán hazug volt és rabló, Lámán életére 
tört, és megpróbálta megölni Lehi mind a négy fiát, 
ami a mózesi törvény értelmében halálbüntetést vont 
maga után (lásd 2 Mózes 21:14). Az Úr tudta, hogy 
elengedhetetlenül fontos, hogy Lehinek és leszárma-
zottainak birtokában legyen a szentírásbeli feljegyzés, 
akkor is, ha ezért „egy ember vész el” (1 Nefi 4:13).

A rézlemezek amellett, hogy megáldották a Mormon 
könyve népeit és nemzeteit, megőrizték és elérhetővé 
tették az ősi próféták tanításait napjainkra, amikor né-
hány rajtuk lévő írás átmásoltatott az aranylemezekre, 
amelyekről a Mormon könyve le lett fordítva (például 
Ésaiástól származó idézetek és Zénós allegóriája). 
A Mormon könyvén keresztül ezek a rézlemezekről 
származó tanítások már eddig is megáldotta emberek 
millióinak életét és a világ nemzeteit, és teszi majd ezt 
a jövőben is. Végső soron ez forgott kockán akkor, ami-
kor Nefi Lábán felett állva követte a Lélek hangját.

Ezra Taft Benson elnök „három rövid iránymutatást” 
adott, melyek segítségével elkerülhetjük a megtévesz-
tést a nehéz helyzetekben:

„1. Mit mondanak erről az alapművek? 
»A tanításra és bizonyságtételre hallgas-
satok! Ha nem ekként szólnak[, akkor 
nincs világosság bennük]« – mondta 
Ésaiás. (Ésaiás 8:20.) […]

Szorgalmasan tanulmányoznunk kell a 
szentírásokat! Különös fontossággal bír számunkra a 
Mormon könyve és a Tan és a szövetségek. […]

Milyen jelentőséggel bír a „mindazonáltal mentem 
előre” kifejezés (1 Nefi 4:7)?   
 

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
helyzetről, amelyben egy fiatal férfit vagy nőt felkérnek 

valaminek a megtételére, illetve a Szent Lélek valaminek a meg-
tételére készteti őket, de nem tudják előre, mi lesz a dolgok kime-
netele. Talán veled is megesett, hogy hittel mentél előre anélkül, 
hogy előre tudtad volna, hogyan vagy mikor fog segíteni Isten. 
Ha volt ilyen élményed, írj róla a naplódban. Esetleg meg is oszt-
hatod az órán.

Nefi csupán azt követően tudta meg, hogy miért, mikor 
és hogyan fog az Úr segíteni neki megszerezni a leme-
zeket, miután engedte, hogy a Szentlélek irányítsa, és 
miután eldöntötte, hogy hittel fog előrehaladni. Olvasd 
el az 1 Nefi 4:8–26-ot, és figyeld meg, hogyan segített 
neki az Úr a rézlemezek megszerzésében.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorold fel, mi-
lyen indokokat adott Nefinek a Lélek Lábán megölésére 

(lásd 1 Nefi 4:8–13).
 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit tanultál Nefi a rézlemezek meg-

szerzésére tett utolsó próbálkozásából, ami segíthet sikeresen 
szembenézned az életedben most vagy a jövőben előtted álló ki-
hívásokkal?
Amikor olyan pillanatokkal szembesülsz a saját éle-
tedben, amikor nem tudod a hogyant, a miértet vagy 
a mikort, emlékezz arra a tantételre, amelyet Nefi 
élménye szemléltet: Amikor gyakoroljuk az Istenbe 
vetett hitünket, és törekszünk rá, hogy megtegyük, 
amit kér tőlünk, még akkor is, ha nem látjuk annak 
a kimenetelét, akkor Ő a Szentlélek befolyása által 
irányítani fog minket.
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2. A második útjelző: mit mondanak erről a témáról az 
egyház utolsó napi elnökei – különös tekintettel a most 
élő elnökre? […]

Csupán egyetlen olyan ember él ma a földön, aki az 
egyház nevében szól. (Lásd T&Sz 132:7; 21:4.) Ez az 
ember [az egyház] elnöke. Mivel az egyház elnöke a 
mai napokban adja át számunkra az Úr szavát, az ő 
szavai még nagyobb jelentőséggel bírnak számunkra, 
mint a halott prófétáké. Amikor a Szentlélek hatása 
alatt szól hozzánk, a szavai szentírások. (Lásd T&Sz 
68:4.) […]

Az elnök bármely témában szót emelhet, amelyről úgy 
érzi, hogy szükséges a szenteknek. […]

3. A harmadik és utolsó próba pedig a Szentlélek, a 
Lélek próbája. A Lélek által »minden dolgot illetően 
tudhat[juk] az igazat« (Moróni 10:5). Ez a próba csak 
akkor lehet teljes mértékben hatékony, ha tiszták és 
erényesek az illető Istenhez kötődő kommunikációs 
csatornái, és nem zárja el ezeket a bűn” (in Conference 
Report, Oct. 1963, 16–17).

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 3–4-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

2. RÉSZ: 4. NAP

1 Nefi 5–6, 9
Bevezetés
Lehi próféta felesége, Sária, attól tartott, hogy fiai nem 
fognak visszatérni Jeruzsálemből. Lehi az Úrba vetett 
bizalmának kifejezésre juttatásával nyújtott neki vi-
gaszt. Amikor fiai biztonságban visszatértek a leme-
zekkel, Sária erősebb bizonyságot nyert arról, hogy 
Isten keze irányítja és védelmezi a családját. Amikor 
Lehi tanulmányozta a rézlemezeket, „eltelt a Lélek-
kel, és prófétálni kezdett az ő magjára vonatkozóan” 
(1 Nefi 5:17). E lecke tanulmányozása közben gondol-
kodj el személyes szentírás-tanulmányozásodon és 
azon, hogy mit tehetnél, hogy elnyerd az Isten szavá-
nak kutatásából fakadó erőt.

1 Nefi 5:1–9
Lehi fiai biztonságban visszatérnek családjukhoz a vadonba
A út Jeruzsálembe és vissza valószínűleg több hétig 
is eltartott Nefinek és fivéreinek. Gondolj egy olyan 
időszakra, amikor egy testvéred, szülőd vagy egy 
ismerősöd hosszabb időre elutazott, például misszióba, 
iskolába vagy katonai szolgálatra. Mi aggasztott (illetve 
mit gondolsz, mi aggasztotta a szüleidet) a szerettei-
tektől való hosszú elválás során? Olvasd el az 1 Nefi 
5:1–3-at, és keresd meg, milyen aggodalmaknak adott 
hangot Sária Lehinek a fiai Jeruzsálembe való visszaté-
rése kapcsán.

Tanulmányozd az 1 Nefi 5:4–6-ot, és keresd meg, mit 
felelt Lehi Sária aggályaira.

 1. Saját szavaiddal írd 
le a szentírás-tanulmá-

nyozási naplódba Lehinek a 
feleségéhez intézett válaszát.

Gondolkodj el a 
következő kérdéseken:

• Mi van nagy hatással 
rád abban, ahogyan 
Lehi Sária aggályaira 
reagált?

• Miként tanúskodnak 
Lehi szavai hitről és 
bátorságról, melyeket 
az Istentől kapott 
kinyilatkoztatásokból 
merített?

Az 1 Nefi 5:6 szerint milyen hatással volt Lehi bizony-
sága Sáriára?   
 

Két igazság, amelyet Lehi és Sária ezen élményéből 
tanulhatunk, a következő: az Úr megáldhat minket 
bizonyossággal, amikor követjük a sugalmazását, va-
lamint vigaszt és erőt nyújthatunk másoknak, amikor 
kifejezzük Istenbe vetett hitünket.

 2. Írj egy olyan időszakról a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, amikor egy nehézségben érezted Isten vigasz-

taló bizonyosságát, megosztottad bizonyságodat valaki más vi-
gasztalására vagy megerősítésére, illetve valaki más hittel teli 
szavai vigaszt és erőt nyújtottak neked.

Olvasd el az 1 Nefi 5:7–9-et, és figyeld meg, milyen 
hatással volt ez az élmény Sária hitére.

• Mit tanult Sária ebből az élményből?   
 

A szentírások megértésének 
egyik módja az, ha saját sza-
vainkkal is megfogalmazzuk 
a tantételeket. Az olvasottak 
akár írásbeli, akár szóbeli 
megfogalmazása segíteni fog 
jobban megértened a szent-
írásokban álló igazságokat, 
továbbá lehetőséget nyújt az 
Úr Lelkének, hogy tanúságot 
tegyen az igazságokról.

Saját szavaiddal való 
megfogalmazás
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során. Tartsd szem előtt, hogy a rézlemezeket hit és 
áldozathozatal által szerezték meg, valamint hogy a 
rézlemezek nélkül Lehi és családja nem kaphatta volna 
meg a szükséges áldásokat az útjuk során (lásd 1 Nefi 
5:22). Amikor tanulmányozod a szentírásokat, eltel-
hetsz az Úr Lelkével, továbbá erőt és hitet kaphatsz 
parancsolatai betartásához.

1 Nefi 6:1–6
Nefi azért ír, hogy meggyőzzön mindenkit, jöjjenek Jézus 
Krisztushoz
Válassz egy könyvet az otthonodból, vagy gondolj 
egy könyvre, amelyet jól ismersz. Szerinted mi volt a 
szándéka az írónak azzal, hogy megírta ezt a könyvet? 
Hogyan segít neked olvasás közben a szerző szándé-
kának ismerete?

Olvasd el az 1 Nefi 6:3–6-ot, és húzd alá, mi volt Nefi 
szándéka feljegyzése megírásával. Az „Ábrahám Is-
tene, és Izsák Istene és Jákób Istene” kifejezés (4. vers) 
Jehovára utal, aki maga Jézus Krisztus. Nefi szándékát 
minden további író továbbvitte, akinek írásai megta-
lálhatók a Mormon könyvében: A Mormon könyve 
egyik célja, hogy meggyőzzön minden embert, 
hogy jöjjön Jézus Krisztushoz.

 5. Írj arról a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy 
miként fogja befolyásolni számodra a Mormon könyve ta-

nulmányozását az, hogy tudod, mi volt Nefi szándéka a feljegy-
zése megírásával.

1 Nefi 9
Nefi két sorozat feljegyzést készít
Az 1 Nefi 9-ben (lásd még a 6. fejezetet) Nefi  elmondta,  
hogy azt a parancsot kapta, készítsen két sorozat 
feljegyzést. Ezeket Nefi kis- és nagylemezeiként 
ismerjük. A kislemezeken népe szent történelme áll 

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Miben hasonlít Sária bizonysága az 

1 Nefi 5:8-ban Nefi bizonyságához az 1 Nefi 3:7-ben?

1 Nefi 5:10–22
Lehi tanulmányozza a rézlemezeket
Nefi és fivérei kockára tették az életüket, feláldozták 
családi kincseiket, sokat utaztak és isteni védelemben 
részesültek, hogy megszerezzék a rézlemezeket. Ha 
Lehi családjának tagja lennél, milyen hatással lettek 
volna erőfeszítéseik a rézlemezeken álló feljegyzések 
tanulmányozása iránti hozzáállásodra?

Miután fiai biztonságban visszatértek, Lehi tanul-
mányozni kezdte a rézlemezek tartalmát. Olvasd el 
az 1 Nefi 5:11–14-et, és húzd alá, mit tartalmaztak a 
rézlemezek.

Olvasd el az 1 Nefi 5:17–20-at, és keresd ki, milyen ha-
tással volt Lehire a rézlemezek tanulmányozása. Az e 
versekből tanultak alapján hogyan fejeznéd be a követ-
kező kijelentést? (Lásd 1 Nefi 5:17): Amikor tanulmá-
nyozzuk a szentírásokat, ez történhet velünk:   
 

Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
megerősítette ezt az igazságot:

„[A]mikor Istenhez akarunk szólni, imádkozunk. És 
amikor azt szeretnénk, hogy Ő szóljon hozzánk, kutat-
juk a szentírásokat, mert szavait a prófétáin keresztül 
kapjuk. Ő tanítani fog bennünket, ahogyan figyelünk a 
Szent Lélekre.

Ha mostanában nem hallottátok az Ő hangját szólni 
hozzátok, akkor forduljatok a szentírásokhoz új sze-
mekkel és fülekkel! Ezek a mi lelki mentőköteleink” 
(Szentírások: Isten ereje a szabadulásunkhoz. Liahóna, 
2006. nov. 27.).

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor kutattad a szentírásokat, és érezted az 

Úr Lelkét.

Olvasd el az 1 Nefi 5:21–22-t, és keresd meg, miért 
bírtak „nagy értékkel” a lemezek Lehi és családja 
számára.

Lapozd fel az „Ahogy kutatom az Írást” című himnuszt 
(Himnuszok, 177. sz.), és figyeld meg, milyen áldáso-
kat kaphatunk a szentírások tanulmányozása révén. 
Gondolkodj el a te mindennapos szentírásolvasásodon. 
Hogyan válhatnál jobbá a szentírások tanulmányozá-
sában?   
 

Bölcsesség rejlik a szentírások tanulmányozásában a 
halandóságon – a mi vadonunkon – át vezető utunk 
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1 Nefi 7:1–5
Az Úr megparancsolja Lehi fiainak, hogy térjenek vissza 
Jeruzsálembe Ismáelért és a családjáért
Gondolj a saját családodra, és gondolkodj el azon, 
hogy miért fontosak a családok Isten tervében.

Olvasd el az 1 Nefi 7:1–2-t, és keresd meg, mit paran-
csolt az Úr Lehinek, mit tegyenek a fiai, valamint miért 
akarta, hogy megtegyék azt. (Segítségedre lehet, ha 
tudod, hogy a mag szó az 1 Nefi 7:1-ben gyermekekre 
és utódokra utal.)

Az egyik igazság, amelyet ezekből a versekből tanulha-
tunk, az, hogy az Úr megparancsolja nekünk, hogy 
házasodjunk meg és neveljünk gyermekeket Neki. 
Ahogy tovább tanulmányozod az 1 Nefi 7-et, tedd fel 
magadnak a kérdést, vajon miért annyira fontos az 
Úrnak a házasság és a család, hogy megparancsolja 
Nefinek és fivéreinek, hogy a vadonon át sok napi 
fáradságos utazással térjenek vissza Jeruzsálembe.

Olvasd el a következő részt „A család: Kiáltvány a 
világhoz” kiadványból, és határozd meg, mit jelentet-
tek ki az utolsó napi próféták a házasság fontosságá-
ról: „Mi, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa 
ünnepélyesen kijelentjük, hogy a férfi és nő közötti há-
zasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet 
játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendelteté-
sére vonatkozó tervében” (Liahóna, 2010. nov. 129.).

Esetleg bekarikázhatod „az Úrnak” kifejezést az 1 Nefi 
7:1-ben. Gondolkodj el azon, hogy mit jelent ez a kife-
jezés a napjainkban.

Miközben elolvasod a következő tanítást „A család: 
Kiáltvány a világhoz” kiadványból, keress további 
meglátásokat arról, mit jelent gyermekeket nevelni az 
Úrnak:

majd – a próféták szolgálata és az Úr kinyilatkoztatá-
sai –, a nagylemezeken pedig a világi történelem (lásd 
1 Nefi 9:2–4). Nefi az „ezek a lemezek” és „a többi 
lemez” megnevezéssel utal a kétféle lemezre, amely 
elkészítésére az Úr parancsot adott neki. Írj a margóra 
a szentírásaidban az 1 Nefi 9mellé egy ehhez hasonló 
jegyzetet, hogy segítsen emlékezned, mely sorozat 
lemezre utal Nefi: „ezek a lemezek” = a kislemezek (szent); 
„a többi lemez” = a  nagylemezek (világi).

A Mormon könyve tanulmányozása közben meg fogod 
érteni, miért vezetett Nefi kétféle feljegyzést. Nefi su-
galmazást kapott arra, hogy készítsen a kislemezeken 
kivonatot – vagyis rövid átiratot – atyja feljegyzéséről 
(amely az 1 Nefi 1–8-ban található). Közel ezer évvel 
később Mormon próféta azt az utasítást kapta az Úrtól, 
hogy tegye az aranylemezek mellé Nefi kislemezeit is 
(lásd Mormon szavai 1:7). Egyikük sem tudta, miért 
kell azt tenniük, amit kértek tőlük (lásd 1 Nefi 9:5), 
mégis engedelmeskedtek az Úr parancsának.

 6. Amikor személyes tanulmányozásod során elolvasod 
az 1 Nefi 9-et, gondolkodj el azon és jegyezd fel a szentí-

rás-tanulmányozási naplódba, hogy miért fontos engedelmes-
kedni az Úrnak még akkor is, amikor nem teljesen értjük az Ő 
szándékait.

 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódba:

Tanulmányoztam az 1 Nefi 5–6-ot és 9-et, és a mai napon elvé-
geztem ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

3. RÉSZ: 1. NAP

1 Nefi 7
Bevezetés
Nefi az Úr iránti teljes elkötelezettsége mutatkozik meg 
az 1 Nefi 7-ben. Fivéreivel engedelmeskedett az Úr 
azon parancsának, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe, 
és hozzák magukkal a vadonba Ismáelt és családját. A 
visszafelé vezető úton Lámán, Lemuel és Ismáel néhány 
családtagja fellázadtak Nefi ellen, és vissza akartak térni 
Jeruzsálembe. Amikor megkötözték Nefit és az életére 
törtek, ő hittel imádkozott, majd az Úr megszabadította, 
ő pedig őszintén megbocsátott azoknak, akik üldözték 
őt. E lecke tanulmányozása közben gondolkodj el azon, 
hogy miként tudsz olyan hithűen reagálni a parancsola-
tokra és a nehézségekre, ahogyan azt Nefi tette.

Nefi és fivérei beszélnek Ismáel családjával
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„Kijelentjük, hogy Isten gyermekeinek adott azon 
parancsolata, mely szerint sokasodjanak és töltsék be a 
földet, még mindig érvényben van. […]

A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretet-
ben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és 
lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, 
és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedel-
meskedő állampolgárok legyenek. A férjek és feleségek 
– anyák és apák – felelni fognak Isten előtt ezen kötele-
zettségek teljesítéséért” (Liahóna, 2010. nov. 129.).

Olvasd el az 1 Nefi 7:3–5-öt, és figyeld meg, hogyan 
segített az Úr Lehi fiainak, hogy teljesítsék utasításait. 
Hogyan segített az Úr Ismáelnek és családjának elfo-
gadni a meghívást, hogy csatlakozzanak Lehi családjá-
hoz a vadonban?

 1. Kérd meg egy szülődet, egyházi vezetődet vagy taní-
tódat, hogy javasoljon három módszert, mely által a mai 

fiatalok felkészülhetnek a házasságra és arra, hogy gyermekeket 
neveljenek „az Úrnak”. Jegyezd fel tanácsaikat a szentírás-tanul-
mányozási naplódba.

1 Nefi 7:6–15
Nefi megpróbálja meggyőzni fivéreit, hogy folytassák 
útjukat a vadonban

Olvasd el az 1 Nefi 
7:6–7-et, és keresd meg, 
miért lázadt fel Lámán, 
Lemuel és Ismáel néhány 
családtagja a vadonon át 
tartó útjuk során. Kép-
zeld el, milyen lehet Nefi 
helyében lenni ebben a 
helyzetben. Gondolj bele, 
mit mondanál Lámánnak, 
Lemuelnek és Ismáel 
családjának, hogy meg-
próbáld meggyőzni őket, 
hogy folytassák útjukat a 
megígért föld felé.
Olvasd el az 1 Nefi 
7:8–12-t, és keresd meg, 
milyen kérdéseket tett fel 

Nefi a fivéreinek, hogy meggyőzze őket, ne térjenek 
vissza Jeruzsálembe. Nefi szerint milyen három igaz-
ságról feledkeztek meg a fivérei?

Válaszold meg a következőket a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 2. Hogyan segíthetett volna e három igazság szem előtt 
tartása Lámánnak és Lemuelnek abban, hogy hűek ma-

radjanak az Úrhoz?

A szentírás-tanulmányozásod 
jelentőségteljesebbé válik, 
ha magad elé képzeled a 
történéseket. Képzeld el, mit 
éreznél és mit tennél, ha része 
lennél a szentírásokban leírt 
eseménynek. Ez abban is se-
gíthet, hogy felismerd, miben 
hasonlítanak a szentírásbeli 
feljegyzések az életedben lévő 
helyzetekhez, és felkészíthet a 
szentírásokban tanított igaz-
ságok alkalmazására.

A szentírások magunk 
elé képzelése

 3. Sorolj fel 4–5 áldást, amelyet az Úrtól kaptál. Hogyan 
segíthet neked hűen az Úr követését választani az, ha em-

lékszel mindarra, amit az Úr érted tett?
Olvasd el az 1 Nefi 7:13–15-öt, és keresd meg, mit 
mondott Nefi, mi fog történni Lámánnal, Lemuellel és 
Ismáel lázadó családtagjaival, ha visszatérnek Jeruzsá-
lembe.

 4. Írj egy bekezdést a szentírás-tanulmányozási nap-
lódba arról, hogy miért elengedhetetlen fontosságú ész-

ben tartani azt, hogy mit tett érted az Úr, illetve követni az Ő 
útmutatását.

1 Nefi 7:16–22
Az Úr kiszabadítja Nefit
Továbbra is képzeld el, milyen lehet Nefi helyében 
lenni, ahogy elolvasod az 1 Nefi 7:16-ot. Mit tennél?

Nefi imádkozott. Olvasd el imáját az 1 Nefi 7:17–18-
ban, és keresd meg, miért imádkozott.

Figyeld meg: Nefi azt kérte, hogy „hit[e] szerint” 
szabadítsák ki. Az egyik lecke, amelyet ezekből a 
versekből tanulhatunk, az, hogy Isten hitünk szerint 
válaszolja meg az imáinkat. Hittel imádkozni azt 
jelenti, hogy az Úrba vetett bizalommal imádkozunk, 
ami mindig magában foglalja a cselekvésre való hajlan-
dóságot.

Tanulmányozd a következő kijelentést David A. Bednar 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából Nefinek az 
1 Nefi 7:17-ben álló imájáról, valamint az engeszte-
lésnek a szívünk megváltoztatására képes hatalmáról. 
Húzz alá minden olyan kifejezést, amely segít meg-
értened, miért fontos a cselekvésre való hajlandóság, 
amikor hittel imádkozunk.

„Tudjátok, hogy valószínűleg miért 
imádkoztam volna, ha a fivéreim megkö-
töztek volna? Az imámban benne lett 
volna a kérés, hogy valami rossz történjen 
a fivéreimmel, és ilyesforma kifejezéssel 
zártam volna: »kérlek, ments meg a 

fivéreim kezéből«, vagy más szavakkal: »Kérlek, ments 
ki ebből a kalamajkából, most rögtön!« Különösen 
érdekes számomra, hogy Nefi nem azért imádkozott, 
amiért valószínűleg én tettem volna, hogy megváltoz-
zanak a körülményei. Ehelyett inkább erőért imádko-
zott, hogy meg tudja változtatni a körülményeit. És 
hadd tegyem hozzá, hogy szerintem pontosan azért 
imádkozott ily módon, mert tudta, érezte és megta-
pasztalta a Szabadító engesztelésének képessé tévő 
hatalmát. […]

Fivéreim és nőtestvéreim, e jelenet vonatkozása meg-
lehetősen nyilvánvaló mindannyiunk számára. Amikor 
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ti és én eljutunk oda, hogy megértjük és alkalmazzuk 
az engesztelés képessé tevő hatalmát a saját életünk-
ben, akkor erőért fogunk imádkozni, hogy meg tudjuk 
változtatni a körülményeinket, ahelyett, hogy körül-
ményeink megváltozásáért imádkoznánk. Akkor a 
cselekvést elszenvedő alanyok helyett azzá válunk, aki 
cselekszik (lásd 2 Nefi 2:14)” (“‘In the Strength of the 
Lord’ (Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 
10:10; Alma 20:4),” in Brigham Young University 2001–
2002 Speeches [2002], 124).

 5. Válaszolj a következő kérdések egyikére a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

 a. Imádkoztál-e már hittel az életedben, és felismerted-e az Úr 
imádra adott válaszát? Mikor?
 b. Hogyan követheted Nefi példáját az imádkozásban és abban, 
hogy erőt kérj körülményeid megváltoztatásához, ahelyett, hogy 
körülményeid megváltozásáért imádkoznál?

Miután Nefi kiszabadult a kötelékekből, a fivérei ismét 
megpróbáltak rátámadni. Olvasd el az 1 Nefi 7:19–21-
et, és határozd meg, mi gyakorol nagy hatást rád Nefi 
hozzáállásában. Gondolj egy olyan helyzetre a csalá-
dodban, amely megbocsátást kívánt. Gondolkodj el 
azon, miért olyan fontos, hogy a családtagok hajlan-
dóak legyenek megbocsátani egymásnak.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

3. RÉSZ: 2. NAP

1 Nefi 8
Bevezetés
Az 1 Nefi 8-ban Lehi az élet fájáról való látomásáról 
olvashatunk. Lehi nagy örömet érzett, amikor evett a 
gyümölcsből, amely az engesztelés áldásait jelképezte. 
Azután különféle csoportokat látott, akik eltérően 
reagáltak a fára és annak gyümölcsére. Az órára való 
felkészülésként elénekelheted vagy elolvashatod a 
következő himnuszokat: Szabadítónk szeretete, illetve 
Ó, szeretet, ki azt mondod (Himnuszok, 63. és 187. sz.). 
E fejezet tanulmányozása közben elmélkedj el azon, 
hogy milyen nagy örömöt hozott életedbe az engesz-
telés, valamint hogy mit kell tenned most és a jövőben 

azért, hogy részesülhess minden áldásában. Gondol-
kodj el azon, milyen akadályokat kell esetleg leküzde-
ned, hogy elnyerhesd ezeket az áldásokat.

1 Nefi 8:1–18
Lehi eszik az élet 
fájának gyümölcséből, 
és hívja családját is, 
hogy ugyanezt tegyék
Gondolj egy olyan 
időszakra az életed-
ben, amikor érezted az 
Úr személyesen feléd 
irányuló szeretetét. 
Gondold végig, hogy 
a döntéseid hogyan 
befolyásolják az Úrhoz 
való közelségedet, 
valamint azon képes-
ségedet, hogy érezd az 
Ő szeretetét. Az 1 Nefi 8 tanulmányozása közben ke-
resd meg, mit tanít ez a rész, mit kell tenned és mit kell 
elkerülnöd, ha közelebb szeretnél kerülni az Úrhoz, és 
még erőteljesebben szeretnéd érezni az Ő szeretetét az 
életedben.

Olvasd el az 1 Nefi 8:2-t, és figyeld meg, mit tapasz-
talt Lehi a vadonban. Olvasd el az 1 Nefi 8:5–12-t, és 
keresd meg, látszólag mi áll Lehi álmának középpont-
jában.

Az Első Elnökség azt tanította, 
hogy „[a] himnuszok meghív-
ják az Úr Lelkét, és áhítatot 
teremtenek” (Himnuszok, IX.). 
Ha a hely, ahol tanulsz, nem 
alkalmas himnuszok éneklé-
sére vagy hallgatására, illetve 
kellemetlen lenne, akkor az is 
hatékony megoldás, ha elolva-
sod a himnusz szövegét, vagy 
magadban énekelsz.

Tedd a tanulásod 
részévé a zenét!
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Miután megtaláltad a központi képet, sorolj fel néhány 
szót és kifejezést, amellyel Lehi a gyümölcsöt jelle-
mezte az 1 Nefi 8:10–11-ben.   
 

Az Úr gyakran használ ismerős tárgyakat jelképekként, 
hogy segítsen megértenünk az örök igazságokat. Hogy 
segítsen meghatároznod, mit jelképez a fa és a gyü-
mölcs Lehi álmában, olvasd el a következő kijelentést 
Neal A. Maxwell eldertől a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából: „[A]z élet fáj[a]… Isten szeretete (lásd 1 Nefi 
11:25). Istennek az Ő gyermekei iránti szeretete legmé-
lyebben Jézus Krisztus Megváltónkként való ajándéká-
ban nyilvánul meg: »Mert úgy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta« (János 3:16). Részesülni 
Isten szeretetéből annyit jelent, hogy részesülünk Jézus 
Krisztus engeszteléséből, azokból a felszabadításokból 
[a korlátozásoktól és bűntől való mentességből] és örö-
mökből, amelyeket ez hozhat” (lásd Leckék Lámántól 
és Lémueltől. Liahóna, 2000. jan. 7.).

Hogy könnyebben megtaláld az 1 Nefi 8:10–12-ben 
szemléltetett evangéliumi tantételt, húzd alá a szentí-
rásaidban, mit tett Lehi a gyümölccsel az 1 Nefi 8:11-
ben, valamint húzd alá ennek következményeit is az 
1 Nefi 8:12-ben. Gondolkodj el azon, hogyan tudnál 
„enni” az engesztelésből úgy, ahogy Lehi „evett” a 
gyümölcsből.

Lehi tapasztalata rámutat: ha Jézus Krisztushoz 
jövünk és részesülünk az engesztelésében, az bol-
dogságot és örömöt fog hozni.

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hozott-e boldogságot és örömöt az 

életedbe a Szabadító engesztelése? Mikor?

Gondolkodj el azon, hogy Lehihez hasonlóan mi-
ért kell vágynunk arra, hogy családunk és barátaink 
megtapasztalhassák az engesztelés áldásait, miután 
mi megtapasztaltuk azokat. Olvasd el az 1 Nefi 8:3–4, 
13–18-at, és keresd meg, hogyan reagáltak Lehi család-
jának tagjai Lehi azon hívására, hogy vegyenek az élet 
fájának gyümölcséből.

Mi magunk nem dönthetjük el, hogy mások azt 
fogják-e választani, hogy vesznek Isten szeretetéből. 
Lehihez hasonlóan azonban hívást intézhetünk feléjük 
és biztathatjuk őket. Fontold meg, miként tudnád meg-
hívni és biztatni egy ismerősödet, hogy jöjjön Krisztus-
hoz és részesüljön az engesztelés áldásaiban.

1 Nefi 8:19–35
Lehi látja némelyek sikerét és mások kudarcát, amint 
előrejönnek a fához és vesznek a gyümölcsből
Az 1 Nefi későbbi részében olvasol majd arról, hogy 
Nefinek szintén megmutatták az élet fájáról való 
látomást. Nefi lejegyezte, mit jelentenek a látomásban 
szereplő különféle szimbólumok és jelképek. A követ-
kező táblázat segítségével határozd meg a jelképeket 
és jelentésüket. Kutasd a szentírásokat a következő 
gyakorlat elvégzéséhez. Az első két jelképet már tanul-
mányoztad, és megismerted a jelentésüket is.

Jelkép Lehi álmában A jelkép Nefinek adott 
jelentése

A fa (lásd 1 Nefi 8:10; az 
1 Nefi 15:22-ben az élet 
fájának nevezik)

Isten szeretete (lásd 1 Nefi 
11:25)

A fa gyümölcse (lásd 1 Nefi 
8:10–12)

A legnagyszerűbb Isten 
ajándékai között – Jézus 
Krisztus engesztelésének 
áldásai (lásd 1 Nefi 15:36)

A (szennyes) vízzel telt folyó 
(lásd 1 Nefi 8:13)

  
  
(lásd 1 Nefi 12:16; 15:27)

A vasrúd (lásd 1 Nefi 8:19)   
  
(lásd 1 Nefi 11:25; 15:23–24)

Sötét köd (lásd 1 Nefi 8:23)   
  
(lásd 1 Nefi 12:17)

A nagy és tágas épület (lásd 
1 Nefi 8:26)

  
  
(lásd 1 Nefi 11:36; 12:18)

Hasznos lehet beírni a szentírásaidba az egyes jelképek 
jelentését (a fenti táblázat második oszlopában álló vá-
laszokat) annál a versnél vagy verseknél, ahol említésre 
kerülnek (a táblázat első oszlopában álló versek mellé).

Miközben elolvasod a következő idézetet Boyd K. Pac-
ker elnöktől, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjától, 
húzd alá, mit mondott arról, miért fontos tanulmá-
nyoznunk Lehi álmát:

„Talán azt gondoljátok, Lehi álma vagy látomása nem 
bír különösebb jelentőséggel számotokra, pedig igen. Ti 
is benne vagytok; mindannyian benne vagyunk. […]

A szentírásokba írt jegyzetek 
könnyebben hozzáférhetőek, 
mint a naplóba vagy külön 
papírlapra leírt információk. A 
jelképek jelentésének, keresz-
tutalásoknak és más informá-
cióknak a szentírásaidba való 
beírása segíthet, hogy jobban 
megértsd a szentírásokat, és 
később könnyebben tudj taní-
tani belőlük.

A szentírások 
megjelölése
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1 Nefi 8:19–35
Lehi látja némelyek sikerét és mások kudarcát, amint 
előrejönnek a fához és vesznek a gyümölcsből
Az 1 Nefi későbbi részében olvasol majd arról, hogy 
Nefinek szintén megmutatták az élet fájáról való 
látomást. Nefi lejegyezte, mit jelentenek a látomásban 
szereplő különféle szimbólumok és jelképek. A követ-
kező táblázat segítségével határozd meg a jelképeket 
és jelentésüket. Kutasd a szentírásokat a következő 
gyakorlat elvégzéséhez. Az első két jelképet már tanul-
mányoztad, és megismerted a jelentésüket is.

Jelkép Lehi álmában A jelkép Nefinek adott 
jelentése

A fa (lásd 1 Nefi 8:10; az 
1 Nefi 15:22-ben az élet 
fájának nevezik)

Isten szeretete (lásd 1 Nefi 
11:25)

A fa gyümölcse (lásd 1 Nefi 
8:10–12)

A legnagyszerűbb Isten 
ajándékai között – Jézus 
Krisztus engesztelésének 
áldásai (lásd 1 Nefi 15:36)

A (szennyes) vízzel telt folyó 
(lásd 1 Nefi 8:13)

  
  
(lásd 1 Nefi 12:16; 15:27)

A vasrúd (lásd 1 Nefi 8:19)   
  
(lásd 1 Nefi 11:25; 15:23–24)

Sötét köd (lásd 1 Nefi 8:23)   
  
(lásd 1 Nefi 12:17)

A nagy és tágas épület (lásd 
1 Nefi 8:26)

  
  
(lásd 1 Nefi 11:36; 12:18)

Hasznos lehet beírni a szentírásaidba az egyes jelképek 
jelentését (a fenti táblázat második oszlopában álló vá-
laszokat) annál a versnél vagy verseknél, ahol említésre 
kerülnek (a táblázat első oszlopában álló versek mellé).

Miközben elolvasod a következő idézetet Boyd K. Pac-
ker elnöktől, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjától, 
húzd alá, mit mondott arról, miért fontos tanulmá-
nyoznunk Lehi álmát:

„Talán azt gondoljátok, Lehi álma vagy látomása nem 
bír különösebb jelentőséggel számotokra, pedig igen. Ti 
is benne vagytok; mindannyian benne vagyunk. […]

A szentírásokba írt jegyzetek 
könnyebben hozzáférhetőek, 
mint a naplóba vagy külön 
papírlapra leírt információk. A 
jelképek jelentésének, keresz-
tutalásoknak és más informá-
cióknak a szentírásaidba való 
beírása segíthet, hogy jobban 
megértsd a szentírásokat, és 
később könnyebben tudj taní-
tani belőlük.

A szentírások 
megjelölése

Lehi álma vagy látomása 
a vasrúdról tartalmazza 
mindazt, amire egy 
utolsó napi szentnek 
szüksége van ahhoz, 
hogy megértse az élet 
próbáját” (“Finding Our-
selves in Lehi’s Dream,” 
Ensign, Aug. 2010, 22).

Miközben az 1 Nefi 8 
hátralévő részét tanul-
mányozod, gondold át, 
hogy a most tanultak 
hogyan segíthetnek 
„megért[ened] az élet 
próbáját”. Olvasd el az 

1 Nefi 8:21–33-at, és figyeld meg, miként gátolta meg 
a Lehi álmában szereplő embereket a folyó, a sötét köd 
és a nagy és tágas épület abban, hogy magukhoz ve-
gyék és kiélvezzék az élet fájának gyümölcsét. Esetleg 
bejelölhetsz a szentírásaidban olyan kulcsfontosságú 
szavakat és kifejezéseket, amelyek ezekre az akadá-
lyokra és az emberekre kifejtett hatásukra utalnak.

Mik lehetnek a Lehi által látott akadályok a mi éle-
tünkben manapság? Húzd alá a következő akadályok 
közül azokat, amelyeket már láttál megakadályozni 
valakit abban, hogy a Szabadítóhoz jöjjön és örömöt 
érezzen: pornográfia, vágy mások elfogadására vagy 
dicséretére, függőségek, önzés, kapzsiság, mások irigy-
lése, az imádkozás és a szentírásolvasás elmulasztása, 
szórakoztató elektronikai eszközök túlzott használata, 
bármely tevékenységben vagy sportban való túlzott 
részvétel, becstelenség, és annak követése, amit min-
denki tesz. Gondolj ki néhány modern példát ezekre az 
akadályokra.

A következő evangéliumi tantétel az egyik lehetsé-
ges összefoglalása annak, amit az 1 Nefi 8:21–33-ból 
tanulhatunk: A kevélység, a világiasság és a kísér-
téseknek való engedés visszatarthat minket az 
engesztelés áldásainak elnyerésétől.

 2. Másold át a szentírás-tanulmányozási naplódba a 
fenti összefoglalást, és írd le, milyen érzéseid vannak e 

szavak igaz voltáról, valamint írj arról is, hogyan vonatkoztatha-
tod mindezt az életedre.

Gondolkodj el azon, hogy a világ szennyessége, Sátán 
kísértései, illetve a világ kevélysége miként akadályoz-
hatja meg vagy lassíthatja le lelki fejlődésedet.

Fusd át még egyszer az 1 Nefi 8:21–33-at. Ez 
alkalommal keress válaszokat a következő kérdésekre:

• Miért volt elengedhetetlenül fontos a vasrúd (Isten 
szava – amely magában foglalja a szentírásokat, a 
próféták és más egyházi vezetők sugalmazott szavait, 
valamint a személyes kinyilatkoztatást) azok szá-
mára, akiknek sikerült venni a gyümölcsből?

• Az 1 Nefi 8:30-ban mely kifejezés jelzi, hogy mit kell 
tennünk, hogy Isten szava biztonságban elvezessen 
minket az élet fájához?

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mi-
ként tud Isten szava utat mutatni nekünk és biztonságban 

tartani minket a kísértésektől.

Ezek a versek a következő evangéliumi tantételeket 
tanítják: Ha szilárdan kapaszkodunk Isten szavába, 
az segíteni fog nekünk ellenállni a kísértéseknek 
és a világi hatásoknak. Ha szilárdan kapaszkodunk 
Isten szavába, az segít közelebb kerülnünk az Úr-
hoz és elnyernünk az engesztelés áldásait.

 4. Hogy segítsen bizonyítékot látnod az életedben 
ezekre a tantételekre, válaszold meg a következő kérdé-

sek egyikét vagy mindegyikét a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban:
 a. Előfordult-e már, hogy Isten szava utat mutatott neked vagy 
biztonságban tartott a kísértésektől, a kevélységtől vagy a világi-
asságtól? Mikor?
 b. Segített-e már közelebb kerülnöd a Szabadítóhoz Isten szava? 
Mikor?

Lehi „egy gondoskodó szülő minden érzelmével 
[intette családját], hogy hallgassanak szavára” (1 Nefi 
8:37). Szerette volna, ha hozzá hasonlóan ők is meg-
tapasztalják Jézus Krisztus engesztelésének örömét és 
áldásait.

 5. Fogalmazz meg egy célkitűzést a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban arról, hogy miként fogsz jobbá válni 

Isten szavának tanulmányozásában.

Amikor követed és megragadod Isten szavát, képes 
vagy legyőzni mindazokat az akadályokat, amelyek 
meggátolnák, hogy részesülj az engesztelésben és 
valódi örömöd legyen.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 8-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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3. RÉSZ: 3. NAP

1 Nefi 10–11
Bevezetés
Lehinek az élet fájáról szóló tanításai és a zsidókról 
szóló jövendölései egyre erősebb vágyat ébresztet-
tek Nefiben arra, hogy ő maga is lássa, hallja és tudja 
mindazt, amit atyja látott. Miközben atyja szavain 
elmélkedett, Nefit „elragad[ta] az Úr Lelke” (1 Nefi 
11:1), és maga is látta az élet fájának látomását. Lá-
tomásában ő is látta a Szabadító életét, szolgálatát és 
halálát – Nefi tanúja volt a Szabadító irántunk érzett 
szeretetének. E lecke tanulmányozása közben gon-
dolkodj el azon, hogy mit tanulhatsz Nefi példájából 
a személyes kinyilatkoztatásra való törekvés kapcsán. 
Tűnődj el a Szabadító életén, küldetésén és az irántunk 
érzett szeretetén is.

1 Nefi 10:1–16
Lehi jövendöl
Miután Lehi elmesélte az élet fájáról szóló látomását, 
eljövendő eseményekről prófétált. Jövendölései az 
1 Nefi 10:1–16-ban olvashatók. Olvasd el az 1 Nefi 
10:4–6-ot, és jelöld be a szentírásaidban a következő 
kérdésekre adott válaszokat:

• Mikorra jövendölte meg Lehi a Messiás – a Szaba-
dító – eljövetelét?

• Mit mondott Lehi, mi fog történni azokkal, akik 
„nem támaszkod[nak] erre a Megváltóra”?

1 Nefi 10:17–11:6
Nefi arra törekszik, hogy ő is lássa, hallja és tudja 
ugyanazon igazságokat, mint atyja
Nézd meg a következő helyzetet, és gondolkodj el 
azon, hogyan lehetséges, hogy ugyanabban a helyzet-
ben ennyire különböző élményeik legyenek az embe-
reknek: Három fiatal ugyanazon az egyházi gyűlésen 
vett részt. Egyikük úgy vélte, a gyűlés unalmas volt és 
időpocsékolás. Másikuk azt gondolta, a gyűlés jó volt, 
de nem tanult semmit. A harmadik a Szentlélek által 
felemelve érezte magát, és személyes sugalmazást és 
iránymutatást kapott azon túlmutatóan, amit a gyűlé-
sen tanítottak.

Amikor Nefinek az 1 Nefi 10:17–11:6-ban olvasható él-
ményét tanulmányozod, figyeld meg, mit tett Nefi, ami 
lehetővé tette számára, hogy további kinyilatkoztatást 
kapjon atyja tanításain túl.

Olvasd el az 1 Nefi 10:17-et, és húzd alá, mit érzett 
Nefi, miután hallott Lehi látomásáról.

Olvasd el az 1 Nefi 10:19-et, és keress egy kifejezést, 
amely azt tanítja, hogyan kerülnek kinyilatkoztatásra 
számunkra Isten rejtelmei.

Az 1 Nefi 10:19 szerint akik szorgalmasan keresik, 
részesülni fognak Isten rejtelmeiben. Írd le, szerinted 
mit jelent szorgalmasan keresni.   
 

Nefi kitűnő példát mutat a kinyilatkoztatás szorgalmas 
keresésére. Olvasd el az 1 Nefi 10:17–19-et és a 11:1–6-
ot, majd válassz ki kettőt az alábbi táblázatban felsorolt 
három tárgykörből (vágyak, hit és elmélkedés), és írd 
be válaszaidat a megfelelő kérdésekhez a táblázatba.

vágyak Minek a tudására vágyott Nefi?   
 
Szerinted hogyan befolyásolják a 
vágyaink azon képességünket, hogy 
kinyilatkoztatást kapjunk?   
 
Te mit szeretnél megtudni az Úrtól?   
 

hit Miben hitt Nefi, ami aztán 
kinyilatkoztatáshoz vezetett?   
 
Szerinted hogyan befolyásolják ezek 
a hitelvek azon képességünket, hogy 
kinyilatkoztatást kapjunk napjainkban?   
 
Hiszel-e abban, amit az Úr 
kinyilatkoztatott számodra?   
 

elmélkedés 
(valami alapos 
átgondolása; 
elménk és 
szívünk 
megnyitása a 
Szentlélek előtt)

Mi történt, amikor Nefi elmélkedve ült? 
(Lásd 1 Nefi 11:1.)   
 
Szerinted hogyan vezethet az elmélkedés 
kinyilatkoztatáshoz?   
 
Mit tehetsz, hogy többet elmélkedj az 
evangéliumon az életedben?   
 

A következő mondat kiegészítésével foglalj össze egy 
evangéliumi tantételt, amelyet Nefi élményéből tanul-
tál: Isten kinyilatkoztatja az igazságot mindazok-
nak, akik   
 .

 1. Válaszolj írásban a következő kérdések egyikére a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:
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 a. Érezted-e, hogy Isten megválaszolja imáidat, illetve éreztél-e 
már a Lélektől jövő késztetéseket, amikor szorgalmasan töreked-
tél az Úr segítségére vagy útmutatására? Mikor?
 b. Mi lehetne egy módja annak, hogy szorgalmasabban törekedj 
az Úrtól jövő sugalmazásra?

1 Nefi 11:7–36
Nefi tanúja Jézus Krisztus leereszkedésének
Nefi a látomása közben tovább elmélkedett, és folya-
matosan isteni útmutatásra törekedett. Olvasd el a 
következő idézetet Boyd K. Packer elnöktől, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának elnökétől, és határozd meg, mit 
mondott, mi áll Nefi látomásának középpontjában:

„Az Ószövetségben jelen vannak a Messiásra vonat-
kozó jövendölések, azonban a Mormon könyve felje-
gyez egy eme eseményről szóló látomást, amelynek 
nincs párja az Ószövetségben.

Miután Lehi népe [elhagyta Jeruzsálemet], Lehi láto-
mást látott az élet fájáról. Fia, Nefi, imádkozott, hogy 
megismerje a látomás jelentését. Válaszul rendkívüli 
látomás tárult a szeme elé Krisztusról,

melyben a következőket látta:

• Egy szüzet, amint egy gyermeket tartott karjában,
• Egy személyt, aki majd előkészíti az utat – Keresztelő 

Jánost,
• Isten Fiának szolgálatát,
• Tizenkét másikat, akik a Messiást követték,
• Látta megnyílni a mennyeket, valamint angyalokat, 

akik a tizenkettőnek szolgáltak,
• A sokaságot, amint áldásban részesültek és meggyó-

gyultak,
• Krisztus keresztre feszítését,
• A világ bölcsességét és gőgjét szembeszállni Krisztus 

munkájával. (Lásd 1 Nefi 11:14–36.)

Ez a látomás a Mormon könyve központi üzenete” 
(“The Things of My Soul,” Ensign, May 1986, 60–61).

Egy angyal segített Nefinek megérteni az élet fájának 
jelentését, ezt kérdezve: „Ismered a jelentését a fának, 
amelyet atyád látott?” (1 Nefi 11:21). Ismételd át a fa 
jelentését azon kifejezések aláhúzásával, amelyekkel 
Nefi és az angyal jellemezték a fát az 1 Nefi 11:21–24-
ben.

Olvasd el az 1 Nefi 11:16-ot, és húzd alá azt a kérdést, 
amelyet az angyal már korábban is feltett Nefinek. 
Beírhatod a szentírásaidba, hogy a leereszkedés szó azt 
jelenti: önként alászállani egy magas pozícióból mások 
megsegítésére vagy megáldására.

Figyeld meg, mit válaszolt Nefi az angyal kérdésére 
az 1 Nefi 11:17-ben. Mit tudott Nefi? Mit nem tudott? 

Fontos meghatározni a nehéz 
szavakat, miközben a szent-
írásokat tanulmányozod. Ez 
segíteni fog, hogy jobban 
megértsd őket. Nézd meg 
a szentírások lábjegyzeteit, 
használj szótárat, illetve 
fordulj valamelyik szülőd-
höz vagy a tanítódhoz, ha 
olyan szavakkal találkozol 
tanulásod során, amelyeket 
nem értesz. Hasznos lehet 
e szavak jelentését beírni a 
szentírásaidba.

Nehéz szavak 
meghatározása

Nefi válasza után az angyal megmutatta neki, hogy Jé-
zus Krisztus leereszkedése kifejezi Isten irántunk 
érzett szeretetét.

Miután megismerted a leereszkedés szó jelentését, 
olvasd el az 1 Nefi 11:13–21-et, utána pedig olvasd 
el a következő idézetet Gerald N. Lund eldertől, aki 
akkoriban a Hetvenek tagja volt, és gondolkodj el 
azon, miként mutatja meg a Szabadító születése az Ő 
leereszkedését és irántunk érzett szeretetét: „Itt volt 
Jézus – az Istenség egyik tagja, az Atya Elsőszülöttje, a 
Teremtő, az Ószövetség Jehovája –, és most elhagyja 
isteni és szent lakhelyét; megfosztja magát mindattól, 
ami dicső és méltóságos, és apró kisded testébe lép; 
aki tehetetlen, és teljes 
mértékben édesanyjá-
tól és földi apjától függ. 
Megdöbbentő az, hogy 
nem a föld legpompá-
sabb palotájába jött, 
ahol bíborba póly-
álták volna [a királyi 
származást jelölve] és 
gyémántok záporoz-
tak volna rá, hanem 
egy szerény jászolba 
[született]. Nem csoda, 
hogy az angyal azt 
mondta Nefinek: »…
lásd Isten leereszkedé-
sét!«” (Jesus Christ, Key 
to the Plan of Salvation 
[1991], 16).

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit jelent 
számodra, hogy Jézus Krisztus elhagyta „mennyei trónu-

sát” (Ámulok Jézus szeretetén. Himnuszok, 115. sz.) és dicsősé-
ges helyzetét a halandóság előtti világban, hogy apró kisdedként 
e világra szülessen.

Olvasd el az 1 Nefi 11:27-et, és gondolkodj el azon, 
hogy a Szabadító keresztelése szintén hogyan tanús-
kodik a leereszkedéséről. Noha bűntelen volt, meg-
keresztelkedett, hogy megmutassa az Isten törvényei 
iránti engedelmességét. Megmutatta irántunk érzett 
szeretetét is, mivel követendő példát támasztott elénk.

Olvasd el az 1 Nefi 11:28–31-et, és gondolkodj el azon, 
hogy Jézus Krisztus másokat szolgáló élete hogyan 
tanúskodik a leereszkedéséről. Figyeld meg, kiknek 
szolgált a Szabadító, és kiket gyógyított meg.

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mi-
ként mutatja ki a Szabadító szeretetét a népe iránt az, 

amit az 1 Nefi 11:28–31-ban olvastál. Szerinted milyen kapcso-
latban áll ez az Ő irántad érzett szeretetével manapság?
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Olvasd el az 1 Nefi 11:32–33-at, és gondolkodj el 
azon, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítése hogyan 
tanúskodik a leereszkedéséről. Olvasd fel a következő 
kijelentést Earl C. Tingey eldertől, aki akkoriban a 
Hetvenek Elnökségének tagjaként szolgált, és keresd 
meg, mit mondott arról, hogy a Szabadító engesztelése 
miként tanúskodik az Ő szeretetéről, és hogyan áld 
meg téged:

„Mivel ő lett kiválasztva, hogy betöltse az engesztelés 
követelményeit, Jézus Krisztus [leereszkedett], …hogy 
megkísértsék, próbára tegyék, kigúnyolják, elítéljék és 
keresztre feszítsék, bár meg lett volna a hatalma és a 
felhatalmazása ahhoz, hogy megakadályozza ezeket.

John Taylor elnök Jézus Krisztus leeresz-
kedését ezekkel a csodálatos szavakkal 
írta le: »Feltétlenül szükséges volt, hogy Ő 
minden dolog alá szálljon, hogy majd 
[másokat is] mindennek fölé 
emel[hessen]« [The Mediation and 
Atonement (1882), 144].

Gecsemáné kertjében történt szenvedése testesíti meg 
Krisztus legnagyszerűbb tulajdonságát, az Ő tökéletes 
szeretetét. Itt láthatjuk, hogy tényleg szeretett mind-
annyiunkat. […]

Az engesztelés egy olyan esemény, amely képessé tesz 
minket arra, hogy megbéküljünk Istennel. […] Családi 
viszonylatban ez azt jelenti, hogy egymással, Istennel 
és Fiával, Jézus Krisztussal újra együtt leszünk. Azt 
jelenti, hogy az elválás okozta szomorúság az egyesü-
lés által örömmé válik majd” (A boldogság nagyszerű 
terve. Liahóna, 2006. máj. 73–74.).

Jézus Krisztus engesztelése leereszkedésének elenged-
hetetlen része és irántunk érzett szeretetének legnagy-
szerűbb megnyilvánulása volt.

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy ho-
gyan befolyásolja a Jézus Krisztus iránti érzéseidet és sze-

retetedet az, hogy tudsz az Ő leereszkedéséről.

A mai tanulásodat zárd le azzal, hogy elénekeled, 
meghallgatod vagy elolvasod az „Ámulok Jézus szere-
tetén” című himnuszt (Himnuszok, 115. sz.). Figyelj fel 
azokra a kifejezésekre, amelyek bizonyságot tesznek a 
ma tanultakról. Elmélkedj el azon, hogy Jézus Krisztus 
engesztelése miért a „legkívánatosabb” és a „legöröm-
telibb” számodra (lásd 1 Nefi 11:22–23). Amikor Nefi-
hez hasonlóan te is szorgalmasan törekszel megértést 
kapni kinyilatkoztatás által, akkor közelebb kerülsz az 
Úrhoz, és érezni fogod életedben az Ő áldozata erejét 
és az ez által nyújtott örömöt.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 10–11-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

3. RÉSZ: 4. NAP

1 Nefi 12–14
Bevezetés
A Nefi látomásáról szóló beszámoló, amely az 
1 Nefi 11-ben kezdődött, folytatódik az 1 Nefi 12–14-
ben. Nefi szörnyű tragédiákat látott látomásában, 
köztük utódai pusztulását is. Látta, hogy a gonoszok 
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világos és értékes igazságokat vesznek el a Bibliából, 
aminek következtében sokan megbotlanak lelkileg. 
Nefi látomása azonban nagy reménységgel is eltöl-
tötte a jövőt illetően. Látta Kolumbuszt és Amerika 
gyarmatosítását. Látta, hogy az Úr előkészíti az utat az 
evangélium visszaállítása előtt, ideértve sok elveszett 
világos és értékes igazság visszaállítását is. Nefi tanúja 
volt, hogy az utolsó napokban az Úr segíti és megvédi 
azokat, akik igazlelkűen élnek. Miközben az 1 Nefi 
12–14 tanulmányozod, gondolkodj el azon, miért fon-
tosak életedben azok az egyszerű és értékes igazságok, 
amelyeket a Mormon könyve és más utolsó napi szent-
írások tanítanak. Amikor törekszel igazlelkűen élni és 
tiszteletben tartani az Istennel kötött szövetségeidet, te 
is győzedelmeskedhetsz a gonosz fölött.

1 Nefi 12
Nefi látja a nefita és a lámánita nemzet jövőjét
Az 1 Nefi 12-ben Nefi leírta, mit látott utódai jövőjéről, 
valamint hogy milyen befolyással lesznek rájuk a sötét 
köd és a nagy és tágas épület által jelképezett hatások. 
A mag szóval utalt utódaira.

Nefi látta, hogy leszármazottai egy része elnyeri az en-
gesztelés összes áldását. Azonban azt is látta, hogy le-
származottait végül elpusztítják a lámániták. Olvasd el 
az 1 Nefi 12:19-et, és húzd alá, miért lettek elpusztítva 
a nefiták. Gondolkodj el azon, hogyan tudnál őrizkedni 
a gőgtől és elkerülni az ördög kísértéseit.

1 Nefi 13:1–9
Nefi látja a hatalmas és utálatos egyházat
Karikázd be a következő sportágak közül azokat, 
amelyeket már játszottál vagy néztél, és írj a listához 
további olyan sportokat, amelyeket már játszottál vagy 
néztél:

foci

vízilabda

kosárlabda

baseball

pingpong

tenisz

kézilabda

jéghoki

röplabda

amerikai foci

A profi sportban a csapatok gyakran tanulmányozzák 
ellenfeleik korábbi mérkőzéseit és stratégiáit a talál-
kozó előtt. Az ellenfél céljának, módszereinek és stra-
tégiáinak megértése segíthet felkészülnünk arra, hogy 
megfelelően védekezzünk ellenük.

Az 1 Nefi 13-ban Nefi leírta, mit látott azokkal kap-
csolatban, akik az utolsó napokban Isten egyháza 
ellen lesznek majd. Olvasd el az 1 Nefi 13:1–6-ot, és 

határozd meg, minek a kialakulását látta Nefi a nem-
zsidók között, és mit mondott erről az angyal.

Ez a „hatalmas és utálatos egyház”, 
amelyet Nefi látott, nem egy bizonyos 
csoportot, felekezetet vagy egyházat 
jelent. Bruce R. McConkie elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a következőképp 
határozta meg: „[E megnevezés] azon 

szervezetek mindegyikét illeti, nevüktől és természe-
tüktől függetlenül…, amelyek azért jöttek létre, hogy 
olyan útra térítsék az embereket, amely elvezet Istentől 
és az ő törvényeitől, és így az Isten királyságában való 
szabadulástól” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 
137–38). Esetleg odaírhatod McConkie elder definíció-
ját az 1 Nefi 13:4–6 mellé.

Olvasd el az 1 Nefi 13:8–9-et, és határozd meg, mik 
voltak a hatalmas és utálatos egyház vágyai és motivá-
ciója.

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért fontos tudni, hogy Sá-

tán minden erejét mozgósítja, hogy eltérítsen bennünket Istentől 
és az Ő törvényeitől?

Ahogy tovább tanulmányozod az 1 Nefi 13-at, látni 
fogod az egyik módját annak, ahogyan a hatalmas és 
utálatos egyház megpróbált gátat emelni azok elé, akik 
a Szabadítót keresik.

1 Nefi 13:10–42
Nefi látja a jövőbeli nemzsidókat a Bibliával, a Mormon 
könyvével és más utolsó napi szentírásokkal
A hatalmas és utálatos egyház hatásai megfékezésére 
az Úr előkészítette az utat evangéliuma visszaállítása 
előtt. Az 1 Nefi 13-ban Nefi előre látott olyan esemé-
nyeket, mint Kolumbusz és a zarándokok megérkezése 
a megígért földre, mivel „Isten Lelk[e]… munkálkodott 
[rajtuk]” (lásd 1 Nefi 13:12–13). Előre látta az ameri-
kai függetlenségi háborút is – amikor „a nemzsidók, 
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akik elindultak, ki a fogságból”, harcba szálltak „az 
anyaországbeli nemzsidók [ellen, akik] összegyűltek 
a vizeken, és a földön is, hogy ellenük harcoljanak”, 
ők azonban „Isten hatalma által minden más nemzet 
kezéből kiszabadultak” (lásd 1 Nefi 13:16–19).

Olvasd el az 1 Nefi 13:20–23-at, és határozd meg, mi-
lyen könyvet látott Nefi a korai nemzsidó telepeseknél 
a megígért földön.

Írd oda a szentírásaidban az 1 Nefi 13:20 mellé, hogy 
„a Biblia”. Nefi elmondta, hogy a Biblia „nagy ér-
tékkel bír” majd számunkra (1 Nefi 13:23), valamint 
hogy amikor eredetileg megírták, „tartalmazta az Úr 
evangéliumának teljességét” (1 Nefi 13:24). Az 1 Nefi 
13:26–27, 29 segítségével töltsd ki a hiányzó helyeket a 
következő összefoglalásban:

A hatalmas és utálatos egyház elvett „sok részt” 
a Bibliából, „amely -------------------- és igen 
--------------------, és sok -------------------- is, mely az 
Úré” (1 Nefi 13:26). Azért vették ki ezeket a dolgo-
kat, hogy „-------------------- az Úr helyes útjait, hogy 
-------------------- az emberek gyermekeinek szemét, 
szívüket pedig -------------------- ” (1 Nefi 13:27). 
Mivel ezek a dolgok elvesztek, „rendkívül sokan 
--------------------” (1 Nefi 13:29).

Olvasd át újra a fenti összefoglalást, miután kitöltötted 
az üres helyeket.

A hatalmas és utálatos egyház egyik célja az, hogy 
„elferdíthess[e] az Úr helyes útjait” (1 Nefi 13:27) 
azáltal, hogy sokakat elfordít az egyszerű és érté-
kes igazságoktól. Elferdíteni az Úr útjait annyit tesz: 
letéríteni vagy elfordítani az embereket a helyes úttól. 
Gondolkodj el azon, milyen negatív hatásokkal jár, ha 
az ember elfordul vagy letér „az Úr helyes útjai[ról]”.

A szentírások segítségével válaszolj a következő 
kérdésekre:

• Az 1 Nefi 13:34 szerint mit fog az Úr előhozni ir-
galmában? (Jó, ha tudod: „a Bárány” a Szabadítóra, 
Jézus Krisztusra utal.)   
 

• Az 1 Nefi 13:35–36-ban mit mondott a Szabadító, 
mi lesz elrejtve, hogy majd előkerüljön a nemzsidók 
számára?   
 

• Az 1 Nefi 13:36-ban mit mondott az angyal, mit 
tartalmaz az elrejtett feljegyzés – a Mormon könyve?  
 
 

• A Mormon könyvén kívül milyen „más könyvekre” 
utalhat az 1 Nefi 13:39?   
 

Olvasd el az 1 Nefi 13:40–41-et, és húzd alá, mit 
ismertetnek meg minden emberrel a Mormon könyve 
és ezek a „más könyvek”. Fontos meglátnunk, hogy 
a Szabadítóhoz kell jönnünk „azon szavak szerint…, 
amiket a Bárány szája határoz meg” (1 Nefi 13:41) – 
vagyis a szentírások szerint.

Nefi látomásának e része által megtanuljuk, hogy a 
Mormon könyve és az utolsó napi szentírások 
visszaállítják a világos és értékes igazságokat, 
hogy segítsenek nekünk megtudnunk, hogy Jézus 
Krisztus Isten Fia, és hogy tudjuk, hogyan jöhe-
tünk Hozzá.

 2. Írd le a következő kérdésekre adott válaszaidat a 
szentírás-tanulmányozási naplódba:

 a. Milyen hatással voltak a Jézus Krisztusról való bizonyságodra 
a Mormon könyvében és más utolsó napi szentírásokban álló 
egyszerű és értékes igazságok?
 b. Mi módon segítettek megértened az Úr evangéliumát és 
aszerint élned?

Fordíts pár percet arra, 
hogy felmérd, mennyiben 
segít a szentírás-tanul-
mányozásod abban, hogy 
közelebb kerülj a Szaba-
dítóhoz.

1 Nefi 14:1–17
Nefi látja a hatalmas és 
utálatos egyház és Isten 
Bárányának egyháza 
közötti háborúságot
Az 1 Nefi 14-ben olvas-
hatunk a hatalmas és 
utálatos egyház és Isten 
Bárányának egyháza 
közötti háborúságról. 
Olvasd el az 1 Nefi 14:10–13-at, és figyeld meg, melyik 
oldalon állnak majd többen. Figyeld meg az 1 Nefi 
14:12-ben, miért lesznek kevesen a Bárány egyházát 
támogatók, és miért tud sokaságokat maga mellé állí-
tani a hatalmas és utálatos egyház.

Milyen érzésed lenne, ha egy háborúban harcolva a 
kisebbség soraiban lennél? Olvasd el az 1 Nefi 14:14-
et, és húzz alá olyan kifejezéseket, amelyek feltárják, 
milyen segítséget fognak kapni „a Bárány egyházának 
szentje[i] és az Úr szövetséges nép[e]” a gonosz elleni 
harcuk során.

Az 1 Nefi 14:1–17-ben tanított egyik fontos evan-
géliumi tantétel az, hogy ha igazlelkűen élünk és 

Amikor leírod gondolataidat 
a szentírásokkal kapcsolat-
ban, ügyelj arra, hogy elég 
időt adsz magadnak. Noha 
feladatot próbálsz elvégezni, 
alaposan gondold át a kér-
dést. Néhány kérdés megfe-
lelő megválaszolása időt és 
gondolkodást igényel. Írás 
közben keresd a Szentlélek 
útmutatását.

A szentírásokkal 
kapcsolatos 
gondolataid leírása
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fivéreit, akik egymással vitatkoztak. Olvasd el az 1 Nefi 
15:1–3-at, és keresd meg, miről beszélgettek.

Húzd alá az 1 Nefi 15:6–7-ben, hogy mi aggasztotta 
Nefi fivéreit, és mi volt vitájuk oka. Az 1 Nefi 15:3 sze-
rint miért volt nehéz megérteniük Lehi tanításait?   
 

Olvasd el az 1 Nefi 15:8-at, és húzd alá a kérdést, 
amelyet Nefi feltett a fivéreinek. Miért volt logikus ezt 
kérdeznie Nefinek azok után, amit ő maga épp megta-
pasztalt?

Húzd alá a fivérek válaszát az 1 Nefi 15:9-ben. Más 
szóval Nefi fivérei így mentegetőztek: „Nem kérdeztük 
meg, mert az Úr nem beszél velünk.”

 1. Képzeld el, hogy van egy barátod, aki nem fordul az 
Úrhoz útmutatásért, mert nem hiszi, hogy az Úr válaszolni 

fog neki. Tanulmányozd az 1 Nefi 15:11-et, és elmélkedj Nefinek 
a fivérei számára adott tanácsán arról, hogy hogyan kaphatnak 
válaszokat az Úrtól. Azután a szentírás-tanulmányozási naplódba 
írj egy levelet a barátodnak, arra biztatva, hogy hittel kérdezze Is-
tent. Leveledben oszd meg Nefi tanácsát és a saját érzéseidet az 
imával kapcsolatban.

betartjuk a szövetségeinket, Isten hatalma segíteni 
fog nekünk győzedelmeskedni a gonosz fölött.

 3. Írj egy rövid bekezdést a szentírás-tanulmányozási 
naplódba arról, hogy a tudat, hogy egyike vagy „az Úr 

szövetséges népé[nek]”, és „igazlelkűséggel [vagy] felfegyve-
rezve”, miként segített leküzdened a kísértéseket, amelyek eltá-
volíthattak volna Istentől és az Ő törvényeitől.

Nefi látta, hogy az utolsó napokban a hatalmas és utá-
latos egyház támogatói „teljesen elpusztul[nak majd]” 
(1 Nefi 14:3). Biztos lehetsz benne, hogy Isten király-
sága győzedelmeskedni fog az utolsó napokban.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 12–14-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

4. RÉSZ: 1. NAP

1 Nefi 15
Bevezetés
Az 1 Nefi 15-ben látni fogod az ellentétet Nefinek a 
személyes kinyilatkoztatásra tett szorgalmas erőfeszí-
tései és fivérei hitetlen erőfeszítései között. E fejezet 
tanulmányozása közben gondolkodj el azon, hogy te 
milyen erőfeszítést teszel annak érdekében, hogy vála-
szokat és útmutatást kapj az Úrtól.

1 Nefi 15:1–11
Nefi fivérei panaszkodnak, hogy nem értik Lehi látomását
Sok tevékenység erőfeszítést kíván a részünkről, mielőtt 
élvezhetnénk az eredményeiket. Gondolj egy olyan 
tevékenységre, amelyben részt veszel – például az 
iskolai munka, hangszertanulás, sport –, és gondold át, 
milyen kapcsolat van az adott tevékenységbe fektetett 
erőfeszítéseid és az eredmények között. Keress hasonló 
mintát az 1 Nefi 15 tanulmányozása közben. Figyeld 
meg, hogy az erőfeszítés milyen kapcsolatban áll a lelki 
igazságok megtanulásával és az Úrtól érkező kinyilat-
koztatás elnyerésével.

Miután Nefi szorgalmasan törekedett megérteni atyja 
látomását és tanításait, majd pedig saját maga is kinyi-
latkoztatást kapott, visszatért atyja sátrához. Ott találta 
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Az egyik evangéliumi tantétel, amelyet Nefi és fivérei 
tetteiből és tapasztalataiból tanulhatunk, az, hogy ha 
hittel kérünk az Úrtól és engedelmeskedünk a pa-
rancsolatainak, akkor felkészültek leszünk, hogy 
még több kinyilatkoztatást és útmutatást kapjunk 
tőle.

 2. Válaszd ki az alábbi kérdések egyikét, és válaszold 
meg a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Mit mondanál, hogy segíts egy új egyháztagnak megérteni, 
mit kell tennünk ahhoz, hogy az Úr taníthasson és vezérelhessen 
minket?
 b. A lelki igazságok megtanulására és az Úr útmutatására tett 
erőfeszítéseid milyen hatással voltak azon képességedre, hogy 
érezd a Lelket és megértsd az evangéliumot?

Valamikor a holnapi nap folyamán oszd meg a fenti 
feladatra adott válaszodat valamelyik szülőddel, más 
családtagoddal, egy egyházi vezetővel vagy tanítóval. 
Amikor ezt teszed, kérd meg az adott személyt, hogy 
osszon meg veled néhány élményt arról, hogy ő miként 
tett erőfeszítést és gyakorolt hitet, amikor a Mennyei 
Atya segítségét és útmutatását kérte.

1 Nefi 15:12–20
Nefi elmagyarázza Izráel szétszórását és összegyűjtését
Nefi fivérei össze voltak zavarodva Lehinek az olajfá-
ról és a nemzsidókról szóló jövendölését és tanításait 
illetően (lásd 1 Nefi 15:7; lásd még 1 Nefi 10:12–15). 
Nefi elmagyarázta, hogy az olajfa természetes ágainak 
szétszórása Izráel házának (Isten szövetséges népének) 
engedetlenségük miatti fizikai és lelki szétszórását 
jelképezi. Szétszórt állapotukban elveszítették az evan-
gélium ismeretét, illetve azt a tudást is, hogy ők Izráel 
házának tagjai. Izráel házának az utolsó napokban 
való összegyűjtésének részeként az emberek szerte a 
világon be fogják fogadni a visszaállított evangéliumot, 
és fel fogják ismerni, hogy ők az Úr szövetséges népe 
közül valók (lásd 1 Nefi 15:14–15).

Olvasd el az 1 Nefi 15:14-et, és jelöld meg, mit fog 
megérteni a szétszórt Izráel az utolsó napokban.

Nefi azt tanította, hogy azok, akik csatlakoznak az 
egyházhoz, olyanok, mintha beoltatnának „az igazi 
olajfába” (1 Nefi 15:16). Azt is mondta, hogy Izráel 
házának szétszórásához hasonlóan ez a beoltás vagy 
összegyűjtés „a nemzsidók által” fog bekövetkezni 
(1 Nefi 15:17). Hasznos lehet, ha megérted: „A szent-
írások szóhasználatában számos jelentése van a 
nemzsidók szónak. Időnként nem izráelita leszármazású 
embereket jelöl, időnként nem zsidó leszármazású 
embereket, időnként pedig olyan nemzeteket, amelyek 
nem rendelkeznek az evangéliummal, bár előfordulhat, 
hogy van némi izráelita vér a nép között. Ez utóbbi 

használat különösen azokra a szavakra jellemző, 
amelyek a Mormon könyvében… találhatók” (Kalauz a 
szentírásokhoz: Nemzsidók. scriptures.lds.org).

Az Úr betartja az ígéreteit, és emlékezik a gyermekeivel 
kötött szövetségeire. Arra vágyik, hogy minden gyer-
meke elnyerje az örökkévaló evangélium áldásait (lásd 
1 Nefi 15:18). Segítesz beteljesíteni Lehi próféciáját, 
amikor megpróbálod megosztani az evangéliumot a 
barátaiddal és családtagjaiddal, illetve elkötelezed ma-
gad, hogy egy nap tiszteletre méltó missziót szolgálsz.

1 Nefi 15:21–36
Nefi saját tapasztalatai alapján megválaszolja fivérei 
kérdéseit Lehi látomásáról
Az 1 Nefi 15 hátralévő része azokat a kérdéseket 
tárgyalja, melyeket fivérei Lehi álmával kapcsolatosan 
tettek fel Nefinek. Azt kérdezték: „Mit jelent a vasrúd, 
amelyet atyánk látott, mely a fához vezetett?” (1 Nefi 
15:23.) Olvasd el Nefi válaszát az 1 Nefi 15:24–25-ben, 
és keresd meg, milyen áldásokat ígérnek azoknak, 
akik szorgalmasan megszívlelik Isten szavát. Ezra Taft 
Benson elnök Isten szavának hatalmáról szóló követ-
kező kijelentéseiben húzd alá azokat a kifejezéseket, 
amelyek hasonlítanak Nefi tanításához:

• „Isten szava nemcsak elvezet minket a minden más-
nál kívánatosabb gyümölcshöz, hanem Isten szavá-
ban és azon keresztül leljük meg azt az erőt, amivel 
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ellenállunk a kísértésnek, amivel meghiúsítjuk Sátán 
és küldöncei munkáját.”

• „Isten szavának… megvan a hatalma arra, hogy 
megerősítse a szenteket, és felfegyverezze őket a 
Lélekkel, hogy ellen tudjanak állni a gonosznak, 
szilárdan tudjanak ragaszkodni a jóhoz, és örömöt 
leljenek ebben az életben.”

• „Siker az igazlelkűségben, a megtévesztés 
elkerülésének és a kísértéssel szembeni ellenállás 
hatalma, útmutatás a mindennapi életünkben, a 
lélek gyógyulása – néhány olyan ígéret, amelyeket az 
Ő szavához térőknek adott az Úr. […] Akármilyen 
szorgalmasak is legyünk más területeken, bizonyos 
áldások kizárólag a szentírásokban találhatóak 
meg, csakis azáltal, hogy az Úr igéjéhez jövünk és 
megragadjuk azt, miközben a sötét ködön keresztül 
az élet fája felé haladunk” (“The Power of the Word,” 
Ensign, May 1986, 80 82).

Életbevágóan fontos, hogy ragaszkodjunk Isten szavá-
hoz a szentírás-tanulmányozás, az ima és a sugalma-
zott vezetők szavainak megfogadása által.

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban tervezz egy 
szórólapot, amely Isten szavát népszerűsíti. Mindenkép-

pen foglald bele azokat az áldásokat, amelyeket Nefi ígért azok-
nak, akik ragaszkodnak Isten szavához. Felsorolhatsz néhány 
forrást is, ahol az érdeklődők megtalálhatják Isten szavát.

Odaírhatod a következő tantételt a szentírásaidban az 
1 Nefi 15:24–25 mellé: Isten szavának napi szintű 
tanulmányozása és követése megerősít bennünket 
Sátán kísértéseivel szemben.

 4. Hogy segítsen megerősítened az e tantételről való bi-
zonyságodat, válaszold meg a következő kérdések egyikét 

vagy mindegyikét a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. A személyes szentírás-tanulmányozásod során volt-e olyan élmé-
nyed, amely segített megtudnod, hogy ez a tantétel igaz? Írj róla!
 b. Hogyan tudhatod meg, hogy igaz-e ez a tantétel?

Lehi álmában azok, akik szorosan kapaszkodtak a 
vasrúdba, biztonsággal átjutottak a sötét ködön az élet 
fájához. Az 1 Nefi 15:26-ban fivérei arra kérték Nefit, 
hogy magyarázza el nekik az élet fája közelében lévő 
folyónak a jelentését. Fusd át az 1 Nefi 15:27–29-et, és 
határozd meg, mit jelképezett a folyó.

Olvasd el az 1 Nefi 15:32–36-ot. Vajon miért nyugtala-
níthatták Nefi fivéreit ezek a tanítások?

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Lehi álmának és Nefi álommagyarázatának mely részei tanús-
kodnak arról, hogy Isten szerette Nefi fivéreit és aggódott értük?

 b. Te hogyan látod megnyilvánulni Isten irántad érzett szerete-
tét és aggodalmát az 1 Nefi 15-ben?

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 15-öt, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

4. RÉSZ: 2. NAP

1 Nefi 16
Bevezetés
Miután fivérei átérezték Nefi szavainak erejét, meg-
alázkodtak az Úr előtt. Miközben a család a vadon-
ban utazott, az Úr megadta nekik a Liahónát, hogy 
irányítsa őket az útjukon. A család sok nehézséget 
tapasztalt meg útjuk során, köztük azt, hogy íjaik 
elvesztették rugalmasságukat, Nefi íja pedig eltört, ami 
igen megnehezítette az élelemszerzést. Miközben a 
család java zúgolódott e veszteség miatt, Nefi új íjat 
készített, és az Úr tanácsát kérte arról, hova menjen 
vadászni. Az 1 Nefi 16 tanulmányozása lehetőséget 
nyújt neked arra, hogy átgondold, hogyan válaszolnál 
mind a feddésre, mind a csapásokra. Csakúgy, ahogyan 
az Úr vezette Lehi családját a nehézségeken át, téged 
is vezetni fog az életedben támadó kihívások során, 
ha alázattal kéred és követed a tanácsát.

1 Nefi 16:1–6
Nefi reakciója fivérei zúgolódására
Tanúja voltál-e már, hogy valakit helyreigazítottak 
vagy megszidtak helytelen viselkedése miatt? Hogyan 
reagált?

Lámán és Lemuel úgy érezték, Nefi megfeddte őket, 
amikor azt tanította nekik, hogy a gonoszok el lesznek 
utasítva, és nem vehetnek majd az élet fájának gyü-
mölcséből (lásd 1 Nefi 15:36–16:1). Olvasd el az 1 Nefi 
16:1–2-t, és húzd alá, mit mondott Nefi, hogyan fognak 
reagálni az igazság hallására néhányan, akik nem 
aszerint élnek.

„Az elevenükbe vág” kifejezés azt jelenti, hogy fel-
fedi bűnüket. Szerinted mit jelent, hogy „a bűnösök 
keménynek találják az igazságot”?   
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 1. Sorolj fel néhány olyan dolgot a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban, amit megtehetnél, hogy engedelmes 

legyél még akkor is, ha egy igazságot nehéz meghallanod és „az 
eleven[ed]be vág” (1 Nefi 16:2). Szerinted miért találja néhány fi-
atal nehéznek, hogy engedelmeskedjen bizonyos igazságoknak? 
Hasonlítsd össze a felsorolásodat azzal, amit Nefi Lámánnak és 
Lemuelnek mondott az 1 Nefi 16:3–4-ben.

Az 1 Nefi 16:5 szerint hogy döntött Lámán és Lemuel, 
hogyan reagálnak Nefi útmutatására? Mely szó vagy 
kifejezés jelzi ebben a versben, hogy mit kell tennünk, 
amikor az igazság az „elevenü[n]kbe vág”? Jelöld meg 
az e kérdésekre adott válaszokat a szentírásaidban.

1 Nefi 16:7–33
Lehi családját vezeti a Liahóna
A megfelelő válaszok bekarikázásával válaszd ki, hogy 
az alábbi állítások (I) igazak vagy (H) hamisak-e:

I H Nefi Ismáel legidősebb lányát vette feleségül.
I H Lehi kapott egy iránytű-szerű gömböt, amely-

nek Liahóna volt a neve.
I H A gömbnek négy mutatója volt, amelyek útmu-

tatást adtak Lehinek és családjának.

I H Miután Lehi családja megkapta a gömböt, 
a  vadonban vezető útjuk könnyű volt.

Az 1 Nefi 16:7–10 és a fejezet összefoglalója tanulmá-
nyozása közben nézd át az első három kérdésre adott 
válaszodat (lásd még Alma 37:38). Olvasd el az 1 Nefi 
16:17–19-et, és ellenőrizd le, hogy helyesen válaszol-
tál-e a negyedik kérdésre. (A helyes válaszokat megta-
lálod a lecke végén.)

Még akkor is tapasztalunk megpróbáltatásokat, amikor 
engedelmesek vagyunk. Sok megpróbáltatásunk nem 
rossz döntések következménye, hanem a halandó 
élet természetes következményeiként támadnak, de 
lehetőséget adnak nekünk arra, hogy tanuljunk és fej-
lődjünk halandó utazásunk során, éppen úgy, ahogyan 
a Szabadító tette (lásd T&Sz 122:7–8). Életünk egyik 
próbatétele az, hogy miként reagálunk ezekre a meg-
próbáltatásokra.

Nefinek a gömbről az 1 Nefi 16:10-ben olvasható leí-
rása alapján miért lehetett hasznos egy efféle ajándék 
Lehi és családja számára, miközben a megígért föld 
felé utaztak? Keresd meg és jelöld be az 1 Nefi 16:16-
ban, hogy miként szolgálta Lehi családjának a javát a 
Liahóna.
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Fusd át az 1 Nefi 16:20–22-t, és figyeld meg, hogyan 
reagált Lehi családjának néhány tagja, amikor Nefi el-
törte az íját. Tanulmányozd az 1 Nefi 16:23–25, 30–32-t, 
és keresd meg, Nefi hogyan reagált erre a megpróbál-
tatásra. Milyen hatással volt reakciója a családjára?

 2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen dolgokat tanultál abból, hogy 

összehasonlítottad Nefi és családja reakcióját ugyanarra a meg-
próbáltatásra?

Ahelyett, hogy Nefi panaszkodott volna, új íjat készí-
tett, és útmutatást kért arra vonatkozóan, hol találhat 
élelmet. Nefi példája azt szemlélteti, hogy ha minden 
tőlünk telhetőt megteszünk és az Úr iránymuta-
tását kérjük, akkor Ő át fog segíteni bennünket a 
nehézségeken.

Ezen események során az Úr elmagyarázta Lehinek, 
hogyan működik a Liahóna. Keresd meg az 1 Nefi 
16:26–29-ben, hogy mi kellett ahhoz, hogy az Úr ve-
zetni tudja Lehi családját a Liahóna segítségével.

 3. Képzeld el, hogy egy kisgyereknek tanítasz a Liahóná-
ról. A szentírás-tanulmányozási naplódban magyarázd el 

egyszerű szavakkal, hogy hogyan vezette a Liahóna Lehi család-
ját, és mit kellett tenniük ahhoz, hogy továbbra is vezethesse 
őket.

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan tanúskodik a Liahóna arról, 

hogy „finom módszerekkel az Úr nagyszerű dolgokat tud 
előidézni”? (1 Nefi 16:29).
Lehi népéhez hasonlóan az Úr neked is sok ajándékot 
adott, hogy segítsen személyes útmutatást kapnod. Ol-
vasd el a következő három kijelentést eme ajándékok 
némelyikéről, és gondolkodj el azon, hogy ezek az Úr-
tól jövő ajándékok miben hasonlítanak a Liahónához.

Pátriárkai áldás
Thomas S. Monson elnök személyes Liahónaként utalt 
a pátriárkai áldásokra:

„Ugyanaz az Úr, aki biztosította Lehi 
számára a Liahónát, ma számotokra és 
számomra is biztosít egy ritka és értékes 
ajándékot, mellyel irányt ad az életünk-
nek, figyelmeztet a veszélyre, és kijelöli 
előttünk az utat, igen, a biztonságos 

ösvényt, amely nem a megígért földre, hanem mennyei 
otthonunkhoz vezet minket. Az ajándék, melyről 
beszélek, a pátriárkai áldásotok. Az egyház minden 
arra érdemes tagja jogosult egy ilyen becses és felbe-
csülhetetlen értékű kincsre. […]

Az áldásotok nem arra van, hogy szépen összehajto-
gassátok és eltegyétek. Nem is arra, hogy bekeretezzé-
tek, vagy közkinccsé tegyétek. Ehelyett arra való, hogy 
olvassátok, hogy megszeressétek, és hogy kövessétek 
a tanácsait. Pátriárkai áldásotok átvezet majd a legsö-
tétebb éjszakán. Átsegít majd az élet veszélyein. […] 
Pátriárkai áldásotok a ti személyes Liahónátok, mely 
feltérképezi az előttetek álló utat és irányt mutat” 
(“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” En-
sign, Nov. 1986, 65–66).

A szentírások és a próféták szavai
W. Rolfe Kerr elder, aki akkoriban a 
Hetvenek tagjaként szolgált, megerősítette, 
hogy Krisztus és szolgái szavai lelki 
Liahónaként szolgálnak: „Krisztus szavai 
egyfajta személyes Liahónát jelentenek 
mindannyiunk számára, megmutatván 

nekünk az utat. Ne legyünk restek, amikor könnyű az 
út! Hittel ültessük elménkbe és szívünkbe Krisztus 
szavait úgy, ahogy azok le vannak jegyezve a szent 
írásokban, és ahogy azokat halljuk az élő próféták, 
látnokok és kinyilatkoztatók szájából! Hittel és buzgón 
lakmározzunk Krisztus szavaiból, mert az Ő szava lesz 
a mi lelki Liahónánk, megmondván nekünk, mit kell 
cselekednünk!” (lásd Krisztus szavai – a mi lelki 
Liahónánk. Liahóna, 2004. máj. 37.).

A Szentlélek
David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából a következőképpen 
hasonlította össze a Szentlelket és a 
Liahónát: „Amint hozzáállásunkat és 
tetteinket igazlelkűséggel igyekszünk 
párosítani, akkor ma a Szentlélek az lesz 

számunkra, ami Lehi és családja számára a Liahóna volt 
az ő idejükben. Azok a tényezők, amelyek a Liahónát 
rávették, hogy működjön Lehi számára, ugyancsak meg 
fogják hívni életünkbe a Szentlelket. Azok a tényezők 
pedig, amelyek meggátolták a Liahóna működését az 
ősi időkben, a mi napjainkban ugyanúgy azt okozzák 
majd, hogy visszahúzódunk a Szentlélektől” (lásd Hogy 
Lelke mindig velünk legyen. Liahóna, 2006. máj. 30.).

 5. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba két-három 
szempontot, amely tekintetében a pátriárkai áldás, a 

szentírások és a próféták szavai, vagy a Szentlélek hasonlít a Lia-
hónához.

 6. Írj egy olyan alkalomról a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, amikor az egyik fentebb jellemzett forrás útmu-

tatásának követése oda vezetett, hogy útmutatást kaptál az  Úrtól.
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1 Nefi 16:34–39
Ismáel lányai meggyászolják atyjuk halálát, Lámán pedig 
meg akarja ölni Lehit és Nefit
Az 1 Nefi 16:34–38-ban azt olvassuk, hogy Ismáel el-
hunyt, miután sok napon át utazott a vadonban. Lányai 
rendkívül gyászoltak atyjuk elvesztése miatt, és néhány 
családtagja zúgolódott Lehi és Nefi ellen, és vissza 
akartak térni Jeruzsálembe. Lámán még összeesküvést 
is szőtt Nefi és Lehi meggyilkolására. Nefi fivérei ismét 
kimutatták gyengeségüket és hitetlenségüket, mivel 
nem keresték az Úr akaratát. Elutasították a Szentlelket 
és azt a segítséget, amelyet Tőle kaphattak volna.

Olvasd el az 1 Nefi 16:39-et, és figyeld meg, mit tett az 
Úr ebben a helyzetben. Az e versből tanultak alapján 
miért fedd meg minket az Úr?   
 

Az Úr a saját javunkra vezet és fedd meg minket. Ha az 
Úrtól jövő útmutatást vagy feddést megfogadva cselek-
szünk, akkor Ő meg fog áldani minket.

 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódba:

Tanulmányoztam az 1 Nefi 16-ot, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
Az Igaz/Hamis teszt válaszai: (1) H, (2) I, (3) H, (4) H.

4. RÉSZ: 3. NAP

1 Nefi 17
Bevezetés
Miután nyolc évig vándoroltak a vadonban, Lehi 
családja egy tengerparti helyre ért, melyet Bőség 
földjének neveztek el. Nefi engedelmeskedett az Úr 
azon parancsának, hogy építsen hajót. Nefi megfeddte 
fivéreit gonoszságuk miatt, amely megakadályozta, 
hogy kinyilatkoztatást kapjanak az Úrtól. Az 1 Nefi 17 
és Nefi példája tanulmányozása közben látni fogod, 
hogy engedelmesség révén képes lehetsz mindent 
elérni, amit Isten megparancsolt. Azt is meg fogod 
tanulni, hogyan ismerd fel még inkább az Úr hozzád 
szóló szelíd, halk hangját.

1 Nefi 17:1–51
Lehi családja megérkezik a Bőség földjére, ahol az Úr 
megparancsolja Nefinek, hogy építsen hajót
Mit mondanál, életed 
könnyű vagy nehéz? 
Miért? Olvasd el az 1 Nefi 
17:1, 4, 6-ot, és karikázd 
be azokat a szavakat, 
amelyek arra utalnak, 
hogy az az időszak, me-
lyet Nefi és a családja a 
vadonban töltött, könnyű 
vagy nehéz volt.

Olvasd el az 1 Nefi 17:3-
at, és keresd meg, mivel 
indokolta Nefi, miért volt 
áldott a családja ebben a 
nehéz időben – a ha szócskával kezdődik. Jelöld meg 
ezt a tantételt a szentírásaidban.

A szentírásokban az evangéliumi tantételek gyakran 
jelennek meg „ha-akkor” formában. Ezt a „ha-akkor” 
formát láthatjuk egyéni életek irányításában éppúgy, 
mint családok vagy nemzetek esetében. A ha szó cse-
lekvésünket jelzi, míg az akkor elmagyarázza, milyen 

A szentírások tanulmányozása 
közben keress olyan szavakat 
vagy kifejezéseket, mint „így 
látjuk”, „ezért”, „tehát”, 
„íme” vagy „ha…, akkor…”. 
Ezek gyakran egy tan vagy 
egy evangéliumi tantétel kije-
lentését jelzik.

Tanuld meg felismerni 
a tantételeket 
és a tanokat!
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következményben vagy áldásban lesz részünk az adott 
cselekvés eredményeként. Habár az 1 Nefi 17:3 nem 
tartalmazza az akkor szót, leírja a cselekvést, majd 
pedig az abból következő áldást. Hogyan fogalmaz-
nád meg saját szavaiddal azt a tantételt, amelyről Nefi 
bizonyságot tesz itt? Ha-----------------------------------, 
akkor  
 .

Figyeld meg, hogyan szemlélteti ezt a tantételt az 
1 Nefi 17:2, 12–13. E versek olvasása során jelöld meg, 
hogyan erősítette és áldotta meg az Úr Nefit és csa-
ládját, amikor betartották a parancsolatokat. Miközben 
folytatod Nefi élményének tanulmányozását, keress 
további bizonyítékot e tantétel igazságára.

 1. Fordíts kellő időt arra, hogy érdemi választ adj a kö-
vetkező kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban. 

Ez a feladat segíteni fog meglátnod, hogy Nefi továbbra is a sze-
rint a tantétel szerint élt, amelyet kijelentett az 1 Nefi 17:3-ban, 
miközben családjának többi tagja nem így tett. Ne feledj elgon-
dolkodni azon, hogy ez a tantétel miként vonatkozik a te életedre.
 a. Mit parancsolt az Úr Nefinek, hogy tegye meg? (Lásd 1 Nefi 
17:7–8.) Mi miatt lehetett nehéz engedelmeskedni ennek a pa-
rancsolatnak?
 b. Mi nyűgöz le téged abban, ahogyan Nefi erre a parancsolatra 
reagált? (Lásd 1 Nefi 17:9–11, 15–16.) Hogyan reagáltak a fivé-
rei? (Lásd 1 Nefi 17:17–21.) Mit tanulhatsz ezekből a reakciók-
ból?
 c. Nefi Mózes élményének felidézésével felelt a fivéreinek. Ho-
gyan segített az Úr Mózesnek elvégezni azt a feladatot, melyet 
megparancsolt neki? (Lásd 1 Nefi 17:23–29.) Miben voltak Nefi 
fivérei olyanok, mint Izráel gyermekei? (Lásd 1 Nefi 17:30, 42.)
 d. Vannak olyan parancsolatok, amelyek nehezek számodra? 
Hogyan reagálhatsz az Istentől kapott nehéz feladatokra vagy 
parancsolatokra úgy, ahogyan Nefi és Mózes tette?

Amikor készen vagy ezzel a feladattal, olvasd el Nefi 
kijelentését a hitről az 1 Nefi 17:50-ben.

Olvasd el az 1 Nefi 17:51-et, és vonatkoztasd magadra 
ezt a verset azzal, hogy hozzáadod a saját nevedet az 
„engem” szó után, a „hajót építsek” kifejezés helyett 
pedig egy olyan parancsolatra gondolsz, amelyről a d 
pontban írtál fentebb.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
élményről (akár sajátodról, akár egy ismerősödéről), 

amely segített megtudnod, hogy ha hű vagy Istenhez, akkor Ő se-
gíteni fog elvégezned bármit, amit Ő tőled kér.

A tantétel, amelyet Nefi az 1 Nefi 17-ben és egész élete 
során példázott, az, hogy ha betartjuk a parancsola-
tokat, akkor az Úr megerősít minket, és eszközöket 
biztosít számunkra, hogy végrehajthassuk, amit 
megparancsolt nekünk.

1 Nefi 17:45–55
Nefi megdorgálja fivéreit a gonoszságuk miatt
Olvasd el az 1 Nefi 17:48, 53–54-et, és határozd meg, 
mi volt az oka, hogy Nefi „kinyújtott[a] kez[ét] fivére[i] 
felé”.

Az 1 Nefi 17:53 szerint mit tett az Úr Nefi fivéreivel? 
Miért?   
 

Amikor az Úr megrázta Nefi fivéreit, az egyike volt 
azon számos módnak, amellyel kommunikálni próbált 
velük. Olvasd el az 1 Nefi 17:45-öt, és keresd meg, 
milyen egyéb módokon próbált már kommunikálni 
velük az Úr.

Gondolkodj el a következő kijelentésen 
Boyd K. Packer elnöktől a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: „A Szentlélek olyan 
hangon szól hozzánk, amelyet inkább 
érzünk, mintsem hallunk. Úgy jellemezzük, 
mint »halk és szelíd hang« [T&Sz 85:6]. 

És míg azt mondjuk, hogy »hallgatunk« a Lélek 
suttogásaira, a lelki sugalmazást leggyakrabban így 
lehet kifejezni: »olyan érzésem volt…«” (“Personal 
Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,” Ensign, 
Nov. 1994, 60).

Bejelölheted az 1 Nefi 17:45-öt, és odaírhatod mellé a 
következő tantételt: A Szentlélek szelíd, halk han-
gon szól, melyet inkább érzünk, mint hallunk.

 3. Írd le a következő kérdésekre adott válaszaidat a 
szentírás-tanulmányozási naplódba:

 a. Érezted-e már, hogy az Úr szelíd, halk hangon szól hozzád? 
Mikor?
 b. Mit tehetsz azért, hogy érezd és felismerd a szelíd, halk han-
got?

Jelöld meg a következő kifejezést az 1 Nefi 17:45-ben: 
„ő halk és szelíd hangon szólt hozzátok, de ti már nem 
éreztetek, így nem érezhettétek a szavait”. Olvasd el 
újra az 1 Nefi 17:45 első mondatát, és mondd meg, 
miért nem éreztek már Nefi fivérei.

Hogyan akadályozhatja meg a bűn, hogy érezzük a 
Szentlelket? Milyen más dolgok gátolhatják meg, hogy 
érezzük a Szentlelket?   
  
 

James E. Faust elnök az Első Elnökségből egy hasonlat 
segítségével mutatott rá néhány olyan módra, mellyel a 
bűn megakadályozhatja, hogy érezzük a Szentlelket:
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„A fejlettebb technológia korában ma már 
leginkább a rádiótelefonokat használjuk a 
kommunikációra. Előfordul azonban, 
hogy olyan helyeken vagyunk, ahol nincs 
térerő, aminek következtében a telefon 
nem működik. Ez akkor történhet meg, 

amikor a telefonáló éppen egy alagútban vagy hegyvi-
déken jár, vagy amikor más zavaró hatások vannak.

Így van ez az isteni kommunikációval is. […] Gyakran 
hozzuk magunkat olyan helyzetbe, ahol nincs lelki té-
rerő – olyan helyek és helyzetek ezek, amelyek meggá-
tolják az isteni üzeneteket. Ilyen a harag, a pornográfia, 
a vétek, az önzés és más olyan helyzetek, amelyek 
[sértik] a Lelket” (Biztos, hogy a jó üzenetet kaptad 
meg? Liahóna, 2004. máj. 67.).

 4. Gondolkodj el azon, mennyire figyeltél oda azokra az 
üzenetekre, amelyeket az Úr mostanában próbált kommu-

nikálni feléd. Sorolj fel a szentírás-tanulmányozási naplódban 
olyan körülményeket, ahol „nincs lelki térerő” – olyan helyzeteket 
és helyeket, amelyek megakadályozhatják, hogy meghalljad a halk, 
szelíd hangot –, és írd le, mit fogsz tenni, hogy elkerüld ezeket.

Képes leszel fogadni az Úrtól a halk, szelíd hangon 
érkező kommunikációt, amikor törekszel érdemesnek 
lenni ezekre a gyengéd késztetésekre és odafigyelsz 
rájuk.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 17-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

4. RÉSZ: 4. NAP

1 Nefi 18–19
Bevezetés
Az Úr útmutatását követve Nefi és családja befejezték 
a hajó építését, és útnak indultak a megígért földre. 
Utazásuk során a hajón lévők közül sokan fellázadtak, 
élükön Lámánnal és Lemuellel. Ennek következmé-
nyeként a Liahóna nem működött tovább, és hatal-
mas vihar fenyegette a fedélzeten lévő minden ember 
életét. Miután a lázadók bűnbánatot tartottak és Nefi 
hittel imádkozott, a Liahóna ismét működésbe lépett, 
az Úr pedig lecsendesítette a vihart és újra irányította 

a családot az útjukon. Miután megérkeztek a megígért 
földre, Nefi arra intette a családját, hogy emlékezzenek 
a Szabadítóra, és vonatkoztassák magukra a szentírá-
sokat. Az 1 Nefi 18–19 tanulmányozása során figyeld 
meg Nefi tapasztalatát arról, hogy ő hogyan nézett 
szembe a kihívásokkal, és vonatkoztasd mindezt arra, 
amikor saját megpróbáltatásaiddal nézel szembe. Igye-
kezz követni Nefi példáját.

1 Nefi 18:1–8
Nefi családja felkészül, hogy elhajózzanak a megígért 
földre
Miért egyaránt fontos szorgalmasan dolgozni és útmu-
tatást kérni az Úrtól? Hogyan szemléltette Nefi e tulaj-
donságok mindegyikét, míg a hajót építette? Olvasd el 
az 1 Nefi 18:1–8-at.

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorold fel 
mindazokat a szavakat és kifejezéseket az 1 Nefi 18:1–8-

ból, amelyek a Nefi és a családja által tett erőfeszítéseket jelzik. 
Azután keresd meg mindazokat a szavakat és kifejezéseket, ame-
lyek azt mutatják, hogyan irányította és segítette őket az Úr. Mi-
lyen kapcsolatot látsz Nefi erőfeszítései és az Úrtól kapott 
segítség között?

Nefi tapasztalata megmutatja nekünk, hogy az Úr 
parancsolatainak teljesítéséhez kérnünk kell a 
segítségét, és saját erőfeszítéseket is kell tennünk.
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 2. Gondolj egy olyan jelenlegi helyzetedre, amelyben 
szükséged van Isten segítségére. Írd le a szentírás-tanul-

mányozási naplódba, hogy mit tehetsz, hogy útmutatást kérj az 
Úrtól, és milyen erőfeszítést kell tenned.

1 Nefi 18:8–25
Lámán és Lemuel lázadást szít a hajón, ami késlelteti a 
megígért föld felé tartó utazást
Amikor megpróbáltatásokat vagy nehézségeket ta-
pasztalunk meg az életben, gyakran eltűnődünk, miért 
kell szembenéznünk ilyen viszontagságokkal. Megle-
het, hogy egy nehéz időszak során te magad vagy egy 
ismerősöd is feltettétek már a kérdést: „Miért?”

L. Whitney Clayton elder a Hetvenek elnökségéből há-
rom forrását határozta meg az általunk megtapasztalt 
nehézségeknek. Olvasás közben húzd alá ezeket.

„Általánosságban véve terheink három 
forrásból származhatnak. Vannak terhek, 
melyek annak a világnak a természetes 
velejárói, melyben most élünk. A betegsé-
gek, testi fogyatékosságok, a hurrikánok 
és földrengések időről időre bekövetkez-

nek, és nem mi tehetünk róluk. […]

Vannak olyan terhek is, melyeket mások helytelen 
viselkedése hárít ránk. A bántalmazás és a függőség az 
ártatlan családtagok számára a legkevésbé sem teszik 
otthonunkat földi mennyországgá. A bűn, a helytelen 
hagyományok, az elnyomás és a bűntények jócskán 
szedik áldozataikat az élet ösvénye mentén. Még a 
kevésbé komoly vétségek is – mint például a pletyka 
és a rosszindulat – mély fájdalmat és valódi szenvedést 
okozhatnak másoknak.

Saját hibáink és hiányosságaink is sok gondot idéz-
hetnek elő, nehéz terheket helyezve a vállunkra. A 
legfárasztóbb teher, melyet magunkra veszünk, a bűn 
terhe. Mindannyian megismertük már azt a lelkiisme-
ret-furdalást és fájdalmat, mely biztos velejárója annak, 
amikor nem sikerül betartanunk a parancsolatokat” 
(Hogy könnyűek legyenek a terheitek. Liahóna, 2009. 
nov. 12–13.).

Miután Nefi és családja útnak indultak a megígért föld 
felé, sok nehézséget tapasztaltak meg. Az 1 Nefi 18 
tanulmányozása során keresd meg a szenvedés Clay-
ton elder által leírt egyik forrását. Olvasd el az 1 Nefi 
18:9–11-et, és határozd meg, milyen helytelen dönté-
seket hoztak néhányan a hajón.

Noha nem rossz táncolni, zenét hallgatni vagy szóra-
kozni, az 1 Nefi 18:9 azt mondja, hogy mindezt „nagy 
durvasággal” tették. A durva szó azt jelenti, hogy nyer-
sek, otrombák, illetve közönségesek voltak. Sátán ké-
pes rá, hogy a táncot, a zenét vagy a beszédünket arra 

használja, hogy megrontsa a szívünket és az elménket, 
és elérje, hogy elveszítsük a Szentlélek társaságát.

Az 1 Nefi 18:10 szerint mitől félt Nefi, mi fog történni, 
ha a lázadók nem tartanak bűnbánatot?   
 .

Mit tett Nefi ez ellen? Hogyan reagálnál, ha egy szülőd 
vagy egyházi vezetőd arra kérne, hogy hallgass más-
fajta zenét, táncolj másképp, vagy tartózkodj a közön-
séges beszédtől? Hajlandó lennél hallgatni rájuk és 
változtatni a viselkedéseden?

Olvasd el az 1 Nefi 18:12–14, 17–19-et, és nézd meg, 
milyen következményekkel járt a lázadásuk. Mit kellett 
elszenvednie Nefinek és más családtagoknak mások 
tettei miatt? Figyelj fel arra, hogy egyesek lázadó tettei 
hatással voltak az egész csoport azon képességére, 
hogy útmutatást kapjanak Istentől.

A lázadók tettei azt mutatják, hogy ha bűnt követünk 
el, szenvedni fogunk, és néha mások is szenvedni 
fognak miatta.

 3. Néhány gyakori kísértés, amellyel a mai tizenévesek 
szembenéznek, a következők: a szülők és a vezetők iránti 

tiszteletlenség, csalás az iskolában, pletykálkodás, erkölcstelen 
öltözködés, az erkölcsi tisztaság törvényének megszegése, a Böl-
csesség szavának megszegése (dohányzás, alkohol és 
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Tudom, hogy ha betartjuk Isten parancsolatait és a 
szövetségeinket, akkor Ő segít a terheink cipelésében. 
Megerősít bennünket. Ha bűnbánatot tartunk, akkor 
megbocsát nekünk, és megáld minket lelki békével 
és örömmel” (Hogy könnyűek legyenek a terheitek, 
13–14.).

1 Nefi 19
Nefi Jézus Krisztusról szóló jövendöléseket jegyez le, hogy 
rábírjon minket, hogy emlékezzünk az Úrra
Miután megérkeztek a megígért földre, Nefi prófétált 
a Szabadító eljöveteléről és arról, hogy népe hogyan 
fogadja majd Őt. Olvasd el az 1 Nefi 19:8–10-et, és ha-
tározz meg olyan kifejezéseket, amelyek Jézus Krisztus 
természetéről és jelleméről tanítanak.

 5. Jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
hogy miként növeli a Szabadító iránti szeretetedet az, 

amit az 1 Nefi 19:8–10-ből tanultál.

A mai lecke zárásaként olvasd el az 1 Nefi 19:18–19, 
23-at, és húzd alá, minek a megtételére akarta rábírni 
Nefi a népét és mindazokat, akik majd olvassák a Mor-
mon könyvét. Keress lehetőséget a mai nap folyamán 
arra, hogy megoszd a Szabadítóról való bizonyságodat 
egy barátoddal vagy családtagoddal, illetve bizonyságot 
tegyél egy egyházi gyűlésen. Ha ezt megteszed, segít-
hetsz másoknak emlékezni a Megváltójukra és hinni 
Őbenne.

 6. Jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
hogy miként követheted Nefi példáját a saját életedben.

 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódba:

Tanulmányoztam az 1 Nefi 18–19-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

5. RÉSZ: 1. NAP

1 Nefi 20–22
Bevezetés
Az 1 Nefi 20–21-ben Nefi az ószövetségi próféta, 
Ésaiás próféciáit idézi, akinek az írásai rajta voltak 
azokon a rézlemezeken, melyek megszerzéséért az Úr 

kábítószerek), valamint a pornográfia nézése. Válassz ki legalább 
kettőt e kísértések közül, és írd le a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, hogy ezek milyen hatással lehetnek egy olyan személy 
családjára és barátaira, aki enged az adott kísértésnek.

Az 1 Nefi 18 hátralevő része arról tanít minket, hogy 
miként reagáljunk a nehézségekre, akár saját rossz 
döntéseinkből fakadnak, akár ártatlan elszenvedői va-
gyunk. Olvasd el az 1 Nefi 18:15–16, 20–23-at, és jelölj 
be olyan kifejezéseket, amelyek arról tanítanak, mit 
tegyünk az ilyen helyzetekben.

Ezek a versek számos tant és tantételt szemléltetnek. 
A következő kijelentések után írd oda annak a versnek 
a számát az 1 Nefi 18:15–16, 20–23-ból, amely érzésed 
szerint az adott igazságot példázza:

• Istenre tekinthetünk és hithűek maradhatunk a 
megpróbáltatásaink közepette.  

• Az ima segíthet békére lelnünk a 
megpróbáltatásaink során.   
 

 4. Válassz ki az előző feladatból egy verset, amely külö-
nös jelentőséggel bír számodra, és fejtsd ki a szentírás-ta-

nulmányozási naplódban, hogy miért tetszik. Írd le, mit tanultál a 
versből, és mit tanított neked a csapásokra való reagálásról. Ha 
saját életedben vagy valaki más életében láttál már példát arra, 
amit ez a vers tanít, akkor írj arról is.

A nehézségek ellenére, melyekkel Nefinek és család-
jának szembe kellett nézniük, végül elérték a megígért 
földet. Ha törekszel az Úr útmutatására és szorgalma-
san munkálkodsz annak követésén, akkor te is sikere-
sen végig tudod járni azt az utat, melynek betöltésére 
az Úr a földre küldött téged.

L. Whitney Clayton elder a következő bizonyságot 
tette:

„Nem számít…, hogy milyen terhekkel szembesü-
lünk az életben – akár a természeti katasztrófák, akár 
mások helytelen cselekedetei vagy a saját hibáink miatt 
– mindannyian egy szerető Mennyei Atya gyermekei 
vagyunk, aki az Ő örökkévaló terve részeként küldött 
bennünket a földre, hogy növekedjünk és fejlődjünk. 
Páratlan, egyéni tapasztalataink pedig segíthetnek 
felkészülnünk arra, hogy visszatérjünk Hozzá. Gyöt-
relmeink és sanyargattatásaink bármilyen nehezen 
elviselhetők is, a mennyek szempontjából nézve »csak 
egy rövid pillanatnyiak; és aztán, ha jól kitart[unk] 
azokban, Isten fel fog magasztalni [minket] a magas-
ban« [T&Sz 121:7–8]. Meg kell tennünk mindent, amit 
tudunk, hogy »jól« viseljük a terheinket, bármilyen 
hosszú is legyen az a »rövid pillanat«, amíg cipelnünk 
kell őket. […]
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visszaküldte Nefit és fivéreit Lábánhoz Jeruzsálembe. 
Ésaiás azt tanította, hogy még ha az ősi Izráel nem is 
tartotta be a szövetségeit, az Úr akkor is szereti őket és 
azt a felhívást intézi hozzájuk, hogy tartsanak bűnbá-
natot és jöjjenek Őhozzá. E fejezetek tanulmányozása 
során összpontosíts arra, hogy mit tanított Ésaiás Jézus 
Krisztusról és az Ő azon vágyáról, hogy megváltsa a 
népét.

1 Nefi 20
Az Úr megdorgálja Izráelt, és hívja őket, hogy térjenek 
vissza hozzá
Fel tudsz-e idézni egy olyan alkalmat, amikor valami 
olyat tettél, ami nem áll összhangban a szövetségekkel, 
amelyeket megkötöttél, illetve az egyház normáival? 
Milyen érzéseid voltak a döntéseddel kapcsolatban? 
Olvasd el az 1 Nefi 20:1–2-t. Kihez beszélt Ésaiás? Ki 
„Jákób háza”?

Az Ószövetségben Jákób Izsák fia és Ábrahám uno-
kája volt. Az Úrtól kapta az Izráel nevet (lásd 1 Mózes 
32:28). Az „Izráel háza” megnevezés az ő leszármazot-
taira utal, és néha a „Jákób háza” néven említik őket. A 
név utal továbbá Jézus Krisztus minden igaz követőjére 
is. (Lásd Kalauz a szentírásokhoz: Izráel.) Csakúgy, 
mint az ősi időkben, azok, akik napjainkban szövet-
séget kötnek Istennel (például megkeresztelkednek), 
Izráel háza szövetséges tagjainak számítanak.

Fusd át az 1 Nefi 20:3–4, 8, 18-at, és húzz alá olyan 
szavakat vagy kifejezéseket, melyek azt jelzik, hogy Iz-
ráel házra nem volt hű az Úrhoz. A „vasizom a nyakad, 
és homlokod réz” kifejezés (1 Nefi 20:4) jelképesen 
egy olyan állapotra utal, amelyet a szentírások gyakran 
a „merevnyakúság” szóval illetnek. E kifejezés egyik 
lehetséges magyarázata az, hogy az olyan állatok, mint 
az ökör vagy a szamár, gyakran megmerevítik a nya-
kukat, hogy gazdájuk ne tudja vezetni vagy irányítani 
őket. Egy másik lehetséges magyarázat szerint azok az 
emberek, akik nem hajlandók fejet hajtani, merevnya-
kúak. Hasonlóképpen Izráel háza is megmerevítette 
a nyakát gőgjük és gonoszságuk révén, és nem voltak 
hajlandóak átadni magukat az Úr irányításának.

Hogy jobban meg tudd érteni és napjainkra vonat-
koztatni ezeket a verseket, elmélkedj el azon, hogy 
az Izráel házáról adott e leírások miként jellemeznek 
néhány embert ma.

Az 1 Nefi 20:9–14, 16 olvasása közben elmélkedj el 
azon, mit tanítanak ezek a versek az Úrról és arról, 
hogy milyen Ő.

Henry B. Eyring elnök az Első 
Elnökségből azt tanította: „Az 
olvasás, tanulmányozás és az 
elmélkedés… nem ugyanaz. 
A szavak olvasásával lehetnek 
gondolataink. Tanulmányozás 
által mintákat és összefüg-
géseket fedezhetünk fel a 
szentírásokban. Elmélkedés 
közben viszont meghívjuk a 
Lélek általi kinyilatkoztatást. 
Az elmélkedés számomra 
abból áll, hogy a szentírások 
gondos tanulmányozása 
után elgondolkozom, majd 
imádkozok azokról” (A Lélek 
által szolgálni. Liahóna, 2010. 
nov. 60.). Ha egy csendes he-
lyen tanulmányozod a szent-
írásokat, ahol elmélkedhetsz 
róluk, az segíteni fog érezned 
a Szentlélek hatását.

Elmélkedés

 1. Röviden válaszold meg a következő kérdéseket a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Bár az emberek lázadtak a múltban, hogyan felelt nekik az 
Úr? Miért? (Lásd 1 Nefi  
20:9–11, 14.)
 b. Mit akart az Úr, hogy szö-
vetséges népe megtegyen? 
(Lásd 1 Nefi 20:12, 16.)

E versekből azt tanuljuk, 
hogy az Úr arra szólítja 
az engedetleneket, 
hogy tartsanak bűn-
bánatot és térjenek 
vissza hozzá. Miközben 
elolvasod a következő 
kijelentést Dieter F. 
Uchtdorf elnöktől az Első 
Elnökségből, húzz alá egy 
vagy több olyan kifeje-
zést, amely alátámasztja 
ezt az igazságot:

„[Sátán] azt akarja, hogy 
úgy érezzük, túlléptük a 
megbocsátás hatáskörét 
(lásd Jelenések 12:10). 
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Sátán azt akarja, hogy azt higgyük, hogy amikor bűnt 
követtünk el, túlhaladtunk azon a ponton, ahonnan 
nincs visszatérés – vagyis túl késő irányt változtat-
nunk. […]

Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket. 
Ha rossz irányt vettünk, Jézus Krisztus engesztelése 
azt a biztosítékot nyújthatja számunkra, hogy a bűn 
nem olyan pont, ahonnan nincs visszatérés. Lehetsé-
ges a biztonságos visszatérés, amennyiben követjük 
Isten, szabadulásunkra készített tervét” (A biztonságos 
visszatérés pontja. Liahóna, 2007. máj. 99.)

1 Nefi 21:1–17
Ésaiás megjövendöli, hogy a Messiás nem fog 
megfeledkezni az Ő szövetséges népéről
Az 1 Nefi 21:1–13-ban Nefi feljegyezte Ésaiás egyik 
próféciáját Jézus Krisztusról, aki a Messiás lesz. A gö-
rög Krisztus és a héber Messiás szó egyaránt azt jelenti: 
„a Felkent” vagy „a Kiválasztott”. Jézus Krisztus lett 
kiválasztva, hogy mind az izráeliták, mind a nemzsidók 
Megváltója legyen.

Az 1 Nefi 21:6–13 olvasása közben jelöld meg a 
szentírásaidban azokat a kifejezéseket, amelyek Jézus 
Krisztust jellemzik, és arról szólnak, mit fog tenni 
Izráel Megváltójaként.
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Bűneik következményeként Izráel gyermekei eltávo-
lodtak az Úrtól, és úgy érezték, hogy Ő megfeledkezett 
róluk és magukra hagyta őket (lásd 1 Nefi 21:14). Noha 
úgy érezték, hogy az Úr magukra hagyta őket, nézd 
át az 1 Nefi 21:14–16-ot, és keress benne bizonyítékot 
arra, hogy az Úr szeret minket, és soha nem fog 
megfeledkezni rólunk. Meg is jelölheted azokat a 
kifejezéseket ezekben a versekben, amelyek jelentő-
ségteljesek a számodra.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
kifejtette, hogy a Szabadítónak miért maradtak meg a 
keresztre feszítés okozta sebei annak bizonyítékaként, 
hogy Ő soha nem fog megfeledkezni rólunk: „Krisztus 
nem feledkezik meg gyermekeiről, akiket Megváltott, 
vagy a szövetségről, amelyet azért kötött velük, hogy 
megszabaduljanak Sionban. E gondoskodó figyelem és 
szövetség fájdalmas emlékeztetői azok a jelek, amelye-
ket a római szegek véstek a tenyerébe” (Christ and the 
New Covenant [1997], 84).

 2. Röviden válaszold meg a következő kérdéseket a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Szerinted miért érzik néha azt az emberek, hogy az Úr megfe-
ledkezett róluk?
 b. Szerinted mit jelent, hogy a Szabadító kezének tenyerére va-
gyunk vésve? Hogyan segít ez neked abban, hogy nagyra érté-
keld a Szabadító szenvedését a kereszten?
 c. Milyen élmények segítettek neked megtudni, hogy az Úr nem 
feledkezett meg rólad?

 3. Képzeld el, hogy az egyik barátod azt mondja, hogy 
múltbéli bűnei miatt többé nem érzi magát érdemesnek 

az egyházba járásra. A szentírás-tanulmányozási naplódban fo-
galmazz meg neki egy rövid bátorító levelet annak felhasználásá-
val, amit az 1 Nefi 20–21-ből és Uchtdorf elnöknek az 1 Nefi 20 
alatti kijelentéséből tanultál.

1 Nefi 21:18–22:22
Nefi elmagyarázza Ésaiás jövendöléseit Izráel 
szétszórásáról és összegyűjtéséről
Nefi belevette saját feljegyzésébe Ésaiás próféciáit Iz-
ráel összegyűjtéséről. Az 1 Nefi 21:18–26-ban találhat-
juk ezeket. Az 1 Nefi 22-ben Nefi megmagyarázza és 
kifejti Ésaiás jövendöléseit. Az 1 Nefi 22:4–12 olvasása 
közben keresd meg Nefi magyarázatát azt illetően, 
hogy miként kerül összegyűjtésre Izráel az utolsó 
napokban.

Segíthet, ha tudod, hogy a Mormon könyvében a 
„nemzsidók” kifejezés gyakran olyan emberekre utal, 
akik nem Júda leszármazottai, a „csodálatos munka” 
kifejezés pedig az evangélium utolsó napi visszaállítá-
sára utal. Figyeld meg azt is, hogy Nefi milyen gyak-
ran említi a szövetségeket – ezeket be is jelölheted a 
szentírásaidban.

Az Úr megígérte, hogy az utolsó napokban vissza-
állítja az evangéliumot és összegyűjti Izráelt. Az 
1 Nefi 22:17, 19–22, 25–28 tanulmányozása közben 
jelöld meg a szentírásaidban, mi fog történni Sátánnal 
az emberek igazlelkűsége miatt.

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

Tanulmányoztam az 1 Nefi 20–22-t, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS  

2 Nefi KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
2 Nefi könyve segíteni fog megértened az olyan alap-
vető evangéliumi tanokat, mint Ádám és Éva bukása, 
Jézus Krisztus engesztelése és az önrendelkezés. E 
könyv továbbá bővelkedik Nefi, Jákób és Ésaiás pró-
féciáiban is, akik a Szabadító különleges tanúi voltak. 
Jövendöltek az evangélium utolsó napokban történő 
visszaállításáról, Isten szövetséges népének összegyűj-
téséről, Jézus Krisztus második eljöveteléről és a mil-
lenniumról. Ezenkívül 2 Nefi könyve tartalmazza Nefi 
magyarázatát Krisztus tanáról, és Nefi bizonyságával 
zárul a Szabadítóról.

Ki írta ezt a könyvet?
Nefi, Lehi fia írta 2 Nefi könyvét. Nefi próféta volt, és 
a nefita nép első nagy vezetője. Írásai feltárják, hogy 
megtapasztalta az Úr megváltó hatalmát (lásd 2 Nefi 
4:15–35; 33:6), és teljes lelkével arra vágyott, hogy sza-
badítást hozzon a népének (lásd 2 Nefi 33:3–4). E cél 
elérése érdekében felépíttetett egy templomot, és arra 
tanította népét, hogy higgyenek Jézus Krisztusban.

Hol és mikor íródott?
A 2 Nefiként ismertté vált feljegyzést Nefi körülbelül 
Kr.e. 570-ben kezdte írni, 30 évvel azután, hogy család-
jával elhagyták Jeruzsálemet (lásd 2 Nefi 5:28–31). Ak-
kor írta, amikor Nefi földjén élt (lásd 2 Nefi 5:8, 28–34).

5. RÉSZ: 2. NAP

2 Nefi 1
Bevezetés
Miközben a 2 Nefi 1-et tanulmányozod, tartsd szem 
előtt, hogy ez a fejezet egy szerető szülő és papsági 
vezető szavait tartalmazza, aki élete végéhez közele-
dett. Lehi atya könyörgött a családjának, hogy engedel-
meskedjenek Isten parancsolatainak (lásd 2 Nefi 1:16). 
Megjövendölte, hogy ha engedelmeskednek Isten 
parancsolatainak, akkor boldogulni fognak a megígért 
földön. Továbbá arra intette gyermekeit és mindazo-
kat, akik eljöttek velük Jeruzsálemből, hogy köves-
sék Nefi prófétai vezetését. Miközben ezt a fejezetet 

tanulmányozod, értékeld ki, te személyesen mennyire 
engedelmeskedsz az Úr parancsolatainak. Mennyire 
követed az egyházi vezetők tanácsát?

2 Nefi 1:1–23
Lehi arra inti népét, hogy éljenek igazlelkűen
Képzeld azt, hogy váratlanul el kell hagynod a csalá-
dodat, és soha többé nem láthatod őket. Még van egy 
utolsó lehetőséged szólni hozzájuk. Mit mondanál egy 
ilyen helyzetben?

A 2 Nefi 1–4-ben Nefi lejegyezte atyja utolsó taná-
csát, melyet családjának adott. Miközben e fejezeteket 
tanulmányozod, gondold át, Lehi utolsó lejegyzett 
tanításai hogyan vonatkoznak rád.

Olvasd el a 2 Nefi 1:1–4-et, és keresd ki, „milyen nagy 
dolgokat tett” az Úr Lehi családjáért.

 1. Írj rövid válaszokat az alábbi kérdésekre a szentírás-
naplódba:

 a. Hogyan mutatott irgalmat az Úr Lehi családja irányában?
 b. Milyen „nagy dolgokat” tett már az Úr érted és a családo-
dért? Milyen érzéseid vannak az Úr iránt, amikor arra gondolsz, 
milyen irgalmas volt hozzád és a családodhoz?

Lehi azt tanította a családjának, hogy Isten parancsolata-
inak betartása vagy be nem tartása meghatározza, hogy 
a későbbiekben továbbra is kapnak-e „nagy dolgokat” és 
megtapasztalják-e „Isten irgalmá[t]” az életükben.

 2. Azért, hogy jobban 
lásd, hogy az Úr meg-

áld minket, amikor betart-
juk a parancsolatait, és 
visszatartja az áldásait, 
amikor nem tartjuk be a 
parancsolatait, rajzolj egy, az 
alábbihoz hasonló ábrát a 
szentírásnaplódba. Olvasd el a 
2 Nefi 1:7–11-et, és keresd ki 
azokat a cselekedeteket 
(„ha”), melyek Lehi szerint bi-
zonyos következményeket 
hoznak magukkal („akkor”). 
Írd be, amit találtál, a táblázat 
megfelelő rubrikájába a szent-
írásnaplódban.

Ha (cselekedetek) Akkor (következmények)

Gondos erőfeszítést és 
gyakorlatot kíván annak el-
sajátítása, hogy miként lehet 
beazonosítani a szentírások-
ban az evangéliumi tanokat 
és elveket. A szentírásokban 
felfedezett igazságok „ha-ak-
kor” formában történő leírása 
segíthet a tantételek meg-
értésében, majd pedig azok 
alkalmazásában.

Ismerd fel a tanokat 
és a tantételeket
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Lehit különösen aggasztotta Lámán és Lemuel lelki 
állapota, és tudta, hogy bűnbánatot kell tartaniuk. 
Amikor figyelmeztette őket, számos jelképet használt, 
hogy segítsen megérteniük a bűnt és a bűnbánatot. 
Keresd ki a 2 Nefi 1:13–14-ből azokat a jelképeket, 
melyeket Lehi használt, hogy fiait bűnbánatra buzdítsa, 
és írd be válaszaidat az alábbi üres helyekre:

„-------------------- egy mély --------------------”

„-------------------- a rettenetes -------------------- 
--------------------”

„-------------------- fel a --------------------”

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírásnaplódban: 
A bűnbánat miként hasonlítható a fenti feladatban előfor-

duló kifejezésekhez?

Olvasd el a 2 Nefi 1:15-öt, és jelöld meg a szentírá-
saidban azt a három kifejezést, melyekkel Lehi leírta, 
milyen áldásokat kapott az Isten parancsolatainak való 
engedelmességéért. Vesd össze ezeket az áldásokat a 
2 Nefi 1:17–18, 22-ben található következményekkel, 
melyekről Lehi azt mondta, azokat érik, akik nem tart-
ják be Isten parancsolatait.

Jelöld be Lehi tanácsát a 2 Nefi 1:23-ban, és gondolkozz 
el, mit kell tenned az életedben azért, hogy „felébredj” 
vagy „lerázd” vagy „felkelj”, hogy elnyerhesd az áldá-
sokat, melyekről Lehi ebben a fejezetben beszélt.

2 Nefi 1:24–32
Lehi arra buzdítja fiait, hogy kövessék Nefi prófétai vezetését
Ezután Lehi emlékeztette családját és a többieket egy 
másik forrásra, amelyből útmutatást és sugalmazást 
meríthetnek, és amellyel megáldattak, hogy segítsen 

igazlelkű döntéseket hozniuk az életükben. Olvasd el a 
2 Nefi 1:24-et, és keresd meg, mi ez a forrás.

Miközben a 2 Nefi 1:24–27-et olvasod, keresd ki, Lehi 
hogyan buzdította népét Nefi követésére. Gondolkozz 
el, milyen válaszokat adnál az alábbi kérdésekre:

• Mely tulajdonságokat hangsúlyozta Lehi, amelyek 
segítenének bíznod Nefiben mint a vezetődben?

• Miért bíznál egy olyan vezetőben, aki rendelkezik 
ezekkel a tulajdonságokkal?

• Hogyan látod ma megnyilvánulni ugyanezen 
tulajdonságokat az egyházi vezetőkben?

Olvasd el a 2 Nefi 1:28–32-t, és jelöld meg a szent-
írásaidban azokat az ígéreteket, melyeket Lehi tett 
mindazoknak, akik követik Nefi vezetését. Ezek az ígé-
retek megmutatják, hogy ha követjük azokat, akiket 
Isten elhívott a vezetésünkre, lelki gyarapodással 
és biztonsággal áldatunk meg. Gondolkodj el, mit 
tanítottak mostanában az egyházi vezetők arról, hogy 
a sugalmazott tanácsnak való engedelmesség hogyan 
vezethet lelki gyarapodáshoz és biztonsághoz.

Olvasd el a következő idézetet Wilford 
Woodruff elnöktől, és húzd alá, milyen 
ígéreteket tett nekünk azért, ha követjük 
az Úr szolgáinak tanácsát: „Remélem, 
mindannyian követjük az Úr szolgái által 
elénk tárt utat, mert ha így teszünk, 

tudom, hogy biztonságban leszünk ezen a világon, 
és biztosítjuk a boldogságot és felmagasztosulást az 
eljövendő világban. […] Ha hithűek vagyunk, akkor az 
élet ösvényén fognak vezetni minket, és amennyiben 
van hitünk, hogy higgyünk az útmutatásaikban, a 
Szent Lélek általuk adott tanításaiban, akkor mindig a 
biztonságos úton járunk, és bizonyosak lehetünk 
jutalmunkban” (Az egyház elnökeinek tanításai: Wilford 
Woodruff [2005]. 203.).

 4. Írd le a szentírásnaplódba, szerinted miért fontos 
egész életedben engedelmeskedni az Úr parancsolatainak 

és az Ő szolgái tanácsának.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 1-et, és ezen a napon teljesítettem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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5. RÉSZ: 3. NAP

2 Nefi 2
Bevezetés
A 2 Nefi 2-ben Lehi megtanította a fiának, Jákóbnak, 
hogy miért helyezte Mennyei Atyánk a gyermekeit 
egy olyan világba, ahol megpróbáltatások, bánat, 
bűn és halál van. Hogy segítsen Jákóbnak megérteni 
a halandóság célját, elmagyarázta neki a megváltás 
tervének alapvető tanait – beleértve az önrendelkezést, 
Ádám bukását, valamint Jézus Krisztus engesztelését. 
A 2 Nefi 2-ben tanított igazságok segíthetnek még 
jobban méltányolnod, ahogy Jézus Krisztus engesz-
telése legyőzi a bukás következményeit, és lehetővé 
teszi mindannyiunk számára, hogy olyan döntéseket 
hozzunk, melyek örök élethez vezetnek.

2 Nefi 2:1–25
Lehi Ádám bukásáról és Jézus Krisztus engeszteléséről tanít
Gondolj néhány kihívásra, melyekkel a közelmúltban 
kellett szembenézned. Elgondolkodtál már, vajon miért 

vannak ilyen kihívások az életben? Miközben a 2 Nefi 
2:1-et olvasod, bejelölheted azokat a szavakat és kife-
jezéseket, melyekkel Lehi Jákób korai éveit jellemezte. 
Ezután olvasd el a 2 Nefi 2:2-t, és jelöld be, Lehi mit 
ígért Jákóbnak, milyen eredménye lesz a megpróbálta-
tásainak. A javadra szenteli kifejezés itt azt jelenti, hogy 
javadra fordítja vagy szentté teszi számodra. Lehi, úgy 
tűnik, azt ígéri Jákóbnak, hogy az Úr végül a javára 
fordítja a megpróbáltatásait.

Lehi tanította Jákóbot Ádám bukásának szükséges-
ségéről, valamint arról, hogy nekünk is szükségünk 
van Jézus Krisztus engesztelésére Mennyei Atyánk 
tervében. Szerette volna, hogy Jákób tudja, a bukás 
és az engesztelés teszik lehetővé számunkra, hogy 
gyakorolhassuk az önrendelkezésünket, és így az örök 
élet felé növekedhessünk és fejlődhessünk. Olvasd el 
a 2 Nefi 2:15–18-at, és írj rövid válaszokat a következő 
kérdésekre:

• Mit adott Isten Ádámnak és Évának az Éden kertjé-
ben, amely lehetővé tette, hogy használják az önren-
delkezésüket? (Lásd 2 Nefi 2:15–16.)   
 

• Mire törekedett Sátán az Éden kertjében? (Lásd 
2 Nefi 2:17–18.) Miben nyilvánul meg napjainkban, 
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hogy Sátán még ma is ugyanerre a célra törekszik?  
  
 

 1. Rajzold le az alábbi táblázatot a szentírásnaplódba. 
Tanulmányozd a 2 Nefi 2:19–25-öt, és keresd ki, milyen 

következményei lettek volna, ha Ádám és Éva nem evett volna a 
tiltott gyümölcsből, és nem bukott volna el. Továbbá keresd ki a 
bukással járó következményeket is.

Ha Ádám és Éva nem 
bukott volna el (2 Nefi 
2:22–23)

Mivel Ádám és Éva elbu-
kott (2 Nefi 2:19–20, 25)

Miután kitöltötted a táblázatot, gondold végig, miért 
van az, hogy Ádám és Éva bukása elengedhetetlen 
része Mennyei Atyánk boldogságtervének.

 2. Tegyük fel, hogy egy barátod azt mondja, Ádám és 
Éva hibát követett el azzal, hogy evett a tiltott gyümölcs-

ből. A 2 Nefi 2:19–25-ben tanultakat felhasználva írj egy bekez-
dést a szentírásnaplódba, melyben megmagyarázod, miért volt a 
bukás elengedhetetlen része Mennyei Atyánk szabadulásunkra 
alkotott tervének.

Míg Ádám és Éva bukása 
megnyitotta előttünk 
a fejlődés útját, egyéb 
következményekkel is 
járt. A bukás előtt Ádám 
és Éva Isten jelenlétében, 
az Éden kertjében éltek; 
miután ettek a tiltott 
gyümölcsből, el kellett 
távozniuk a jelenlétéből.

Olvasd el a 2 Nefi 2:5-öt, 
és keresd ki azokat a 
kifejezéseket, melyek 
azt jelzik, hogy Ádám 
és Éva elvált Istentől a 
bukás után. A „természet 
törvénye” azon fizikai 
törvényekre utal, melyek 
a bukás eredményeként 
léptek érvénybe. Így a 
„természet törvénye által 
kivágattak” kifejezés 

azon földi, halandó állapotra utal, melyet Ádám és 

Életed során többször is fel le-
szel kérve, hogy magyarázd el 
a hitelveidet és az evangélium 
tanításait – akár misszioná-
riusként, az egyházi elhívá-
saidban, akár a családodnak, 
a barátaidnak és az ismerő-
seidnek. Miközben írásban 
gyakorlod az evangélium el-
magyarázását, az is segíthet, 
ha magad elé képzelsz egy 
konkrét személyt, akinek az 
írásodat címzed. Ez segít majd 
személyesebbé, az adott sze-
mélyre vonatkozóvá tenned 
az evangéliumi üzenetet.

Gyakorold az 
evangéliumi igazságok 
elmagyarázását

Éva leszármazottaiként öröklünk. E törvények miatt 
fizikailag el vagyunk választva Isten jelenlététől, és ki 
vagyunk téve a bánatnak, a fájdalomnak, a szenvedés-
nek és a fizikai halálnak. A „lelki törvény által kivágat-
tak” kifejezés arra utal, hogy a bűneink miatt vagyunk 
elválasztva Isten jelenlététől.

A következő kérdések segítségével gondolkodj el, te 
személyesen hogyan tapasztaltad meg a bukás ezen 
következményeit:

• Milyen szenvedést, fájdalmat és bánatot tapasztaltál 
már ebben az életben?

• Kit ismersz, aki már elhunyt? Milyen hatással volt 
rád ennek a személynek a halála?

• Mikor érezted már, hogy lelkileg el vagy választva 
Istentől?

Miközben elolvasod a 2 Nefi 2:6–10-et, megjelölheted 
azokat a kulcsszavakat és -kifejezéseket, amelyek 
megmutatják, hogy az engesztelésen keresztül Jézus 
Krisztus megvált minket a bukás következmé-
nyeitől és megváltást ajánl a bűneinktől. A 2 Nefi 
2:9–10-ben a közbenjárás szó azt jelenti, hogy valaki egy 
másik ember érdekében cselekszik.

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 2:25
Miközben Lehi Jákóbot Ádám bukásáról és a halan-
dóságban tapasztalt ellentétekről tanította, kihang-
súlyozta, milyen pozitív következményei voltak a 
bukásnak az emberiségre nézve.

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Annak alapján, amit a bukásról tanultál, az miként hoz örö-
möt az emberiségnek?
 b. Mikor éreztél már örömöt a bukás pozitív következményeinek 
köszönhetően?

2 Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi az önrendelkezésről és választásaink 
következményeiről tanít
Gondolj egy fontos döntésre, melyet mostanában meg 
kellett hoznod, és hogy annak milyen hosszú távú kö-
vetkezményei lehetnek. Lehi megtanította népének az 
önrendelkezés alapvető fontosságát Mennyei Atyánk 
szabadítástervében. Azért, hogy jobban megértsd, hogy 
szabadon választhatjuk a szabadságot és az örök 
életet vagy a fogságot és a halált (lásd 2 Nefi 2:27), 
végezd el az alábbi tevékenységet.

 4. Írd le a szentírásnaplódba a következő kijelentések 
mindegyikét, melyeket A fiatalság erősségéért ([füzet, 

2011], 2–3.) kiadványból vettünk. Ezután, miközben a 2 Nefi 
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2:11–18, 26–29-et olvasod, állj meg egy pillanatra, és írd azt a 
versszámot az adott kijelentés vagy kijelentések mögé, amelyeket 
az szerinted alátámasztja. Mindegyik versszámot le kell írni vala-
melyik kijelentés mögé. Egy kijelentés egynél több versre is vo-
natkozhat, és egy vers egynél több kijelentést is alátámaszthat. 
Példaként beírtunk egy verset az első kijelentéshez – az egyik 
igazság, melyet Lehi a 2 Nefi 2:16-ban tanított, az, hogy megada-
tott nekünk a képesség, hogy magunk cselekedjünk.
 a. „Mennyei Atyád megadta neked az önrendelkezést, annak 
képességét, hogy a helyeset válaszd a rossz ellenében, és önál-
lóan cselekedhess.” 2 Nefi 2:16
 b. „Amíg itt vagy a földön, próbák elé állítanak téged, hogy 
megbizonyosodjanak arról, vajon arra használod-e az önrendel-
kezésedet, hogy a parancsolatok betartásával kimutasd az Isten 
iránti szeretetedet.”
 c. „Miközben a cselekedeteidet szabadon megválaszthatod, 
azok következményeit már nem.”
 d. „[A bűnös] döntések hátráltatják a fejlődésedet, emellett 
szívfájdalomhoz és boldogtalansághoz vezetnek.”
 e. „Az igazlelkű döntések… tartós boldogsághoz és örök élet-
hez vezetnek.”

Olvasd el a 2 Nefi 2:26–27-et. Mit választhatsz sza-
badon? Olvasd el a 2 Nefi 2:28-at, és jelöld meg, mit 
adott még neked Isten, hogy segítsen „az örök életet” 
választanod. Gondolkozz el, hogy a saját életedben 
hozott döntések közül melyek mutatják, hogy az örök 
életet választottad.

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 2:27
Memorizáld a 2 Nefi 2:27-es szentírás-memoriter 
verset. Olvasd el számos alkalommal, majd csukd be a 
szentírásaidat, és a vers szavai első betűinek segítségé-
vel (lásd lent) próbáld meg felmondani magadnak vagy 
egy családtagodnak. Addig ismételd ezt a gyakorlatot, 
amíg úgy nem érzed, hogy már jól megy.

A e t sz a t sz, é m d m n, m a e sz v. É sz v a sz é a ö é, 
m e n K á, v v a f é a h, a ö f é h sz; m ő a t, h m e o ny 
l, m ő m.

 5. A 2 Nefi 2:27 szavainak csupán első betűit (lásd fent) 
használva írd le a szentírás-memoriter részt a szentírás-

naplódba. Ne less!

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 2-t, és ezen a napon teljesítettem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

5. RÉSZ: 4. NAP

2 Nefi 3
Bevezetés
A 2 Nefi 3-ban Lehi tanácsot és áldást adott legifjabb 
fiának, Józsefnek. Mindeközben Lehi elmesélte az 
egyiptomi József jövendölését arról, milyen szerepet 
játszik a választott látnok, ifj. Joseph Smith, a Mormon 
könyve előhozatalában. Ez a lecke segíthet jobban ér-
tékelni Joseph Smith prófétát, és erősebb bizonyságot 
nyerni az ő Isten által kijelölt szerepéről az evangélium 
visszaállításában.

2 Nefi 3:1–25
Lehi elmeséli az egyiptomi József jövendölését Joseph 
Smith prófétáról
Lehi folytatta a családjának adott végső tanácsát 
azáltal, hogy fiát, Józsefet, három másik férfiról taní-
totta, akiket szintén Józsefnek hívtak. Húzz vonalat 
a 2 Nefi 3-ban található szentírásutalástól ahhoz a 
József hez vagy Józsefekhez, akikről a versben tanulsz.

Ez a lecke az egyiptomi József Joseph Smith prófétáról 
szóló jövendölésére fog koncentrálni, amely több mint 
3000(!) évvel Joseph Smith születése előtt adatott.

 1. Kezdj el listát írni a szentírásnaplódba azon esemé-
nyekről és tanításokról, amelyek eszedbe jutnak, amikor 

Joseph Smith prófétára és az evangélium visszaállításában betöl-
tött szerepére gondolsz. A listát folyamatosan bővíteni fogod, 
ahogy egyre több információra teszel szert e lecke során, ezért 
hagyj elegendő helyet.

1

Az egyip-
tomi József

2

József, 
Lehi fia

3

Id. 
Joseph 
Smith

4

Ifj. 
Joseph 
Smith

2 Nefi 3:3 2 Nefi 3:4 2 Nefi 3:14 2 Nefi 3:15
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A 2 Nefi 3:7-ben az egyiptomi József azt mondta, az Úr 
tudatta vele, hogy Joseph Smith „olyan munkát [fog 
elvégezni]…, ami nagyon értékes lesz” leszármazottai 
számára. Tanulmányozd a 2 Nefi 3:11–15, 19–21-et, 
és keresd ki, milyen „nagyon értékes” munkát fog az 
Úr elvégezni Joseph prófétán keresztül. A számodra 
elérhető tanulmányi segédletek (fejezet összefoglalók, 
lábjegyzetek, Kalauz a szentírásokhoz stb.) sok olyan 
részletet segíthetnek megértened, amelyre az egyip-
tomi József utalt. Amikor új információt fedezel fel 
Joseph Smith próféta szerepéről, add hozzá a listádhoz 
a szentírásnaplódban.

Amikor a szentírások valaki „ágyékának gyümölcsére” 
utalnak, akkor az illető utódaira utalnak. Az egyiptomi 
József megjövendölte, hogy Joseph Smith próféta, az 
ő egyik utódja, fogja előhozni a Mormon könyvét az 
utolsó napokban.

A 2 Nefi 3:12-ben az „ágyékod gyümölcse írni fog 
[vagyis az egyiptomi József utódai írni fognak]” 
kifejezés azon írott szentírásfeljegyzésre – a Mormon 
könyvére – utal, melyet József leszármazottai készítet-
tek (lásd 2 Nefi 3:4). Megjövendölték, hogy a Mormon 
könyve „eggyé nő” majd a Bibliával, ama szent feljegy-
zéssel, melyet „Júda ágyékának gyümölcse” írt. Keresd 
ki a 2 Nefi 3:12-ből azon kifejezéseket, melyek leírják, 
milyen hatást gyakorol majd a Mormon könyve és a 
Biblia a világra, amikor eggyé nőnek.

Az egyiptomi József azt is megjövendölte, hogy Joseph 
Smith próféta fontos szerepet játszik majd Mennyei 
Atyánk azon tervében, hogy népét megszabadítsa (lásd 
2 Nefi 3:15).

 2. Válaszold meg az alábbi kérdéseket a szentírásnap-
lódban, hogy segítsenek mélyíteni a háládat Joseph Smith 

Mennyei Atyánk szabadítástervében betöltött szerepéért:
 a. Milyen szövetségek, felhatalmazás vagy szertartások állíttat-
tak vissza Joseph Smith prófétán keresztül, amelyek segíthetnek 
megszabadítani az embereket?
 b. Milyen változásokat hoztak az életedbe ezek az áldások?

Keress olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyek 
Joseph Smith prófétát jellemzik a 2 Nefi 3:24-ben, és 
add hozzá ezeket a szentírásnaplódban lévő listához. 
Miközben a következő idézetet olvasod Gordon B. 
Hinckley elnöktől, adj hozzá a listádhoz bármilyen 
további tanítást Joseph Smith prófétáról, amely mege-
rősíti, hogy „eszköz volt Isten kezében”:

„Engedjétek meg, hogy pár tant és gyakorlatot a sok 
közül megosszak veletek, melyek megkülönböztet-
nek minket az összes többi egyháztól, és amelyeket 
a fiatal [Joseph Smith] próféta kinyilatkoztatás által 
kapott. […]

Olvasd el a 2 Nefi 
3:6–8-at, és keress olyan 
szavakat és kifejezése-
ket benne, melyeket az 
egyiptomi József Joseph 
Smith próféta és az általa 
végzendő munka leírá-
sára használt. E szavak 
és kifejezések közül add 
hozzá bármelyiket, ame-
lyiket fontosnak érzed, a 
prófétáról készített listád-
hoz a szentírásnaplódban. 
Ezekben a versekben az 
egyiptomi József bi-
zonyságát tette, hogy az 
Úr támasztotta Joseph 

Smith prófétát, hogy véghezvigye az evangélium 
visszaállítását. Miközben folytatod a 2 Nefi 3 tanul-
mányozását, keress további igazságokat Joseph Smith 
prófétáról, melyek erősíthetik bizonyságodat az ő isteni 
küldetéséről, és add hozzá ezeket a listádhoz.

Hogy segítsen jobban megértened az egyiptomi József 
jövendölését, figyeld meg, milyen gyakran fordul elő a 
látnok szó a 2 Nefi 3:6–7, 11 és 14-ben. E versek egyike 
mellé fel is írhatod, hogy a látnok olyan személy, aki 
tud az elmúlt, a jelenlegi és az eljövendő dolgokról 
(lásd Móziás 8:13–17).

A listák segíthetnek neked 
rendszerezni, amit a szent-
írásokból és a prófétáktól 
tanultál, hogy emlékezz rájuk, 
és készen állj megosztani a 
tudásodat másokkal. Amikor 
listát készítesz, adj neki egy-
értelmű címet, és elegendő 
információt sorolj fel benne 
ahhoz, hogy amikor később 
visszatérsz hozzá, emlékezz, 
mi volt a lista célja.

Lista készítése
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Ezek közül természetesen az első maga Isten és az Ő 
Szeretett Fia, a feltámadt Jézus Krisztus megnyilatko-
zása. […]

Az Istenségről való eme tudás, mely évszázadokig 
rejtve volt a világ előtt, volt az első és legnagyobb do-
log, melyet Isten az Ő kiválasztott szolgájának kinyilat-
koztatott. […]

A Mormon könyve Isten ajándéka és ereje által ada-
tott. […]

[Szintén Joseph Smith prófétának köszönhető] a 
visszaállított papság. […]

A prófétának adott egy másik nagyszerű és egyedül-
álló kinyilatkoztatás a családok örök életére vonatkozó 
tervéről szólt. […]

A kisgyermekek ártatlansága egy másik kinyilatkozta-
tás, melyet Isten Joseph prófétán keresztül adott. […]

A halottak [megszabadításának] nagyszerű tana egye-
dülállóvá teszi ezt az egyházat. […]

Az ember örökkévaló természete kinyilatkoztatott. […]

Van… még egy, amit muszáj megemlítenem. Ez pedig 
az újkori kinyilatkoztatás alapelve. […]

Életének rövid 38 és fél évében [Joseph Smith prófé-
tán] keresztül ajándékok, tudás és tan páratlan mérték-
ben töltettek ki” (A hatalmas dolgok, melyeket Isten 
kinyilatkoztatott. Liahóna, 2005. máj. 80–83.).

Joseph Smith próféta mártírhalála után John  Taylor  
elnök megírta, ami később a Tan és a  szövetségek 135. 
szakasza lett. Olvasd el a Tan és a szövetségek 135:3-at, 
és gondolkozz el, mit tanultál ebben a leckében Joseph 
Smith szerepéről Mennyei Atyánk azon tervében, hogy 
visszaállítsa az evangéliumot.

 3. Válaszold meg az alábbi kérdések egyikét a szentírás-
naplódban:

 a. Mit tanultál vagy éreztél ma a 2 Nefi 3 tanulmányozása köz-
ben, ami megerősítette a bizonyságodat Joseph Smith prófétáról?
 b. Mit tett, tanított vagy állított vissza Joseph Smith, amiről úgy 
érzed, „nagyon értékes” (2 Nefi 3:7) számodra?

Imádságos szívvel keresd a lehetőségeket, hogy 
megoszd a bizonyságodat Joseph Smith prófétáról a 
barátaiddal és a családoddal, hogy segíts nekik felis-
merni, milyen sok értékes dolog lett visszaállítva rajta 
keresztül.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 3-at, és ezen a napon teljesítettem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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6. RÉSZ: 1. NAP

2 Nefi 4–5
Bevezetés
A 2 Nefi 4-ben arról fogsz olvasni, hogy Lehi hogyan 
hívta össze az utódait, hogy végső tanácsot és áldást 
adjon nekik a halála előtt. Lehi halála után Lámán és 
Lemuel megharagudtak Nefire, amiért „az Úr intelmeit” 
prédikálta nekik (lásd 2 Nefi 4:13–14). Fivérei hozzáál-
lása és tettei, valamint saját gyengeségei és bűnei miatt 
aggódva Nefi kifejező és költői nyelvezettel jegyezte le 
érzéseit (lásd 2 Nefi 4:15–35). Ahogyan a 2 Nefi 5-ben 
áll, az Úr figyelmeztette Nefit és azokat, akik mellette 
álltak, hogy meneküljenek el Lámántól, Lemueltől és 
Ismáel fiaitól. E szétválást követően a nefiták igazlelkű-
ségben és boldogságban éltek, míg azok, akik Lámánnal 
és Lemuellel maradtak, elvágták magukat lelkileg az 
Úrtól. Nefi odaadása az Úr iránt megerősítette őt, hogy 
felül tudjon kerekedni a bűnön és az elkeseredésen. 
Nefi ezután lejegyezte, hogy ő és népe miként éltek 
„a  boldogság módja szerint” (2 Nefi 5:27).

2 Nefi 4:3–11
Lehi tanácsot ad családjának és megáldja őket
Gondolj egy olyan időszakra, amikor tanácsot vagy 
javaslatot kaptál az édesanyádtól, az édesapádtól vagy 
a vezetőidtől. Követted a tanácsot? Miért vagy miért 
nem követted a tanácsot? Megbántad a döntésedet? 
A 2 Nefi 4:1–11-ben Nefi leírja Lehi végső tanácsát és 
családjának adott áldását. Olvasd el a 2 Nefi 4:4–5-öt, 
és keresd ki Lehi gyermekeinek adott tanácsát, mely 
rád is vonatkoztatható. Kaptál már hasonló tanácsot a 
szüleidtől, a családtagjaidtól vagy a vezetőidtől?

 1. Készíts egy listát a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban azon áldásokról, melyek abból származtak, hogy 

 hallgattál a veled törődő emberek tanácsára. Milyen áldások szár-
maztak abból, hogy engedelmeskedtél az Úr parancsolatainak?

2 Nefi 4:12–35
Nefi kifejezi az Úrba vetett bizalmát és elismeri a 
gyengeségeit
A 2 Nefi 4:12–35-ben Nefi lelke dolgairól írt (lásd 
2 Nefi 4:15). Olvasd el a 2 Nefi 4:15–16-ot, és keresd ki, 
Nefi miben gyönyörködött.

Gondolj azon építő dolgokra, melyek nagy örömöt 
okoznak neked. Egészítsd ki az alábbi kifejezést több 
különböző válasszal: Az én szívem a következőben 
gyönyörködik:   
 .

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy sze-
rinted mit jelent gyönyörködni az Úr dolgaiban.

Nefi említette, hogy szíve „elgondolkozik” (2 Nefi 
4:15) a szentírásokon. Az elgondolkodás nem csupán 
azt jelenti, hogy elmélkedünk vagy mélyen gondolko-
dunk a szentírásokról, hanem azt is, hogy megnyitjuk a 
szívünket a kinyilatkoztatás és a megértés előtt.

Nefi sok örömteli pilla-
natot tapasztalt meg az 
életében, de beszámolt 
néhány nehéz pillanatról 
is. Lapozz vissza a 2 Nefi 
4:12–13-hoz, hogy meg-
nézd, milyen kihívásokkal 
kellett élete azon szaka-
szában szembenéznie 
Nefinek.

Olvasd el a 2 Nefi 4:17–18-
at, és keresd ki, mi szo-
morította még el Nefit. 
Olvasás közben emlékezz 
a következő kifejezésekre: 
A nyomorult szó jelentése: 
szerencsétlen, értéktelen. A test szó halandó állapotunk 
gyengeségére utal. A körül vagyok véve kifejezés azt 
jelenti: minden oldalról nyomást gyakorolnak rám, ag-
gasztanak, gyötörnek. Bár Nefi bánkódott bűnei miatt, 
ezt nem szabad úgy értelmeznünk, hogy bármilyen 
súlyos vétket követett volna el.

Gondolj egy olyan időszakra az életedben, amikor 
azonosulni tudtál azzal, ahogyan Nefi érzett (például 
amikor elveszítetted egy szerettedet; mások meghara-
gudtak rád, amiért az Urat követted; nehézséggel vagy 
csalódottsággal kellett szembenézned; vagy bánkódtál 

Óriási értékkel bír, ha elgon-
dolkodunk a szentírásbeli sza-
vak és kifejezések jelentésén. 
Amikor elgondolkodsz és saját 
szavaiddal elismétled, amit 
szerinted egy szentírásbeli 
kifejezés jelent, az segíthet 
neked mélyebben megértened 
azt az igazságot.

Gondolkodj el a 
szentírásbeli szavakon 
és kifejezéseken
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a bűneid, gyengeségeid és a téged ért kísértések miatt). 
Olvasd el a 2 Nefi 4:19-et, és keresd ki azt a kifejezést, 
amely Nefi bánata ellenére kifejezte a reményét is. Sze-
rinted Nefi mit értett az alatt, hogy „tudom, kiben bíz-
tam”? Miként helyezhetsz nagyobb bizalmat Istenbe?

Miközben folytatod a tanulmányozást, keress bizonyí-
tékokat azon evangéliumi tantételre, miszerint Isten 
támogatja azokat, akik Belé vetik a bizalmukat.

 3. Válaszold meg az alábbi táblázat kérdéseit a szentí-
rás-tanulmányozási naplódban:

Szentírásu-
talás

Hogyan vonatkoz-
tak e versek Nefire

Hogyan vonatkoz-
hatnak e versek rád

2 Nefi 
4:20–25

 a. Hogyan áldotta 
meg az Úr Nefit a 
múltban, amiért 
Őbelé vetette a 
bizalmát?

 b. Hogyan áldott 
meg téged az 
Úr, amikor bíztál 
Őbenne?

2 Nefi 
4:26–30

 c. Áldásainak 
észben tartása 
hogyan befolyá-
solta Nefit azon 
vágyában, hogy 
igazlelkű legyen?

 d. Az Úr áldásai 
hogyan befo-
lyásolták azon 
vágyadat, hogy 
igazlelkű légy?

2 Nefi 
4:31–33

 e. Mi célból imádko-
zott Nefi?

 f. Miként alkalmaz-
hatod e verseket 
az imáidban?

Olvasd el a 2 Nefi 4:34–35-öt, és jelöld meg azokat a 
kifejezéseket, amelyek megmutatják Nefi bizalmát az 
Úrban.

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit 
tanultál a 2 Nefi 4:17–35 tanulmányozása során, és hogy 

miként szeretnéd növelni az Úrba vetett bizalmadat.

2 Nefi 5:1–8
Az Úr elválasztja a nefitákat a lámánitáktól
A 2 Nefi 5 tanulmányozása közben gondolj olyan 
nehéz problémákra és döntésekre, melyekkel szembe-
kerülhetsz vagy már szembekerültél. Ebben a fejezet-
ben Nefi elmondja, hogy a fivérei „élet[e] elvételére 
törekedtek” (2 Nefi 5:2). Figyeld meg a 2 Nefi 5:1-ben, 
mit tett Nefi, hogy megoldást találjon a problémára. 
Ezután jelöld be a szentírásodban, mit tett az Úr, hogy 
segítsen Nefinek a 2 Nefi 5:5-ben.

E figyelmeztetés eredményeként Nefi, és 
„mind[azok]…, akik hittek Isten figyelmeztetéseiben 
és kinyilatkoztatásaiban” (2 Nefi 5:6), elhagyták első 
örökségük földjét. „Sok napon át” (2 Nefi 5:7) vándo-
roltak, majd letelepedtek egy helyen, melyet elneveztek 
Nefinek. Ez a történet jól illusztrálja, hogy ha engedel-
meskedünk Isten kinyilatkoztatásainak, akkor 
biztonságban leszünk.

Olvasd el a következő bizonyságot Paul V. Johnson 
eldertől a Hetvenektől: „Egyáltalán nem meglepő, 
hogy az Úr nem hagy minket magunkra, hogy egye-
dül keressünk megoldást a szörnyű gonoszsággal és 
kísértéssel szemben. Sőt, bőven elég útmutatás áll a 
rendelkezésünkre, ha odafigyelünk. Megkaptátok a 
Szentlélek ajándékát, hogy vezessen és inspiráljon 
titeket. Vannak szentírásaitok, szüleitek, egyházi veze-
tőitek és tanáraitok. Rendelkeztek a próféták, látnokok 
és kinyilatkoztatók szavaival, akik a napjainkban élnek. 
Olyan sok útmutatás és irányadás áll rendelkezésre, 
hogy nem is tudtok igazán nagy hibát elkövetni anél-
kül, hogy tudatosan figyelmen kívül ne hagynátok a 
kapott útmutatást” (Az általános konferencia áldásai. 
Liahóna, 2005. nov. 50–51.).

 5. Írj le egy olyan figyelmeztetést a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódba, melyet az Úrtól, a prófétáitól vagy más 

egyházi vezetőktől kaptál. Mit teszel, hogy e figyelmeztetés sze-
rint cselekedj? Hogyan segített az életedben, amikor e figyelmez-
tetést követted, és miként segít majd ez téged a jövőben?
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2 Nefi 5:9–18, 26–27
A nefiták a boldogság módja szerint élnek
Miután elmesélte, milyen körülmények vezettek Lehi 
családjának feloszlásához, Nefi leírta, milyen volt az 
élet „Nefi nép[e]” (2 Nefi 5:9) között. Olvasd el a 
2 Nefi 5:27-et, és jelöld be azt a kifejezést, amely meg-
mutatja, hogyan éltek a nefiták. Szerinted mit jelent „a 
boldogság módja szerint” élni?

 6. Figyelmesen olvasd el a 2 Nefi 5:10–18, 26-ot, és je-
löld meg a szentírásaidban, hogy a nefiták mivel rendel-

keztek vagy mit tettek, ami hozzájárult a boldogságukhoz. 
Válassz ki egyet e dolgok közül, és írd le a szentírás-tanulmányo-
zási naplódba, hogy e tett vagy jellemvonás miként járult hozzá a 
te boldogságodhoz. Ha például azt választod, hogy a nefiták épí-
tettek egy templomot (lásd 2 Nefi 5:16), leírhatod, hogy a temp-
lom hogyan hozott nagyobb boldogságot a családod vagy a te 
életedbe.

Az általad megjelölt tettek és jellemvonások a Jézus 
Krisztus evangéliuma szerinti élet részét képezik. Le-
írhatod a következő tantételt a szentírásaidba, a 2 Nefi 
5:27 mellé: Amint Jézus Krisztus evangéliuma az 
életformánkká válik, boldogabbak leszünk. Ez 
még a nagy nehézségek idején is igaz volt a nefitákra. 
Vizsgáld meg az életedet, és határozz el valamit, 
amit megteszel, hogy még teljesebben élj a boldog-
ság módja szerint. Írd le a szentírásnaplódba vagy a 
szentírásaidba. A ma tanult tantételek boldogsághoz 
vezetnek téged.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 4–5-öt, és ezen a napon teljesítettem e 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

6. RÉSZ: 2. NAP

2 Nefi 6–8
Bevezetés
A 2 Nefi 6–8-ban Nefi feljegyzése található az öccse, 
Jákób beszédének első feléről. (Jákób beszédének 
második fele a 2 Nefi 9–10-ben található.) Jákób azt 
a prófétai kinyilatkoztatást tette, hogy mióta Lehi el-
hagyta Jeruzsálemet, a zsidókat rabságba hurcolták és 
szétszórták a gonoszságuk miatt. Az Úr azonban irgal-
mában újra összegyűjti majd a zsidókat Jeruzsálembe. 

Jákób azt is megjövendölte, hogy a zsidókat másodszor 
is szétszórják, miután elutasítják a Szabadítót az Ő 
halandó szolgálata során; az Úr ismét irgalmas lesz 
és összegyűjti őket az utolsó napokban, amint megis-
merik a Szabadítót. Jákób továbbá idézte Ésaiás azon 
jövendöléseit, melyek megmutatják a Szabadító hűsé-
gét az Ő szövetséges népéhez, az irgalmát, valamint a 
hithűeknek tett ígéretei nagyságát.

2 Nefi 6
Jákób Izráel szétszórásáról és összegyűjtéséről jövendöl
Mit tennél, ha barátságtalanul bánnának veled azok, 
akiket szeretsz? Mi lenne, ha tetteik és hozzáállásuk 
arról árulkodna, hogy a veled való kapcsolatuk már 
nem fontos számukra? Gondolkozz el, hogy te csele-
kedtél-e már így az Úrral szemben? A 2 Nefi 6–8-ban 
Jákób arról tanított, hogy miként reagál az Úr arra, 
amikor az emberek – tetteikkel vagy hozzáállásukkal – 
elfordulnak tőle.

Olvasd el a 2 Nefi 6:3–5; 9:1, 3-at, és keresd ki, miért 
mondta el Jákób a beszédét.

A mai tanulmányozásod 
során keresd ki, Jákób 
tanításai hogyan segíthet-
nek neked „okul[ni] és 
dicsőít[eni] Isten[ed] ne-
vét” (2 Nefi 6:4); jobban 
megérteni a szövetsé-
geket, melyeket az Úrral 
kötöttél (lásd 2 Nefi 9:1); 
valamint hogyan adnak 
neked okot arra, hogy 
„örvend[ezz] és örökre 
[felemeld] a fej[ed]” 
(2 Nefi 9:3).

 1. Válaszolj a követ-
kező kérdésekre a 

szentírás-tanulmányozási nap-
lódban:
 a. Beszéde kezdetén Jákób 
arról prófétál, hogy mi történt 
a zsidókkal – miután Lehi el-
hagyta Jeruzsálemet –, amiért 
elutasították az Urat. Hogyan 
írja ezt le a 2 Nefi 6:8-ban?
 b. Lehi, Jeremiás és más pró-
féták is jövendöltek e pusztulásról. Amikor a babilóniaiak Kr. e. 
587 körül legyőzték a zsidókat, sokakat megöltek, másokat pe-
dig fogságba hurcoltak Babilóniába. A zsidók végül meglágyítot-
ták a szívüket az Úr iránt. A 2 Nefi 6:9 első mondata szerint mit 
jövendölt Jákób, mi fog történni velük?

Hasznos lehet figyelmesen 
olvasni azon verseket vagy 
kifejezéseket, amelyek azt 
jelzik, hogy a szentírásbeli 
beszélő vagy író miért taní-
totta, amit tanított. Például 
az olyan kifejezések, mint 
az „[azért] szólok hozzátok, 
hogy okulhassatok és dicső-
íthessétek Istenetek nevét ” 
(2 Nefi 6:4; kiemelés hozzá-
adva) és „hogy tudhassatok 
az Úr szövetségeiről, melyeket 
egész Izráel házával kötött ” 
(2 Nefi 9:1; kiemelés hozzá-
adva), segítenek megértenünk 
Jákób szándékát. Az ilyen ki-
fejezések segíthetnek jobban 
megértened a szentírások fő 
gondolatait és tantételeit, és 
azokra összpontosítanod.

Tudd meg a szerző 
szándékát
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 c. Jákób megjövendölte, hogy a Szabadító halandó életét a zsi-
dók között éli majd, miután visszatérnek a fogságból. A 2 Nefi 
6:9–10 szerint hogyan fognak a zsidók a Szabadítóval szemben 
cselekedni és érezni?
 d. A 2 Nefi 6:10–11 szerint mi történik majd azokkal a zsidók-
kal, akik elutasították a Szabadítót?

Olvasd el a 2 Nefi 6:11, 14-et, és keress olyan kifejezé-
seket, melyek leírják, az Úr hogyan érez Izráel házával 
kapcsolatban annak ellenére, hogy elutasították Őt. 
Bekarikázhatod a szentírásaidban az „irgalmas lesz 
hozzájuk” és a „visszahozza őket” kifejezéseket.

 2. Válaszold meg az alábbi kérdéseket a szentírás-tanul-
mányozási naplódban:

 a. Szerinted mire utalnak a szentírások, amikor azt írják, hogy a 
Messiás a zsidókat „visszahozza”?
 b. Az Úr arra való hajlandósága, hogy másodszor is visszahozza 
Izráelt, hogyan mutatja meg az Ő irgalmát?

Ugyanezen versekben Jákób arról tanított, mit kell a 
zsidóknak tenniük ahhoz, hogy elnyerjék eme áldáso-
kat az Úrtól. Olvasd el újra a 2 Nefi 6:11, 14-et, és ke-
resd ki mindkét versben az „amikor” kifejezést. Emeld 
ki azokat a szavakat, melyek e kifejezés után jönnek. E 
versek szerint hogyan érdemli ki Izráel az Úr irgalmát? 
Ezek a versek a következő tantételt tanítják: Az Úr 
irgalmas azokhoz, akik visszatérnek Őhozzá.

 3. Gondolkodj el, mikor voltál már tanúja az Úr irgalmá-
nak és azon hajlandóságának, hogy megbocsásson azok-

nak, akik visszatérnek Őhozzá. Írd le a szentírás-tanulmányozási 
naplódba: Tudom, hogy az Úr irgalmas, mert… Fejezd be a mon-
datot a saját gondolataiddal és érzéseiddel. Újra elvégezheted 
ezt a feladatot, amikor eszedbe jutnak más példák is arra, hogy 
az Úr irgalmas.

A 2 Nefi 6 a remény hatalmas ígéretét tartalmazza 
Izráel számára – és ez mindannyiunkra vonatkozik. Ol-
vasd el a 2 Nefi 6:17–18-at, és egészítsd ki a Szabadító 
által tett alábbi ígéreteket:

„A Hatalmas Isten…” ----------------------------------------- 
(2 Nefi 6:17).

„Minden test megtudja…” -----------------------------------
(2 Nefi 6:18).

2 Nefi 7–8
Jákób Ésaiás jövendöléseit idézi a Szabadító szövetséges 
népe iránti hűségéről, valamint azon képességéről, hogy 
megváltson bennünket
Ahogyan a 2 Nefi 7–8-ban feljegyzésre került, Jákób 
Ésaiás jövendöléseit idézte az Úr azon vágyáról és 
képességéről, hogy megváltsa Izráelt a bűneik okozta 
szenvedéstől. Olvasd el a 2 Nefi 7:1–2-t, és keress 

olyan kérdéseket, melyeket az Úr tett fel Izráelnek, és 
amelyek azt mutatják, hogy még mindig szerette és 
meg akarta váltani őket.

Segíthet, ha megérted, hogy az Úr jelképes nyelvezetet 
használt, amikor válásról és szolgaságról beszélt, és a 
kor embere által jól ismert társadalmi szokásokat hasz-
nálta a tanításaiban, hogy azok mélyen bevésődjenek 
és emlékezetesek maradjanak. Az „elbocsátottalak”, 
„anyátok válólevele” és „eladtalak” kifejezések egy 
szövetség megszegésére vagy felbontására utalnak. A 
kérdések a következőképpen is megfogalmazhatók: 
„Elfordultam-e tőled? Figyelmen kívül hagytam-e a 
szövetséget, melyet kötöttünk?” E kérdésekre a válasz: 
„Nem.” Az Úr soha nem fog elfordulni tőlünk és soha 
nem fog elfeledkezni az általa kötött szövetségekről. 
Kérdéseivel azt hangsúlyozza, hogy soha nem fogja 
megszegni a szövetségét Izráellel.

A 2 Nefi 7:1 végén húzd alá az Úr magyarázatát arra 
vonatkozóan, hogy miért volt Izráel különválva Istentől 
és miért került fogságba.

 4. Válaszolj a következő kérdések egyikére a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

 a. Miért fontos megérteni, hogy a gondolataink, a döntéseink és 
a tetteink elválaszthatnak minket Istentől?
 b. Miért fontos tudnod, hogy az Úr soha nem feledkezik meg ró-
lunk vagy hagy el bennünket, még ha mi el is feledkezünk Őróla, 
vagy elhagyjuk Őt?

A 2 Nefi 7:2-ben az Úr alapvető fontosságú kérdést 
tett fel Izráelnek, amely mindannyiunkra vonatkozik. 
Keresd meg és emeld ki a kérdést.

Szerinted mire gondolt az Úr, amikor azt kérdezte: 
„megrövidült-e egyáltalán a karom, hogy nem tud 
megváltani…?”. Szemléletesebb lesz, ha elképze-
led, hogy kinyújtod a kezedet, és megpróbálsz elérni 
valakit, aki segítségre szorul. Ha messzebbre nyújtanád 
a kezedet, azzal mit próbálnál tenni azért a szükséget 
látó emberért? Ha azonban inkább rövidebbre nyúj-
tanád vagy visszahúznád a kezed, az mit mondana az 
arra irányuló vágyadról, hogy segítsd ezt az embert? 
Ezt a képet szem előtt tartva a következőképpen 
lehetne átfogalmazni az Úr kérdését Izráelnek: „Vajon 
visszahúzom a kezem és nem nyújtom ki feléd, hogy 
megváltsalak?”

A „nincs-e erőm megszabadítani?” kifejezés arra kéri 
Izráelt, gondolkodjon el az abba vetett hitén, hogy 
az Úrnak hatalmában áll megszabadítani őt a bűnei 
okozta szenvedéstől.

A 2 Nefi 7–8 további részében Ésaiás számos példát 
adott a Szabadító azon vágyára és hatalmára, hogy 
megváltsa szövetséges népét.
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Olvasd el a 2 Nefi 7:5–7-et, és keress olyan kifejezé-
seket ebben a jövendölésben, amelyek elmondják, mit 
tesz majd és mit fog megtapasztalni a Messiás azon 
engesztelő áldozata részeként, hogy megváltson ben-
nünket. A 2 Nefi 7:6 a lábjegyzetében keresztutalások 
találhatók, melyek elmagyarázzák és megmutatják e 
jövendölés beteljesedését. A lábjegyzetben bejelölheted 
a Máté 27:26-ot; ezután olvasd el a Máté 27:26–31-et, 
és keresd ki, hogyan teljesedett be Ésaiás jövendölése.

 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit mutat nekünk a 2 Nefi 7:2, 5–7 a 

Szabadító arra irányuló vágyáról és hajlandóságáról, hogy meg-
váltson bennünket?

Hogy még több bizonyítékát fedezd fel az Úr irgalmá-
nak és hatalmának Ésaiás jövendölésének hátralevő 
részében, képzeld azt, hogy felkérnek, mondj egy 
beszédet istentiszteleten a következő tantételről: A 
Szabadító arra vágyik, hogy megváltsa szövetséges 
népét, és ehhez megvan minden hatalma. A beszé-
dedre való felkészülésként olvasd el a 2 Nefi 8:3, 11–13, 
16, 22-t, és keress olyan kifejezéseket, amelyek szerin-
ted megerősítik, hogy az Úr vágyik arra, hogy megvált-
son minket, és hatalma is van rá.

 6. Készíts vázlatot a beszédedről a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban azáltal, hogy:

 a. Felsorolsz két-három kifejezést, amely megragadta a tekinte-
tedet, és elmagyarázod, hogy az egyes kifejezések miként pél-
dázzák a Szabadító azon vágyát, hogy megváltson minket, 
valamint az arra való hatalmát.
 b. Kiválasztod e kifejezések egyikét, és leírod, miként tapasztal-
tad meg, vagy szeretnéd megtapasztalni, azt az áldást az életed-
ben.

Amikor befejezed e leckét, ne feledd, hogy Jákób 
azért tanította az általad ma tanult igazságokat, „hogy 
okul[hass] és dicsőít[hesd] Isten[ed] nevét” (2 Nefi 
6:4), „hogy tud[hass] az Úr szövetségeiről” (2 Nefi 
9:1), és „hogy örvendez[hess] és örökre emel[d] fel 
a feje[det]” (2 Nefi 9:3). Keress még ma lehetőséget 
arra, hogy megoszd valakivel az Úrért és az Ő irántad 
tanúsított szeretetéért érzett háládat.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 6–8-at, és ezen a napon teljesítettem e 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

6. RÉSZ: 3. NAP

2 Nefi 9
Bevezetés
Jákób beszédének tanulmányozása, melyet a 2 Nefi 
6–8-ban kezdtél, most folytatódik a 2 Nefi 9-ben. A 
2 Nefi 6–8-ban Jákób a Szabadító irgalmáról és arra 
való hatalmáról tanított, hogy kiszabadítsa Izráel 
házát elveszett és szétszórt állapotából. A 9. fejezetben 
Jákób bizonyságáról fogsz tanulni, melyet a Szabadító 
engesztelésének azon hatalmáról tett, hogy meg tud 
szabadítani bennünket a bukás következményeitől, 
beleértve a fizikai és a lelki halált, valamint bűneink 
következményeit is. Joseph Fielding Smith elnök azt 
tanította, hogy a 2 Nefi 9 „az egyik legtöbb felvilá-
gosítást adó értekezés, amely valaha is elhangzott az 
engesztelésről. […] Mindenkinek gondosan el kell 
olvasnia, aki a szabadulásra törekszik” (Answers to Gos-
pel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 4:57).

2 Nefi 9:1–9
Jákób arról tanít, hogy a bukás fizikai és lelki halált hozott 
az emberiségre
Mi jut eszedbe, amikor meghallod azt a szót, hogy 
szörnyeteg?

A szörnyeteg szó általában valami olyan dologra utal, 
ami ijesztő és képes nagy kárt okozni. Habár sokan 
képzeletbeli lényekre gondolnak a szörnyeteg szó 
hallatán, gondolj bele, hogy van-e valami, ami valóban 
képes maradandó kárt okozni neked, és éppen ezért 
tényleg ijesztő. Jákób a szörnyeteges hasonlatot egy 
olyan ijesztő állapot jelképeként használta, mellyel 
mindannyian szembesülünk a halandóságban. Olvasd 
el a 2 Nefi 9:10-et, és keresd ki a szörnyeteg azon két 
elemét, melyeket Jákób jellemez. Ezután töltsd ki az 
alábbi táblázat üres részeit.

Rettenetes szörnyeteg

H-------------------- P--------------------

„a t-------------------- 
h--------------------”

„a l-------------------- 
h--------------------”

Fontos megérteni, hogy amikor Jákób a „lélek halá-
láról” tanított, azalatt nem azt értette, hogy a lelkünk 
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emberiségre?   
 

Olvasd el a 2 Nefi 9:7–9-et, és keresd ki, mit tanított Já-
kób, mi történne a testünkkel és a lelkünkkel, ha nem 
lenne engesztelés, és örökre ki lennénk téve a fizikai és 
a lelki halálnak. Még mielőtt elolvasnád, segítségedre 
lehet, ha ismered a következő kifejezések jelentését, 
melyeket Jákób a 7. versben használ: Az „első ítélet, 
mely az embert érte” (2 Nefi 9:7) kifejezés Ádám és 
Éva bukásának következményeire utal. A romlandóság 
szó a halandó testre utal, mert az tökéletlen és végül 

szó szerint meghal, hanem hogy lelkileg elválasztatunk 
vagy kivágatunk Isten színe elől (lásd 2 Nefi 9:6). A 
szentírásokban gyakran utalnak erre az elválásra lelki 
halálként. Leírhatod a kivágatik Isten színe elől kifejezést 
a szentírásaid margójára a 2 Nefi 9:10-ben lévő „a lélek 
halála” kifejezés mellé.

Olvasd el a 2 Nefi 9:6-ot, és figyeld meg, hogy Jákób 
azzal indít, hogy a test haláláról beszél, majd végül 
az Isten színe elől történő kivágást tárgyalja. Figyel-
mesen tanulmányozd át ezt a verset. Milyen esemény 
hozott mind fizikai halált, mind pedig lelki halált az 
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meg fog halni. A romolhatatlanság kifejezés a feltáma-
dott testre utal, amely örökké fog élni.

 1. Sorolj fel néhány olyan kifejezést a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban, melyek a 2 Nefi 9:7–9-ben azt írják le, 

mi történne a testünkkel és a lelkünkkel, ha nem lenne engesztelés.

Olvasd el a következő kijelentést D. Todd Christof-
ferson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, hogy 
tisztán lásd, milyen sors várna ránk Jézus Krisztus en-
gesztelése nélkül: „Ha az Istentől való különválásunk 
és fizikai halálunk maradandó lenne, akkor az erkölcsi 
önrendelkezés mit sem jelentene. Igen, szabadon hoz-
hatnánk döntéseket, de mi értelme lenne? A végered-
mény mindig ugyanaz lenne, tetteinktől függetlenül: 
halál a feltámadás reménye nélkül és a menny reménye 
nélkül. Akármilyen jók vagy rosszak is lennénk a dön-
téseink alapján, végül mindannyian »az ördög angya-
lai« lennénk” (“Moral Agency,” Ensign, June 2009, 50).

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy mon-
datban a saját szavaiddal, hogy szerinted mit mondott 

Christofferson elder a bukott állapotunkról. Röviden fejtsd ki, sze-
rinted Jákób miért hasonlította a testi halált és az Istentől való 
elválást egy „rettenetes szörnyeteghez”.

2 Nefi 9:10–27
Jákób arról tanít, hogyan szabadít meg minket a Szabadító 
szenvedése a bukás és a bűn következményeitől
Isten nem hagyja, hogy el kelljen szenvednünk „ennek 
a rettenetes szörnyetegnek, a halálnak és a pokolnak” 
az összes következményét. Olvasd el a 2 Nefi 9:10-et, 
és jelöld be, mit készített számunkra Isten.

Olvasd el a következő hasonlatot Joseph Fielding 
Smith elnöktől, mely jól illusztrálja, mekkora szüksé-
günk van a Szabadítóra:

„Egy utcán sétáló férfi beleesik egy gödörbe, amely 
oly mély és sötét, hogy nem tud kimászni belőle, s így 
nem tudja visszanyerni a szabadságát. Hogyan tudja 
kiszabadítani magát a bajból? Saját erőből semmikép-
pen, hiszen semmilyen eszköz nem áll rendelkezésére 
a gödörben a szabaduláshoz. Segítségért kiált, és egy 
jó szándékú lélek, ki meghallotta a segélykiáltást, a se-
gítségére siet, és egy létra leeresztésével eszközt kínál a 
férfinak ahhoz, hogy újra kijusson a felszínre.

Pontosan ez az az állapot, melybe Ádám magát és utó-
dait helyezte, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Mivel 
mindannyian a gödörben vagyunk, egyikünk sem 
tud a felszínre jutni és segíteni a többieknek. A gödör 
száműzetés az Úr színe elől és fizikai halál, a test meg-
semmisülése. És mivel mindannyian ki vagyunk téve a 
halálnak, egyikünk sem tud szabadulást biztosítani.

Ezért az Atya – az Ő végtelen irgalmában – meghal-
lotta gyermekei kiáltását, és elküldte a Ő Egyszülött 
Fiát, aki nem volt kitéve a halálnak vagy a bűnnek, 
hogy eszközt biztosítson számunkra a szabaduláshoz. 
Ezt pedig az Ő végtelen engesztelésén és az örökké-
való evangéliumon keresztül vitte véghez” (Doctrines 
of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 
1:126–27).

A 9. fejezetben Jákób üzenetének nagy része arra az 
útra összpontosít, melyet az Úr elkészített számunkra, 
hogy megmeneküljünk a fizikai és a lelki halál marká-
ból, és biztosít minket róla, hogy ki tudunk szabadulni.

 3. Tanulmányozd a 2 Nefi 9:5, 19–21-et, és válaszold 
meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási 

naplódban:
 a. A 2 Nefi 9:5, 21 szerint min ment keresztül a Szabadító, hogy 
megszabadulhassunk a haláltól és a pokoltól?
 b. A 2 Nefi 9:21 szerint kiért szenvedett a Szabadító?

Gondolj bele, hány ember tartozik „Ádám család-
jához” (2 Nefi 9:21). Magában foglalja mindazokat, 
akik korábban éltek, akik 
most élnek, és akik majd 
csak ezután fognak élni a 
földön – beleértve téged 
is. Leírhatod a neved a 
2 Nefi 9:21 mellé, hogy 
emlékezz: a Szabadító 
érted hozott áldozatot.

Jákób azt tanította, hogy 
a Szabadító szenvedése 
segít megszabadulnunk a 
rettenetes szörnyetegtől 
– a testi haláltól, és attól, 
hogy örökre kivágassunk 

Ha beilleszted a saját nevedet 
egy szentírásversbe, az segít 
személyesebbé tenni a taní-
tást. Egy olyan vers elolvasása 
után, amely szerinted érvé-
nyes rád, a neved beillesztése 
segíthet az életedre vonatkoz-
tatni az adott üzenetet.

A saját neved 
beillesztése a 
szentírásokba
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Tanulmányoztam a 2 Nefi 9-et, és ezen a napon teljesítettem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

6. RÉSZ: 4. NAP

2 Nefi 9–10
Bevezetés
Az előző leckében Jákób arról szóló bizonyságáról 
tanultál, hogy mit tesz Jézus Krisztus értünk az en-
gesztelésén keresztül. Ebben a leckében befejezed a 
2 Nefi 9, valamint Jákób beszéde első napjának tanul-
mányozását, és megtanulod, mit kell tennünk azért, 
hogy elnyerjük az engesztelés áldásait. Jákób figyel-
meztetett, hogy ne hozzunk olyan döntéseket, melyek 
elválasztanak minket Istentől, és mindenkit arra hívott, 
jöjjön Krisztushoz és szabaduljon meg. A 2 Nefi 10-
et is el fogod olvasni, és arról tanulsz majd, hogy mit 
mondott Jákób másnap az embereknek. Jákób ismét 
azt tanította, hogy bár Izráel szétszóratik a bűnei 
miatt, az Úr emlékezni fog a velük kötött szövetsége-
ire, és összegyűjti őket, miután megbánták bűneiket 
és visszatértek Őhozzá. Jákób azt mondta, „nincs a 
földön más nemzet, mely Istenét keresztre feszítené” 
(2 Nefi 10:3). Megjövendölte, hogy Amerika a szabad-
ság földje lesz, minden nemzet ellen fel lesz vértezve, 
és nem lesznek rajta királyok. Jákób bizonyságát tette, 
hogy alá kell rendelnünk magunkat Isten akaratának, 
és emlékeznünk kell, hogy csak Isten kegyelme által 
szabadulhatunk meg.

Isten színe elől. Olvasd el a 2 Nefi 9:22-t, és keresd ki 
azt a kifejezést, amely azt jelenti ki, hogy képesek le-
szünk legyőzni a fizikai halált, és azt a kifejezést, amely 
azt jelzi, hogy újra Isten jelenlétében leszünk. Írd be a 
talált kifejezéseket az alábbi mondatokba:

A bukás miatt meghal a testünk, ám Krisztus szenve-
désének köszönhetően a testünk   
 .

A bukás miatt kivágatunk Isten jelenlétéből, ám Krisz-
tus szenvedésének köszönhetően mindannyian újra   
 .

Jákób tanításaiból a következő tant ismerjük meg: 
Jézus Krisztus engesztelése az egész emberisé-
get megszabadítja a bukás okozta fizikai és lelki 
haláltól.

E reményteli üzenet mellett Jákób azt is tanította, hogy 
a Szabadító szenvedése a saját bűneink okozta lelki 
haláltól is meg tud szabadítani bennünket. Olvasd 
el a 2 Nefi 9:27-et, és keresd ki, Jákób hogyan írta le 
azok állapotát, akik vétkeznek vagy bűnt követnek el. 
Olvasd el a 2 Nefi 9:15–16-ot, és jelöld be azt a lelki 
szenvedést vagy gyötrelmet, melyet a bűneink okoznak 
majd nekünk, ha nem tartunk bűnbánatot.

E gyötrelem mellett figyeld meg a 2 Nefi 9:16-ban lévő 
„elmenniük” kifejezést. Az engesztelésnek köszönhe-
tően minden ember visszatér Isten jelenlétébe, hogy 
megítéltessen. Ám ha nem bántuk meg a bűneinket, 
újra kizáratunk Isten színe elől. Míg a bukástól való 
megszabadítás ajándék az egész emberiségnek, a 
saját bűneink következményeitől való megszabadítás 
a vágyaink és a tetteink függvénye. Olvasd el a 2 Nefi 
9:21, 23–24-et. Az engesztelésnek köszönhetően mit 
tehetünk, hogy megszabaduljunk bűneink örökkévaló 
következményeitől?

Miután elolvastad Jákób szavait, egészítsd ki a kö-
vetkező tantételt: Jézus Krisztus engesztelése által 
legyőzhetjük bűneink következményeit, ha  
 .

Szánj egy percet arra, hogy elgondolkodj, mit tehetsz 
azért, hogy még teljesebben érezd a Szabadító engesz-
telésének tisztító hatalmát. Vannak-e olyan dolgok, 
melyeket az Úr szeretne, hogy megbánj? Gondolkodj 
el, hogyan bánhatnád meg ezeket a dolgokat. Hogyan 
tudsz még jobban hallgatni az Úr hangjára?

 4. Írj egy rövid bekezdést a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, melyben kifejezed, milyen érzéseid vannak a 

Szabadító irántad hozott engesztelő áldozatáról.

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



61

2 Nefi 9:28–54
Jákób olyan tettek és hozzáállások ellen figyelmeztet, 
melyek elválasztanak minket Istentől, és mindenkit arra hív, 
jöjjön Krisztushoz
A bukás és személyes bűneink miatt mindannyiunknak 
szüksége van a Szabadítóra. Jákób bizonyságát tette, 
hogy az engesztelés által megszabadulunk a bukás 
következményeitől, legyőzhetjük a bűneinket, és örök 
életet nyerhetünk. Jákób ennek illusztrálásához a kapu 
és az ösvény hasonlatát használta. Olvasd el a 2 Nefi 
9:41-et, és keresd ki, Jákób hogyan írta le azt az ös-
vényt, melyen járnunk kell, hogy örök életet nyerjünk. 
Gondolkodj el a következő kérdéseken: Szerinted mit 
jelent az Úrhoz jönni? (Gondold át, hogy azon az ös-
vényen vagy-e, amely közelebb visz téged a Szabadító-
hoz.) Mit jelent számodra, hogy a Szabadítóhoz vezető 
út „keskeny…, de egyenes irányban fekszik”?

Jákób úgy is jellemezte a Szabadítót, hogy „a kapu 
őrzője”. Ez szimbolizálja a Szabadító azon szerepét, 
hogy Ő a mi bíránk. Ő az, aki hozzáállásunk és tetteink 
alapján részesít minket engesztelésének áldásaiban. 
Jákób azt is konkrétan megtanította, hogy hozzáállá-
sunk és tetteink milyen hatással vannak azon képessé-
günkre, hogy a Szabadítóhoz jöjjünk.

 1. Hogy könnyebben meg tudd határozni azokat a jel-
lemvonásokat, gondolatokat és tetteket, melyek a Szaba-

dítóhoz vezethetnek téged, végezd el az alábbiakat a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Egy egyenes vonallal felezz el függőlegesen egy teljes oldalt 
a szentírás-tanulmányozási naplódban, és az egyik hasáb tete-
jére írd fel: Eltávolodni Krisztustól, a másik hasáb tetejére pedig: 
Krisztushoz jönni.
 b. Olvasd el a 2 Nefi 9:27–39-et, és keress olyan cselekedeteket 
vagy jellemvonásokat, melyekre Jákób figyelmeztetett, hogy eltá-
volíthatnak bennünket a Szabadítótól. Készíts listát a találtakról 
az „Eltávolodni Krisztustól” oszlopba a szentírás-tanulmányozási 
naplódban. A találtakat meg is jelölheted a szentírásaidban. (Ne 
feledd, hogy a 2 Nefi 9:28–29 szentírás-memoriter. Ezt hasznos 
lehet másképp bejelölni, hogy a jövőben könnyen megtaláld.)
 c. Válaszd ki az egyik általad talált cselekedetet vagy jellemvo-
nást, és válaszold meg az alábbi kérdést egy új oldalon a szentí-
rás-tanulmányozási naplódban: Hogyan tart vissza minket e tett 
vagy jellemvonás attól, hogy Krisztushoz jöjjünk és elnyerjük en-
gesztelése áldásainak teljességét?
 d. Azon kívül, hogy olyan tettekre és vonásokra figyelmeztetett, 
melyek eltávolítanak bennünket az Úrtól, Jákób olyan tettekről 
és jellemvonásokról is tanított, melyek segítenek Jézus Krisztus-
hoz jönnünk. Olvasd el a 2 Nefi 9:23, 42, 45–46, 49–52-t, és 
 keresd ki, Jákób tanítása szerint mi hoz minket az Úrhoz. A 
 találtakat sorold fel a táblázatod „Krisztushoz jönni” című 
 oszlopában.

A 2 Nefi 9:28–54 tanulmányozása során a következő 
tantételt ismerted meg: Ha azt választjuk, hogy az 
Úrhoz jövünk, és az Ő akarata szerint élünk, el-
nyerhetjük az engesztelés összes áldását.

 2. Hogy segítsen a tanultak alkalmazásában, írd le az 
alábbi feladat két vagy több kérdésére adott válaszaidat a 

szentírás-tanulmányozási naplódba:
 a. A 2 Nefi 9:23-ban azt olvastad, hogy az Úr megparancsolta 
nekünk, hogy tartsunk bűnbánatot és keresztelkedjünk meg. Bár 
lehet, hogy már megkeresztelkedtél, a keresztelési szövetségeid 
megújítása az úrvacsora által hogyan segít neked az Úrhoz jön-
nöd és elnyerned engesztelésének áldásait?
 b. Szerinted mit jelent „tökéletes hittel rendelkez[ni] Izráel 
Szentjében” (2 Nefi 9:23)? Jelenleg milyen módokon mutatod ki 
az Úrba vetett hitedet?
 c. Mit jelent elfordulni a bűneinktől (lásd 2 Nefi 9:45)? Mi se-
gíthet elfordulnod a bűneidtől?
 d. Milyen példákat tudsz hozni arra, amikor olyasmire költünk 
pénzt, „ami értéktelen”, vagy olyasmiért dolgozunk, „ami nem 
tud kielégíteni” (2 Nefi 9:51)? Hogyan segít a gonosz és a jelen-
téktelen törekvések elkerülése az Úrhoz jönnöd? Hogyan tudod 
jobban egyensúlyba hozni, hogy mennyi időt fordítasz a külön-
böző iskolai, tanulmányi, egyházi, szórakozási és közösségi te-
vékenységekre?
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 e. Miként tudsz „lakmároz[ni] azon, ami nem veszik kárba” 
(2 Nefi 9:51)?
 f. Jákób arra buzdította népét, hogy „adja[nak] hálát” és „örven-
dezzen a szív[ük]” (2 Nefi 9:52). Szerinted miért fontos e tanácsot 
követni, miközben arra törekszel, hogy a Szabadítóhoz jöjj?

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy egy 
vagy több az általad tanult cselekedetek és jellemvonások 

közül hogyan hozott téged közelebb a Szabadítóhoz?

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 9:28–29
Mit teszel azért, hogy a legtöbbet hozd ki a jelenlegi 
tanulási lehetőségeidből? Milyen jövőbeli terveid van-
nak a tanulmányaidra nézve?   
  
 

Olvasd el a Gordon B. Hinckley elnöktől származó 
következő idézetet, és húzd alá a tanulásból származó 
áldásokat: „Nagy kihívásokkal fogtok még szembe 
nézni. Az ádáz versengés világába léptek. Annyi okta-
tásban kell részesülnötök, amennyiben csak tudtok. Az 
Úr tanított minket az oktatás fontosságáról. Ez széle-
sebb lehetőségeket nyit meg előttetek. Eszközöket biz-
tosít ahhoz, hogy valami értékeset tegyetek az előttetek 
álló nagyszerű lehetőségek világában. Ha lehetősé-
getek van rá, hogy egyetemre menjetek, és akartok is, 
akkor tegyétek azt. Ha nem akartok egyetemre járni, 
akkor menjetek el valamilyen szak- vagy üzleti kép-
zésre, hogy csiszoljátok készségeiteket és növeljétek a 
teljesítőképességeteket” (“Converts and Young Men,” 
Ensign, May 1997, 49–50).

Olvasd el a 2 Nefi 9:28-at, és jelöld be, mit mondott 
Jákób, mik a rossz hozzáállással történő tanulás buk-
tatói?

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent az „amikor tanultak, azt gondolják, hogy 
bölcsek” kifejezés?
 b. Milyen veszélyei vannak, ha azt gondoljuk, bölcsebbek va-
gyunk a szüleinknél, a püspökünknél vagy gyülekezeti elnökünk-
nél, a prófétánál, vagy Mennyei Atyánknál?

Olvasd el a 2 Nefi 9:29-et, és keresd ki, mire kell emlé-
kezned, miközben iskolázottságra törekszel.

 5. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanul-
mányozási naplódban: A szorgalmas szentírás-tanulmá-

nyozás hogyan segít neked a 2 Nefi 9:29-ben lévő tantétel 
szerint élni?

2 Nefi 10
Jákób arra buzdítja a népet, hogy örvendezzen és jöjjön 
az Úrhoz
Tanítása második napján Jákób újra bizonyságot tett 
arról, hogy az Úrnak hatalmában áll megszabadítani 
bennünket a bűn következményeitől. Jákób azt is meg-
tanította népének, hogyan reagáljanak az engesztelés 
irgalmas ajándékára. Olvasd el a 2 Nefi 10:20, 23–25-
öt, és jelöld be azokat a kifejezéseket, amelyek Jákób 
azon tanítására utalnak, hogy mit tegyünk válaszul a 
Szabadító értünk hozott áldozatára.

 6. Válaszolj a következő kérdések közül legalább egyre a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. A Szabadítóról tanultakat átgondolva miért szeretnél mindig 
megemlékezni róla (lásd 2 Nefi 10:20)?
 b. Érzéseid szerint miért van az, hogy ha elveted vagy megbá-
nod egy rossz tettedet, az kifejezi a Szabadító iránti háládat és 
szeretetedet?
 c. Mit tanultál a Szabadítóról, ami segít reményt érezned ahe-
lyett, hogy „lecsüggesztenéd” a fejedet?

E fejezet egyik fontos üzenete a „béküljetek meg Isten 
akaratával” (2 Nefi 10:24) kifejezés. Azt jelenti, hogy 
újra szoros kapcsolatot kell kialakítanunk az Úrral, 
amelyben engedelmesek vagyunk és összhangba kerü-
lünk az Ő akaratával. Nézd át a 2 Nefi 9–10-ben általad 
bejelölt szentírásokat. Keresd a Szentlélek útmutatá-
sát, hogy megtudd, mit tehetsz, hogy megbékülj Isten 
akaratával.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 9–10-et, és ezen a napon teljesítettem 
e leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

7. RÉSZ: 1. NAP

2 Nefi 11–16
Bevezetés
Ésaiás próféta körülbelül 100 évvel Nefi ideje előtt élt. 
(Ésaiás valamivel Kr. e. 740 előtt kezdett el jövendölni, 
és több mint 40 évig tette ezt, egészen Kr. e. 701-ig; 
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lásd Kalauz a szentírásokhoz: Ésaiás.) Nefi valószínű-
leg sok tekintetben hasonló csodálatot és szeretetet 
érzett Ésaiás iránt, mint amilyet mi érzünk ma Jo-
seph Smith próféta iránt. Nefi írásaiból tudjuk, hogy 
„gyönyörködött” Ésaiás szavaiban (lásd 2 Nefi 11:2). 
Ahogyan a 2 Nefi 12–16-ban áll, Nefi idézett Ésaiás 
írásaiból, melyek a rézlemezeken voltak. Ezek az írások 
beszámolnak az ősi Izráel kevélységéről és gonoszsá-
gáról, valamint a rájuk váró ítéletről. Ésaiás továbbá 
elmeséli az Úrról való látomását, melyben megtisztult 
a bűneitől.

2 Nefi 11:1–8
Nefi gyönyörködik Ésaiás 
Jézus Krisztusról tett 
bizonyságában
Gondolj egy olyan alka-
lomra, amikor nagyon 
megérintett valakinek a 
Szabadítóról tett bizony-
sága. Olvasd el a 2 Nefi 
11:2–3-at, és keresd ki, 
milyen élménye volt Ne-
finek, Jákóbnak és Ésaiás-
nak Jézus Krisztussal.

Az Úr prófétákat hív 
el, hogy tanúságot 
tegyenek Őróla. Jézus 
Krisztus tanúinak bizony-
ságát tanulmányozva 

Habár Ésaiás fejezeteinek 
megértését nehéznek talál-
hatod a Mormon könyvében, 
Boyd K. Packer elnök, a Ti-
zenkét Apostol Kvórumának 
elnöke a következő bátorító 
tanácsot adta: „Ne hagyjátok 
abba az olvasást! Rágjátok át 
magatokat ezeken a nehezen 
érthető ószövetségi prófécia-
fejezeteken, még akkor is, ha 
alig értetek belőlük valamit. 
Haladjatok tovább akkor is, 
ha csak átfuttok is rajta, és 
itt-ott szedtek is ki belőle egy-
egy benyomást” (“The Things 
of My Soul,” Ensign, May 
1986, 61).

Ésaiás tanulmányozása

megerősíthetjük a Jézus Krisztusba vetett hitünket és 
örvendezhetünk Őbenne.

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy sze-
rinted miért fontos, hogy több próféta is tanúságot tegyen 

Jézus Krisztusról.

A 2 Nefi 11:4–6-ban Nefi négyszer mondja, hogy 
„lelkem gyönyörködik”. Keresd meg mind a négyet. 
Ezeket be is jelölheted a szentírásodban.

„Gyönyörködni” valamiben azt jelenti, hogy valaki 
nagy örömét leli valamiben.

 2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba három vagy 
több „lelkem gyönyörködik” kijelentést, melyben leírod 

az evangélium egy-egy olyan elemét, amelyben gyönyörködsz. 
Magyarázd el, hogy ezek a dolgok miért okoznak neked örömöt.

Olvasd el a 2 Nefi 11:8-at, és írd le, Nefi miben re-
ménykedett, milyen eredménye lesz annak, ha Ésaiás 
írásait tanulmányozod.   
 

2 Nefi 12:1–5
Ésaiás megjövendöli, hogy templom épül majd az utolsó 
napokban
Képzelj el egy hatalmas hegyet. Milyen hasonlóságok 
fedezhetők fel egy hegy és egy templom között?

Olvasd el a 2 Nefi 12:2–3, 5-öt, és keresd ki, mit ígért 
Isten, mit fog megalapítani az utolsó napokban. Az „Úr 
házának hegye” kifejezés az Úr templomát jelenti. E 
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versek szerint milyen áldások származnak majd az Úr 
házából az utolsó napokban?

Valami hasonlót leírhatsz te is a szentírásodba: Isten 
azért hozott létre templomokat, hogy tanítson minket 
az Ő útjairól, és segítsen az Ő ösvényein járnunk (lásd 
2 Nefi 12:3).

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Miként segítenek nekünk a templomok az Úr ösvényein járni?
 b. Miként készülhetsz fel arra, hogy belépj a templomba?

2 Nefi 12–15
Ebben a leckében nem találsz részletes segítséget a 
2 Nefi 12–15 megértéséhez. Mindazonáltal, miközben 
a Mormon könyve személyes tanulmányozása során 
olvasod ezeket a fejezeteket és elgondolkodsz rajtuk, 
keresd ki a kevélység és a bűn következményeit. A kö-
vetkező magyarázat szintén segíteni fog az olvasottak 
megértésében:

2 Nefi 12:6–18. Fordíts különös figyelmet a bálványok 
imádására vonatkozó összes utalásra, valamint azon 
szavakra és hasonlatokra, melyek a kevélységre utalnak 
– például: gőgös, nem hajlik meg, kevély, felemeltet és ma-
gas. Ez segít majd megértened, miért várt olyan komoly 
ítélet erre a népre.

2 Nefi 12:9–11. A „közember” (9. vers) kifejezés az 
átlagos vagy hétköznapi emberre utal. Mind a „köz-
ember”, mind a „főember” – ha kevély – megaláztatik 
Jézus Krisztus második eljövetelekor (lásd a 11. verset).

2 Nefi 12:12–13. Az „Úr napja” kifejezés az ítélet idejére 
utal. Krisztus második eljövetele „az Úr napja” lesz, 
amikor is a gonoszok elpusztíttatnak.

2 Nefi 13–14. A 2 Nefi 13 Ésaiás azon beszámolójá-
nak folytatása, hogy mi fog történni, ha az izraeliták 
továbbra is gonoszak maradnak. Ésaiás az izraelita 
nőket „Sion leányainak” (16. vers) hívta, arra utalván, 
hogy ők a szövetség gyermekei. Ésaiás egy kevély 
asszonyhoz hasonlította őket, akit elátkozott az Úr, és 
akitől elveszik az összes ékszerét és teste egyéb díszeit 
(lásd 2 Nefi 13:16–26). Ezzel ellentétben a 2 Nefi 14 
Ésaiás azon leírását tartalmazza, hogy mi történik, ha 
Sion leányai megalázkodnak, bűnbánatot tartanak, és 
az Úrhoz fordulnak. Amennyiben hozzáférsz a Biblia 
UNSZ változatához, használd az Ésaiás 3-hoz tartozó 
lábjegyzeteket, melyek segítenek megértened a 2 Nefi 
13:16–26-ot.

2 Nefi 15:8–22. A jaj szó a 
mély szomorúság állapo-
tára utal. Ésaiás hat 
alkalommal használta 
ezekben a versekben, 
miközben az izraeliták 
bűneiről beszélt. Ésaiás 
tudta, hogy ha az izraeli-
ták nem bánják meg a 
bűneiket, akkor bűneik 
következményei mély 
szomorúságot hoznak 
rájuk – különösen az ítélet 
idején. Ha Ésaiás ma 
prófétálna a földön, vajon ugyanazokat a bűnöket 
látná, mint akkor, az izraeliták között?

 4. Olvasd el a 2 Nefi 15:20-at. Írd le a szentírás-tanul-
mányozási naplódba, hogy ma az emberek miként mond-

ják a jót gonosznak, vagy a gonoszt jónak.

2 Nefi 16:1–8
Ésaiás elhívást kap, hogy prófétaként szolgáljon
Ésaiás írásai tele vannak jelképekkel. Az Úr egyik 
módja az evangéliumi tantételek tanítására a jelké-
pek alkalmazása. Ahogyan a 2 Nefi 16-ban olvasható, 
Ésaiás leírta azon élményét, amikor látta az Urat. Mi-
közben a 2 Nefi 16-ot olvasod, tartsd észben az alábbi 
jelképeket és azok lehetséges jelentését:

Szeráfok: Angyalok, akik Isten színe előtt lakoznak. Jo-
seph Smith próféta azt tanította, hogy „Isten angyalai-
nak soha sincs szárnyuk” (History of the Church, 3:392). 
Az angyalok szárnyai azon hatalmukat szimbolizálta, 
hogy képesek a mozgásra és a cselekvésre.

Füst: Jelentheti az Úr jelenlétét (lásd Jelenések 15:8).

Tisztátalan ajak: Érdemtelenség.

Eleven szén (tűz): Tisztító erő, hasonlatos a Szentlélek 
tisztító hatalmához.

Oltár: Szó szerinti jelentés: az oltár az a hely volt, ahol 
áldozatokat mutattak be. Itt Jézus Krisztus értünk ho-
zott áldozatára utalhat – az engesztelésre.

 5. Olvasd el a 2 Nefi 16:1–7-et, és írd le a szentírás-ta-
nulmányozási naplódba az alábbi kérdésekre adott vála-

szaidat:
 a. Mit mondott az egyik szeráf a Seregek Uráról?
 b. Szerinted mit értett Ésaiás az alatt, hogy „jaj nekem! Mert 
végem van, mivel tisztátalan ajkú ember vagyok”? Mi okozta va-
jon, hogy ezt érezte? (A 3 Nefi 27:19 nyújthat javaslatot erre.)
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 c. Mi változtatta meg Ésaiás érzéseit az érdemességével kap-
csolatban?
 d. Ez az élmény miként készítette fel Ésaiást arra, hogy kimen-
jen a nép közé és bűnbánatot hirdessen?

Az Ésaiás elhívásában tanított nagyszerű igazságok 
egyike, hogy Jézus Krisztus engesztelése által meg-
tisztulhatunk az érdemtelenségünktől. Gondolkodj 
el egy olyan alkalmon, amikor érezted az engesztelés 
tisztító erejét az életedben.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 11–16-ot, és ezen a napon teljesítettem 
e leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

7. RÉSZ: 2. NAP

2 Nefi 17–20
Bevezetés
A 2 Nefi 17–20-ban Nefi lejegyezte, hogy Ésaiás 
megpróbálta rávenni Júda királyát és a népét, hogy 
világi szövetségesek helyett bízzanak inkább az Úrban. 
Mintákat és árnyékképeket használva – jelképeket és 
ábrázolásokat, melyek nagy igazságokról tanítanak és 
tesznek bizonyságot –, Ésaiás saját kora eseményeinek, 
Jézus Krisztus születésének, valamint a gonoszoknak 
az Úr második eljövetelekor történő pusztulásáról 
jövendölt.

2 Nefi 17–18
Júda királysága áldott, ha Jézus Krisztusba vetik a 
bizalmukat
Segítséget nyújt a mai órára való felkészüléshez, ha egy 
olyan alkalomra gondolsz, amikor félelmetes helyzetbe 
kerültél. Emlékszel az első reakciódra? Miközben a 
2 Nefi 17–18-at tanulmányozod, próbáld meg kikeresni 
Ésaiás azoknak adott tanácsát, akik nehéz vagy ijesztő 
körülmények között találják magukat.

A 2 Nefi 17–18 tanulmányozásához ismerned kell a 
három kis nemzetet: Szíriát, Izráelt és Júdát, valamint 
a sokkal nagyobb Asszír Birodalmat, amely le akarta 
igázni a három kisebb országot. Nézd át az alábbi 
térképet és a hozzá tartozó táblázatot.

Nemzet Szíria Izráel 
(Efraim)

Júda

Király Rezin Péka Akház

Főváros Damaszkusz Samária Jeruzsálem

Olvasd el a 2 Nefi 17:1–2-t, és nézd hozzá a térképet. 
„Syria [Szíria] Efraimmal szövetkezett” – ez azt jelenti, 
hogy e két ország egyességre lépett vagy megállapo-
dott egymással. Próbáld meg meghatározni, hogy ki 

É
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Damaszkusz
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támadott meg kit. Ne feledd, hogy a 2. versben lévő 
„Dávid háza” kifejezés Akházra és Júda népére utal.

Izráel és Szíria királysága le akarta győzni Júda király-
ságát, és azt akarta, hogy Júda lépjen szövetségre velük 
a hatalmas Asszír Birodalom ellen. Asszíria akkoriban 
a világ egyik térségének teljes leigázásával fenyegetett. 
Izráel és Szíria úgy vélte, ha legyőzik Júdát, több em-
berük és több forrásuk lesz ahhoz, hogy megküzdjenek 
a közeledő asszírokkal (lásd 2 Nefi 17:5–6). Akház 
király fontolóra vette, hogy szövetségre lép Izráellel és 
Szíriával.

Gondold át, te mit tennél Akház király helyében. Az 
egyik oldalról Asszíria fenyeget, hogy megtámadja a 
népedet. A másik oldalról Szíria és Izráel fenyeget, 
hogy megtámad, ha nem lépsz szövetségre velük, hogy 
együtt harcoljatok Asszíria ellen. Ésaiás Júda királysá-
gában élt, és az Úr elküldte őt Akházhoz egy üzenettel. 
Szerinted hogyan fogadnál egy üzenetet a prófétától, 
ha te lennél Akház király?

 1. Olvasd el a 2 Nefi 17:3–8-at, és húzd alá, mit üzent 
az Úr Akháznak és népének Ésaiás prófétán keresztül. (A 

„füstölgő üszkös fadarab” kifejezés a 4. versben egy kialudt fák-
lyára utal, e két megtört és legyőzött királyságot szimbolizálva.) 
Képzeld el, hogy hallod, amint Ésaiás ezt mondja Akháznak. 
 Később egy barátod megkérdezi, mit mondott Ésaiás. Írd le 

két-három mondatban a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
hogy miként válaszolnál a barátodnak.

Ésaiás megpróbált segíteni a királynak és a népének ab-
ban, hogy az Úrra támaszkodjanak segítségért ahelyett, 
hogy ingatag politikai szövetségesekben bíznának.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Miért fontos, hogy az Úrhoz forduljunk, amikor segítségre van 
szükségünk, és ne csupán más emberekre támaszkodjunk segít-
ségért?
 b. Hogyan kísértethetnek meg a fiatalok azzal, hogy a más em-
berekkel való kapcsolataikat a Mennyei Atyával és Jézus Krisz-
tussal való kapcsolatuk elé helyezzék?

Az Úr azt mondta, jelet ad majd Akháznak és Júda 
királyságának, hogy megvédi őket, és nem kell világi 
szövetségesekre támaszkodniuk. Olvasd el a 2 Nefi 
17:14-et, és keresd ki, mi ez a jel. Karikázd be az Im-
mánuel szót ebben a versben. Írd e vers mellé a Máté 
1:22–23 utalást. Olvasd el a Máté 1:22–23-at, hogy 
megtudd az Immánuel cím jelentését.

Hogyan segíthetett Akháznak akkor egy jel, melynek 
jelentése: „velünk az Isten”? Hogyan lehetséges, hogy 
Ésaiás egy próféciája Jézus Krisztus évszázadokkal 
később bekövetkező születésére is utal?
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A születendő gyermekről adott jel további 
értelmezéséhez gondolkodj el Jeffrey R. 
Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvó-
ruma tagjának következő magyarázatán: 
„Ennek a próféciának többes, vagyis 
párhuzamos elemei is vannak, amint 

Ésaiás írásai oly sok részének. A legközvetlenebb 
jelentés valószínűleg Ésaiás feleségére összpontosított, 
egy tiszta és jóravaló asszonyra, aki ez idő tájt szült fiút 
[lásd 2 Nefi 18:3], és a fiú a prófécia azon nagyobb és 
későbbi beteljesedésének volt a mintája és árnyképe, 
amely Jézus Krisztus születésével vált valóra” (Christ 
and the New Covenant [1997], 79).

Ésaiás megjövendölte, hogy mielőtt a gyermek fel-
nőne, Asszíria legyőzi mind Izráel (Efraim), mind Szíria 
seregeit (lásd 2 Nefi 17:15–25). A „velünk az Isten” 
jelentésű jel Akház királyt kívánta biztosítani arról, 
hogy Isten velünk lesz, ha bízunk Őbenne, még a 
nehéz és félelmetes időszakokban is. Ezt a tantételt 
leírhatod a szentírásaidba.

Olvasd el a 2 Nefi 18:6–8-at, és húzd alá a „Siloah 
vizei” kifejezést. Ésaiás számára Siloah vizei Isten 
megnyugtató, támogató hatását és erejét szimbolizál-
ták, amelynek a nemzet politikai élete részévé kellett 
válnia (lásd 2 Nefi 18:6). Ésaiás a Siloah vizeire való 
utalást ellentétnek szánta, hiszen Izráel népe és Júda 
népe elutasították a Messiást – azaz „Siloah vizét”, 
vagyis Isten nyugodt, gyengéd, támogató hatalmát. 
Így hát, ahogy Ésaiás megjövendölte, Asszíria királya 
és az ő leigázó seregének szörnyű hatása és kiterjedt 
hatalma – melyre „a folyó vizei, erős és sok” kifejezés 
utal – legyőzte Szíriát és Izráelt.

Ésaiás – mint költő – a két folyó drámaian eltérő 
vízfolyását használta arra, hogy elmagyarázza, mi fog 
történni Júdával. Az asszír sereg ezután Júdára tört – 
akiket a föld szó jelképez. A hadsereg azonban nem 
győzte le Jeruzsálemet – ezt jelenti az a kijelentés, hogy 
„túlfolyik és általmegy, eléri még a nyakat is”.

Olvasd el a 2 Nefi 18:9–12-t, és figyeld meg, hány-
szor tanácsolta az Úr Júdának, hogy ne csatlakozzon 
Szíriához és Izráelhez. A 2 Nefi 18:13 szerint az Úr mit 
tanácsolt Ésaiáson keresztül, hová forduljon inkább 
Júda segítségért?

Mire az asszírok lerohanták Júdát és Jeruzsálemet 
fenyegették, Júda királyságának új királya volt. Ezékiás-
nak hívták. Ezékiás bízott az Úrban és Ésaiás prófétá-
ban. Végül 185 000 asszír katonát ölt meg az Úr angyala 
a táborukban (lásd 2 Királyok 19:35; Ésaiás 37:36).

 3. Válaszolj a következő kérdések közül legalább egyre a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Milyen veszélyei vannak, ha nem az Úrba, hanem világi dol-
gokba és befolyásokba veted a bizalmadat? (Elgondolkodhatsz 
olyan helyzeteken, ahol kísértést érezhetsz, hogy a félelmeidre 
alapozva hozz döntéseket.)
 b. Előfordult-e már, hogy az Úrhoz fordultál erőért, habár elő-
ször kísértést éreztél, hogy más forráshoz fordulj? Mikor? Mit ta-
nultál ebből az élményből?
 c. Ezékiás király uralma alatt Júda népe megmenekült a pusztu-
lástól, mert követték Ésaiás tanácsát, melyet az Úrtól kapott. Az 
újkori próféták követése miként óvhat téged a lelki sérülésektől?

2 Nefi 19:1–7
Ésaiás messiásian beszél
Volt már olyan, hogy sokáig nem láttad a napot vagy 
nem érezted a melegét? Ha még nem történt ilyen, 
képzeld azt, hogy állandó árnyék van feletted, és nincs 
lehetőséged látni és érezni a nap fényét és melegét 
(mintha folyamatosan egy sötét szobában lennél). 
Ésaiás hasonló képet használt, hogy illusztrálja azon 
emberek lelki állapotát, akik Jézus Krisztus világossága 
nélkül élnek.

Két földet említenek a 2 Nefi 19:1–2-ben. Olvasd el 
ezeket a verseket, és jelöld be a két föld nevét.

Az évszázadok során, azelőtt, hogy Ésaiás leírta volna 
e verseket, számos csatát vívtak annak a területnek az 
irányításáért, melyet ma Szentföldnek hívunk. Néhá-
nyan „a halál árnyékának földjeként” emlegették, mert 
oly sokan vesztették életüket a háborúban. Az újszö-
vetségi időkben Názáret, Kapernaum, Nain és Kána 
azon területeken helyezkedtek el, melyeket korábban 
Zebulon és Naftali földjeként ismertek. Ezek azok a 
városok, ahol Jézus Krisztus ideje legnagyobb részét 
töltötte az embereknek szolgálva, több mint 500 évvel 
később. Ma a galileai térségként ismert.

Jelöld be a 2 Nefi 19:2-ben, mit mondott Ésaiás, mit 
fognak végül látni e terület lakói.

Ésaiás azon kijelentése, hogy akik „sötétségben jártak” 
és „a halál árnyékának földjén” laktak, „nagy világos-
ságot láttak”, jövendölés volt Jézus Krisztus halandó 
küldetéséről a világ ezen részén. Azok az emberek, 
akik a galileai területen éltek, lelki sötétségben jártak, 
de amikor Jézus Krisztus közöttük élt és szolgált, „nagy 
világosságot” láttak.

 4. Olvasd el a 2 Nefi 19:6–7-et, és gondolkodj el, hogy a 
Szabadító 6. versben olvasható elnevezései közül melyik 

lehetett különösen jelentőségteljes Júda népének az adott körül-
mények között. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy 
ezen elnevezések egyike – vagy akár több is – miként jellemzi a 
Szabadító iránti érzéseidet.
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2 Nefi 19–20
Ésaiás leírja a gonoszok pusztulását a második eljövetelkor
Ésaiás jövendölése Asszíria pusztulásáról – mely a 
2 Nefi 20-ban van feljegyezve – egyúttal a gonoszok 
második eljövetelkor való pusztulásáról szóló jövendö-
lés is. Miközben ezt a fejezetet olvasod, ne feledd, hogy 
amint Ezékiás bízott az Úr Ésaiáson keresztül közvetí-
tett tanácsában és megáldatott, úgy, ha bizalmadat az 
Úrba helyezed, neked sem kell félned azon ítéletektől, 
melyek a föld lakóit érik a második eljövetelhez vezető 
időszakban.

Mely mondat ismétlődik a 2 Nefi 19:12, 17, 21 és a 
2 Nefi 20:4-ben? Ezt be is jelölheted a szentírásodban. 
Írd le a mondatot a tanulmányozási naplódba, és húzd 
alá a haragja és a keze szavakat. A haragja szó alá írd fel, 
hogy ítélete, a keze alá pedig, hogy irgalma. Olvasd fel 
hangosan a mondatot az ítélete és az irgalma szavakat 
behelyettesítésével. („Mert mindezzel nem fordult el 
[ítélete], hanem ki van még nyújtva [az irgalma].”)

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A fenti tanulmányozási feladatban található mondat miként 
írja le, hogy az Úr hogyan fordul azon nemzetek, családok vagy 
egyének felé, akik elutasítják Őt?
 b. Hogyan tudod alkalmazni a következő igazságokat a saját 
életedben? Jézus Krisztus az ítélkezés és az irgalom Istene. 
Irgalma ki van terjesztve mindazokra, akik bűnbánatot tar-
tanak és betartják a parancsolatait.

 6. Írj egy olyan alkalomról a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, amikor engedelmeskedtél egy adott parancso-

latnak és érezted Isten irgalmát.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 17–20-at, és ezen a napon teljesítettem 
e leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

7. RÉSZ: 3. NAP

2 Nefi 21–24
Bevezetés
Ésaiás sok Mormon könyvebeli próféciája az utolsó 
napokról szól. Jövendölt az evangélium visszaállítá-
sáról, Joseph Smith prófétáról, a második eljövetelről 

és a gonoszok pusztulásáról. Előre látta, hogy az Úr 
„zászlót állít a nemzeteknek”, hogy összegyűjtse népét 
az utolsó napokban (lásd 2 Nefi 21:11–12). Ésaiás arról 
is bizonyságát tette, hogy az Úr győzedelmeskedni fog 
Sátán felett, és bevezeti a millenniumot, a békesség és 
öröm korszakát.

2 Nefi 21:1–4, 10–12
Ésaiás előre látja Jézus Krisztus evangéliumának 
visszaállítását az utolsó napokban
Állj meg egy pillanatra, és képzeld azt, hogy egy 
fényoszlop kezd megjelenni előtted. A fény egyre ra-
gyogóbb és ragyogóbb lesz. Egyszer csak egy hírnök áll 
előtted, akit Isten színe elől küldtek hozzád. Elmondja 
neked, hogy ősi jövendölések fognak hamarosan betel-
jesedni, és ebben te fogsz segédkezni. Mi lenne az első 
reakciód, gondolatod vagy kérdésed?

Azon az estén, amikor Moróni először jelent meg Jo-
seph Smithnek – 1823. szeptember 21-én –, Ésaiás 11. 
fejezetét idézte, amely a 2 Nefi 21-ben található. Mo-
róni elmondta Joseph Smithnek, hogy az abban a feje-
zetben lévő jövendölések hamarosan „beteljesed[nek]” 
(Joseph Smith története 1:40). Miközben Ésaiás ezen 
próféciáit tanulmányozod, gondolkodj el, vajon Nefi 
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miért jegyezte le ezeket a kislemezeken, és vajon Mo-
róni miért idézte őket Joseph Smithnek.

Joseph Smith próféta 
kinyilatkoztatást kapott, 
mely tisztázta a 2 Nefi 
21-ben lejegyzett jöven-
dölések jelentését. A tu-
dósok már régóta lázasan 
próbálják megérteni az 
ebben a fejezetben hasz-
nált jelképek jelentését. 
A Mormon könyve és az 
újkori próféták segítettek 
jobban megérteni mind-
ezt. Például Ésaiás hasz-
nálta a fa vagy növény 
hasonlatát. Olvasd el a 2 
Nefi 21:1, 10-et, és keresd 
ki az Ésaiás által említett 
fa vagy növény egyes 
részeit. Ezután olvasd el 
a Tan és a szövetségek 
113:1–6-ot, hogy job-
ban megértsd e jelképek 
jelentését. Hasznos lehet, 
ha leírod a jelképek jelen-
tését a szentírásaidba.

Isai törzse – Jézus Krisztus

Vessző Isai törzséből – Jézus Krisztus egy szolgája

Isai gyökere – Egy személy, aki papsági kulcsokat visel

Gondolkozz el Bruce R. McConkie elder következő 
kijelentésén, aki elmagyarázta, hogy „Isai gyökere” 
és a „vessző Isai törzséből” egyaránt Joseph Smith 
prófétára utal: „Tévedünk-e, ha azt mondjuk, hogy 
[a T&Sz 113:5–6-ban] említett próféta Joseph Smith, 
akinek megadatott a papság, aki megkapta a királyság 
kulcsait, és aki adományozási korszakunkban jelzászlót 
emelt az Úr népének összegyűjtésére? És vajon nem 
ő az a szolga is »Krisztus kezében, aki részben Isai, de 
Efraim, vagyis József házának leszármazottja is, akire 
sok hatalom ruháztatik« [T&Sz 113:3–4]?” (Millennial 
Messiah [1982], 339–40).

Olvasd el a 2 Nefi 21:10, 12-t, és keresd ki, Ésaiás mit 
jövendölt, mit tesz majd az Úr „Isai gyökerén” (Joseph 
Smithen) keresztül. A jelzászló egy olyan jel, amelyet 
azért tűznek ki, hogy köré gyűljenek az emberek.

E versek a következő igazságról tanítanak: Az Úr 
visszaállította evangéliumát és egyházát Joseph 
Smith prófétán keresztül, most pedig összegyűjti 
népét az utolsó napokban.

A szentírásaink együttesen se-
gítenek nekünk abban, hogy 
megértsük az evangéliumi 
igazságokat és a jövendölése-
ket. Például ez a lecke utal a 
Tan és a szövetségek 113-ra, 
hogy segítsen tisztázni Ésaiás 
próféciáit és tanításait. Nefi 
is segített Ésaiás szavainak 
megértésében. Bruce R. 
McConkie elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja, 
megfigyelte, hogy „a Mor-
mon könyve a világ legjobb 
szövegmagyarázata Ésaiás 
könyvéhez” (“Ten Keys to Un-
derstanding Isaiah,” Ensign, 
Oct. 1973, 81).

Szentírás használata 
a szentírás 
megértéséhez

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen tekintetben jelzászló a világ-

nak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza?

2 Nefi 21:6–9; 22:1–6
Ésaiás leírást ad a millenniumról
Az egyik leggyakrabban tárgyalt téma a keresztények 
között a Szabadító millenniumi uralkodása. Te is sokat 
gondolkodtál már rajta? Képzeld azt, hogy egy barátod 
megkérdezi, mit hiszel a millenniumról. Mit mondanál?

Ésaiás megjövendölte, hogy a Szabadító második 
eljövetele után változások történnek a földön, melyek 
ezer évig fognak tartani. Ezt a békés időszakot hívjuk 
millenniumnak. Olvasd el a 2 Nefi 21:6–9-et, és keresd 
ki, milyen állapotok uralkodnak majd a földön a 
millennium alatt.

A 2 Nefi 21:9 szerint a millenniumról szóló egyik 
prófécia az, hogy „tele lesz a föld az Úr ismeretével”. 
Gondolkozz el, hogy e jövendölés beteljesedése milyen 
hatással lesz az emberekre világszerte. Olvasd el a 
2 Nefi 22:1–6-ot, és figyeld meg a hódolat lelkét, amely 
az emberek szívében fog lakozni a millennium alatt. 
Hogyan fejleszthetjük ki ugyanezt a hozzáállást ma?

Az általad tanult versek ezt az igazságot tanítják: A 
millennium idején a föld békés hely lesz, mert 
tele lesz az Úr ismeretével. Milyen jellegzetességei 
vannak a millenniumnak, amelyeket szeretnél, ha a 
mostani életednek is részei lennének? Gondolkozz el 
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egy pillanatra azon, hogy mit tehetnél eme áldások 
némelyikének elnyeréséért.

Elénekelheted, meghallgathatod vagy elolvashatod Az 
Úr a fényem (Himnuszok, 41. sz.) című éneket a 2 Nefi 
22-es fejezetéből tanultak kiegészítéseként.

2 Nefi 23–24
Ésaiás leírja Babilon bukását, a gonoszok bukását, valamint 
Lucifer bukását
Ahogyan a 2 Nefi 23–24-ben feljegyzésre került, Ésaiás 
elítélte Izráel házának gonoszságát, és a gonoszok 
utolsó napokban bekövetkező pusztulását az ősi Babi-
lon pusztulásához hasonlította. Babilon nagyon gonosz 
nemzet volt Ésaiás idejében, és azóta a világ gonoszsá-
gának jelképévé vált (lásd T&Sz 133:14).

A következő versek elolvasásával tanulmányozd át, mit 
jövendölt Ésaiás, mi történik majd a gonoszokkal az 
utolsó napokban: 2 Nefi 23:1, 4–9, 11, 15, 19 és 22.

Ésaiás továbbá az ősi Babilon pusztulását Lucifer 
(Sátán) mennyből történő bukásához hasonlította. Úgy 
beszélt Luciferről, mint Babilon, vagyis az egész gonosz 
világ jelképes királyáról. Ésaiás Lucifer, a halandóság 
előtti világban bekövetkezett bukását annak illuszt-
rálására használta, hogy a gonoszok miként fognak 
megbukni. Tanulmányozd a 2 Nefi 24:12–14-et, és 
jelöld be azon kifejezéseket, amelyek Sátán gőgösségét 
és kevélységét mutatják.

N. Eldon Tanner elnök az Első Elnökségből egyszer azt 
mondta, hogy Sátánt „jobban érdekelte az elismerés, 
mint az eredmény; a ragyogás és a dicsőség volt önma-
gában a cél” (“For They Loved the Praise of Men More 
Than the Praise of God,” Ensign, Nov. 1975, 76).

Keresd ki a 2 Nefi 24:15–16-ból, hogy végül mi fog tör-
ténni Sátánnal, és mit éreznek majd az emberek iránta, 
amikor teljes valójában látják őt.

Olvasd el Ezra Taft Benson elnök következő kijelen-
tését: „A halandóság előtti tanácsban a kevélység 
okozta, hogy Lucifer, »a hajnal fia« elbukott (2 Nefi 
24:12–15; lásd még T&Sz 76:25–27; Mózes 4:3). […] 
Lucifer szembeállította saját javaslatát az Atya azon 
tervével, amelyet Jézus Krisztus támogatott (lásd Mó-
zes 4:1–3.) Azt kívánta, hogy mindenkinél jobban di-
csőítsék őt (lásd 2 Nefi 24:13.) Röviden szólva, kevély 
vágya arra irányult, hogy megfossza Istent a trónjától 
(lásd T&Sz 29:36; 76:28)” (“Beware of Pride,” Ensign, 
May 1989, 4–5).

A 2 Nefi 23:22-ben azt tanuljuk, hogy vigaszra lelhetsz, 
ha igazlelkű vagy. Isten irgalmas lesz hozzád, de a 
gonoszok elpusztulnak.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan változtathatok ma az életemen, hogy még engedel-
mesebb legyek?
 b. Hogyan tudom elkötelezni magam amellett, hogy engedelmes 
maradjak?

Imádkozz lehetőségekért, hogy megoszthasd a bizony-
ságodat a 2 Nefi 23-ban tanult igazságokról.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 21–24-et, és ezen a napon teljesítettem 
e leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

7. RÉSZ: 4. NAP

2 Nefi 25
Bevezetés
Ésaiás jövendöléseinek lejegyzése után (2 Nefi 12–24), 
Nefi próféta kihangsúlyozta e próféciák jelentőségét, és 
elmagyarázta, hogy a prófétálás lelkével rendelkezők meg 
tudják érteni Ésaiás szavait, és értékelik azokat (2 Nefi 
25). Elmagyarázta, hogy írásainak célja az, „hogy meg-
győzzük gyermekeinket, és testvéreinket is, hogy higgye-
nek Krisztusban, és békéljenek meg Istennel” (2 Nefi 
25:23). Arra hívott fel mindenkit, hogy higgyenek Jézus 
Krisztusban, és hódoljanak Neki teljes lelkükkel, elmé-
jükkel, erejükkel, és egész lényükkel (lásd 2 Nefi 25:29).

2 Nefi 25:1–8
Nefi azt tanítja, hogy meg tudjuk érteni Ésaiás szavait, 
ha rendelkezünk a prófétálás lelkével
Az emberek gyakran használnak lakatot értékes 
tulajdonaik biztonságban tartására. 
Lehet, hogy maguknál tartják a 
lakat egyetlen kulcsát, vagy 
adhatnak belőle másolatot egy 
bizalmas barátjuknak vagy 
családtagjuknak. Nefi tudta, 
hogy Ésaiás jövendölései 
„nagyon értékesek” (2 Nefi 
25:8), és azt akarta, hogy 
mindenki megértse őket. 
Biztosított egy kulcsot 
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mindenkinek, aki szeretné feltárni Ésaiás szavainak 
jelentését.

Olvasd el a 2 Nefi 25:4 első mondatát, és keresd meg 
a kulcsot Ésaiás szavainak megértéséhez. Mit jelent „a 
prófétálás lelkével” rendelkezni? Szerinted a prófétálás 
lelke hogyan segíthet neked jobban megérteni a szent-
írásokat, különösen Ésaiás szavait?

A prófétálás lelke a kinyilatkoztatás lelkére utal. Ez 
azt jelenti, hogy amikor szorgalmasan és imádságos 
lélekkel tanulmányozod a szentírásokat, és törekszel 
azok jelentésének megértésére, részesülhetsz a kinyi-
latkoztatás lelkében, és a Szentlélek megvilágosítja 
az elmédet és az értelmedet. A szentírások továbbá 
azt tanítják, hogy „Jézus bizonyságtétele a prófétaság 
lelke” (Jelenések 19:10). Ahogy növekszik a Szabadí-
tóról való tudásod és bizonyságod, mélyebben meg-
érted a szentírásokat – beleértve Ésaiás tanításait is –, 
és jobban megérted azt is, hogy a tanítások miként 
vonatkoznak rád.

Nefi további ötleteket is megosztott, melyek segíthet-
nek jobban megértenünk Ésaiás szavait. Tanulmányozd 
a következő szentírásokat, és keress további három 
kulcsot Ésaiás szavainak megértéséhez:

• 2 Nefi 25:1   
 

• 2 Nefi 25:5–6   
 

• 2 Nefi 25:7–8   
 

Ne feledd, hogy az ősi zsidó jövendölésekben gyakran 
használtak jelképeket és költői nyelvezetet (lásd 2 Nefi 
25:1). Ezenfelül az ősi Izráel kultúrájának, történel-
mének és földrajzának tanulmányozása is segíteni fog 
megértened Ésaiás szavait (lásd 2 Nefi 25:5–6). Az, 
hogy az utolsó napokban élünk, és látjuk sok prófécia 
beteljesülését, szintén segít Ésaiás szavainak megérté-
sében (lásd 2 Nefi 25:7–8).

2 Nefi 25:9–19
Nefi a zsidókról jövendöl
Ahogyan a 2 Nefi 25:9–19-ben feljegyzésre került, Nefi 
jövendölt a zsidókról, valamint a Jeruzsálemben és 
környékén elterülő hazájukról is. Elmondta, hogy a zsi-
dók, akiket Jeruzsálem pusztulását követően fogságba 
hurcoltak Babilóniába, vissza fognak térni „öröksé-
gük földjére” (lásd 2 Nefi 25:9–11). Jézus Krisztus, a 
Messiás, közöttük fog élni, de sokan el fogják utasítani 
és keresztre feszítik (lásd 2 Nefi 25:12–13). A Szabadító 
halála és feltámadása után Jeruzsálem ismét elpusztul, 
a zsidók pedig szétszóratnak és megostoroztatnak más 
nemzetek által (lásd 2 Nefi 25:14–15). Idővel hinni fog-
nak Jézus Krisztusban és engesztelésében, az Úr pedig 
visszaállítja őket „elveszett és elbukott állapot[uk]ból” 
(lásd 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi bizonyságot tesz Jézus Krisztusról
Gondold át, hogyan válaszolnál valakinek, aki azt 
állítja, hogy az utolsó napi szentek nem hisznek Jézus 
Krisztusban. Miközben a 2 Nefi 25 további részét 
tanulmányozod, keress olyan passzusokat, melyeket 
megoszthatnál egy ilyen helyzetben.

Gyorsan fusd át a 2 Nefi 25:20–30-at, és fontold meg, 
hogy bejelölöd a „Krisztus” nevet minden alkalommal, 
amikor előfordul.

 1. Olvasd el a 2 Nefi 25:28–29-et, és keresd ki, mit mon-
dott Nefi, mi „a helyes út”. Olvasd át a 2 Nefi 25:23–26-

ot, és keresd meg annak okait, miért a Krisztusba vetett hit 
jelenti a „helyes utat”. (Ne feledd, hogy a 2 Nefi 25:23 26 szentí-
rás-memoriter. Ezt hasznos lehet másképp bejelölni, hogy a jövő-
ben könnyen megtaláld.) Jegyezd fel válaszaidat a 
szentírás-tanulmányozási naplódban.
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A békéljenek meg kifejezés a 2 Nefi 25:23-ban azt jelenti, 
hogy összhangba kerülni Istennel. Az Úr „kegyelme” 
az, ami által végül ez a megbékélés Istennel megtörté-
nik. Olvasd el a következő magyarázatot Isten kegyel-
méről

„A kegyelem szó – ahogy azt a szentírások használ-
ják – elsődlegesen arra az isteni segítségre és erőre 
utal, amelyben az Úr Jézus Krisztus engesztelése által 
részesülünk. […]

A Szabadító engesztelése által lehetségessé vált kegye-
lem segítségével minden ember fel fog támadni, és hal-
hatatlanságban részesül. [De ha örök életet szeretnénk 
Isten jelenlétében, meg kell tisztulnunk a bűneinktől 
az Ő kegyelme révén.]

A »mindaz után, amit meg tudunk tenni« [2 Nefi 
25:23] kifejezés azt tanítja, hogy erőfeszítést kell 
tennünk ahhoz, hogy elnyerjük az Úr kegyelmének 
teljességét, és érdemessé váljunk Ővele élni. Az Úr 
azt parancsolta, hogy engedelmeskedjünk evangéliu-
mának, ami magában foglalja, hogy hiszünk Őbenne, 
megbánjuk bűneinket, megkeresztelkedünk, részesü-
lünk a Szentlélek ajándékában, és mindvégig kitar-
tunk. […]

Amellett, hogy a végső szabadításhoz kegyelemre van 
szükség, életetek minden napján szükségetek van erre 
a felhatalmazó erőre. Amint szorgalommal, alázat-
tal és szelídséggel közeledtek Mennyei Atyátokhoz, 
kegyelme által fel fog emelni és erősíteni fog bennete-
ket” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező szótár [2004]. 
112–114.).

 2. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

 a. Mi a kapcsolat az Úr kegyelme és azon erőfeszítéseink kö-
zött, hogy az evangélium szerint éljünk?
 b. Mit jelent számodra a kegyelem általi szabadulás?
 c. Mit jelent számodra a „mindaz, amit meg tudunk tenni” 
 kifejezés?

Gondolkodj el a következő igazságon: Jézus Krisztus 
miatt kegyelem által megszabadulhatunk, miután 
mindent megtettünk, amit tudtunk. Gondolj egy 
olyan alkalomra, amikor mindent megtettél, amit tud-
tál, és isteni segítséggel és erővel áldattál meg.

Egy másik igazság, melyet Nefi tanított (lásd 2 Nefi 
25:26), így hangzik: A Szabadító engesztelése által 
elnyerhetjük bűneink bocsánatát.

Fontold meg, hogy levelet írsz egy barátodnak vagy 
családtagodnak a Jézus Krisztusba vetett hitedről, vagy 
bizonyságodat teszed a hitedről egy bizonyságtételi 
gyűlésen vagy más megfelelő környezetben.

Az olyan élmények felidézése, 
amikor az Úr megáldott segít-
séggel, megerősíthet a nehéz 
pillanatokban. Ezeknek az 
élményeknek a megosztása 
azáltal, hogy bizonyságot 
teszel, leírod a naplódba, vagy 
elmagyarázod valakinek, aki 
közel áll hozzád, nem csupán 
neked segít, hanem megerő-
síthet másokat is, akik nehéz 
körülmények között vannak és 
támogatásra van szükségük 
ahhoz, hogy elhiggyék, Isten 
valóban létezik, és hatalmá-
ban áll segíteni nekünk.

Élmények felidézése
 3. Olvasd el újra a 
2 Nefi 25:26-ot, majd 

válaszold meg a következő 
kérdéseket a szentírás-tanul-
mányozási naplódban:
 a. Miként hódolsz Jézus 
Krisztusnak, vagy tiszteled Őt? 
Milyen tevékenységek mutat-
ják mások felé, hogy hiszel 
 Jézus Krisztusban, és Neki 
 hódolsz?
 b. Mit tehetsz azért, hogy 
még inkább teljes lelkeddel, 
elméddel és erőddel hódolj a 
Szabadítónak?

Szentírás-memoriter 
– 2 Nefi 25:23, 26
Használd az alábbi for-
mátumot a 2 Nefi 25:26 memorizálásához:

„És Krisztusról beszélünk,
Krisztusban örvendezünk,
Krisztusról prédikálunk,
Krisztusról prófétálunk,
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és próféciáink szerint írunk,
hogy gyermekeink tudhassák,
milyen forráshoz forduljanak
bűneik bocsánatáért.”

Miután néhányszor elismételted a verset, takard le a 
felső sort a kezeddel, és próbáld újra elmondani. Ezu-
tán takarj le még egy sort, és ezt folytasd addig, amíg 
úgy nem érzed, hogy az egész verset memorizáltad.

 4. Mondd fel a 2 Nefi 25:26-ot egy családtagodnak, és 
írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy megta-

nultad a verset.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 25-öt, és ezen a napon teljesítettem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

8. RÉSZ: 1. NAP

2 Nefi 26–27
Bevezetés
Nefi előre látta Jézus Krisztus látogatását az amerikai 
földrészre, valamint azt a pusztulást, amely később 
népét utolérte. Nefi látta az utolsó napokban élőket 
is, és intette őket a kevélység, a titkos összeesküvé-
sek és a papi mesterkedés ellen. Hogy szemléltesse, 
az Úr miként biztosít utat számunkra a gonoszság és 
hitehagyás hatásainak legyőzéséhez, Nefi belefűzte 
feljegyzéseibe Ésaiás jövendöléseit Jézus Krisztus evan-
géliumának visszaállításáról az utolsó napokban.

2 Nefi 26
Nefi az utolsó napokról jövendöl, és mindenkit hív, hogy 
jöjjön Krisztushoz
Éltél-e már át földrengést, tomboló vihart vagy más 
pusztító eseményt, vagy láttál-e képeket, videókat 
róla? Nefi látta, hogy a föld lakói az utolsó napokban 
„mennydörgésekkel és villámlásokkal, és földrengé-
sekkel és mindenféle pusztításokkal” (2 Nefi 26:6) 
lesznek meglátogatva. Mi jut eszedbe, amikor az Úr 
haragjáról (lásd 2 Nefi 26:6) vagy Isten ítéleteiről (lásd 
2 Nefi 25:3) olvasol? Isten ítéletei a gyermekeit hiva-
tottak megáldani – hogy a gonoszokat bűnbánatra 
serkentsék és megóvják az igazakat. A 2 Nefi 26:1–11-
ben Nefi arról a pusztulásról jövendölt, amely megelőzi 

Jézus Krisztus látogatását az amerikai földrészre, vala-
mint arról a végső pusztulásról, amely népét a gonosz-
sága miatt éri. Olvasd el a 2 Nefi 26:8–9-et, és keresd 
meg, mit mondott Nefi, milyen áldások adatnak majd 
igazlelkű leszármazottainak. Ezután olvasd el a 2 Nefi 
26:12–13-at, és keresd ki, mit ígérnek nekünk, ha hitet 
gyakorolunk Jézus Krisztusban.

 1. Jézus Krisztus kinyilvánítja magát azoknak, akik hitet 
gyakorolnak Őbenne, és kitartanak az igazlelkűségben. 

Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási 
naplódban:
 a. Hogyan nyilvánítja ki magát Jézus Krisztus azoknak, akik 
 hitet gyakorolnak Őbenne? (Lásd 2 Nefi 26:13.)
 b. Hogyan láttad vagy tapasztaltad már Jézus Krisztus eme 
megnyilvánulásait?

A 2 Nefi 26:14–19-ben Nefi megjövendölte, hogy az 
utolsó napokban – miután népe és fivérei magja meg-
gyengül a hitetlensége miatt – napvilágra kerül a Mor-
mon könyve. A 2 Nefi 26:20–22-ben leírja, mennyien 
lesznek az utolsó napokban telve kevélységgel, milyen 
sokan utasítják el Isten csodáit, és támaszkodnak saját 
bölcsességükre és ismereteikre. Milyen példákat láttál 
már Nefi jövendölésének beteljesülésére?

Nefi figyelmeztetett minket, hogy az ördög a kevély-
séget, a kapzsiságot és a titkos cselekedeteket hasz-
nálja a tönkretételünkre és az elpusztításunkra. Jelöld 
be a szentírásaidban, a 2 Nefi 26:22-nél, hogy Sátán 
miként törekszik arra, hogy megkötözzön minket. A 
lenkötél egy vékony vászonfonál, melyet könnyen el 
lehet szakítani. Amikor azonban több ilyen fonál van 
összefonva, erős kötél lesz belőle. Olvasd el a 2 Nefi 
26:32-t, és keress példákat arra, hogy az Úr milyen 
„sötét cselekedetek” elkerülését parancsolta meg ne-
künk. Gondolkodj el azon, hogy egyetlen fonál hogyan 
válhat „erős kötéllé” a 2 Nefi 26:32-ben.

 2. Képzeld azt, hogy egy barátodat tanítod arról, hogy 
miként kerülje el az ördög (Sátán) csapdáit. A 2 Nefi 

26:20–22, 32-t használva írj egy bekezdést a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódba, melyben elmagyarázod annak folyamatát, 
ahogyan az ördög a megkötözésünkre törekszik. Különösen szen-
telj figyelmet a 2 Nefi 26:22-ben annak, hogy az ellenség hogyan 
használja a lenkötelet, míg erős köteleivel meg nem tudja kötözni 
áldozatát, és erre írj egy példát is.

Nefi látta az ellenség által okozott pusztulást, és 
figyelmeztetett Sátán csapdáira és hatásaira az utolsó 
napokban. Sátán sötét cselekedeteivel ellentétben 
Nefi arról is tanított, hogy Isten szeretete mindenkire 
kiterjed, és hogy az a célja, hogy mindazokat meg-
szabadítsa, akik Őhozzá jönnek. Olvasd el a 2 Nefi 
26:23–24-et, és emeld ki azokat a szavakat és kifejezé-
seket, amelyek leírják, hogy Isten miként munkálkodik 
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Az Úr kinyilatkoztatta Ésaiás prófétának a Mormon 
könyve napvilágra kerülésének részleteit, melyeket 
Nefi a 2 Nefi 27-ben jegyzett le. Miután Ésaiás megjö-
vendölte, hogy az utolsó napokban sok ember él majd 
teljes gonoszságban és utasítja el a prófétákat, arról 
tanított, hogy Isten előhoz egy ősi írásokat tartal-
mazó könyvet (lásd 2 Nefi 27:1–7). Olvasd el a 2 Nefi 
27:12–14-et, és keresd ki, az Úr mit tesz majd, hogy 
megerősítse a könyv igazságát, mely az utolsó napok-
ban napvilágra kerül.

Az egyik mód, ahogyan az Úr megerősítette a Mormon 
könyve igazságát, hogy engedte, hogy mások is láthassák 
az aranylemezeket. Oliver Cowdery, David Whitmer és 
Martin Harris lett kiválasztva a három tanúként, akikre a 
2 Nefi 27:12-ben is utalnak. (Lásd A három tanú bizony-
ságtétele című részt a Mormon könyve elején.)

Abba a „néhányba”, akikre a 2 Nefi 27:13 utal, beletar-
tozik a nyolc tanú (lásd A nyolc tanú bizonyságtétele 
című részt a Mormon könyve elején). A 2 Nefi 27:14-
ben megjelölheted az „annyi tanú… által…, ahánnyal 
ő azt jónak látja” kifejezést. Amint elnyered és meg-
osztod a Mormon könyvéről való bizonyságodat, te 
is tanújává válsz a könyv igaz voltának. Leírhatod a 
nevedet a 2 Nefi 27:14 mellé, mint a Mormon könyve 
további tanúinak egyike.

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából, a következőket mondta a Mormon könyvéről 
szerzett saját bizonyságáról:

„Tanúságomat teszem arról, hogy az 
ember nem juthat el a hit teljességéhez 
ebben az utolsó napi munkában – ennél-
fogva nem találhat rá a napjainkban oly 
szükséges béke és vigasz teljességére –, 
amíg be nem fogadja a Mormon könyve 

a gyermekeivel. A 2 Nefi 26:24 szerint mi Isten célja 
mindenben, amit tesz? Kiemelheted azt a kifejezést, 
amely ezt a tant tanítja: Minden, amit Isten tesz, a 
világ javát szolgálja.

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Annak ismerete, hogy minden, amit 

Isten tesz, a világ javát szolgálja, hogyan segít a Mennyei 
Atyánkba vetett hited növelésében, és ad békét és bizonyosságot 
ebben az életben?

Fusd át a 2 Nefi 26:25–28, 33-at, és jelöld be a mind, 
minden, valaki és senki szavakat, valahányszor elő-
fordulnak. Ezután olvasd el újra a verseket, különös 
figyelmet fordítva ezekre a szavakra, és arra, hogy Nefi 
miként tanította, hogy az Úr minden embert szeret, 
és mindenkit arra hív, hogy jöjjenek Őhozzá és ré-
szesüljenek a szabadításában. Gondolkodj el, hogy e 
tantétel miként befolyásolja a parancsolatokról, a nor-
mákról és más emberekről kialakított szemléletedet.

 4. Olvasd el a 2 Nefi 26:29–31-et. Sorold fel a papi mes-
terkedés két-három jellemzőjét a 29. versből a szentírás-

tanulmányozási naplódban, majd válaszold meg a következő 
kérdéseket: 
 a. Szerinted miért árt az egyháznak a papi mesterkedés?
 b. A 2 Nefi 26:30 szerint hogyan lehet megakadályozni a papi 
mesterkedést?

2 Nefi 27:1–23
Nefi megjövendöli a Mormon könyve napvilágra kerülését

 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Honnan tudod (vagy miért hiszed), 

hogy a Mormon könyve Isten szava?
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és az Úr Jézus Krisztus isteniségét, akiről a könyv 
bizonyságot tesz. […]

És kérem, hogy ez a bizonyság, melyet saját eskümnek 
és hivatalomnak megfelelően a Mormon könyvéről 
és mindarról teszek, amit e könyv magában foglal, 
jegyeztessék fel az emberek által a földön, és irattassék 
fel az angyalok által a mennyben. […] [Sz]eretném, ha 
teljességgel világos lenne, amikor Isten ítélőszéke előtt 
állok, hogy kijelentettem a világnak a segítségemül 
hívható legvilágosabb nyelvezeten, hogy a Mormon 
könyve igaz, hogy úgy jött napvilágra, ahogyan azt Jo-
seph mondta, és hogy azért adatott, hogy boldogságot 
és reménységet nyújtson a hithűeknek az utolsó napok 
szenvedései közepette” (Biztonság a lélek számára. 
Liahóna, 2009. nov. 89–90.).

Gondolkodj el, mit tehetsz, hogy megerősítsd meggyő-
ződésedet a Mormon könyve igazságáról.

 6. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit teszel 
idén azért, hogy megerősítsd a Mormon könyve igazságá-

ról való tanúságodat.

A következő tevékenység elvégzéséhez szükséged 
lesz a Joseph Smith történetére, amely a Nagyértékű 
gyöngyben található. Olvasd el a Joseph Smith törté-
nete 1:63–65-öt, és keresd ki a történetben szereplő 
személyeket. Ezután olvasd el az alábbi táblázatban 
felsorolt részeket a 2 Nefi 27-ből, és párosítsd össze a 
neveket a versekkel.

 a. Charles Anthon
 b. Joseph Smith
 c. Martin Harris

-------  A tanulatlan férfi (lásd 2 Nefi 27:9, 
15, 19–20)

-------  A férfi, aki elviszi a szavakat, vagy 
írásjeleket, a tanult férfinak (lásd 
2 Nefi 27:15, 17)

-------  A tanult férfi (lásd 2 Nefi 27:15, 18)
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Az írásjelek szó a Joseph Smith története 1:63–65-
ben a megújított egyiptomi írásjelekre utal, melyeket 
Joseph Smith lemásolt és lefordított az aranylemezek-
ről, és amelyeket Martin Harris megmutatott Charles 
Anthon professzornak. Charles Anthon a Columbia 
Egyetem oktatója volt, aki híres volt az ősi nyelvek-
ben való jártasságáról. Miután írásban kijelentette és 
igazolta, hogy Joseph Smith fordítása az írásjelekről 
helyes, Anthon professzor széttépte a fordításról adott 
jóváhagyást, amikor megtudta, milyen csodálatos 
módon jutottak Josephhez a lemezek. Felajánlotta, 
hogy ő maga fordítja le a feljegyzést. Amikor Martin 
 Harris elmondta, hogy néhány lemez le van pecsételve, 
Anthon pro fesszor azt mondta, hogy nem tud elolvasni 
egy lepecsételt könyvet. A 2 Nefi 27:16-ban mit tudunk 
meg Charles Anthon azon kérése mögötti motivációjá-
ról, hogy lefordíthassa a lemezeket?

Olvasd el a 2 Nefi 27:20–23-at, és jelöld meg a 20-as és 
21-es versekben ismételt kifejezést.

 7. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy a 
2 Nefi 27:1–23-ban eddig tanultak hogyan erősítik meg, 

hogy Isten képes elvégezni a munkáját. (Ha szükséged van to-
vábbi információra a Mormon könyve napvilágra kerüléséről, lásd 
a T&Sz 20:8–12-t.)

Az alábbi igazságot le is írhatod a szentírásaidba: A 
Mormon könyve napvilágra kerülése az egyik 
módja annak, ahogy Isten el fogja végezni munká-
ját az utolsó napokban.

 8. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan erősíti meg a Mormon köny-

véről szóló ősi jövendölés beteljesedése a bizonyságodat a 
könyvről és az Úr egyháza visszaállításában betöltött szerepéről?

2 Nefi 27:24–35
Nefi prófétál Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának 
pozitív hatásairól
Isten kiválasztott egy fiatal férfit, név szerint Joseph 
Smitht, hogy a visszaállítás prófétája legyen, és vég-
hezvigye az Ő bámulatos művét az utolsó napok-
ban. A „bámulatos mű” kifejezés a szentírásokban 
Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítására utal, 
amelynek részét képezi a Mormon könyve napvilágra 
kerülése. Olvasd el a 2 Nefi 27:25–26-ot, és jelöld be a 
„bámulatos mű és csoda” kifejezést, majd pedig keresd 
ki, milyen állapotok uralkodnak majd, amikor az Úr 
hozzálát e csodálatos munkához. Gondolkodj el, hogy 
a Mormon könyve és a visszaállítás miként segített 
elkerülnöd ezeket az állapotokat.

Olvasd el a 2 Nefi 27:29–30, 34–35-öt, és jelöld meg 
azokat az áldásokat, amelyek a Mormon könyve 

napvilágra kerülésének és az evangélium visszaállítá-
sának köszönhetők. A Mormon könyve és a vissza-
állított evangélium örömöt és megértést nyújt 
azoknak, akik tanulmányozzák és befogadják 
azokat.

 9. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan volt az életedben „csodálatos 

mű” az evangélium visszaállítása, amely magában foglalja a 
Mormon könyve napvilágra kerülését?

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 26–27-et, és ezen a napon teljesítettem 
e leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

8. RÉSZ: 2. NAP

2 Nefi 28
Bevezetés
Nefi jövendölt az utolsó napokban uralkodó, nagy 
kihívást jelentő állapotokról, ideértve a felállított hamis 
egyházak hamis tanításait és kevélységét. Megtanítja, 
hogyan ismerjük fel a hamis tanokat és a világi visel-
kedéseket, és elmondja, Sátán mivel igyekszik majd 
leterelni a férfiakat és nőket az igazlelkű élet útjáról.

2 Nefi 28:1–19
Nefi leírást ad napjaink hamis egyházairól és hamis 
elgondolásaikról
A legtöbb társadalomban közúti jelzőtáblák figyelmez-
tetik az utazókat, ha veszély leselkedik rájuk az utakon. 
A te országodban vagy városodban milyen formájúak 
és színűek azok a jelzőtáblák, amelyek valamilyen 
veszélyre hívják fel az autósok figyelmét? Hasonlókép-
pen, a mérgeket és egyéb veszélyes anyagokat is jel-
zésekkel és figyelmeztetésekkel látják el a dobozukon 
vagy üvegükön. Nálatok hogyan jelölik ezeket?

E fizikai figyelmeztető jelzésekhez hasonlóan a Mor-
mon könyve is tartalmaz figyelmeztetéseket, hogy se-
gítsen elkerülnöd a lelkedre káros hatásokat. Ezra Taft 
Benson elnök meghatározta, hogy a Mormon könyve 
miként figyelmeztethet és erősíthet meg téged Sátán 
gonosz terveivel szemben: „A Mormon könyve felfedi 
Krisztus ellenségeit. Meghazudtolja a hamis tanokat 
és megszünteti a viszályt. (Lásd 2 Nefi 3:12.) Krisztus 
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alázatos követőit felvértezi napjainkban a gonosz 
tervei, stratégiái és tanai ellen. A Mormon könyvé-
ben megjelenő hitehagyók hasonlítanak a mai hite-
hagyókra. Isten végtelen előrelátásában úgy formálta 
meg a Mormon könyvét, hogy láthassuk a tévedést, és 
tudhassuk, hogyan szálljunk szembe napjaink téves 
tudományos, politikai, vallási és filozófiai nézeteivel” 
(“The Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign, 
Jan. 1988, 3).

A Mormon könyve felfedi az ördög hamis elgon-
dolásait, és megerősít minket az ő gonosz terveivel 
szemben. Ahogyan a 2 Nefi 28-ban feljegyzésre került, 
Nefi rámutatott az ördög néhány hamis tanítására, 
amely minden nemzedékben jellemzően megjelenik. 
Tanulmányozd a 2 Nefi 28:3–9-et, és jelöld be Sátán 
azon hamis tanításait és fortélyait, melyekről ezekben 
a versekben tanulsz. (Ne feledd, hogy a 2 Nefi 28:7–9 
szentírás-memoriter. Ezt hasznos lehet másképp beje-
lölni, hogy a jövőben könnyen megtaláld.)

 1. A 2 Nefi 28:3–9-ből írd le a szentírás-tanulmányozási 
naplódba az egyik olyan hamis tanítást, amely szerinted a 

legkárosabb napjaink fiataljaira, és magyarázd el, miért gondolod 
így. Példát is írj arra, hogy a fiatalokat miként csábíthatja el ez a 
hamis tanítás.

Olvasd el a 2 Nefi 28:12–14-et, és keresd ki, Nefi mire 
figyelmeztetett, mi történik majd sok egyházzal és em-
berrel, sőt Krisztus néhány alázatos követőjével is (lásd 
14. vers). Ezeket a dolgokat azon kevélység és hamis 
tan okozza, melyről a 2 Nefi 28:3–9-ben olvashatsz. 
Olvasd el a 2 Nefi 28:15–16, 19-et, és keresd ki, milyen 
következményekkel járnak e hamis tanítások. A 2 Nefi 
28:19-ben bejelölheted azt a kifejezést, amely elma-
gyarázza, mit tesz majd az ördög azokkal, akik nem 
tartanak bűnbánatot.

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 28:7–9
 2. Olvasd fel a 2 Nefi 28:7–9-et. Szánj egy kis időt a 
2 Nefi 28:8 memorizálására. Leírhatod emlékezetből a 

szentírás-tanulmányozási naplódba, vagy felmondhatod egy csa-
ládtagodnak vagy barátodnak. Az utolsó napokban sokan hamis, 
hiábavaló és balga tanokat tanítanak majd. Írj le a szentírás- 
tanulmányozási naplódba néhány módszert arra, ahogyan e 
balga tanokat támogatják, és röviden magyarázd el, hogyan is-
merheted fel a világ balga tanait, és miként kerülheted el azokat.

2 Nefi 28:20–32
Nefi figyelmeztet Sátán megtévesztésére
Felkészülésként a 2 Nefi 28 további részének tanulmá-
nyozására, olvasd el Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét 
Apostol Kvóruma elnökének következő élményét, 

melyben akkor volt része, amikor egy afrikai megbízás 
teljesítése során ellátogatott egy vadrezervátumba:

„Megálltunk [egy vízmedernél], hogy figyeljük, amint 
az állatok inni jönnek. Nagy szárazság volt abban az 
évszakban, és nem volt túl sok víz. […]

Különösen az antilopok voltak nagyon 
nyugtalanok. Odamentek az iszapos 
pocsolyához, de azonnal vissza is fordul-
tak, és rémülten elfutottak. Láttam, hogy 
nincsenek oroszlánok a környéken, és 
megkérdeztem a vezetőt, hogy miért nem 

ittak az antilopok. Válasza, s egyben a lecke lényege is 
ez volt: »Krokodilok.«

Azt gondoltam, hogy biztos viccel, ezért komolyan 
visszakérdeztem: »Mi a gond?« A válasz újra így hang-
zott: »Krokodilok.«

»Ugyan már! – mondtam. – Itt nincsenek krokodilok. 
Bárki láthatja.« […]

Látta, hogy nem hiszek neki, és elhatározta – úgy 
vélem –, hogy megtanít nekem egy leckét. Elhajtot-
tunk egy másik helyre, ahol az autó egy töltésen állt az 
iszapos meder felett, s ahonnan lenézhettünk. »Ott – 
mondta. – Nézze meg a saját szemével!«

Nem láttam mást, csak sarat, egy kevés vizet, s a távol-
ban a nyugtalan állatokat. Aztán hirtelen megláttam! 
– Egy hatalmas krokodilt az iszapba süllyedve, amint 
arra vár, hogy egy gyanútlan állat elég szomjas legyen 
ahhoz, hogy inni jöjjön.

Hirtelen hívő lettem! Amikor látta, hogy hajlandó va-
gyok figyelni, folytatta a leckét. »A parkban mindenhol 
vannak krokodilok – mondta –, nem csak a folyókban. 
Nincs olyan vizünk, amelynek a közelében ne lenne 
valahol egy krokodil, és jobb, ha számítunk rá.«

[…] Egy másik afrikai út során elmeséltem ezt az 
élményt egy másik park vadőrének. […]

Megmutatta nekem egy szörnyű tragédia helyét. Egy 
angol fiatalember idénymunkát végzett egy szállodá-
ban. A folytonos és ismételt figyelmeztetések ellenére 
átmászott a tábor kerítésén, hogy megnézzen valamit 
egy sekély víztócsában, ami el sem lepte a sportcipőjét.

»Nem tett meg benne még két lépést sem – mondta a 
vadőr –, amikor a krokodil elkapta, s mi semmit sem 
tehettünk, hogy megmentsük«” (lásd Lelki krokodilok. 
Liahóna, 2002. okt. 10–11.).

Milyen veszélye van annak, ha kételkedünk a kro-
kodilok létezésében, amikor nem látjuk őket? Miben 
hasonlít Packer elnök és a fiatalember élménye ahhoz, 
amiről Nefi a 2 Nefi 28:22-ben írt?
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Packer elnök a következő magyarázatot adta:

„Azok, akik előttetek járnak az életben, körüljárták 
némiképp a vizes pocsolyákat, és figyelmeztetnek a 
krokodilokra. Nemcsak a nagy, szürke hüllőkre, amik 
darabokra szaggathatnak, hanem a lelki krokodilokra 
is, melyek sokkal veszélyesebbek, megtévesztőbbek 
és láthatatlanabbak még azoknál a jól álcázott afrikai 
hüllőknél is.

Ezek a lelki krokodilok megölhetik vagy megcson-
kíthatják lelketeket. Tönkre tehetik lelki békéteket, és 
a titeket szerető emberek lelki békéjét is. Ezek azok, 
amelyektől óvakodni kell, és szinte nem létezik már 
olyan itatóhely az egész halandóságban, amely ne 
lenne megfertőzve velük” (Lelki krokodilok. 11.).

Válaszold meg a következő kérdést az alábbi sorokban: 
Milyen szempontból hasonlítanak az afrikai krokodilok 
Sátán kísértéseihez és fondorlataihoz?   
  
 

Olvasd el a 2 Nefi 28:20–21, 24–26-ot, és keresd ki, 
Sátán milyen módszerekkel próbál elpusztítani minket. 
(Segítségedre lehet, ha tudod, hogy a lecsendesít szó a 
2 Nefi 28:21-ben azt jelenti: megnyugtat, elringat, lelki-
leg álomba szenderít.) E versek szerint milyen módsze-
reket használ Sátán, hogy megpróbáljon lecsendesíteni 
és saját hatalma alá hajtani minket?   
 .

E versekből a következő fő tantételt tanuljuk meg: 
Sátán sokféle taktikát vet be, hogy megpróbáljon 
felülkerekedni rajtunk, például haragra gerjeszt, 
lecsendesít, biztonságba ringat vagy hízeleg ne-
künk.

 3. Válaszolj a következő kérdések közül legalább egyre a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Hogyan használja Sátán a haragot arra, hogy megtévesszen 
vagy elpusztítson egyéneket, családokat és közösségeket?
 b. Milyen jó dolgokról tudsz, melyek ellen Sátán haragra ger-
jeszti az embereket?
 c. Írj legalább két példát arra, hogy néhányan miként lettek le-
csendesítve és elvakítva Sátán veszélyeivel szemben.

Olvasd el a következő magyarázatot 
Richard C. Edgley püspöktől, az Elnöklő 
Püspökség egyik tanácsosától, arról, hogy 
Sátán miként használja a fokozatosság 
elvét, amikor csapdába csal minket: „Nem 
mondhatjuk, hogy kirúgunk egy kicsit a 

hámból ifjú korunkban, vagy pancsolunk egy kicsit a 

bűn peremén. A bűnnek nincs pereme. Minden tettnek 
– jónak vagy rossznak – következménye van. Minden 
jó tett elmélyíti a képességünket a jóra és arra, hogy 
szilárdan megálljunk a bűn és a kudarc ellen. Minden 
vétek, függetlenül attól, hogy milyen csekély, egyre 
fogékonyabbá tesz minket Sátán hatására, amikor 
következő alkalommal megkísért bennünket. Sátán 
centiméterenként ragad meg minket, megtévesztve 
bennünket az úgynevezett kisebb bűnök következmé-
nyeit illetően, míg rabul nem ejt a nagyobb vétkekben. 
Nefi lecsendesítésként, elringatásként és hízelgésként 
jellemzi ezt a módszert, míg Sátán »meg nem ragad… 
[minket] borzalmas láncaival, amelyekből nincs 
szabadulás« (2 Nefi 28:22; lásd még 21. v.)” (“That Thy 
Confidence Wax Strong,” Ensign, Nov. 1994, 40).

Sátán arra használja ezeket a körmönfont taktikákat, 
hogy rávegyen minket: rossz dolgokat gondoljunk, 
mondjunk és tegyünk. Olvasd el a 2 Nefi 28:27–29-et, 
és keress további figyelmeztetéseket.

Az Úr adott még egy figyelmeztetést és áldást, mely-
ről e fejezet vége felé olvashatsz. Olvasd el a 2 Nefi 
28:30–32-t, és gondolkodj el a következő kérdéseken: 
Miért hív Isten néhány embert áldottnak? Hogyan 
segít Isten tanácsának figyelmezése kikerülnünk az 
ördög taktikáit?

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit 
tanultál ebből a leckéből, ami segíthet felülkerekedned 

Sátán taktikáin. Milyen helyeket, tevékenységeket vagy viselkedé-
seket szeretnél elkerülni, hogy ne légy kitéve Sátán hatásának?

 5. Gondolj a lecke elején tárgyalt figyelmeztető jelzé-
sekre. Rajzolj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy 

 figyelmeztető jelzést, amely egy olyan lelki veszélyt szemléltet, 
amelyre szerinted napjainkban figyelmeztetni kell az ifjúságot. 
Készülj fel, hogy megoszd ezt a tanítóddal és az osztálytársaid-
dal.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 28-at, és ezen a napon teljesítettem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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8. RÉSZ: 3. NAP

2 Nefi 29–30
Bevezetés
Nefi üzenete az evangélium visszaállításának cso-
dálatos munkájáról folytatódik a 2 Nefi 29–30-ban. 
Bizonyságát tette, hogy az utolsó napokban az összes 
szentírás együttesen mutatja meg minden nemzetnek, 
nemzetségnek, nyelvnek és népnek, hogy az Úr meg-
emlékezik a gyermekeiről. E feljegyzések tanúskodnak 
és bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus a 
Szabadítónk. Nefi megjövendölte, hogy sokan el fogják 
utasítani a Mormon könyvét, de azok, akik hisznek, az 
egyházba gyűjtetnek. Emellett tanított arról is, hogy 
Isten szövetséges népe azokból áll, akik bűnbánatot 
tartanak és hisznek Isten Fiában.

2 Nefi 29:1–14
Az Úr elmondja Nefinek, hogy az utolsó napokban sokan 
elutasítják majd a Mormon könyvét.
Nefi látta, hogy az utolsó napokban sokan hiszik 
majd, hogy a Biblia az egyetlen szentírás, melyet Isten 
kinyilatkoztatott, és elutasítják a Mormon könyvét. Mit 
válaszolnál, ha egy barátod megkérdezné: „Miért van a 
mormonoknak még egy Bibliájuk?”

Nefi megadott néhány választ e kérdésre, amikor 
lejegyezte az Úr szavait a Mormon könyve szerepéről 
az evangélium utolsó napi visszaállításában, amelyet az 
Úr „bámulatos mű[nek]” (2 Nefi 29:1) nevezett. Olvasd 
el a 2 Nefi 29:1–2-t, és keresd ki, mit fognak tenni az 
Úr szavai az utolsó napokban. („Eljutnak majd” Nefi 
magjához, vagyis leszármazottaihoz, és „a föld széléig 
el fognak süvíteni”.) A „süvítés” szó „fütyülést” jelent, 
amely az összegyűlésre szólító jelzésre utal.

A zászló szó a 2 Nefi 29:2-ben egy olyan tárgyat jelent, 
amelyet az emberek összegyűjtésére és egységesítésére 
használnak. A 2 Nefi 29:2 szerint mi az a „zászló”, 

amely „a föld széléig” eljut majd, hogy összegyűjtse az 
Úr népét? (Felírhatsz valami olyasmit, hogy A Mormon 
könyve – Nefi magjának vagy utódainak szavai a 2 Nefi 
29:2 mellé.)

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy a 
2 Nefi 29:1–2 szerint mi az Úr célja azzal, hogy további 

szentírást ad, mint például a Mormon könyvét?

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja, a következő 
meglátást osztotta meg a Mormon 
könyvével kapcsolatban: „A Mormon 
könyve a legkiemelkedőbb kijelentése 
Istennek a gyermekeivel kötött szövetsé-

gének, valamint a gyermekei iránti szeretetének itt a 
földön” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 4).

A 2 Nefi 29-ben a nemzsidók szó azokra utal, akik nem 
Izráel házából valók. A zsidók szó azokra utal, akik 
Izráel házából valók, ideértve Lehi családját és leszár-
mazottait is. Olvasd el a 2 Nefi 29:3–6-ot, és keresd 
meg, miként reagál majd néhány nemzsidó a további 
szentírásokra. Válaszold meg a következő kérdéseket 
az alábbi sorokban.

Hogyan reagálnak majd néhányan a további szentírá-
sokra?   
 

Mit mondott az Úr azokról, akik így reagálnak?   
 

Nefi prófétai módon jellemezte az emberek reakcióját 
a Mormon könyvére. Az emberek manapság gyakran 
adnak hangot a kételyüknek a Mormon könyvét ille-
tően, mivel már rendelkezésükre áll a Biblia. Emeld ki 
azokat a szavakat vagy kifejezéseket a 2 Nefi 29:7–11-
ben, amelyek leírják, mi az Úr célja azzal, hogy további 
szentírást ad. Gondolkodj el, hogyan magyaráznád 
meg e célokat valakinek, aki nem érti az Istentől érkező 
további kinyilatkoztatás szükségességét vagy értékét.

 2. A 2 Nefi 29:7–11-ben bejelölt kifejezéseket felhasz-
nálva válaszold meg a szentírás-tanulmányozási naplód-

ban a lecke elején feltett kérdést: „Miért van a mormonoknak 
még egy Bibliájuk?”

Az Úr további tanúbizonyságként adja a szentí-
rásokat, illetve azért, hogy szövetségéhez gyűjtse 
az embereket. Olvasd el a 2 Nefi 29:13–14-et, és 
keresd ki az áldást, amely akkor adatik majd, amikor a 
szentírások –„a nefiták szavai” (a Mormon könyve), „a 
zsidók szavai” (a Biblia) és „Izráel elveszett törzseinek 
szavai” – meglesznek az embereknek.
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2 Nefi 30:1–8
Nefi jövendöl a Mormon könyve szerepéről az utolsó 
napokban
Miután tanított arról, hogy Isten meg fog emlékezni 
Izráel házáról, Nefi arra figyelmeztette a népét, hogy 

ne gondolják, hogy ők igazlelkűbbek, mint amilyenek 
a nemzsidók lesznek. Arra is emlékeztette őket, hogy 
minden ember részévé válhat Isten szövetséges népé-
nek. Olvasd el a 2 Nefi 30:2-t, és írj az alábbi sorokba 
két dolgot, melyet az embereknek meg kell tenniük, 
mielőtt az Úr szövetségre lép velük.   
  
 

Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy a Mormon 
könyve milyen hatást gyakorolt rád vagy valakire, aki 
közel áll hozzád. Ezután olvasd el a 2 Nefi 30:3–8-at, 
és végezd el a következő tevékenységet azon kifejezé-
sekkel, melyek leírják, milyen hatással van a Mormon 
könyve azokra, akik megkapják.

Népcsoportok A Mormon könyve hatása

Lehi leszármazottai (2 Nefi 
30:3–6)

Zsidók (2 Nefi 30:7)

Nemzsidók, vagy minden 
nemzet (2 Nefi 30:8)

Olvasd el a következő kijelentést Henry B. Eyring 
elnöktől az Első Elnökségből, és emeld ki a szövegben, 
hogy a Mormon könyve miért erőteljes misszionáriusi 
eszköz: 

„A Mormon könyve a misszionáriusi 
munka középpontja, amióta csak visszaál-
lították az evangéliumot Joseph prófétán 
keresztül. Mindennap használjuk a 

misszionáriusi munkában. Az egyik tény, amely a 
Mormon könyvét a hatalom kulcsává teszi a misszio-
náriusi munka minden területén, ez: a Mormon könyve 
tanúbizonyság Jézus Krisztusról. A címoldalon olvas-
hatunk erről. Azt írja, hogy a könyv célja, hogy meg-
mutassa, milyen nagyszerű dolgokat tett az Úr a 
népéért, hogy segítsen nekik megtudni, hogy az Úr 
népével kötött szövetsége még mindig érvényben van, 
valamint meggyőzzön minden embert, hogy Jézus a 
Krisztus” (“Why the Book of Mormon?” New Era, May 
2008, 6, 8).

A 2 Nefi 30:1–8 tanulmányozása során megtudjuk, hogy 
a Mormon könyve minden embernek segíthet Jézus 
Krisztust megismerni és evangéliuma szerint élni.

 3. Válaszolj a következő kérdések egyikére a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

 a. Neked hogyan segített a Mormon könyve megismerni a Sza-
badítót?
 b. Hogyan használod majd a Mormon könyvét arra, hogy segíts 
másoknak megismerni a Szabadítót?

2 Nefi 30:9–18
Nefi a millennium alatt a földön uralkodó állapotokról 
jövendöl
Olvasd el a 2 Nefi 30:9–10-et, és keresd ki, mi fog 
történni az emberek között a millennium előtt – az 
igazlelkűség és béke 1000 éve előtt, mely a Szabadító 
második eljövetelét követi, és amikor Jézus Krisztus 
személyesen fog uralkodni a földön (lásd Hittételek 
1:10). Milyen jelét láttad már a „nagy szétválásnak” 
(2 Nefi 30:10), amely elválasztja az igazlelkűeket a go-
noszoktól? Végül mi történik majd a gonoszokkal?

Olvasd el a 2 Nefi 30:12–18-at, és keresd ki, milyen lesz 
az élet a millennium alatt.

 4. Írj szalagcímet (egy néhány szavas kiemelést vagy 
összefoglalást) a szentírás-tanulmányozási naplódba, 

melyben azt a millenniumi állapotot írod le, amelyet a legjobban 
vársz. Miután megírtad a szalagcímet, magyarázd el, e szalagcím 
miként jelzi azt a békét, amely a millennium alatt a földön ural-
kodni fog.

Gondold végig, milyen lesz, amikor a millennium 
során Sátánnak nem lesz hatalma az emberek szíve 
felett, és igazlelkűség és békesség fog uralkodni. 
Gondolkodj el, miben lenne más az iskolád vagy a kö-
zösséged, ha jelenleg is ilyen állapotok uralkodnának.

 5. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit 
tehetsz, hogy segíts magadnak, a családodnak és mások-

nak felkészülni a békesség és igazlelkűség eme időszakára.
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Megjegyzések és háttér-információk
Hogyan kerülnek majd napvilágra a további 
szentírásfeljegyzések?

Bruce R. McConkie elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja szerint, a 
2 Nefi 29:12–14-ben említett feljegyzések 
„csodálatos módon fognak előjönni, Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza elnökének vezetése alatt, aki 

kinyilatkoztató és fordító, és aki viseli Isten 
királyságának a kulcsait” (The Millennial Messiah 
[1982], 217). Tudjuk, hogy a Szabadító meglátogatta 
Izráel néhány elveszett törzsét a feltámadása és a 
nefitáknál tett látogatása után, és hogy ők is írnak 
beszámolókat a feltámadása után közöttük tett 
szolgálatáról (lásd 3 Nefi 16:1–3; 17:4).

Mikor kezdenek a zsidók is hinni Krisztusban?
Bruce R. McConkie elder a zsidók megjövendölt 
megtéréséről is beszélt:

„»És lészen, hogy a szétszórt zsidók is hinni kezdenek 
Krisztusban; és elkezdenek összegyűlni ezen föld 
színén« (2 Nefi 30:7). Nagyrészt megszűnt már a zsidók 
Krisztus elleni régi keserűsége; mára sokan nagy 
Rabbinak tartják őt, ha nem is Isten Fiának. Néhányan 
teljes mértékben elfogadták őt, és Efráim, valamint 
társai összegyűjtött maradékával együtt az igaz 
egyházba jöttek.

A zsidók nagy megtérésének azonban, amikor 
nemzetként visszatérnek az igazsághoz, Messiásuk 
második eljövetele után kell bekövetkeznie. Akik 
megmaradnak azon a napon, nyomorúságuk és gyászuk 
közepette azt kérdezik majd: »Mik ezek a sebek a 
kezeden és a lábadon? Akkor tudni fogják, hogy én 
vagyok az Úr; mert én azt mondom nekik: Ezek a sebek 
azok a sebek, amelyekkel barátaim házában sebeztek 
meg engem. Én vagyok az, aki felemeltetett. Én vagyok 
Jézus, akit keresztre feszítettek. Én vagyok Isten Fia« 
(T&Sz 45:51–52; Zakariás 12:8–14; 13:6)” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 722–23).

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 29–30-at, és ezen a napon teljesítettem 
e leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

8. RÉSZ: 4. NAP

2 Nefi 31
Bevezetés
Nefi Krisztus tanát tanította: hitet kell gyakorolnunk 
Jézus Krisztusban, meg kell bánnunk a bűneinket, meg 
kell keresztelkednünk, be kell fogadnunk a Szentlelket, 
és mindvégig ki kell tartanunk. Arról is bizonyságot 
tett, hogy ha alkalmazzuk e tanításokat, Isten megáld 
bennünket a Szentlélek társaságával, és örök életre 
vezet minket.

2 Nefi 31:1–21
Nefi arról tanít, hogy a Szabadító tökéletes példát állított 
elénk
Jézus Keresztelő Jánoshoz ment, hogy az megke-
resztelje Őt. Szerinted Jézusnak miért kellett meg-
keresztelkednie, ha nem követett el bűnt? Te miért 
keresztelkedtél meg? E kérdések átgondolása segít 
felkészülnöd erre a leckére.

Olvasd el a 2 Nefi 31:2, 21-et, és jelöld meg a „Krisz-
tus tana” kifejezést. Figyeld meg, hogy a 2. versben 
Nefi kijelentette, hogy muszáj szólnia „Krisztus tanát 
illetően”. Majd a 21. versben elmondja, hogy „Krisztus 
tanáról” beszélt. A 2 Nefi 31:3–20-ban azon igazsá-
gokról tanulunk, melyeket Nefi „Krisztus tanának” 
nevezett. Ezen igazságok közül kettő a következő: 
Jézus Krisztus betöltött minden igazlelkűséget az-
által, hogy engedelmeskedett az Atya parancsola-
tainak, nekünk pedig követnünk kell Jézus Krisztus 
engedelmességben mutatott példáját azáltal, hogy 
megkeresztelkedünk és befogadjuk a Szentlelket.

 1. Írd fel a következő fejléceket két egymás melleti osz-
lop tetejére a szentírás-tanulmányozási naplódban: Okok, 

amiért Jézus megkeresztelkedett és Okok, amiért mi megkeresz-
telkedünk. Ezután olvasd el a 2 Nefi 31:4–12-t, és sorold fel a fej-
lécek alatt, amit tanultál.

A 2 Nefi 31:11 szerint minek kell megelőznie a keresz-
telkedést?

Hogy jobban megértsd, miért szükséges a víz általi 
keresztség, olvasd el a következő kijelentést Joseph 
Smith prófétától: „A keresztség egy jel Istennek, az 
angyaloknak és a mennynek, hogy mi Isten akaratát 
tesszük, és nincs más út a mennyek alatt, amely által 
Isten elrendelte, hogy az ember Őhozzá térjen, hogy 
megszabaduljon, és belépjen Isten királyságába, kivéve 
a Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat és a bűnök 
bocsánatáért való keresztség által, és minden más út 
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hiábavaló; és akkor rendelkeztek a Szentlélek ajándé-
kának ígéretével” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith [2007]. 94.). 

 2. Képzeld azt, hogy egy nem egyháztag barátod arról 
kérdez, miért olyan fontos a keresztség. Írd le a szentírás-

tanulmányozási naplódba, hogy mit válaszolnál neki.
 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy Jé-
zus Krisztus azon példájának követése, hogy megkeresz-

telkedett, milyen hatással volt és hogyan áldotta meg az életedet.
Keresztelkedés után még vár ránk más teendő is. 
Olvasd el a 2 Nefi 31:13-at, és jelöld be azokat a ki-
fejezéseket, amelyek leírják, milyen hozzáállással kell 
rendelkeznie annak, aki a Szabadító példáját követi.

A 2 Nefi 31:13 szerint, amikor teljes szívünkkel és igaz 
szándékkal teljesítjük szövetségünket, mit ígér cserébe 
Mennyei Atyánk? (Ezt be is jelölheted a szentírásod-
ban.) Olvasd el a 2 Nefi 31:17 utolsó mondatának 
második felét, és nézd meg, miért van szükségünk arra, 
hogy elnyerjük a Szentlelket. Az üres sorokba írj le egy 

szentírásra alapozott tanbéli kijelentést vagy tantételt, 
mely elmagyarázza, mit tesz majd értünk a Szentlélek.  
 

Tüzet használnak bizonyos anyagok, például fémek 
tisztítására, mert kiégeti a szennyeződéseket, és tisz-
tább anyagot hagy maga után. Hasonló dolog törté-
nik velünk is lelkileg, amikor elnyerjük a Szentlélek 
ajándékát. Ezt a folyamatot „tűz általi keresztelésnek” 
(lásd 2 Nefi 31:13) is hívjuk. A Szentlélek tanúbi-
zonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról, és elhozza 
bűneink bocsánatát. Marion G. Romney elnök az 
Első Elnökségből azt tanította: „A tűz és a Szentlélek 
általi keresztelkedés… megtisztítja, meggyógyítja és 
szeplőtlenné teszi a lelket” (Learning for the Eternities, 
comp. George J. Romney [1977], 133).

Hogy megtaláld „Krisztus tanának” egy másik elemét, 
olvasd el a 2 Nefi 31:15–16-ot, és emeld ki, amit találsz. 
Vesd össze a 2 Nefi 31:13-ban talált kifejezéseket a 
2 Nefi 31:15–16-ban lévő utasítással, és gondolkozz el, 
hogyan tudsz mindvégig kitartani „igaz szándékkal” és 
„szíved minden szándékával”.

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A „szívetek minden szándékával”, „nem cselekedvén képmu-
tatást” és „igaz szándékkal” kifejezések hogyan alkalmazhatók 
az olyan tevékenységek során, mint a napi szentírás-tanulmá-
nyozás vagy az egyházba járás?
 b. Mi a különbség „egy ima elmondása” és a „szív minden 
szándékával” való imádkozás között?
 c. Mi a különbség az „úrvacsoravétel” és az „igaz szándékkal” 
történő úrvacsoravétel között?

Olvasd el a 2 Nefi 31:18-at, és keresd ki, hol vagyunk, 
miután átlépünk a bűnbánat és keresztség kapuján. 
Amikor hitet gyakorlunk, bűnbánatot tartunk, meg-
keresztelkedünk és elnyerjük a Szentlélek ajándékát, 
rálépünk a „szoros és keskeny ösvényre”. A szoros szó 
azt jelenti, hogy keskeny, szűk, megerőltető, nem tűr 
elhajlást. A 2 Nefi 31:18 szerint honnan tudhatjuk, 
hogy a szoros és keskeny ösvényen vagyunk-e?   
 

A Szentlélek ajándékának megtapasztalása nem csu-
pán egy kellemes érzés, melyben időről időre részünk 
lehet. A Szentlélek társasága tanúbizonyság Istentől, 
hogy az örök élet felé vezető ösvényen haladunk.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A Szentlélek társasága hogyan segített a szoros és keskeny 
ösvényen maradnod?
 b. Milyen más módokon áldotta meg a Szentlélek az életedet?

Amikor felsorolásokat találsz 
a szentírásokban, megjelöl-
heted őket, hogy segítsenek 
megértened, mit tanít a Úr és 
a prófétái. Az egyes elemek 
megszámozása segíthet 
könnyebben megtalálnod őket 
a szövegben. Ha választasz 
egy egyszerű nevet a listának 
és megszámozod az elemeit, 
az segíthet könnyen megta-
lálnod őket és emlékezned a 
tanultakra.

Felsorolások 
megjelölése
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Olvasd el a 2 Nefi 
31:19–21-et, és készíts 
listát úgy, hogy megszá-
mozod a szentírásodban, 
mi mindent kell ten-
nünk, hogy az ösvényen 
maradjunk. (Ne feledd, 
hogy a 2 Nefi 31:19–20 
szentírás-memoriter. Ezt 
hasznos lehet másképp 
bejelölni, hogy a jövőben 
könnyen megtaláld.)

 6. A szentírás-tanul-
mányozási naplód-

ban egy mondatban foglald 
össze, mit jelent neked „Krisz-
tusba vetett állhatatosság-
gal… töreked[ni előre]” 
(2 Nefi 31:20).

Az üres sorokba foglald össze egy tantételbeli kijelen-
téssel a 2 Nefi 31:19–20-at:

Ha mi  , 
akkor  . 
(Ezt a mondatot a szentírásodba is beleírhatod.)

Russell M. Nelson elder, a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából, a következő reményteli tanácsot adta azoknak, 
akik úgy érzik, letértek a szoros és keskeny ösvényről: 
„Az élet útján sok akadállyal találkoztok és néhány 
hibát is elkövettek. A szentírásbeli útmutatás segít nek-
tek a hiba felismerésében és a szükséges helyreigazítás 
eszközlésében. Nem mentek tovább a rossz irányban. 
Figyelmesen tanulmányozzátok a szentírásbeli térké-
pet. Azután elkezditek a bűnbánatot és a jóvátételt, 
melyre szükség van ahhoz, hogy rátérjetek »a szoros 
és keskeny ösvény[re], mely az örök élethez vezet« 
[2 Nefi 31:18]” (lásd A szentírások útmutatása szerint 
élni. Liahóna, 2001. jan. 20–21.).

Gondolkozz el, hogy ez a kijelentés és a ma tanulmá-
nyozott szentírások miként töltenek el téged „ragyogó 
reménységgel” (2 Nefi 31:20).

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 31:19–20
 7. Szánj öt percet a 2 Nefi 31:20 memorizálására. Az 
egyik családtagod vagy egy barátod kérdezze ki tőled a 

szentírást, vagy a kezeddel is letakarhatod a verset, és megpró-
bálhatod elmondani anélkül, hogy ránéznél. Próbáld meg emléke-
zetből leírni a szentírás-tanulmányozási naplódba.

 8. A 2 Nefi 31:20-at felhasználva válassz ki egy olyan dol-
got, amit meg kell tennünk, hogy a helyes ösvényen marad-

junk, és amiben te jó vagy. Ezután írd le a szentírás-tanulmányozási 

szentírásra alapozott tanbéli kijelentést vagy tantételt, 
mely elmagyarázza, mit tesz majd értünk a Szentlélek.  
 

Tüzet használnak bizonyos anyagok, például fémek 
tisztítására, mert kiégeti a szennyeződéseket, és tisz-
tább anyagot hagy maga után. Hasonló dolog törté-
nik velünk is lelkileg, amikor elnyerjük a Szentlélek 
ajándékát. Ezt a folyamatot „tűz általi keresztelésnek” 
(lásd 2 Nefi 31:13) is hívjuk. A Szentlélek tanúbi-
zonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról, és elhozza 
bűneink bocsánatát. Marion G. Romney elnök az 
Első Elnökségből azt tanította: „A tűz és a Szentlélek 
általi keresztelkedés… megtisztítja, meggyógyítja és 
szeplőtlenné teszi a lelket” (Learning for the Eternities, 
comp. George J. Romney [1977], 133).

Hogy megtaláld „Krisztus tanának” egy másik elemét, 
olvasd el a 2 Nefi 31:15–16-ot, és emeld ki, amit találsz. 
Vesd össze a 2 Nefi 31:13-ban talált kifejezéseket a 
2 Nefi 31:15–16-ban lévő utasítással, és gondolkozz el, 
hogyan tudsz mindvégig kitartani „igaz szándékkal” és 
„szíved minden szándékával”.

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A „szívetek minden szándékával”, „nem cselekedvén képmu-
tatást” és „igaz szándékkal” kifejezések hogyan alkalmazhatók 
az olyan tevékenységek során, mint a napi szentírás-tanulmá-
nyozás vagy az egyházba járás?
 b. Mi a különbség „egy ima elmondása” és a „szív minden 
szándékával” való imádkozás között?
 c. Mi a különbség az „úrvacsoravétel” és az „igaz szándékkal” 
történő úrvacsoravétel között?

Olvasd el a 2 Nefi 31:18-at, és keresd ki, hol vagyunk, 
miután átlépünk a bűnbánat és keresztség kapuján. 
Amikor hitet gyakorlunk, bűnbánatot tartunk, meg-
keresztelkedünk és elnyerjük a Szentlélek ajándékát, 
rálépünk a „szoros és keskeny ösvényre”. A szoros szó 
azt jelenti, hogy keskeny, szűk, megerőltető, nem tűr 
elhajlást. A 2 Nefi 31:18 szerint honnan tudhatjuk, 
hogy a szoros és keskeny ösvényen vagyunk-e?   
 

A Szentlélek ajándékának megtapasztalása nem csu-
pán egy kellemes érzés, melyben időről időre részünk 
lehet. A Szentlélek társasága tanúbizonyság Istentől, 
hogy az örök élet felé vezető ösvényen haladunk.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A Szentlélek társasága hogyan segített a szoros és keskeny 
ösvényen maradnod?
 b. Milyen más módokon áldotta meg a Szentlélek az életedet?

Amikor felsorolásokat találsz 
a szentírásokban, megjelöl-
heted őket, hogy segítsenek 
megértened, mit tanít a Úr és 
a prófétái. Az egyes elemek 
megszámozása segíthet 
könnyebben megtalálnod őket 
a szövegben. Ha választasz 
egy egyszerű nevet a listának 
és megszámozod az elemeit, 
az segíthet könnyen megta-
lálnod őket és emlékezned a 
tanultakra.

Felsorolások 
megjelölése

naplódba, hogyan csinálod. Majd válaszd ki egy olyan területedet, 
amelyben fejlődni szeretnél, és írd le, hogyan fogod ezt megtenni.

Megjegyzések és háttér-információk
Hogyan tudjuk elkerülni a képmutatást?
Nefi a képmutatás ellen figyelmeztetett a 2 Nefi 31:13-ban. 
A képmutatás azt jelenti, hogy tettetünk vagy eljátszunk 
valamit mások előtt, ami nem tükrözi valós személyünket. 
Joseph B. Wirthlin elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
ezt mondta a képmutatás nélküli cselekvésről:

„Vajon tényleg, valóban az evangélium 
szerint élünk, vagy csak az igazlelkűség 
látszatát mutatjuk, hogy a körülöttünk 
lévők feltételezzék, hogy hithűek vagyunk, 
amikor valójában szívünk és láthatatlan 
tetteink nem felelnek meg az Úr 
tanításainak?

Vajon csupán az »isteniség látszat[át]« vesszük 
magunkra, miközben tagadjuk »annak hatalmát« [lásd 
Joseph Smith története 1:19]?

Valóban igazlelkűek vagyunk, vagy csak 
engedelmességet színlelünk [tettetünk] akkor, amikor 
úgy gondoljuk, hogy néznek minket?

Az Úr világossá tette, hogy Őt nem fogja megtéveszteni 
a látszat, és óva intett minket attól, hogy csalfák le-
gyünk Ővele vagy másokkal szemben. Figyelmeztetett 
minket, hogy óvakodjunk azoktól, akik tettetik magu-
kat, akik sötét valóságot rejtő fényes látszatot mutatnak. 
Tudjuk, hogy az Úr »azt nézi, mi a szívben van«, és nem 
a külső megjelenést [lásd 1 Sámuel 16:7]” (“True to the 
Truth,” Ensign, May 1997, 15–16).

Hogyan „tartunk ki mindvégig”?
A „mindvégig kitart” (2 Nefi 31:16) kifejezést gyakran 
használjuk annak szemléltetésére, hogy egész életünk 
során türelmesen kell viselnünk a nehézségeket.  
Joseph B. Wirthlin elder kifejtette, hogy a mindvégig ki-
tartás azt is jelenti, hogy életünk végéig hűen kitartunk 
Krisztus mellett:

„A mindvégig kitartás tana arról szól, hogy 
folyamatosan az örök élethez vezető ösvényen 
maradunk, miután hit, bűnbánat, keresztelés és a 
Szentlélek elnyerése által ráléptünk erre az ösvényre. 
A mindvégig kitartás teljes szívet kíván…

A mindvégig kitartás azt jelenti, hogy életünket szilár-
dan evangéliumi talajba ültettük, az egyház vérkeringé-
sében maradunk, alázattal szolgáljuk embertársainkat, 
krisztusi életet élünk, és megtartjuk szövetségeinket. 
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Akik kitartanak, azok kiegyensúlyozottak, állhatatosak, 
alázatosak, folyton fejlődnek, és nincs bennük csalárd-
ság. Bizonyságukat nem világi okokra építik, hanem 
igazságra, tudásra, tapasztalatra és a Lélekre alapozzák” 
(Haladjatok tovább! Liahóna, 2004. nov. 101.).

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 31-et, és ezen a napon teljesítettem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

9. RÉSZ: 1. NAP

2 Nefi 32
Bevezetés
Miután Nefi tanított „a szoros és keskeny ösvény[ről], 
mely az örök élethez vezet” (2 Nefi 31:18), látta, hogy 
népe eltöpreng azon, mit tegyenek, miután ráléptek az 
ösvényre. Azzal felelt kérdéseikre, hogy arra buzdította 
őket, „[l]akmározza[nak] Krisztus szavain” és „min-
dig imádkozza[nak]” (2 Nefi 32:3, 9). Biztosította őket 
afelől, hogy ha megteszik ezeket a dolgokat, akkor a 
Szentlélek segíteni fog nekik tudni, mit tegyenek.

2 Nefi 32:1–7
Nefi azt tanácsolja nekünk, hogy isteni útmutatásra 
törekedjünk Jézus Krisztus szavaiból.
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor valaki elmagya-
rázta neked, hogyan kell eljutni egyik helyről a másikra. 
Könnyű vagy nehéz volt megérteni az útmutatást? 
Miért fontos, hogy világos útmutatásokat kapjunk?

Az előző leckében Nefi néhány útmutatását tanulmá-
nyoztad, melyet a népének adott. Ezek megosztása 
után ezt mondta: „ez az út” (2 Nefi 31:21). Gyorsan 
fusd át a 2 Nefi 31:17–18-at, és ismételd át, hogyan lép 
rá valaki az örök élet felé vezető ösvényre. Ezután ol-
vasd el a 2 Nefi 32:1-et, és keresd ki, milyen kérdés volt 
az emberek szívében Nefi tanításával kapcsolatban. Írd 
le saját szavaiddal a nép kérdését:   
 

Olvasd el a 2 Nefi 32:2–3-at, és keresd ki, mit mondott 
Nefi, mit kell tennünk, miután ráléptünk az ösvényre. 
Hasznos lehet tudnod, hogy Boyd K. Packer elnök, 
a Tizenkét Apostol kvórumának elnöke szerint az 
angyalok nyelvén szólás „egyszerűen annyit tesz, hogy 

az ember a Szentlélek hatalmával tud beszélni” (“The 
Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should 
Know,” Ensign, Aug. 2006, 50).

A 2 Nefi 32:3-ban megjelölheted a „lakmározzatok 
Krisztus szavain” kifejezést (ez a vers szentírás-memo-
riter). Nefi a „Krisztus szavai” kifejezéssel azon taní-
tásokat jellemezte, melyeket a Szentlélek sugalmazott. 
Sorolj fel néhány olyan módot vagy helyet, ahogyan 
vagy ahol a Szentlélek által sugalmazott tanításokat 
olvashatsz, hallhatsz vagy kaphatsz.   
 

Krisztus szavai magukban foglalják a szentírásokat 
és az újkori próféták szavait. A következő idézetek 
elolvasása segít elgondolkodnod azon, hogy mit jelent 
„Krisztus szavain lakmározni”:

Russell M. Nelson elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja, ezt tanította: 
„A lakmározás többet tesz a kóstolgatás-
nál. A lakmározás a zamatok megízlelését 
jelenti. Akkor ízleljük meg a szentírások 
zamatát, amikor az örömteli felfedezés és 

a hithű engedelmesség lelkületével tanulmányozzuk 
azokat. Amikor Krisztus szaván lakmározunk…, 
természetünk szerves részévé válnak” (lásd A szentírá-
sok útmutatása szerint élni. Liahóna, 2001. jan. 21.).

Robert D. Hales elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
ezt mondta: „Ha Krisztus szavain akarunk lakmá-
rozni, tanulmányoznunk kell a szentírásokat, és el kell 
mélyednünk szavaiban azáltal, hogy elgondolkozunk 
rajtuk, és minden gondolatunk, minden cselekedetünk 
részévé tesszük azokat” (lásd A lélek és a test gyógyí-
tása. Liahóna, 1999. jan. 16.).

 1. Írd le saját szavaiddal a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, hogy szerinted mit jelent Krisztus szavain lak-

mározni.

Gondolkodj el a lakmározni, nassolni és éhezni szavak 
közötti különbségen. Gondolkozz el egy pillanatra 
azon, hogy Krisztus szavai tanulmányozásának néhány 
kevésbé hatékony módja miként hasonlítható a nasso-
láshoz vagy akár az éhezéshez.

Egészítsd ki a következő tantételt a 2 Nefi 32:3 szerint: 
Amikor Krisztus szavain lakmározunk, Krisztus 
szavai   
 .

 2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan 
időszakról, amikor a Krisztus szavain való lakmározás se-

gített tudnod, hogy mit tegyél az életedben, vagy írj le egy olyan 
szituációt, mellyel mostanában kerültél szembe, és amelyben se-
gítségedre lehet, ha Krisztus szavain lakmározol. 
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Töltsd ki az alábbi üres sorokat, hogy megállapítsd, 
mennyire lakmározol Krisztus szavain, és hogyan 
fejlődhetsz ebben. A lenti példák mindegyike mellé 
írd a lakmározom, nassolok vagy éhezem szavak közül 
azt, amelyik a legjobban jellemzi, mennyire törekszel 
Krisztus szavának megismerésére az adott helyzetben. 
Például lehet, hogy lakmározol a szentírásokból a sze-
mélyes szentírás-tanulmányozásod során, de csupán 
nassolsz Krisztus szavaiból az általános konferencián.

Személyes szentírás-tanulmányozás:  

Úrvacsorai gyűlés:  

Általános konferencia:  

Családi szentírás-tanulmányozás:  

Ifjúsági hitoktatás:  

Családi est:  

Ároni papsági kvórumgyűlés vagy Fiatal Nők óra:  

Vasárnapi Iskola:  

Személyes ima:  

 3. Válassz ki egyet azon tevékenységek közül, melyek-
hez azt írtad, hogy jelenleg „nassolsz” vagy „éhezel” 

bennük. Szánj egy percet arra, hogy leírd a szentírás- 
tanulmányozási naplódba, miként fogsz jobban lakmározni 
 Krisztus szavain abban a környezetben, majd pedig kövesd is 
az elhatározásod.

Olvasd el a 2 Nefi 32:4–7-et, és gondolkodj el a követ-
kező kérdéseken (az egyik kérdést írásban kell majd 
megválaszolnod a 4. feladatban):

• Szerinted mit takar a 4. versben a „kérni” vagy 
„kopogtatni” szó? Az ima hogyan lehet jó példa a 
kérésre vagy a kopogtatásra?

• Ugyancsak a 4. versben, mit mondott Nefi, milyen 
következményekkel jár, ha valaki nem kér vagy ko-
pogtat?

• Az 5. versben milyen áldást ígér nekünk Nefi, ha 
elnyerjük a Szentlelket?

• A 7. versben milyen jellemvonásai voltak Nefi 
népének, melyek arra késztették, hogy búsuljon 
miattuk? Szerinted e jellemvonások miért tartják 
vissza az embereket attól, hogy kutassák vagy 
megértsék „a nagy tudást”?

 4. Írj le egy igazságot a szentírás-tanulmányozási nap-
lódba, melyet a 2 Nefi 32:4–7-ből tanultál, és magyarázd 

el, miért fontos ez az igazság az életedben.

Amikor időt szakítunk arra, 
hogy őszintén kiértékeljük, 
mennyire élünk egy bizonyos 
tantétel szerint, lehetőséget 
adunk a Szentléleknek, hogy 
segítsen felismernünk, mit 
teszünk jól, és hogyan fejlőd-
hetünk. Miközben kiértékeled 
saját magadat, törekedj a 
Szentlélek útmutatására, és 
légy teljesen őszinte.

Életünk kiértékelése

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 32:3
 5. Szerinted meddig tartana kívülről megtanulnod a 
2 Nefi 32:3-at, ha minden étkezésed alkalmával elmonda-

nád? Írd le a verset egy kártyára vagy egy papírlapra, és vidd ma-
gaddal mindenhova. A következő néhány napban lakmározz 
Krisztus szavain azáltal, hogy a 2 Nefi 32:3 memorizálására tö-
rekszel minden étkezésed előtt és után. Írd le a szentírás-tanul-
mányozási naplódba, hogy hány étkezésre volt szükség a 
szentírás megtanulásához.

2 Nefi 32:8–9
Nefi azt tanácsolja nekünk, hogy mindig imádkozzunk
Sokan, akik bűnt követtek el, azt mondják, nem akar-
nak Mennyei Atyához imádkozni. Gondolkozz el egy 
pillanatra, hogy vajon ez miért van így. Ki nem akarná, 
hogy bármikor is imádkozz, különösen miután bűnt 
követtél el? Miért? Nézd meg a 2 Nefi 32:8-at, hogy a 
Szentlélek mit tanít nekünk az imával kapcsolatban. 
Gondolkozz el a következő kérdéseken: Szerinted az 
Úr miért akarja, hogy imádkozz? Mit gondolsz, Sátán 
miért nem akarja, hogy imádkozz?

Olvasd el a 2 Nefi 32:9-
et, és keresd ki, milyen 
gyakran kell imádkoz-
nunk, és milyen áldásokat 
ígér az Úr, ha imádko-
zunk. Miközben ezt a 
verset olvasod, segíthet, 
ha tudod, hogy a szentel 
kifejezés azt jelenti, hogy 
felajánlunk valamit Isten 
szolgálatára.

A 2 Nefi 32:9-ben ezt a 
tantételt tanuljuk: Ha 
mindig imádkozunk, 
képesek leszünk min-
dent megtenni, amit 
az Úr elvár tőlünk lelkünk jóléte érdekében. (Ne 
feledd, hogy a 2 Nefi 32:8–9 szentírás-memoriter. 
Ezt hasznos lehet másképp bejelölni, hogy a jövőben 
könnyen megtaláld.)

Gondolkozz el azon, hogy mit jelent mindig imádkozni. 
Miközben elolvasod a következő kijelentést David A. 
Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, húzd 
alá egy vagy több módját annak, ahogyan eleget tehe-
tünk a parancsolatnak, hogy „mindig imádkozzunk”.
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„Lehetnek olyan dolgok a személyisé-
günkben, a viselkedésünkben, vagy a lelki 
növekedésünkkel kapcsolatban, amelyek-
ről tanácskoznunk kell Mennyei Atyánk-
kal a reggeli imánkban. Miután 
megfelelőképpen megköszöntük a kapott 

áldásokat, megértésért és útmutatásért esedezünk, 
valamint azért, hogy segítsen megtennünk azon 
dolgokat, melyeket a saját erőnkből nem vagyunk 
képesek. […]

A nap folyamán is tartogassunk egy imát a szívünkben, 
hogy további segítséget és útmutatást kaphassunk…

Ezen a napon különösen érzékeljük majd, hogy egy 
bizonyos helyzetben ilyenkor már hajlanánk arra, hogy 
durván beszéljünk, de most mégsem tesszük; vagy már 
haragosak lennénk, de most mégsem vagyunk azok. 
Észrevesszük a mennyei segítséget és erőt, és alázatosan 
felismerjük az imáinkra kapott válaszokat. A felismerés 
eme pillanatában elmondunk egy csendes hálaimát.

A nap végén újra letérdelünk, és mindenről be-
számolunk Mennyei Atyánknak. Felidézzük a nap 
eseményeit, és hálatelt szívvel köszönetet mondunk 
az áldásainkért és a kapott segítségért. Bűnbánatot 
tartunk, és az Úr Lelkének segítségével kigondoljuk, 
hogy másnap hogyan és miben lehetünk jobbak. Így az 

esti imánk a reggeli imánkra épül, és annak folytatása 
lesz, egyúttal pedig egy felkészülés a jelentőségteljes 
reggeli imánkra.

A reggeli és az esti imák – valamint a köztes imák – 
nem összefüggéstelen, különálló események, hanem 
összekapcsolódnak egész nap, vagy akár napokon, 
heteken, hónapokon, sőt, éveken át. Részben így 
tehetünk eleget annak a szentírásbeli felszólításnak, 
miszerint »mindig imádkozzunk« (lásd Lukács 21:36; 
3 Nefi 18:15, 18; T&Sz 31:12). Az ilyen tartalmas imák 
hozzájárulnak ahhoz, hogy elnyerjük Isten legnagyobb 
áldásait, melyeket hithű gyermekei számára tartogat” 
(Mindig imádkozzatok! Liahóna, 2008. nov. 41–42.).

 6. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan 
segíthet téged az életedben Bednar elder azon iránymu-

tatásainak követése, hogy miként „imádkozzunk mindig”.

E lecke befejezéseként olvasd el a következő bizony-
ságot Spencer J. Condie eldertől, a Hetvenek egykori 
tagjától, a Krisztus szavain való lakmározásról: „Talán 
egy misszióval, a jövőbeli életpályátokkal, végül pedig 
a házassággal kapcsolatos döntések várnak rátok. 
Miközben olvassátok a szentírásokat és útmutatásért 
imádkoztok, nem biztos, hogy a választ nyomta-
tott szavak formájában látjátok majd, de miközben 
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olvastok, határozott benyomásokat és sugalmazáso-
kat kaptok, és az ígéret szerint a Szentlélek »minden 
olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell 
tennetek« [2 Nefi 32:5]” (lásd Nagy hasznára válni az 
embertársainknak. Liahóna, 2002. júl. 49–50.).

Szentírás-memoriter – 2 Nefi 32:8–9
 7. A következő 24 órában próbáld meg alkalmazni az 
életedben mindazt, amit arról tanultál, hogy „mindig 

imádkozz”. A következő lecke elején az lesz a feladatod, hogy 
oszd meg a gondolataidat és az érzéseidet ezzel az élménnyel 
kapcsolatban. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy 
milyen változást eredményez az imádban, amikor arra törekszel, 
hogy „mindig imádkozz”.

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 32-t, és ezen a napon teljesítettem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

9. RÉSZ: 2. NAP

2 Nefi 33
Bevezetés
Nefi azzal a kijelentéssel zárta feljegyzését, hogy 
leírott szavai Jézus Krisztusról tanúskodnak, és meg-
győzik az embereket, hogy jót tegyenek és mindvégig 
kitartsanak. Azt mondta, hogy bár „gyengeségben 
ír[t]”, üzenete nagy értékű, és szavai „erőssé tétetnek” 
mindazok számára, akik olvassák azokat (lásd 2 Nefi 
33:3–4). Tanúbizonyságát tette, hogy írásai „Krisztus 
szavai”, és hogy az emberek felelősségre lesznek vonva 
azt illetően, hogy miként reagálnak rájuk (lásd 2 Nefi 
33:10–15).

 1. Az előző leckében azt a feladatot kaptad, hogy pró-
bálj meg 24 órán keresztül „mindig imádkozni”. Írd le a 

szentírás-tanulmányozási naplódba az ezzel az élménnyel kap-
csolatos gondolataidat és érzéseidet.

2 Nefi 33:1–15
Nefi elmagyarázza, mi célból ír
Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy miért akarha-
tod, hogy a Szentlélek elvigyen egy üzenetet a szí-
vedbe.

Mi a különbség aközött, ha az üzenet valakinek a szí-
véhez jut el, és aközött, ha a szívébe?

Olvasd el a 2 Nefi 33:1-et.

  
 

David A. Bednar elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
a következő kijelentést tette a 2 Nefi 33:1-ről: „…a 
Lélek hatalma elviszi az üzenetet a szívhez, de nem fel-
tétlenül a szívbe. A tanító magyarázhat, szemléltethet, 
meggyőzhet és bizonyságot tehet, akár hatalmas lelki 
erővel és hatékonysággal. Végül azonban az üzenet és 
a Szentlélek tanúságtétele csak akkor hatol be a szívbe, 
ha az illető lehetővé teszi, hogy bejusson. A hit általi 
tanulás megnyitja az utat a szívbe ” (“Seek Learning by 
Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61).

Szívünkhöz Szívünkbe
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Gerald N. Lund elder, aki akkoriban a 
Hetvenek tagjaként szolgált, elmagya-
rázta, hogy a Szentlélek az igét csupán a 
szívhez, és nem a szívbe viszi: „Miért csak 
a szívhez ? A személyes önrendelkezés 
annyira szent, hogy Mennyei Atyánk soha 

nem fogja az emberi szívet bármire is kényszeríteni, 
még az Ő végtelen hatalma által sem. Az ember 
megpróbálhatja, Isten azonban nem fogja. Más szóval, 
Isten megengedi, hogy mi legyünk saját szívünk 
védelmezői vagy kapuőrei. Saját szabad akaratunkból 
kell megnyitnunk szívünket a Léleknek, máskülönben 
Ő nem fogja magát ránk kényszeríteni” (Nyissuk meg 
szívünket! Liahóna, 2008. máj. 33.).

Szerinted mit kell az embereknek tenniük azért, hogy 
megnyissák szívüket a Léleknek?   
 

Olvasd el a 2 Nefi 33:2-t, és nézd meg, mi történik, 
amikor az emberek úgy döntenek, megkeményítik a 
szívüket.

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy sze-
rinted egy nyitott szívű ember hogyan viselkedne, mi jelle-

mezné a személyes szentírás-tanulmányozás, az otthontanuló 
ifjúsági hitoktatás és az úrvacsorai gyűlés során.

A 2 Nefi 33:2-ben ezt a tantételt tanítják nekünk: Ami-
kor megnyitjuk a szívünket, a Szentlélek üzenetei 
be tudnak lépni a szívünkbe. Ezt a tantételt a szentí-
rásodba is beleírhatod.

 3. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

 a. Érezted-e már, hogy egy evangéliumi üzenet behatolt a szí-
vedbe? Mikor? Milyen körülmények között történt, és mi lett a 
következménye?
 b. Mit árul ez el szíved akkori állapotáról?

Olvasd el a 2 Nefi 33:3–7-et, és keresd meg, mit remél 
Nefi azokat illetően, akik majd olvassák szavait. Ezután 
egészítsd ki a következő mondatokat akár a saját 
szavaiddal, akár Nefi szavaival. Vedd figyelembe, hogy 
egy-egy mondat többféleképpen is kiegészíthető:

2 Nefi 33:3 – Szüntelenül imádkozom   
 .

2 Nefi 33:4 – Tudom   
 .

2 Nefi 33:6 – Örvendezem   
 .

2 Nefi 33:7 – Van bennem   
 .

A 2 Nefi 33 tanulmányozásának befejeztével ne feledd, 
hogy e szavak Nefi utolsó bizonyságát tartalmazzák, 
mely le lett jegyezve a szentírásokban. Olvasd el a 
2 Nefi 33:10–14-et, és képzeld azt, hogy magától Nefi-
től hallod ezeket a szavakat. Alá is húzhatod azokat a 
kifejezéseket, amelyek jelentőségteljesek a számodra.

 4. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba néhány 
olyan kifejezést a 2 Nefi 33:10–14-ből, amelyek jelentő-

ségteljesek voltak számodra, és magyarázd el, hogy miért. To-
vábbá válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányozási 
naplódban: Ha az emberek hisznek Krisztusban, akkor hogyan 
fognak érezni a Mormon könyve felől? (Lásd 2 Nefi 33:10.)

Olvasd el a 2 Nefi 33:15-öt, és gondolkodj el Nefi 
végső szavain: „Nekem engedelmeskednem kell.” 
Beírhatod az 1 Nefi 3:7-et keresztutalásként a 2 Nefi 
33:15 mellé a szentírásodban. Nézd át az 1 Nefi 3:7-et, 
és határozd meg, miként kapcsolódik egymáshoz ez a 
két vers.

 5. Szánj néhány per-
cet arra, hogy átfusd 

Nefi 1. és 2. könyvét, példákat 
keresve Nefi engedelmessé-
gére. Írj le néhányat a talált 
példák közül a szentírás-tanul-
mányozási naplódba. Továbbá 
keress egy olyan kedvenc vagy 
jelentőségteljes részt, amely 
arra ösztönzött téged, hogy jót 
tegyél, jobb legyél, vagy higgy 
a Szabadítóban, ahogy Nefi is 
mondta (lásd 2 Nefi 33:1). Írd 
le ezt a részt a szentírás-tanul-
mányozási naplódba.

Nefi végső bizonysága és 
figyelmeztetése azoknak, 
akik esetleg elutasítják a 
szavait, további felelősséget ró ránk azzal kapcsolatban, 
hogy mihez kezdünk a Mormon könyvével. Joseph 
Fielding Smith elnök azt tanította, hogy az egyház 
tagjaiként felelősségünk, hogy tanulmányozzuk a Mor-
mon könyvét:

„Úgy tűnik számomra, hogy egyetlen egyháztagnak 
sem kellene megelégednie addig, amíg újra és újra 
el nem olvasta a Mormon könyvét, és alaposan meg 
nem fontolta azt, hogy tanúbizonyságot tehessen róla, 
hogy az valóban a Mindenható sugalmazására készült 
feljegyzés, amelynek története igaz. […]

Eme egyház egyetlen tagja sem állhat elfogadva Isten 
színe előtt, aki nem olvasta el komolyan és figyelmesen a 
Mormon könyvét” (in Conference Report, Oct. 1961, 18).

A keresztutalás olyan szentí-
rásutalás, amely további infor-
mációkkal és meglátásokkal 
szolgál az általad tanulmányo-
zott témához. Tanulmányo-
zásod során nagy hasznodra 
lesz, ha keresztutalásokat írsz 
a szentírásodba, amikor olyan 
versekre bukkansz, melyek 
segítenek megértened egy 
másik szentírásverset vagy 
szentírásbeli témát.

Keresztutalások 
használata
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Lehetőséged van eldönteni, hogy mit kezdesz Nefi 
szavaival és a Mormon könyvével.

 6. Állapítsd meg, milyen erőfeszítéseket teszel a Mor-
mon könyve tanulmányozására, és írj le a szentírás-tanul-

mányozási naplódba egy módot, ahogyan fejlesztheted a 
tanulmányozásodat.

E lecke befejezéseként olvasd el Gordon B.  
Hinckley elnök ígéretét mindazoknak, 
akik szorgalmasan tanulmányozzák a 
Mormon könyvét: „Függetlenül attól, 
hogy hányszor olvastátok el eddig a 
Mormon könyvét, az Úr Lelke még 

nagyobb mértékben jelen lesz az életetekben és az 

otthonotokban, még inkább elkötelezettek lesztek 
parancsolatainak betartása mellett, és erősebb bizony-
ságotok lesz Isten Fiának élő valóságáról” (“A Testi-
mony Vibrant and True,” Ensign, Aug. 2005, 6).

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

Tanulmányoztam a 2 Nefi 33-at, és ezen a napon teljesítettem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS  

Jákób KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Jákób könyvévek tanulmányozása által fontos lec-
kéket tanulhatsz meg egy olyan embertől, aki meg-
ingathatatlan hittel rendelkezett Jézus Krisztusban. 
Jákób sorozatosan bizonyságot tett a Szabadítóról, 
továbbá bűnbánatra szólította népét és mindazokat, 
kik olvassák szavait. Tanította és jól példázta, hogy 
milyen fontos szorgalmasan eleget tenni az Úrtól 
érkező elhívásoknak. Figyelmeztette népét a kevély-
ség, gazdagság és erkölcstelenség veszélyeire. Jákób 
idézte továbbá Zénós olajfáról szóló példázatát, mely 
a Szabadító azon szüntelen erőfeszítéseit szemlélteti, 
mellyel Isten összes gyermekének szabadulását igyek-
szik elősegíteni. Séremmel való találkozása során, 
aki egy antikrisztus volt, Jákób jól szemléltette, hogy 
miként kell igazlelkűen reagálni a hitünket megkér-
dőjelezők vagy kritizálók kérdéseire.

Ki írta ezt a könyvet?
Ezt a könyvet Jákób, Sária és Lehi ötödik fia írta. 
Jákób a vadonban született, miközben családja a 
megígért földre tartott. Gyermekkorában „megpró-
báltatásokat és sok bánatot szenved[ett] el fivére[i] 
durvasága miatt” (2 Nefi 2:1). Lehi azonban meg-
ígérte Jákóbnak, hogy Isten majd a javára fogja 
szentelni megpróbáltatásait, és hogy napjait Isten 
szolgálatában fogja tölteni (lásd 2 Nefi 2:2–3). Fiatal 
korában Jákób látta a Szabadító dicsőségét (lásd 
2 Nefi 2:3–4). Nefi felszentelte Jákóbot, hogy pap és 
tanító legyen a nefiták között (lásd 2 Nefi 5:26), ké-
sőbb pedig Nefi kis lemezeit is a gondjaira bízta (lásd 
Jákób 1:1–4). Hithű papsági vezetőként és tanítóként 
Jákób szorgalmasan igyekezett népét arra buzdítani, 
hogy higgyenek Krisztusban (lásd Jákób 1:7). Kinyi-
latkoztatásokat kapott a Szabadítóval kapcsolatban, 
megtapasztalta az angyalok szolgálatát, hallotta az 
Úr hangját (lásd Jákób 7:5), és látta Megváltóját is 
(lásd 2 Nefi 11:2–3). Jákób volt Énós apja, akire a ha-
lála előtt rábízta a lemezeket.

Hol és mikor íródott?
Jákób könyve megközelítőleg Kr. e. 544-ben kezdő-
dik, amikor Nefi rábízta Jákóbra a kis lemezeket, és 
közel Jákób életének végéig tart, amikor átadta a 
lemezeket fiának, Énósnak. Jákób akkor írta le ezeket 
a feljegyzéseket, amikor Nefi földjén élt.

9. RÉSZ: 3. NAP

Jákób 1–2
Bevezetés
Nefi halála után a nefiták egy új király uralkodása alatt 
bizonyos mértékben gonosz szokásoknak kezdték 
átadni magukat (lásd Jákób 1:15). Két öccsét, Jákóbot és 
Józsefet, Nefi a nép papjaivá és tanítóivá szentelte fel, és 
buzgón munkálkodtak azon, hogy a népet bűnbánatra, 
valamint arra szólítsák, hogy Krisztushoz jöjjenek. 
Jákób engedelmeskedett Nefi azon parancsának, hogy 
jegyezze fel a szent tanításokat, kinyilatkoztatásokat és 
jövendöléseket a kis lemezekre. Istentől kapott elhí-
vásához hűen, Jákób bűnbánatra szólította fel a népét, 
figyelmeztetve őket a kevélység, a gazdagság szeretete 
és a nemi erkölcstelenség bűneire. E három nagyon 
elterjedt bűn veszélyeiről és következményeiről tanított.

Jákób 1:1–2:11
Jákób figyelmezteti a népet a gonoszságukra
Gondold át, mit mondanál a következő helyzetben: Az 
egyházban az egyik barátod negatív hozzáállást tanúsít 
a papsági vezetői iránt, és azt mondja: „Nem úgy 
tűnik, mintha tudnák, mi folyik a való világban. Folyton 
olyasmik ellen figyelmeztetnek, amik nem is olyan 
nagy dolgok. Bárcsak ne töltenének annyi időt azzal, 
hogy elmondják az összes rossz dolgot, amit el kell 
kerülnünk. Csak pozitív dolgokról kellene beszélniük.”

Gondolkozz el, hogy a papsági vezetők vajon miért 
figyelmeztetnek néha a bűn ellen. Jákób feljegyezte, 
hogy fivére, Nefi halála után (lásd Jákób 1:9) a nép bi-
zonyos gonosz szokásokat kezdett gyakorolni. Olvasd 
el a Jákób 1:15–16-ot, és keresd ki, mit tett a nép, ami 
aggodalommal töltötte el Jákóbot.

Bekarikázhatod az elkezdett, kezdtek szavakat a Já-
kób 1:15–16-ban. Miért áldás, hogy vannak papsági 
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vezetőink, akik figyelmeztetnek minket a problémákra, 
amikor elkezdődnek, vagy akár még előtte?   
 

Olvasd el a Jákób 1:6–8-at, és keresd ki, Jákób és veze-
tőtársai miért intették Nefi népét a bűn ellen. Szerinted 
miért van az, hogy a családodban lévő, illetve a helyi és 
általános papsági vezetők oly buzgón figyelmeztetnek 
téged a bűnre és tanítják neked az evangéliumot? Be-
jelölheted azon kifejezéseket a Jákób 1:7-ben, melyek 
a következő igazságot tanítják: A papsági vezetők 
buzgón segítenek nekünk Krisztushoz jönni.

Olvasd el a Jákób 1:17–19-et, és keress további okokat, 
amiért Jákób és a fivére, József, oly buzgón munkál-
kodtak azon, hogy tanítsák a népet.

Szerinted mit jelent megbízatást kapni az Úrtól (lásd 
Jákób 1:17)?   
 

Bejelölhetsz bármely más kifejezést, ami segít az alábbi 
tantétel tanításában: A papsági vezetőknek isteni fe-
lelősségük Isten szavának tanítása, és hogy figyel-
meztessenek a bűn ellen.

Gondolkodj el egy pillanatra, miért fontos megér-
teni, hogy az egyházi vezetőket felelősségre vonják, 
mekkora erőfeszítést tettek azért, hogy megtanítsák 
nekünk, amit az Úr szeretne, hogy tudjunk.

Miközben a Jákób 2:1–3, 6–7, 10–11-et olvasod, keress 
olyan kifejezéseket, amelyek jelzik, Jákóbnak milyen 
érzései voltak azon nehéz elhívásáról, hogy bűnbánatra 
szólítsa a népét.

 1. Gondolkozz el, mit tanítanak neked a következő kife-
jezések arról, hogy mi motiválta Jákóbot nehéz feladatá-

nak teljesítésére: „[E]zen a napon sokkal nagyobb vágy és 
aggodalom súlya nehezedik rám lelketek jólétéért, mint eddig” 
(Jákób 2:3), és „Isten szigorú parancsai szerint kell cselekednem” 
(Jákób 2:10). Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás-
tanulmányozási naplódban:
 a. Mikor érezted már egy papsági vezetőd szeretetét és törődé-
sét irántad?
 b. Mikor érezted már, hogy egy papsági vezetőd szavait vagy 
tetteit Isten sugalmazta, hogy segítsen neked?

Újra gondolkozz el a lecke elején leírt helyzeten. 
Gondold át, hogyan válaszolnál a barátodnak, a ma 
tanultak alapján.

Jákób 2:12–21
Jákób megfeddi népét a kevélységük miatt
Hogy jobban felkészülj annak tanulmányozására, 
hogy az Úr mit parancsolt meg Jákóbnak, mit tanítson, 
gondolkozz el, milyen áldásokban részesített téged az 

Fontos, hogy miközben tanul-
mányozod a szentírásokat, 
megállj és elgondolkodj, hogy 
egy adott tantétel miként 
vonatkoztatható az életedre. 
Gondold át, hogyan cseleked-
nél, ha értenéd és alkalmaz-
nád az adott, szentírásokban 
tanított tantételt. Ebben az 
esetben, ha elgondolkodsz, 
hogy miként válaszolnál a ba-
rátodnak, aki negatív hozzáál-
lással fordul a papsági vezetői 
felé, az segíthet megértened, 
miért figyelmeztetnek a veze-
tőink a bűn ellen.

A szentírások 
mindennapi 
életünkre történő 
vonatkoztatása

Úr a következő terüle-
teken: család, barátok, 
egyházi vezetők és 
tanítók, művészeti és 
zenei készségek, atlétikai 
készségek, tehetségek, 
iskola, fejlődési lehető-
ségek, evangéliumi tudás 
és anyagi javak. Gondold 
át, milyen más módokon 
áldott még meg az Úr.

Olvasd el a Jákób 2:12–
13-at, és keresd ki, mire 
törekedtek a nefiták. 
Figyeld meg, hogy Jákób 
azt tanította, „a gondvi-
selés keze” gazdagsággal 
áldotta meg a nefitákat. 
E kifejezés Mennyei 
Atyánkra utal.

 2. Írd le a szentírás-
tanulmányozási nap-

lódba, miért fontos neked, hogy emlékezz, az Úrtól kaptad az 
áldásaidat és a képességeidet.

Ha nem vagyunk óvatosak, könnyen megengedjük 
magunknak, hogy felfuvalkodjunk kevélységben, miu-
tán megkaptuk a vágyott áldásokat, ahogyan a nefiták 
is. Az alábbi üres sorokba írd le, szerinted mit jelent, 
hogy „fel vagytok emelkedve szívetek kevélységében”.  
 
 

A Jákób 2:13-ban leírtak szerint Jákób mit mondott, 
milyen okai voltak a nefiták kevélységének?   
 

Gondolj egy olyan mai emberre vagy csoportra, aki 
vagy amely bánt, figyelmen kívül hagy vagy üldöz má-
sokat, mert ők „bővebben kaptak” (Jákób 2:13), mint 
azok, akiket bántanak. Például néhányan, akiknek több 
pénzük, több barátjuk, nagyobb sportbéli jártasságuk, 
vagy akár nagyobb evangéliumi tudásuk van, mint 
másoknak, tévesen úgy gondolhatják, hogy ők jobbak 
másoknál, és akár zaklathatják is őket. Gondolkozz el, 
volt-e olyan időszak az életedben, amikor te viselkedtél 
kevélyen.

Olvasd el a Jákób 2:17–21-et, és jelöld be azokat a ki-
fejezéseket, amelyek segíthetnek leküzdened a kevély-
séget.

 3. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba két vagy 
több kifejezést a Jákób 2:17–21-ben találtakból, és ma-

gyarázd el, hogy ezek miként segíthetnek legyőznöd a 
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kevélységet. A következő kérdések némelyikének átgondolása se-
gíthet e feladat teljesítésében: Szerinted mit jelent Isten királysá-
gát keresni? És reménységet kapni Krisztusban? Az, hogy Isten 
királyságát keressük és Krisztus reménységének elnyerésére tö-
rekszünk, miként befolyásolja, hogy hogyan tekintünk másokra 
és hogyan bánunk velük?

Képzeld azt, hogy az édesanyád, az édesapád vagy egy 
vezetőd megkérdezi, mit tanultál ma. Írj le egy tantételt 
a Jákób 2:17–21-ből, amellyel válaszolhatsz neki.   
 

A Jákób 2:17–21-ben található tantételek egyike a 
következő: Minden más dolog felett először Isten 
királyságát kell keresnünk.

 4. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy példát 
arra, hogy az Úrtól kapott áldásaidat és lehetőségeidet 

miként használhatod Isten királyságának építésére és mások éle-
tének megáldására.

Jákób 2:22–30
Jákób megfeddi népét a nemi erkölcstelenségük miatt
Az alábbi kijelentést Ezra Taft Benson elnök tette. Találd 
ki, melyik két szóval egészíthető ki a mondat üres része:

„E nemzedék gyötrő bűne a ____________.” 
-------------------- --------------------(“Cleansing the Inner 
Vessel,” Ensign, May 1986, 4; a helyes választ a lecke 
végén találod).

Olvasd el a Jákób 2:22–23, 28-at, és keresd meg azo-
kat a kifejezéseket, melyeket Jákób használt a nemi 
erkölcstelenség leírására. Segíthet, ha érted, hogy a 
paráznaság szó a szexuális bűnökre utal.

Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából, elmagyarázott néhány olyan 
cselekedetet, amely megszegi az Úr 
erkölcsi tisztaságra vonatkozó törvényét: 
„A házasság kötelékein kívüli bármilyen 
szexuális közeledés – úgy értem, bármi-

lyen szándékos érintkezés valaki más szent, intim 
testrészével, ruhában vagy anélkül – bűn, és Isten 
megtiltotta azt. Az is vétek, ha saját testünkben 
szándékosan serkentjük ezeket az érzéseket” (“Making 
the Right Choices,” Ensign, Nov. 1994, 38).
A pornográf anyagok nézése, illetve a homoszexuális 
cselekedetek, szintén megszegik az Úr erkölcsi tiszta-
ságra vonatkozó törvényét.

Figyeld meg, hogy a nefiták hogyan próbálták men-
tegetni a bűneiket a Jákób 2:23–24-ben feljegyzettek 
szerint. Szánj egy percet arra, hogy elgondolkozz, ma 
hogyan próbálják az emberek a nemi erkölcstelenséget 
mentegetni.

A nefiták egyik bűne az engedély nélküli többnejű-
ség gyakorlása volt. Jákób megtanította az Úr azon 

parancsolatát, hogy egy férfinek csupán egy felesége 
lehet (lásd Jákób 2:27). Ha valakinek úgy van egynél 
több felesége, hogy nem kapott arra engedélyt az Úrtól 
az Ő kijelölt papsági vezetőin keresztül, az nemi bűn-
nek számít. Isten szemében a szexuális bűnök rendkí-
vül súlyosak (lásd Alma 39:5).

Az Úr népe csak akkor van felhatalmazva a több-
nejűség gyakorlására, amikor az Úr megparancsolja 
azt (lásd Jákób 2:30). A világ történelme során az 
Úr bizonyos esetekben megparancsolta népének a 
többnejűség gyakorlását. A többnejű házasságot az 
ószövetségi időkben például Ábrahám és Sára (lásd 
1 Mózes 16:1–3; T&Sz 132:34–35, 37), valamint unoká-
juk, Jákób is gyakorolta (lásd T&Sz 132:37), és Joseph 
Smith prófétával kezdve gyakorlatban volt a visszaállí-
tott egyház korai időszakában is (lásd T&Sz 132:32–33, 
53). Isten azonban megparancsolta az Ő prófétájának, 
Wilford Woodruffnak, hogy vessen véget a többnejűség 
gyakorlásának (lásd az 1. hivatalos nyilatkozatot a Tan 
és a szövetségekben).

Olvasd el a Jákób 2:31–35-öt, és jelöld meg azon kife-
jezéseket, amelyek a nemi bűn néhány negatív követ-
kezményére világítanak rá.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Jákób szerint milyen hatással van a nemi erkölcstelenség a 
családokra?
 b. Néhány fiatal talán úgy mentegeti nemileg erkölcstelen élet-
vitelét, hogy nem házas, így hát nem hűtlen a házastársához, és 
nincsenek gyermekei. Milyen hatással lehet az erkölcstelenség 
egy tizenévesre és a családjára?
 c. Szerinted az Úr miért tartja olyan súlyos bűnnek az erkölcste-
lenséget?

Nézd át a Jákób 2:28-at, és jelöld meg, miben gyönyör-
ködik az Úr. (Ne feledd, hogy bár Jákób kifejezetten a 
nőket említi ebben a versben, ugyanúgy igaz, hogy az 
Úr a férfiak erkölcsi tisztaságában is gyönyörködik.) Ez 
a vers a következő tantételt tanítja: Az Úr gyönyörkö-
dik az erkölcsi tisztaságban.

A ma tanultak alapján gondold át, miért gyönyörködik 
az Úr gyermekei erkölcsi tisztaságában. Gondolj a je-
lenlegi és a jövőbeli családodra. Az Úr erkölcsi tiszta-
ságra vonatkozó törvénye szerinti élet hogyan áld meg 
téged és őket? Gondolkozz el azon, hogy az erkölcsös 
és tiszta életre irányuló döntéseid miként örvendezte-
tik meg az Urat.

Tiszta maradhatsz. Ha már megszegted az erkölcsi 
tisztaság törvényét, bűnbánatot tarthatsz és megtisz-
tulhatsz Jézus Krisztus engesztelése által. Törekedj a 
Szentlélek útmutatására, miközben elgondolkozol, 
hogyan tudnád jobban felvértezni magadat az erkölcsi 
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tisztaság törvényének megszegése ellen. Ha már nemi 
bűnöket követtél el, tedd meg a szükséges lépéseket: 
találkozz a püspököddel vagy a gyülekezeti elnököd-
del, és valld be, amit az Úr erkölcsi tisztaságra vonat-
kozó törvénye ellen tettél.

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

Tanulmányoztam a Jákób 1–2-t, és ezen a napon teljesítettem e 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
Válaszold meg, mely szavak hiányoznak a lecke eljén 
található idézetből: Benson elnök ezt mondta: „E nem-
zedék gyötrő bűne a nemi erkölcstelenség.”

9. RÉSZ: 4. NAP

Jákób 3–4
Bevezetés
A Jákób 3 Jákób egyik olyan beszédének befejezését 
tartalmazza, melyet a népének tartott. E befejezés 
során röviden megvigasztalta a tiszta szívűeket és 
ígéreteket tett nekik. Megdorgálta továbbá népe kevély 
és erkölcstelen tagjait, figyelmeztetve őket annak 
következményeire, ha nem tartanak bűnbánatot. A 
Jákób 4 azokat a szavakat tartalmazza, melyeket Jákób 
sugalmazás által azokhoz írt, akik egy nap majd olvas-
sák szavait. Bizonyságát tette Jézus Krisztus engesz-
teléséről, és arra buzdította olvasóit, hogy békéljenek 
meg (kerüljenek újra összhangba) az Atyaistennel az 
engesztelés által. Figyelmeztető hangon szólt a zsi-
dókról, akik majd elutasítják Jézus Krisztust, valamint 
evangéliuma egyszerűségét.

Jákób 3
Jákób bátorítja a tiszta szívűeket, másokat pedig 
bűnbánatra szólít
Gondolkozz el, milyen tanácsot adnál egy fiatal férfi-
nak vagy nőnek az alábbi szituációkban:

• Egy fiatal nő, aki arra törekszik, hogy igazlelkűen 
éljen, szenved, mivel édesapja az alkohol rabja.

• Egy fiatal férfi, aki a tőle telhető legjobban igyekszik 
az evangélium szerint élni, szülei válása miatt meg-
próbáltatásokkal néz szembe.

• Egy fiatal nő, aki őszintén igyekszik családtagjait 
szeretni, otthon a testvére önzése és meggondolatlan 
cselekedetei miatt küszködik.

Gondolj egy olyan időszakra, amikor megpróbáltatás-
ban volt részed, habár igazlelkű életre törekedtél. Jákób 
megtanította, mit tegyünk ilyen helyzetekben. Olvasd 
el a Jákób 3:1-et, és keresd ki, először kikhez szólt 
Jákób a 3. fejezetben.

Jákób azt mondta, hogy a tisztaszívűek szenvedtek má-
sok kevélysége és erkölcstelensége miatt (melyek ellen 
korábban már figyelmeztetett, ahogyan a Jákób 2 is írja). 
Olvasd el a Jákób 3:1–2-t, és töltsd ki az alábbi táblázatot:

Minek a megtételére 
 szólította fel Jákób a 
tiszta szívűeket?

Mit ígér Isten a tisztaszí-
vűeknek?

 1. Nézd át az első oszlopban adott válaszaidat. E tanté-
tel alaposabb átgondolásához válaszolj meg kettőt az 

alábbi kérdések közül a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Szerinted egy fiatal hogyan tud „szilárd elmével tekinteni 
 Istenre”?
 b. Szerinted mit jelent „rendkívüli hittel” imádkozni Istenhez a 
megpróbáltatások idején?
 c. Szerinted mit tehet egy fiatal annak érdekében, hogy befo-
gadja „Isten örömet adó szavát”?

 2. Nézd át a második oszlopban adott válaszaidat. Ezek 
a versek azt tanítják, hogy Isten megvigasztalja a tisz-

taszívűeket a gyötrelmeikben. E tantétel alaposabb átgondo-
lásához válaszolj meg legalább egyet az alábbi kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Hogyan vigasztalt meg téged Isten a gyötrelmeidben, miköz-
ben megpróbáltad Őt követni?
 b. Miként segített neked a „rendkívüli hittel” való imádkozás 
egy próbatételekkel teli időszakban?
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 c. Mikor segített neked Isten szavának befogadása érezni az Ő 
szeretetét?

Miután a tiszta szívűekhez beszélt, Jákób azokhoz 
szólt, akik szívükben nem voltak tiszták. Olvasd el a 
Jákób 3:3–4, 10–12-t, és keresd ki, minek a megtételére 
buzdította Jákób ezeket az embereket. Segíthet, ha 
tudod, hogy a „felserkenteni a képességeket” kifejezés 
azt jelenti, hogy felélesztjük képességeinket és érzel-
meinket, a paráználkodás és a szemérmetlenség szavak 
pedig nemi bűnökre és bujaságra utalnak.

A Jákób 3:3–4, 10–12-ben Jákób azon figyelmezteté-
séről is olvasunk, hogy mi történik, ha népe nem tart 
bűnbánatot. E versek tanulmányozása után karikázd 
be azokat a kifejezéseket, amelyek az alábbi követ-
kezményeket írják le: (a) A lámániták elpusztítják 
őket. (b) Példájuk pusztulásba vezeti a gyermekeiket. 
(c) Megtapasztalják a második halált, vagy más szavak-
kal, az Istentől való elválást.

Gondolkodj el egy pillanatra, hogy Jákób figyelmezte-
tése miként tekinthető nagy áldásnak a népe számára.

Ahogyan a Jákób 3:5–7-ben olvashatjuk, Jákób nyíltan 
kijelentette, hogy a lámániták „igazlelkűbbek”, mint a 
nefiták, mert „férjeik szeretik a feleségeiket, és felesé-
geik szeretik a férjeiket; és férjeik és feleségeik szeretik 
a gyermekeiket”. A nefitáknak meg kellett bánniuk az 
összes bűnüket, különösen azokat, amelyek csökken-
tették a családjukon belüli szeretetet és a bizalmat.

Gondolkozz el a Jákób 3:11–12-n, és saját szavaiddal 
foglald össze az üzenetét.   
 

Egy pillanatra gondol-
kozz el, milyen kísérté-
sekkel nézel szembe, és 
milyen szörnyű követ-
kezményektől szabadulsz 
meg, ha megbánod a 
rossz cselekedeteidet.

Jákób 4
Jákób arra inti népét, 
hogy bízzanak abban, 
hogy visszatérhetnek Isten 
jelenlétébe
Hogy jobban felkészülj 
a Jákób 4 tanulmányo-
zására, emeld a tolladat 
vagy a ceruzádat egy 
méterre a könyved fölé, 
majd próbáld meg úgy 
leejteni, hogy a hegye a 

Ahhoz, hogy saját szavaiddal 
foglald össze a szentírásokat, 
törekedj a szentírások által 
tanítottak megértésére, majd 
pedig gondolkozz el, mondd 
el, vagy írd le az üzenetet úgy, 
ahogyan az számodra érthető. 
Ha ezt teszed, könnyebben tu-
dod alkalmazni a szentírásbeli 
igazságokat az életedben. Egy 
vagy több vers összefoglalása 
után, újra olvasd el azt, hogy 
meggyőződj, az összefogla-
lásod hűen tükrözi az adott 
vers, vagy versek, lényegét.

Szentírások 
összefoglalása a 
saját szavaiddal

céltábla, „a cél” közepébe találjon. Többször is meg-
próbálkozhatsz ezzel. Gondold át, mennyivel kevésbé 
lennének hatékonyak az erőfeszítéseid, ha nem a 
célra néznél, hanem máshová. Szerinted, mennyire 
lennének sikeresek azok az íjászok, akik soha nem 
néznek a céltáblára – azaz a célra –, amikor kilövik az 
íjukat, vagy akik a céltábla mögötti dolgokra figyelnek? 
Olvasd el a Jákób 4:14-et, és keresd ki, milyen jellem-
vonásai vannak azoknak az embereknek, akikről Jákób 
azt jövendölte, hogy „a célon túl tekintenek”.

Leírhatod a Jákób 4:14 mellé a szentírásodba, hogy „a 
cél Krisztus” (Neal A. Maxwell, “Jesus of Nazareth, 
Savior and King,” Ensign, May 1976, 26). Hasonlókép-
pen Pál azt tanította, „nékik dőlvén, czélegyenest 
igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét 
felülről való elhívása jutalmára” (Filippibeliek 3:14).

Jákób próféta a zsidókra utalt, akik félreértették Mózes 
törvényét, valamint azon célját, hogy a Szabadítóhoz 
vezesse őket. Sok zsidó másfajta szabadításra várt, 
mint amit Jézus, a Messiás, ajánlott nekik – az idegen 
uralomtól és elnyomástól való szabadulást várták.

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent a célon (Jézus Krisztuson) túl tekinteni?
 b. A Jákób 4:14-ben felsorolt mely jellemvonások és cselekede-
tek vakították el a zsidókat és tartották vissza őket attól, hogy 
elfogadják Jézus Krisztust?
 c. Milyen példái lehetnek ma annak, amikor valaki a célon túl 
tekint, vagyis nem a Szabadítóra összpontosít?

Jákób azt akarta, hogy azok, akik szavait olvassák, 
teljesen más hozzáállással bírjanak, mint a zsidók, akik 
eltévesztették a célt. Olvasd el a Jákób 4:4-et, és keresd 
meg, mit akart Jákób, mit tudjanak majd azok, akik a 
feljegyzéseit olvassák. Olvasd el a Jákób 4:12-t is, és 
jelöld meg a „miért ne beszéljünk Krisztus engeszte-
léséről” kifejezést. Ahogyan a Jákób 4:4–12 írja, Jákób 
számos okot adott arra, miért hitt Jézus Krisztusban, és 
miért érezte fontosnak másokkal is megismertetni az 
engesztelést.
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 4. Írd le az alábbi szentírásutalásokat a szentírás-tanul-
mányozási naplódba, majd pedig írj rövid összefoglaláso-

kat arról, hogy Jákób mit tanított Jézus Krisztus engeszteléséről 
az egyes utalásokban:
 a. Jákób 4:4–6
 b. Jákób 4:7–8
 c. Jákób 4:9–10
 d. Jákób 4:11

A Jákób 4:4–6-ban mely szavak vagy kifejezések 
mutatnak rá, hogy Jákób népe megértette az Istenség 
természetét?

Segíthet, ha tudod, hogy az „úgy mutatnak be ben-
neteket Istennek mint Krisztus zsengéit” (Jákób 4:11) 
kifejezés arra utal, hogy érdemesen állunk Isten előtt 
arra, hogy beléphessünk a celesztiális királyságba. Azt 
is fontos megérteni, hogy ha a Szabadító dicsőségét 
szeretnénk remélni (lásd Jákób 4:4), hinnünk kell, 
hogy Jézus Krisztus utat biztosított számunkra, hogy 
megváltassunk a bűneinktől és feltámadjunk, hogy így 
visszatérhessünk Mennyei Atyánk jelenlétébe.

Az egyik igazság, melyet a Jákób 4-ben tanulunk, ez: 
Jézus Krisztus engesztelése által eltölthet bennün-
ket a remény, és megbékélhetünk Istennel.

 5. Röviden válaszolj az alábbiakra a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

A szőlőskert olyan földterület, melyre szőlőtőkéket és olajfákat ültetnek. Az olajfa rendkívül értékes volt az ősi Izráelben. Az olívabogyót 
élelmiszerként fogyasztották, az olívaolajat pedig főzésre, gyógyításra és a lámpásokban világításra használták. Az olajfát azonban sokat kellett 
gondozni, és sok munka volt vele ahhoz, hogy jó termést hozzon.

 a. Nézd át, milyen igazságokat tanultál Jézus Krisztusról a Jákób 
4:4–12-ben, és válassz ki egyet, amely különösen motivál téged 
arra, hogy beszélni akarj másoknak az engesztelésről. Írd le ezt 
az igazságot, és fejtsd ki, miért ezt választottad.
 b. Milyen más személyes okok motiválnak arra, hogy beszélni 
akarj Jézus Krisztusról és az engesztelésről?

E lecke befejeztével gondolkozz el, miért vagy hálás a 
Szabadítóért. Fontold meg, hogy megosztod ezt egy 
családtagoddal vagy egy közeli barátoddal.

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

Tanulmányoztam a Jákób 3–4-et, és ezen a napon teljesítettem e 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

10. RÉSZ: 1. NAP

Jákób 5–6
Bevezetés
A Jákób 5-ben található a szelíd és a vad olajfa példá-
zata, mely eredetileg egy bizonyos Zénós prófétától 
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hangzott el. Jákób arra használta ezt a példázatot, hogy 
megtanítsa: az Úr mindig azon munkálkodik, hogy 
szabadulást hozzon az Ő szövetséges népének, akkor 
is, ha az elfordul Őtőle. Az allegória megmutatja, hogy 
az Úr szétszórta Izráel házának – az Ő szövetséges 
népének – egyes részeit a földön, és hogy az utolsó 
napokban majd összegyűjti a népét. Ez a példázat 
különös és személyes vonatkozással bír napjainkban 
ránk nézve, Izráel háza tagjaiként és az Úr szolgáiként. 
A Jákób 6-ban Jákób kihangsúlyozza az Úr irgalmát 
és igazságosságát, és közben arra buzdítja népét – és 
minket –, hogy bánjuk meg bűneinket.

Jákób 5:1–12
Jákób idéz Zénóstól, aki Izráel házát a szelíd olajfához 
hasonlította
Tudsz olyan barátodról vagy szerettedről, aki megkérdő-
jelezte Isten iránta való szeretetét, különösen valamilyen 
megpróbáltatás idején, amikor ez az illető talán el is 
fordult Istentől? Gondolkodj el a következő példákon:

• Egy fiatal papságviselő bűnös szokást alakít ki. Hiszi, 
hogy mások bűnbocsánatot nyerhetnek, abban 
azonban kételkedik, hogy az Úr elfogadja majd az ő 
bűnbánatát is.

• Egy fiatal nő megszeg egy parancsolatot. 
Megtapasztalja a bűntudatot, szörnyen érzi magát, és 
kétkedni kezd abban, hogy az Úr még mindig szereti.

Jákób megjövendölte, hogy a zsidók el fogják utasí-
tani Jézus Krisztust (lásd Jákób 4:15). Arról is prófétált, 
hogy Jézus Krisztus továbbra is munkálkodni fog az 
Ő népe szabadulásán, még az után is, hogy elutasítják 
Őt. Ezen igazság szemléltetésére Jákób egy példázatot 
idézett fel egy Zénós nevű prófétától (lásd Jákób 5:1). 
Az allegória, akárcsak a példabeszéd, olyan történet, 
mely jelképes személyeket, tárgyakat és cselekedeteket 
használ igazságok tanítására. Miközben a Jákób 5-
öt tanulmányozod, gondold végig, az Úr miképpen 
nyújtja ki a kezét feléd mindig, még akkor is, amikor 
bűnt követtél el.

Olvasd el a Jákób 5:2-t, és jelöld meg a szentírásaid-
ban, kinek címezte Zénós ezt a tanítást.

Mivel keresztelés által szövetségeket kötöttél az Úrral, 
Izráel házának tagja vagy. A Jákób 5-ben leírt történet-
nek te is a része vagy. Olvasd el a Jákób 5:3-at, és jelöld 
meg, milyen hasonlatot alkalmazott Zénós a példáza-
tában Izráel háza szemléltetésére. Azt is jelöld meg, mi 
kezdett el történni a szelíd olajfával.

Figyeld meg, hogy a d lábjegyzet a Jákób 5:3-ban azt 
mutatja, hogy a fa korhadása a hitehagyásra utal. Hi-
tehagyás akkor történik, amikor emberek vagy ember-
csoportok elfordulnak az Úrtól és az Ő evangéliumától.

A következő táblázatban olyan jelképek vannak felso-
rolva, melyek segítenek megértenünk Zénós példáza-
tának jelentését. Fel vannak sorolva azok a versek is, 
melyekben ezek a jelképek először jelennek meg. A fel-
sorolt jelképeket jelöld be a szentírásaidban. A szentírá-
sod margójára egyes jelképek jelentését is odaírhatod.

Jákób 5: A szelíd és a vad olajfa allegóriája

Jelkép Jelentés

Szelíd olajfa (3. vers) Izráel háza, Isten szövetséges 
népe

A kert (3. vers) A világ

Korhadás (3. vers) Bűn és hitehagyás

A kert mestere (4. vers) Jézus Krisztus

Metszés, körülásás és 
táplálás (4. vers)

Az Úr erőfeszítése arra, hogy 
segítsen igazlelkűnek lennünk 
és jó tetteket teremnünk

Ágak (6. vers) Népcsoportok

Vad olajfa (7. vers) Nemzsidók – azok, akik nem 
kötöttek szövetségeket az 
Úrral. A példázatban később 
a természetes olajfák Izráel 
házának hitehagyott részeit 
jelképezik, melyeket szintén a 
„vad” jelzővel láttak el.

Ágak letörése és beoltása 
(7–8. vers)

Az Úr szövetséges népének 
szétszórása és összegyűjtése. A 
vad ágaknak a szelíd olajfába 
történő beoltása továbbá azok 
megtérését jelképezi, akik az Úr 
szövetséges népének részévé 
válnak.

Ágak elégetése (7. vers) Isten ítélete a gonoszokra

Gyümölcs (8. vers) Az emberek élete vagy 
cselekedetei

A szelíd olajfa gyökerei 
(11. vers)

Szövetségek, melyeket az Úr 
köt azokkal, akik Őt követik. A 
gyökerek azokat az egyéneket 
is jelképezhetik, akikkel az Úr az 
ősi időkben szövetséget kötött, 
úgymint Ábrahámot, Izsákot és 
Jákóbot (lásd Jákób 6:4).

Olvasd el a Jákób 5:4–6-ot, és jelöld meg, mit tett elő-
ször a kert mestere, hogy megmentse a szelíd olajfát. 
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Nézd meg a fenti táblázatot, és figyeld meg, ki a kert 
Mestere, és mit jelképez az, mikor megmetszi, körül-
ássa és táplálja a fát.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából elmagyarázta, mit 
szándékozott jelképezni a példázat. 
Miközben olvasod a magyarázatát, húzd 
alá, mit tanít arról, hogy mi a mélyebb 
jelentése ennek az allegóriának.

„Ez a Jákób által idézett allegória már kezdettől fogva 
Krisztusról [a kert Uráról] szól. […]

Akkor is, amikor a kert Ura és munkásai fáik táplá-
lására, megmetszésére, megtisztítására és termővé 
tételére törekednek, melyben megjelenik Izráel szét-
szórásának és összegyűjtésének egy fejezetnyi rövid 
története, munkájuk mögött meghúzódik és azon 
átível az engesztelés mélyebb jelentése” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 165).

Bár a Jákób 5 látszólag az olajfákról szól, ez az allegó-
ria a bűnükben az Úrtól elfordult nép és az Úr azon 
erőfeszítéseinek története, hogy segítsen nekik vissza-
térni Őhozzá. Ez a fejezet azt tanítja, hogy az Úr szeret 
minket, és szorgalmasan munkálkodik a szabadu-
lásunkért. A példázat további tanulmányozása közben 
keress bizonyítékokat erre az igazságra azáltal, hogy 
alapos figyelmet szentelsz az Úr Izráel – vagyis a szelíd 
olajfa – iránti érzéseinek, és a megmentésére tett fá-
radhatatlan erőfeszítéseinek. Például olvasd el a Jákób 
5:7-et, és gondolkodj el az „elkeserít, ha elveszítem ezt 
a fát” kifejezésen. Mit gondolsz, az Úr milyen érzéseket 
nyilvánított itt ki, és miért?   
 

Olvasd el újra a kijelentést, és ezúttal szúrd be a 
nevedet az „ezt a fát” kifejezés helyére: „Elkeserít, ha 
elveszítem [a te neved]”. Azáltal, hogy a Jákób 5. feje-
zetében mindenhol behelyettesíted a neved a fontos és 

helyénvaló részekbe, magadra tudod majd vonatkoz-
tatni a példázatot, és többet tanulhatsz az Úr irántad 
való törődéséről.

Olvasd el a Jákób 5:7–11-
et, és keresd ki, mit tett 
következő lépésként 
a kert Ura, hogy meg-
mentse a szelíd olajfát.

 1. A táblázat jelképei-
nek jelentését felhasz-

nálva írj magyarázatot a 
szentírás-tanulmányozási nap-
lódba arról, hogy mit tesz a 
kert Ura és a szolgái a Jákób 
5:7–11-ben, hogy megpróbál-
ják megmenteni Mennyei 
Atyánk gyermekeit.

Az Úr azokat, akik nem 
Izráel házából valók, be-
oltja Izráelbe, így téve őket szövetséges népe részévé. 
Hogy megmentse Izráelt, a leggonoszabb ágakat (em-
bereket) letördeli, és elpusztítja.

Olvasd el a Jákób 5:13–14-et, és keresd ki, hogy mit tett 
az Úr a 6. versben említett szelíd olajfa fiatal és zsenge 
ágaival.

 2. A táblázat jelképeinek jelentését felhasználva magya-
rázd el a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogyan le-

hetne Lehi családját egy fiatal, zsenge ághoz hasonlítani, melyet 
a kert legtávolabbi részében rejtettek el.

Joseph Fielding Smith elnök elmagyarázta, hogy az 
Úr szolgái „vettek az ágakból, és beoltották azokat a 
vad olajfákba. Hogy kik voltak a vad olajfák? A nem-
zsidók. Így az Úr kiküldte szolgáit minden részébe a 
szőlőskertjének, mely a világ, és elültette a fának ezen 
ágait. […]

Nos, ebben a példabeszédben az olajfa 
Izráel háza. […] A saját hazájában 
haldokolni kezdett. Így hát az Úr vette az 
olyan ágakat, mint a nefiták, vagy mint az 
elveszett törzsek, és mások, akiket az Úr 
elvezetett a föld más részeire, akikről nem 

tudunk semmit. Szőlőskertjének – mely a világ – min-
den szegletébe elültette őket. Bizonyos, hogy néhányat 
ezekből az ágakból Japánba, Koreába, Kínába küldött. 
Semmi kétségem efelől, mert a világ minden részébe 
elküldte őket” (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:204–5).

Smith elnök azt is tanította, hogy „ennek a példabe-
szédnek a magyarázata… Izráel összegyűjtésének és 
annak története, hogyan keveredett Izráel vére a vad 

A szentírásokban az én vagy 
az engem stb. személyes név-
másokat is behelyettesítheted 
a megfelelő helyekre. Ez a 
gyakorlat segíthet a hatékony 
szentírás-tanulmányozásban, 
és abban, hogy meglásd, bizo-
nyos szentírásrészek hogyan 
vonatkozhatnak rád.

Neved 
behelyettesítése 
a tanulmányozott 
versekbe

A beoltás folyamata során egészséges élő ágakat vágnak le egy fáról 
és illesztenek be egy másik fa törzsébe, hogy ott növekedjenek.
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olajfákkal – a nemzsidó népekkel – a világ minden ré-
szében. Ezért Kínában, Japánban, Indiában és minden 
más olyan országban, melyeket nemzsidók laknak, azt 
találjuk, hogy Izráel vére szétszóratott közöttük, vagyis 
»beoltatott« közéjük” (Answers to Gospel Questions, 
4:40–41).

Jákób 5:15–77
A szőlőskert Ura és szolgái azon munkálkodnak, hogy 
segítsenek a kertnek jó gyümölcsöt teremni
A Jákób 5 számos verse különféle időszakokat és ese-
ményeket ír le Izráel háza egyes részeinek világszerte 
történő szétszóratásáról, és a Szabadító azon munkájá-
ról, hogy összegyűjtse őket. A fejezet a millennium és a 
föld végső megtisztításának leírásával ér véget.

Hogy kihangsúlyozza az az Úr törődését szőlőskertjének 
fái iránt, valamint állandó igyekezetét arra, hogy meg-
mentse őket, Zénós néhány fontos kifejezést megismétel 
a példázatában. Olvasd el a Jákób 5:20, 23–25, 28, 31-et, 
és jelölj meg minden olyan részt, melyben az Úr meg-
említi erőfeszítéseit arra, hogy táplálja szőlőskertje fáit.

Az Úr és szolgájának minden arra irányuló erőfeszítése 
ellenére, hogy segítsenek a szőlőskertnek jó termést 
hozni, a szőlőskert teljes termése végül romlott lett 
(lásd Jákób 5:39). Olvasd el a Jákób 5:41–42, 46–47-et, 
és jelöld meg a szentírásaidban azokat a kifejezéseket, 
melyek megmutatják az Úrnak a szőlőskertje iránti 
szeretetét, törődését vagy bánatát.

Mivel minden igyekezete ellenére a fák rossz gyü-
mölcsöt hoztak, a szőlőskert Ura azt fontolgatta, hogy 
minden fát kivág (lásd Jákób 5:49). Olvasd el a Jákób 
5:50–51-et. A Jákób 5 többi része az Úr és szolgái azon 
erőfeszítését jelenítik meg, hogy megmentsék azokat, 
akik az utolsó napokban élnek. Összegyűjti népét, 
hogy még utoljára táplálja őket (lásd Jákób 5:52–77).

Joseph Fielding Smith elnök azt tanította, hogy Izráel 
összegyűjtése, melyről a Jákób 5 ír, most zajlik: „Az 
összegyűjtés eme napjaiban az Úr betölti céljait, és 
visszahívja az Igaz Pásztor nyájába Ábrahám gyerme-
keit” (Answers to Gospel Questions, 4:41).

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit tanul-
tál a Jákób 5-ből az Úr irántad érzett szeretetéről. Írj le 

egy példát arról, hogy miképpen láttad az Ő szeretetét megnyil-
vánulni a te életedben vagy valaki más életében, akit ismersz.

Jákób 6
Jákób Isten irgalmáról és igazságosságáról tanít, és 
bűnbánatra hív bennünket
A Jákób 6 az olajfákról szóló példázat fontos igazsága-
inak Jákób általi összefoglalását tartalmazza. Olvasd el 

a Jákób 6:4–6-ot, és keresd meg benne, mit hangsú-
lyozott Jákób Isten jelleméből. Ha egy szóval kellene 
összefoglalnod azt, amit Jákób akart, hogy megtanul-
junk Istenről, mi lenne az?   
 

Jákób a Jákób 6:7–13-ban található üzenetét azzal a bi-
zonysággal zárta, hogy bölcsen tesszük, ha már most 
felkészülünk az ítéletre azáltal, hogy bűnbánatot 
tartunk, és elnyerjük az Úr irgalmát.

 4. Nézd át újra a Jákób 6:5-öt. Figyeld meg, hogy Jákób 
arra buzdított, hogy „ragaszkodjatok Istenhez, úgy, ahogy 

ő ragaszkodik hozzátok”. A ragaszkodás erős kötődést jelent. 
 Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási 
naplódban:
 a. Mit tanultál az olajfák példázatából, ami jól illusztrálja azt, 
hogy Isten mennyire ragaszkodik vagy kötődik hozzád?
 b. Mit tehetsz azért, hogy még erősebben tudj ragaszkodni 
Őhozzá, úgy, ahogy Ő ragaszkodik hozzád?

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

Tanulmányoztam a Jákób 5–6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

10. RÉSZ: 2. NAP

Jákób 7
Bevezetés
Jákób a saját bizonyságára és az Úrra támaszkodott, 
hogy megdöntse Sérem, az antikrisztus hamis elkép-
zeléseit. Az antikrisztus egy olyan valaki, aki hevesen 
támadja Krisztust, és igyekszik lerombolni másoknak a 
Krisztusba, valamint az Ő igaz egyházába, az evangéli-
umába és a szabadulás tervébe vetett hitét.

Hogy meghiúsítsa Sérem erőfeszítéseit, Jákób múltbéli 
élményeiből merített erőt, melyek növelték a Jézus 
Krisztusba vetett hitét. A Szentlélek útmutatására is 
támaszkodott, valamint a szentírásokkal kapcsolatos 
tudására, a próféták szavaira és a Jézus Krisztusról 
való bizonyságára. Mikor Sérem jelt követelt, amely 
bizonyította volna Jákób szavainak igaz voltát, Isten 
lesújtott rá. Jákób azzal zárta feljegyzését, hogy leírta, 
mennyire bíztak a nefiták az Úrban, mikor megerősí-
tették magukat a lámánitákkal szemben. Mielőtt Jákób 
elhunyt, a fiára, Énósra bízta a kis lemezeket.
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Jákób 7:1–14
Jákób az Úrra támaszkodik, mikor szembekerül Séremmel, 
az antikrisztussal
Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból ezt tanította: „…a halandóság egyik legnagyobb 
próbatétele akkor következik be, amikor hitelveinket 
kétségbe vonják vagy kritizálják. Az ilyen pillanatokban 
lehet, hogy támadóan akarunk fellépni… Ezek azon-
ban nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy inkább 
visszalépjünk, imádkozzunk és kövessük a Szabadító 
példáját. Ne feledjük, a világ magát Jézust is meg-
vetette és visszautasította. […] Amikor azonban úgy 
válaszolunk a vádlóinknak, ahogy azt a Szabadító is 
tette, nemcsak még inkább Krisztushoz fogunk hason-
lítani, hanem ezáltal másokat is hívunk, hogy érezzék 
az ő szeretetét s kövessék Őt” (Keresztény bátorság: a 
tanítványság ára. Liahóna, 2008. nov. 72.). 

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor valaki megkér-
dőjelezte vagy bírálta azt, amiben hiszel. Miközben a 
Jákób 7-et tanulmányozod, megtanulod, hogyan élte 
meg Jákób, amikor egy Sérem nevű férfi bírálta a hitét, 
és hogyan felelt meg sikeresen ennek a kihívásnak.

Olvasd el a Jákób 7:1–5-öt, és keress olyan szavakat és 
kifejezéseket, melyek azt jelzik, hogy (1) mit próbált 
Sérem tenni, és (2) hogyan akarta elérni a céljait. Eze-
ket be is jelölheted a szentírásodban.

A Jákób 7:3 szerint milyen hatással volt Sérem az em-
berekre?   
 

 1. Figyeld meg a Jákób 7:4-ben, hogy Sérem „tanult 
volt” és „igen meggyőző beszédet tudott használni”. Írd 

le a szentírás-tanulmányozási naplódba, miért nehéz néha meg-
védeni a hited egy olyan emberrel szemben, mint Sérem.

Ne feledd, hogy nem feltétlenül mindenkinek, aki meg-
kérdőjelezi vagy bírálja a hitünket, ugyanaz a motivációja, 

mint Séremnek. Míg az olyanok, mint Sérem, tudatosan 
akarják elpusztítani a hitet, mások lehet, hogy azért 
kérdőjelezik meg a hitünket, mert kíváncsiak, vagy mert 
téves információkkal rendelkeznek a hitünkről.

A Jákób 7:5–14 olvasása közben gondolkozz el, hogyan 
felelnél egy olyan személynek, mint Sérem. Miköz-
ben Jákób válaszát tanulmányozod, látni fogod, hogy 
amikor az Úrra támaszkodunk, legyőzhetjük a 
hitünket érő kihívásokat. Ezt a tantételt odaírhatod 
a szentírásaid margójára is, e versek mellé. Keresd meg 
benne, milyen módokon mutatta be Jákób ezt a tanté-
telt a Séremmel való találkozásakor.

Az alábbi táblázat szerint olvasd el az első oszlopból a 
Jákób 7:5–14-ből vett verset vagy verseket, és párosítsd 
össze az egyes szentírásutalásokat azzal a kijelentéssel 
a második oszlopból, mely a leginkább kifejezi, mikép-
pen hagyatkozott Jákób az Úrra az adott szentírásrész-
ben. A kijelentéshez tartozó betűt írd a szentírásutalás 
melletti vonalra.

Mit tett Jákób, hogy az Úrra hagyatkozzon

 1. ------- Jákób 7:5
 2. ------- Jákób 7:8
 3. ------- Jákób 7:10–11
 4. ------- Jákób 7:12
 5. ------- Jákób 7:13–14

 a. Bizonyságot tett a szent-
írásokról és a próféták 
szavairól.

 b. A végkifejletet Istenre 
bízta.

 c. A Szentlélektől érkező 
erőre és útmutatásra 
támaszkodott.

 d. Felidézte azokat a korábbi 
élményeit, melyek mege-
rősítették a hitét.

 e. Megosztotta bizonysá-
gát, melyet a Szentlélek 
segítségével nyert.

A párosító feladványhoz tartozó válaszaidat leelle-
nőrizheted a lecke végén található helyes válaszok 
alapján.

Hogyan erősítheted meg a bizonyságodat annyira, 
hogy ne inogjon meg, amikor úgy hiszed, hogy valaki 
megkérdőjelezi vagy bírálja azt? Figyeld meg, Já-
kób hogyan mutatta be a Jákób 7:5-ben a következő 
igazságot: Nem inoghatunk meg a hitünkben, ha 
bizonyságunkat a kinyilatkoztatásokra és igaz 
lelki élményekre alapozzuk. Gondold át, mennyire 
erős a bizonyságod Jézus Krisztusról, és mit tehetsz, 
hogy megerősítsd azt.

Jákób válasza Séremnek követendő példát nyújt szá-
munkra ahhoz, hogy miképpen válaszoljunk a hitünket 
megkérdőjelező vagy bíráló embereknek.
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 2. Válaszold meg az alábbi három kérdést a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban, hogy segítsen végiggondolnod, 

mit tett Jákób, amivel az Úrra támaszkodott, és hogy ugyanezek a 
tettek hogyan segítettek vagy tudnak segíteni neked, amikor má-
sok próbára teszik a hitedet:
 a. Figyeld meg a Jákób 7:5-ben, hogy Jákób korábbi lelki élmé-
nyei hatására a hite megingathatatlanná vált. Milyen múltbéli 
 élményeid voltak, melyek megerősítették a hitedet? Hogyan se-
gíthet ezen élményeid felidézése vagy feljegyzése, amikor valaki 
megkérdőjelezi vagy bírálja a hitedet?
 b. A Jákób 7:8-ban Jákób kijelentette, hogy „az Úristen kiárasz-
totta Lelkét a lelkembe”. Mit kell tenned ahhoz, hogy a lelkedbe 
kiáradhasson a Lélek? Hogyan segített a Szentlélek a hiteddel 
kapcsolatos kérdések vagy bírálatok kezelésében?
 c. A szentírások és az utolsó napi próféták szavai mindennapi 
tanulmányozásának szokása hogyan segíthet abban, mikor va-
laki megkérdőjelezi vagy bírálja a hitedet? (Lásd Jákób 7:10–11.)
 d. Mikor osztottad meg bizonyságodat valakivel, aki megkérdő-
jelezte vagy bírálta a hitedet? (Lásd Jákób 7:12.) Mi volt az ered-
ménye?
 e. Ahelyett, hogy próbálta volna bebizonyítani bizonysága hite-
lességét, mikor Sérem jelt követelt, Jákób az Úrra hagyta a végki-
fejletet (lásd Jákób 7:14). Hogyan segíthet ez abban, hogy tudd, 
nem kell bizonyítanod a bizonyságod hitelességét azoknak, akik 
próbára teszik a hitedet?

Jákób 7:15–23
Sérem a földre rogy, megvallja bűneit, végül pedig meghal, 
amivel sok nefitát fordít az Úr felé
Robert D. Hales elder ezt tanította:

„Amikor nem viszonozzuk a támadást, 
amikor a másik orcánkat is odafordítjuk 
és ellenállunk a haragnak, akkor mi is a 
Szabadító mellett állunk. Az Ő szeretetét 
mutatjuk ki, mely az egyetlen olyan erő, 
amely le tudja győzni a gonoszt, és 

vádaskodás nélkül tud válaszolni a minket vádlóknak. 
Ez nem gyengeség. Ez keresztény bátorság.

Az évek során megtanuljuk, hogy a hitünket ért 
kihívások nem új keletűek, és valószínűleg egyhamar 
nem is fognak eltűnni. Krisztus igaz tanítványai azonban 
meglátják a [lehetőséget] az ellenkezés közepette is. […]

Szerencsére az Úr ismeri a vádlóink szívét, és tudja, mi 
a legjobb válasz számukra. Mikor az igaz tanítványok 
a Lélek útmutatására törekednek, sugalmazást nyernek 
az adott helyzetre vonatkozóan. Az igaz tanítványok így 
minden esetben úgy fognak reagálni, hogy az meghívja az 
Úr Lelkét” (Keresztény bátorság: a tanítványság ára. 
Liahóna, 2008. nov. 72–73.). 

Szerinted mit jelent „meglát[ni] a… lehetőség[et] az 
ellenkezés közepette”?   
 

Amikor olyan módokon válaszolunk a hitünket vá-
dolóknak, ami meghívja az Úr Lelkét, abból jó szár-
mazhat. Olvasd el a Jákób 7:15–23-at, és keresd meg, 
milyen jó származott Jákób és Sérem találkozásából.

Milyen bizonyítékot látsz a Jákób 7:21–22-ben arra, 
hogy Jákób a Séremmel kapcsolatos élményével má-
soknak kívánt segíteni?   
 

A Jákób 7:23 szerint Jákób Séremmel való találkozásá-
nak végül milyen hatása lett a sokaságra?   
 

 3. Jákób Séremmel való találkozásából tanulhatunk egy 
tantételt: Amikor a hitünket érő próbatételekre vagy 

kritikákra úgy reagálunk, hogy az meghívja a Lelket, segít-
hetünk másoknak az Úr felé fordulni. Válaszolj a következő 
kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. E tantétel ismerete hogyan teszi lehetővé, hogy segíts mások-
nak az Úrhoz fordulni?
 b. Hogyan igyekezhetsz magadra vonatkoztatni ezt a tantételt?

Jákób 7:24–27
Jákób leírja a nefitáknak a lámánitákkal való viszonyát, 
és befejezi a feljegyzését
Olvasd el a Jákób 7:24–27-et. Emeld ki a Jákób 7:25-
ben azt a kifejezést, mely megerősíti Jákób üzenetét 
annak fontosságáról, hogy az Úrra bízzuk magunkat a 
kihívásaink közepette.

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit fogsz megtenni azért, hogy felké-

szülj arra, amikor majd valaki próbára teszi a hitedet?

Amennyiben aggályaid támadnak azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan kezelj a hiteddel kapcsolatos bizonyos 
kérdéseket vagy bírálatokat, tanulmányozd a követ-
kező forrásokat: Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező 
szótár, és Robert D. Hales elder Keresztény bátorság: a 
tanítványság ára című általános konferenciai beszéde 
(Liahóna, 2008. nov. 72–75.), és az LDS.org vagy a 
 youth.lds.org honlapokon található egyéb forrásokat.

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

Tanulmányoztam a Jákób 5 7-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
A lecke elején található párosító játék válaszai: 1) d, 
2) c, 3) a, 4) e, 5) b.
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BEVEZETÉS 

Énós KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Énós könyve Jézus Krisztus engesztelésének azon 
erejét szemlélteti, mely képes az embereket megtisz-
títani és teljessé tenni. Énós erős imában tusakodott 
Isten előtt, hogy bűnei megbocsáttassanak. Ezután a 
nefiták és lámániták lelki jólétéért imádkozott, élete 
hátralévő részét pedig az ő szabadulásukon munkál-
kodva töltötte. Énós tanulmányozása közben fontos 
leckéket fedezhetsz fel az imával, a bűnbánattal és a 
kinyilatkoztatással kapcsolatban. Azt is megtanulha-
tod belőle, hogy amikor valaki elnyeri az engesztelés 
áldásait, vágyni fog arra, hogy megossza azokat má-
sokkal.

Ki írta ezt a könyvet?
Énós a szerzője, aki Jákób fia, Lehi és Sária unokája 
volt. Énós feljegyezte, hogy atyja „az Úr nevelő taní-
tása és intelmei szerint” tanította őt (Énós 1:1). Élete 
végéhez közeledve Énós azt írta, hogy élete minden 
napján „[kijelentette] az igét, az igazság szerint, mely 
Krisztusban van” (Énós 1:26). A halála előtt Énós to-
vábbadta Nefi kis lemezeit fiának, Járomnak. Azzal 
fejezte be a feljegyzését, hogy örvendezik a napnak, 
amikor a Megváltója elé állhat. Kijelentette, hogy 
„akkor örömmel látom majd az arcát, és ő ezt fogja 
mondani nekem: Jöjj hozzám, te áldott; el van készítve 
számodra egy hely Atyámnak palotáiban” (Énós 1:27).

Hol és mikor íródott?
Énós azzal zárta a feljegyzését, hogy kijelentette, 
179 év telt el azóta, hogy Lehi elhagyta Jeruzsálemet 
(lásd Énós 1:25). Ezzel az írása mintegy Kr. e. 544 
(amikor Jákób lezárta a feljegyzését) és Kr. e. 420 
közé kerül. Énós akkor írta ezt a feljegyzést, amikor 
Nefi földjén lakott.

10. RÉSZ: 3. NAP

Énós
Bevezetés
Miután elmélkedett atyja szavain, Énós bűnbocsánatért 
imádkozott, melyet meg is kapott. Ezután a nefiták 
és lámániták lelki jólétéért imádkozott, és életét az ő 
szabadulásukért való munkálkodással töltötte.

Énós 1:1–8
Miután elmélkedett atyja szavain, Énós bűnbocsánatért 
imádkozik, melyet meg is kap
Olvasd el az Énós 1:1, 3-at, és figyeld meg, milyen ha-
tással volt Énósra Jákób. Habár Énós egy próféta apától 
és próféta nagyapától származott, ugyanúgy magának 
is meg kellett tapasztalnia Jézus Krisztus engesztelésé-
nek erejét.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor nagyon éhes 
voltál. Karikázz be néhány olyan szót, amelyek leírják, 
hogyan érzed magad, mikor éhezel:

üresség

gyengeség

elégedetlenség

éhezés

fájdalom

nyugtalanság

sóvárgás

Emeld ki a „lelkem éhezett” kifejezést az Énós 1:4-ben. 
Szerinted mit jelentenek ezek a szavak?   
 

A „lelkem éhezett” kifejezés olyan érzésekre is utalhat, 
mint a lelki üresség vagy fájdalom, vagy az a vágy, hogy 
lelkileg feltöltődjünk. Énós egy olyan időszakról írt, 
amikor ilyen lelki éhséget tapasztalt. Azt mondta, hogy 
atyja szavai „mélyen a szív[ébe] vésődtek” (Énós 1:3). 
Amint e szavakra gondolt, vágy támadt benne, mely 
arra ösztönözte, hogy hittel cselekedjen. Hithű cseleke-
detei elhozták életébe a változást és az Úr áldásait.
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 1. Végezz el egy gyakorlatsorozatot, mely segíteni fog 
megértened Énós élményét, és a saját életedre vonatkoz-

tatnod azt. Ehhez a szentírás-tanulmányozási naplód egyik lapját 
oszd hat részre a következő fejlécekkel:

Amire Énós vágyott: Amire én vágyom:

Amit Énós tett: Amit nekem tennem kell:

Amit Énós tapasztalt: Amit én tapasztaltam:

 2. Olvasd el az Énós 1:2–3-at, és keress olyan kifejezé-
seket minden versben, melyek arra utalnak, hogy mire 

 vágyott Énós az életében. Írd be ezeket a kifejezéseket a szentí-
rás-tanulmányozási naplód táblázatába, az „Amire Énós vágyott” 
címmel jelzett részbe.

Énós azon vágya, hogy bocsánatot nyerjen bűneire, se-
gít megértenünk, mit értett az Énós 1:4-ben azon, hogy 
„lelkem éhezett”. Amellett, hogy bocsánatra éhezett, 
Énós vágyott „az örök életr[e] és a szentek öröm[ére]” 
is (Énós 1:3). Érezni akarta a boldogságot, mely az arra 
való érdemességből fakad, hogy az Úrral és más igaz-
lelkű személyekkel legyünk.

 3. Gondold át, hogy van-e benned is ugyanabból a lelki 
éhségből, melyet Énós leírt. A szentírás-tanulmányozási 

naplódban lévő táblázat „Amire én vágyom” részébe írj be olyan 
vágyakat, melyekre lelkileg éhezel az életedben.

Énóst a vágyai arra vezették, hogy gyakorolja hitét és 
cselekedjen. Az Énós 1:2-ben keresd meg és jelöld be 
azokat a szavakat, melyeket Énós az általa végzett erő-
feszítésekre használt. Figyeld meg, hogy Énós nem Is-
tennel, hanem Isten előtt tusakodott imában. Az effajta 
tusakodás szellemi és lelki küszködést jelent, hogy 
megmutassuk Mennyei Atyánknak vágyaink őszintesé-
gét, valamint a hajlandóságunkat a bűnbánatra és arra, 
hogy meghozzuk életünkben a szükséges változtatáso-
kat. Az Énós 1:4-ben Énós feljegyzett néhány részletet 
a tusakodása leírásakor.

 4. Olvasd el az Énós 1:4-et, és jelöld be, mit tett Énós, 
hogy megmutassa, őszintén igyekszik bocsánatot nyerni a 

bűneire. Sorold fel a találtakat a szentírás-tanulmányozási naplód 
táblázatában, az „Amit Énós tett” címmel jelzett részben.

A fohászkodás szó az Énós 1:4-ben azt jelenti, hogy 
alázatosan, nagy vágyakozással kérni valamit. Imáink 
talán nem lesznek olyan hosszúak, mint Énósé, de 
őszintének kell lenniük.

 5. A szentírás-tanulmányozási naplód táblázatába, az 
„Amit nekem tennem kell” részbe írd le gondolataidat ar-

ról, hogyan mutathatod meg az Úrnak az őszinteséged, miközben 
imádkozol és az Ő lelki áldásaira törekszel.

 6. Énós hithű és őszinte igyekezete oda vezetett, hogy ha-
talmas áldásokban részesült az életében. Olvasd el az Énós 

1:5–8-at, és jelöld be, mit tapasztalt Énós. Írd be ezeket a szentí-
rás-tanulmányozási naplód táblázatába, az „Amit Énós tapasztalt” 
részbe. Miközben elolvasod az 5 6. verseket, figyeld meg, honnan 
tudta Énós, hogy megbocsáttatak a bűnei. Az 5. versben említett 
hang Énós elméjében szólalt meg (lásd Énós 1:10).
Az Énós 1:7–8 azt tanítja, hogy amikor hitet gyakoro-
lunk Jézus Krisztusban, a bűneink megbocsáttat-
hatnak, mi pedig éppé válhatunk. Azon vágyunkkal, 
hogy fejlődjünk, valamint őszinte imáinkkal és a bűn-
bánatra irányuló törekvésünkkel kimutathatjuk Jézus 
Krisztusba vetett hitünket.

Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből elmagya-
rázta, hogyan szűnhet meg bűntudatunk, amikor hitet 
gyakorolunk Jézus Krisztusban, és megbánjuk bűneinket:

„Miután igazán megbántuk a bűneinket, 
Krisztus el fogja venni a bűneink miatt 
érzett bűntudat terhét. Megtudhatjuk, 
hogy [bűneink megbocsáttattak] és 
megtisztultunk. A Szentlélek igazolja ezt 
számunkra; Ő a Megszentelő. A bűnbo-

csánatnak semmilyen más bizonysága nem lehet ennél 
nagyszerűbb. […]
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[Az Úr] kijelentette: »Íme, aki megbánta bűneit, annak 
megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra 
többé« (T&Sz 58:42).

Sátán megpróbálja majd elhitetni velünk, hogy bű-
neink nincsenek megbocsátva, mert mi még mindig 
emlékszünk rájuk. Sátán hazug; megpróbálja elhomá-
lyosítani a látásunkat, és megpróbál letéríteni ben-
nünket a bűnbánat és a megbocsátás ösvényéről. Isten 
nem azt ígérte, hogy [mi ] nem fogunk többé emlékezni 
a bűneinkre. Az emlékezés segíteni fog nekünk abban, 
hogy nehogy újra elkövessük ugyanazokat a hibákat. 
Ha azonban igazak és hithűek maradunk, bűneink 
emléke idővel enyhülni fog. Ez része lesz a szükséges 
gyógyító és megszentelő folyamatnak” (Liahóna, 2007. 
máj. 101.).

Gondolkodj el a következő kérdéseken, hogy jobban 
magadra tudd vonatkoztatni Uchtdorf elnök szavait: 
Mikor érezted azt, hogy az Úr megbocsátotta a bű-
neidet? Honnan tudtad, hogy megbocsátást nyertél? 
Érezted-e mostanában az Úr megbocsátását?

 7. Miután elgondolkodtál a fenti kérdéseken, írd le 
szentírás-tanulmányozási naplód „Amit én tapasztaltam” 

részébe, hogy milyen élményeid voltak már a megbocsátás érzé-
sével kapcsolatban. Vagy írhatsz arról, hogy mit remélsz megta-
pasztalni, miközben hitet gyakorolsz Jézus Krisztusban.

Énós 1:9–27
Énós a nefitákért és a lámánitákért imádkozik, életét pedig 
másokkal együtt az ő szabadulásukon munkálkodva tölti

Ez az ábra Énós imáját szemlélteti. Énós először saját 
magáért imádkozott, azután kiterjesztette imáját 
másokra is. Olvasd el az Énós 1:9–10-et, és jelöld be 
a szentírásaidban, kiért imádkozott Énós másodjára. 
Olvasd el az Énós 1:11–14-et, és jelöld be, kiért imád-
kozott harmadszorra.

 8. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Az alapján, amit Énós a lámániták 

szándékairól írt az Énós 1:14-ben, milyen érzéssel tölt el az értük 
mondott imája?

Énós példájából azt tanuljuk, hogy amikor megta-
pasztaljuk Krisztus engesztelését, arra fogunk tö-
rekedni, hogy segítsünk másoknak is szabadulást 

Énós

?
?

?

nyerni. Hogy segítsen emlékezned erre az igazságra, 
beírhatod Howard W. Hunter elnök következő kijelen-
tésének egészét vagy egy részét a szentírásaid margó-
jára:

„Amikor csak megtapasztaljuk az engesz-
telés áldásait az életünkben, nem állhat-
juk meg, hogy ne törődjünk mások 
jólétével. […]

Az ember személyes megtérésének jó 
mutatója az a vágy, hogy megossza má-

sokkal az evangéliumot” (The Teachings of Howard W. 
Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–49).

Olvasd el az Énós 1:19–20, 26-ot, és jelöld meg azokat 
a szavakat vagy kifejezéseket, amelyek azt mutatják, 
hogy Énós vágyai őszinték voltak a nefitákkal és a 
 lámánitákkal kapcsolatban az értük mondott imák 
után is.

Olvasd el az Énós 1:27-et, és keress bizonyítékot arra 
az örömre, amelyben Énósnak az erőfeszítései ered-
ményeként volt része, és figyeld meg azt is, milyen 
bizonyosságot kapott a rá váró örök életről.

 9. Hogy jobban tudd alkalmazni az ebben a leckében ta-
nultakat, imádságos lélekkel határozd meg egy vagy több 

módját annak, hogy miként tudnád követni Énós példáját. Válassz 
egyet az alábbi kijelentések közül, és egészítsd ki a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban:
 a. Énóshoz hasonlóan én is vágyom bűneim bocsánatára. Hogy 
megmutassam az Úrnak az eziránti őszinte vágyamat, a követke-
zőket fogom tenni: …
 b. Énóshoz hasonlóan arra vágyom, hogy segítsek a családtag-
jaimnak és a barátaimnak Jézus Krisztushoz jönni. Az egyik sze-
mély, akinek segíteni fogok, (a személy neve). A következőket 
megtéve fogok segíteni neki: …
 c. Énós a lámánitákért imádkozott, akik az ellenségének számí-
tottak. Énóshoz hasonlóan én is ki akarom fejezni Isten szerete-
tét azok irányába, akik nem kedvesek velem szemben. Ezt a 
következőképpen fogom tenni: …

Törekedj megvalósítani a szentírás-tanulmányozási 
naplódban megfogalmazott terveidet. Amikor hitet 
gyakorolsz Jézus Krisztus engesztelésében és bűnbá-
natot tartasz, megbocsátást és örömet tapasztalhatsz, 
és növekedni fog azon vágyad, hogy segíts másoknak.

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

Tanulmányoztam az Énós 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS 

Járom KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Miközben Járom könyvét tanulmányozod, látni fo-
god, hogy Isten betartja azon ígéretét, hogy megáldja 
azokat, akik engedelmeskednek a parancsolatainak. 
Ugyancsak tanulni fogsz a Járom idejében élt nefita 
királyok, próféták, tanítók és papok azon erőfeszíté-
seiről, hogy segítsenek a népnek bűnbánatot tartani 
és elkerülni, hogy saját vesztüket okozzák.

Ki írta ezt a könyvet?
Ezt a könyvet Énós fia, Járom írta. Apjához – valamint 
nagyapjához, Jákóbhoz, és dédnagyapjához, Lehi-
hez – hasonlóan Jákób is rendelkezett a prófétálás és 
kinyilatkoztatás lelkével (lásd Járom 1:2). Feljegyzései 
befejeztével átadta Nefi kis lemezeit fiának, Omninak.

Hol és mikor íródott?
Járom könyve megközelítőleg 59 évet ölel fel, körül-
belül Kr. e. 420-tól Kr. e. 361-ig (lásd Énós 1:25; Járom 
1:13). Nefi földjén íródott.

BEVEZETÉS 

Omni KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Omni könyvének tanulmányozása közben meg fogod 
tanulni, hogy az Úr megvédte az igazlelkű nefitákat, 
és elvezette őket Zarahemla földjére (lásd Omni 1:7, 
12–13). Omni könyve további népcsoportokról is em-
lítést tesz – a mulekitákról (vagy Zarahemla népéről), 
valamint a járeditákról –, akiket az Úr elvezetett a 
megígért földre.

Ki írta ezt a könyvet?
Omni könyvét öt különböző ember írta: Omni, Amá-
ron, Kemis, Abinádom és Amáleki. Omni Járom fia, 
Lehi és Sária ükunokája volt. Önmagát „gonosz em-
berként” jellemezte, aki „nem tartott[a] be az Úr… 
parancsolatait” (Omni 1:2). Amáron (Omni fia), Kemis 
(Amáron fivére), valamint Abinádom (Kemis fia) mind 
hozzátettek egy rövid bejegyzést a könyv tartalmához. 
Abinádom fia, Amáleki írta Omni könyvének a legna-
gyobb részét, és ő volt az utolsó, aki Nefi kis lemezeire 
írt. Ezután Benjámin királynak adta tovább azokat.

Hol és mikor íródott?
Omni könyvének szerzői valamikor Kr. e. 361 és 
Kr. e. 130 között írtak. Az első négy szerző Nefi föld-
jén vezette a feljegyzését, Amáleki pedig Zarahemla 
földjén.

10. RÉSZ: 4. NAP

Járom és Omni
Bevezetés
Járom és Omni könyve Nefi kis lemezeinek utolsó 
bejegyzéseit tartalmazzák. Járom atyjától, Énóstól 
kapta a lemezeket, és lejegyezte, a nefitáknak milyen 
nehézségekkel kellett szembenézniük, illetve milyen 
áldásokban részesültek egy körülbelül 60 évet felölelő 
időszak során. Ezután átadta a lemezeket fiának, Om-
ninak. Omni könyve öt különböző nefita feljegyzésíró 
bejegyzéseit tartalmazza, és mintegy 230 évet fed le.

Járom 1:1–15; Omni 1:5–7
Járom leírja, hogy a nefiták miként boldogulnak, amikor 
betartják az Úr parancsolatait
Hogy felkészülj egy fontos tantétel tanulmányozására, 
amelyet Járom és Omni könyvében tanítanak, olvasd el 
Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első Elnökség tagja követ-
kező élményét:

„Emlékszem arra, amikor a vadászpilótai képzésre 
készültem. Az előzetes katonai kiképzés nagy részét 
testedzéssel töltöttük. Még mindig nem tudom, hogy a 
végtelennek tűnő futás miért volt annyira elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy pilótává váljunk. Mi azonban csak 
futottunk és futottunk, és még többet futottunk.

Futás közben elkezdtem felfigyelni valamire, ami 
őszintén szólva aggasztott. Időről időre lehagytak 
olyan férfiak, akik dohányoztak, ittak, és mindenféle 
olyan dolgot csináltak, ami ellenkezett az evangélium-
mal, különösen pedig a Bölcsesség szavával.

Emlékszem, hogy ezt gondoltam magamban: »Na, 
álljunk meg egy pillanatra! Én azt gondoltam, hogy 
majd tudok futni, és nem leszek fáradt!« De bizony 
kifáradtam, és olyan emberek előztek meg, akik egé-
szen biztos, hogy nem a Bölcsesség szava szerint éltek. 
Bevallom, ez akkor igen zavart. Megkérdeztem ma-
gamtól: »Akkor tehát igaz volt-e az ígéret, vagy sem?«” 
(Legyetek türelemmel! Liahóna, 2010. máj. 58.).
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Omni könyve számos fontos eseményről számol be a 
Mormon könyve történelméből. Talán emlékszel, hogy 
Nefi idejében a nefiták különváltak a lámánitáktól, és 
az általuk Nefi földjének nevezett helyen telepedtek le. 
Ezt a vándorlást az első örökség földjétől Nefi földjéig 
vezető nyíl jelzi.

Olvasd el az Omni 1:12–13-at, és keresd ki, hogyan ke-
rültek át a nefiták Zarahemla földjére. Alá is húzhatsz 
olyan kifejezéseket ezekben a versekben, amelyek azt 
sugallják, hogy a nefiták az Úr útmutatása és hatalma 
révén utaztak. A térképen a Nefi földjétől Zarahemla 
földjéig vezető nyíl ezt a vándorlást jelzi.

Olvasd el az Omni 1:14–19-et, és keress hasonlóságo-
kat és különbségeket a nefiták és a Zarahemla földjén 
felfedezett nép között.

Felmerült-e már benned a kérdés, hogy vajon az Úr be 
fogja-e tartani, vagy hogyan fogja betartani azt az ígé-
retét, hogy parancsolatai betartásáért cserébe megáld 
majd téged?

Járom próféta, aki Énós fia volt, elmondta, hogyan 
igazolódott be az Úr egy konkrét ígérete, amelyet az 
atyáinak tett. Olvasd el a Járom 1:9-et, és jelöld be, 
mely ígéretét igazolta be az Úr a népnek.

 1. Járom megmutatta, hogy ha engedelmeskedünk 
 Isten parancsolatainak, boldogulni fogunk. Hogy 

 példákat láss erre az igazságra, tanulmányozd az alábbi szentírá-
sutalások mindegyikét, és válaszold meg a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban a hozzájuk tartozó kérdéseket:
 a. Járom 1:4–5, 8. Mi mutatja, hogy a nefiták engedelmesek 
voltak, és milyen áldásokban részesültek?
 b. Járom 1:7, 10–12. Milyen szerepet játszottak a próféták és 
más vezetők abban, hogy segítsenek a nefitáknak engedelmes-
kedni és boldogulni?
 c. Omni 1:5–7. Később miként igazolódott be még Isten ígérete?

Olvasd el, mit tanított Uchtdorf elnök és 
miről tett bizonyságot azon élménye 
kapcsán, amikor eltűnődött, hogy vajon 
az Úr valóra fogja-e váltani a Bölcsesség 
szavában adott ígéretet: „A válasz nem 
jött azonnal. Idővel azonban megtanul-

tam, hogy Isten ígéretei nem mindig olyan gyorsan 
vagy úgy teljesednek be, ahogyan mi azt remélnénk 
– az Ő időzítése szerint és az Ő módján érkeznek. 
Évekkel később világosan megláttam azoknak a fizikai 
áldásoknak a bizonyítékát, melyeket azok nyernek el, 
akik engedelmeskednek a Bölcsesség szavának 
– továbbá azokat a lelki áldásokat is, melyek az Isten 
törvényeinek való engedelmesség által azonnal 
megtapasztalhatók. Visszatekintve biztosan tudom, 
hogy az Úr ígéretei, bár lehet, hogy nem mindig gyorsan 
teljesednek be, viszont mindig biztosak” (Legyetek 
türelemmel! 58., kiemelés hozzáadva).

 2. Írj le egy élményt a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban, amikor az Úr megáldott vagy segített boldogulnod, 

amiért betartottad a parancsolatait. Tapasztalatod alapján milyen 
bizonyságot tudsz megosztani az Úrról és az ígéreteiről?

Omni 1:1–30
A feljegyzések írói elbeszélik a nefita történelmet
Omni könyvét Járom leszármazottai írták, és körülbelül 
230 évet ölel fel. Jelöld be a különböző férfiak nevét, 
akik Járom után a kis lemezeket vezették. Ezekben a 
versekben találhatók: Omni 1:1, 4, 9, 10, 12 és 25.

A nefita vándorlás 
áttekintése

Pusztaság földje
(ahol a járedita nép „csontja[i] szét-

szórva hever[tek]” [Omni 1:22])

Zarahemla földje
(ahol a nefiták csatlakoztak a 

mulekitákhoz)

Nefi földje
(a nefiták földje, miután 

különváltak a lámánitáktól)

Az első örökség földje
(ahol Lehi csoportja eredetileg 

letelepedett; a lámániták elsődleges 
lakhelye)

Nyugati-
tenger

Kudarcot vallott 
kísérlet a Nefi 
földjére való 
visszatérésre

Második kísérlet 
– Zeniff veze-

tésével – a Nefi 
földjére való 
visszatérésre
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 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen hatással volt Zarahemla népére a szentírások hiánya?
 b. Ennek tudata hogyan segíthet neked, hogy hálásabb legyél a 
szentírásokért, és nagyobb szorgalommal tanulmányozd őket?

Omni könyve két másik népcsoporttal is megismertet 
minket, akikről később fogsz majd tanulni a Mormon 
könyvében. E csoportok egyikének meghatározásához 
olvasd el az Omni 1:20–22-t, és írd a szentírásaidba e 
versek mellé: járediták. Koriántumr a járedita nemzet 
utolsó két túlélőjének egyike volt; a másik Ether pró-
féta volt. A járeditákról Ether könyvének tanulmányo-
zása során fogsz tanulni.

Hogy megtudd, ki volt az Omni könyvében említett 
utolsó népcsoport, nézd meg a térképen azt a nyilat, 
amely Zarahemla földjétől majdnem Nefi földjéig, 
majd onnan vissza Zarahemlába vezet, és azt, amely 
Zarahemla földjétől egészen Nefi földjéig vezet. Ezek 
a nyilak Zeniff népének vándorlását jelzik, akikre az 
Omni 1:27–30 tesz utalást. (E versek mellé odaírhatod, 
hogy „Zeniff népe”.) Erről a népcsoportról Móziás 
könyvének tanulmányozása során fogsz tanulni.

A Mormon könyve nem állítja, hogy minden nép 
feljegyzését tartalmazza, amely valaha is az ősi Ame-
rikában élt. A járeditákon, Zarahemla népén és Lehi 
leszármazottjain kívül voltak más népcsoportok is, akik 

az amerikai kontinensre érkeztek. Anthony W. Ivins 
elnök az Első Elnökségből a következőket mondta 
az 1929. áprilisi általános konferencián: „A Mormon 
könyve… nem mondja, hogy nem járt itt …senki [a 
Mormon könyve népei előtt]. Nem mondja, hogy nem 
jöttek utánuk más népek” (in Conference Report, Apr. 
1929, 15).

Figyeld meg az Omni 1:23–24-ben, hogy e könyv 
utolsó szakaszát Amáleki írta, aki Benjámin király 
idejében élt, a nefiták Zarahemla földjére történő 
vándorlása után. Olvasd el az Omni 1:25–26-ot, és 
jelöld be azt a felhívást, amelyet Amáleki háromszor 
is  megismétel.

Figyeld meg, hogy az 
Omni 1:25–26-ban álló 
mindhárom arra irányuló 
felhívást, hogy jöjjünk 
Krisztushoz, az és szó 
követi, valamint egy-egy 
konkrét utasítás arra 
vonatkozóan, hogy mi-
ként jöjjünk Krisztushoz. 
Olvasd át újra az Omni 
1:25–26-ot, és jelöld be, 
minek a megtételére 
biztatott minket Amáleki, 
hogy Krisztushoz jöjjünk.

A következő tanácsot 
kellett találnod 
arra vonatkozóan, 
hogy miként jöjjünk 
Krisztushoz:

• Higgy!
• Részesülj az Ő szabadításában (nyerd el engesztelé-

sének áldásait)!
• Ajánld fel Neki teljes lelkedet (add át Neki a szíve-

det, a vágyaidat és leghőbb erőfeszítéseidet – semmit 
se tarts vissza)!

• Böjtölj és imádkozz!
• Tarts ki mindvégig!

Amáleki ígéretet tett az Omni 1:26 végén azok szá-
mára, akik követik ezt a tanácsot. Keresd meg ezt az 
ígéretet, és fejezd be a következő tantételt: Ha Krisz-
tushoz jövünk, és mindvégig kitartunk, akkor   
 .

 4. Válassz egy kifejezést a Krisztushoz jövetelre vonat-
kozó fenti tanácsból, és írj vagy vázolj fel a szentírás-ta-

nulmányozási naplódban egy egy-két perces beszédet arról, 
hogyan jöhetünk Krisztushoz az adott tantétel követése által.

A szentírások feljegyzői gyak-
ran ismétlések segítségével 
hangsúlyozták ki a fontos 
igazságokat. Amikor ismét-
lődő szavakat, kifejezéseket 
és elgondolásokat fedezel 
fel, próbáld megérteni, miért 
kerültek hangsúlyozásra, és 
mit szeretne az Úr, mit tanulj 
belőlük.

Keress ismétlődő 
szavakat, kifejezéseket 
és elgondolásokat 
a szentírásokban!
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Például beszéded szólhat arról, hogy a böjt és az ima miként 
segíthet nekünk Krisztushoz jönni. Beszédedben (1) felolvasha-
tod az Omni 1:25–26-ot és elmagyarázhatod saját szavaiddal 
a választott kifejezést; (2) felolvashatsz további szentírásokat, 
amelyek jobban kifejtik vagy elmélyítik a kifejezés jelentését; 
(3) megoszthatsz egy élményt a saját életedből vagy egy ismerő-
söd életéből, amely az adott kifejezést példázza; illetve (4) meg-
oszthatod gondolataidat, érzéseidet és bizonyságodat.
A tanítód felkérhet rá, hogy a következő órán mondd 
el a beszédedet, de megoszthatod egy családi est alkal-
mával vagy más körülmények közepette is.

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

Tanulmányoztam Járom és Omni könyvét, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS 

Mormon szavaihoz
Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A Mormon szavai tanulmányozása során növelheted 
abba vetett hitedet, hogy „az Úr minden dolgot tud” 
(Mormon szavai 1:7), és hogy Ő irányítja szolgáit céljai 
megvalósításában. Történelmi beszámolóként a könyv 
mintegy összeköti Nefi kis lemezeit (1 Nefi–Omni) 
Mormon azon kivonatával, melyet Nefi nagy lemeze-
iről készített (Móziás–4 Nefi). Mormon szavai segít-
hetnek neked jobban megérteni, hogy Mormon mely 
feljegyzéseket kivonatolta, amikor összeállította a 
Mormon könyvét. Bemutatja továbbá Benjámin király 
hitét és tetteit.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon írta ezt a könyvet. Mormon próféta, törté-
netíró, valamint a Mormon könyve nagy részének 
kivonatolója és összeállítója volt. Róla kapta nevét 
a Mormon könyve. Emellett nefita hadvezér és igaz-
lelkű apa is volt. Moróni próféta az ő fia volt.

Hol és mikor íródott?
Ezt a könyvet Mormon írta körülbelül Kr. u. 385-ben, 
miután „tanúja [volt] nép[e], a nefiták majdnem teljes 
pusztulásának” (Mormon szavai 1:1). Mormon nem 
jegyezte le, hol volt, amikor ezt a könyvet írta.

BEVEZETÉS 

Móziás KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Móziás könyve tanulmányozása során erőteljes bi-
zonyságokat olvasol majd Jézus Krisztus küldetéséről. 
Olyan népekről is tanulni fogsz, akiket az Úr a bűn 
fogságából vagy fizikai elnyomás alól szabadított ki. 
Ezenfelül megtanulod, hogy néhány ember, többek 
között Benjámin király, Abinádi és Alma igazlelkű 
erőfeszítései hogyan hoztak hatalmas áldásokat má-
soknak. Ugyanakkor azt is látni fogod, hogy az olyan 
emberek, mint Zeniff és fia, Noé király rossz döntései 
miként okoztak negatív következményeket saját ma-
guk és népük számára.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon több másik író feljegyzését gyűjtötte egybe 
és kivonatolta Móziás könyvének összeállításához. 
A könyv Móziás után kapta a nevét, aki Benjámin 
király fia volt. Móziás próféta, látnok, kinyilatkoztató 
és király volt, aki körülbelül Kr. e. 124-től Kr. e. 91-ig 
uralkodott Zarahemlában. A nevét nagyapja, Móziás 
után kapta, aki szintén Zarahemla királya volt (lásd 
Omni 1:12–13, 19).

Mormon számos feljegyzésből állította össze Móziás 
könyvét. Kivonatolta és idézte a Móziás által vezetett 
feljegyzéseket Nefi nagy lemezeiről, melyek részle-
tesen leírták a nefiták történetét Zarahemla földjén 
(lásd Móziás 1–7; 25–29). Zeniff feljegyzéseiből is 
merített, melyek Zeniff népének történetét beszélik 
el attól az időtől kezdve, hogy elhagyták Zarahem-
lát, egészen addig, amíg vissza nem tértek oda (lásd 
Móziás 7–22). Mormon továbbá idézett és kivonatolt 
bizonyos részeket Alma írásaiból is, aki megőrizte 
Abinádi szavait (lásd Móziás 17:4), és saját népéről is 
vezetett feljegyzéseket (lásd Móziás 18; 23–24).

Hol és mikor íródott?
A Móziás könyvéhez forrásként felhasznált eredeti 
feljegyzések valószínűleg Kr. e. 200 és Kr. e. 91 között 
íródtak. Mormon ezeket valamikor Kr. u. 345 és 385 
között kivonatolta. Mormon nem jegyezte le, hol volt, 
amikor ezt a könyvet összeállította.

11. RÉSZ: 1. NAP

Mormon szavai– 
Móziás 2
Bevezetés
A Mormon szavai mintegy összeköti Nefi kis lemezeit 
és Mormon Nefi nagy lemezeiről készített kivona-
tát. Ez a könyv, amely közel 400 évvel Jézus Krisztus 
születése után íródott, rövid magyarázatot tartalmaz 
arra vonatkozóan, hogy mik Nefi kis lemezei, valamint 
hogy Mormon miért érezte szükségét, hogy a többi 
szent írás mellé foglalja ezeket is. A Mormon szavai ér-
tékes meglátásokat is nyújt arról, hogy Benjámin király 
miért volt olyan nagy hatással a népére.

Nefi kis lemezeit főként lelki kérdéseknek, valamint 
a próféták szolgálatának és tanításainak szentelték. 
Nefi nagy lemezei főként a nép világi történelmét 
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tartalmazták, melyeket a királyok vezettek, Nefivel 
kezdődően. (Lásd 1 Nefi 9:2–4.) Móziás idejétől fogva 
azonban a nagy lemezek szintén tartalmaztak fontos 
lelki jelentőséggel bíró feljegyzéseket.

Mormon lemezei, vagyis a Joseph Smithnek átadott 
aranylemezek tartalmazták Mormonnak a Nefi nagy 
lemezeiről készített kivonatát, sok magyarázó kiegé-
szítéssel. Ezek az aranylemezek tartalmazták továbbá a 
történelmi feljegyzés folytatását Mormontól, valamint 
fia, Moróni kiegészítéseit is.

A Móziás 1 Benjámin király a fiai számára adott tanítá-
sainak feljegyzése. Azt tanította nekik, hogy a szentí-
rások segítenek emlékeznünk Istenre és betartanunk 
a parancsolatait. Ahogy Benjámin király élete végéhez 
közeledett, szeretett volna beszédet intézni népéhez 
a királyként végzett szolgálatáról, és arra buzdítani 
őket, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Benjámin 
király beszéde a Móziás 2–5-ben került lejegyzésre. 
Említést tesz Krisztus szenvedéséről és engeszteléséről, 
az igazság és az irgalom szerepéről, valamint annak 
szükségességéről, hogy szövetség által magunkra 
vegyük Krisztus nevét. Beszéde elején, amely a Mó-
ziás 2-ben olvasható, Benjámin király kihangsúlyozta, 
hogy mások szolgálata által kell Istent szolgálnunk, és 
beszélt azok boldog állapotáról, akik betartják a paran-
csolatokat.

Mormon szavai 1:1–11
Mormon azt tanítja, hogy Isten bölcs célból őrzött meg 
bizonyos feljegyzéseket
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor a Lélek valami-
nek a megtételére ösztönzött téged. Tudtad pontosan, 
hogy milyen következményei lesznek, ha követed a 
sugalmazást? Miből merítettél elhatározást és hitet 
ahhoz, hogy a sugalmazás szerint cselekedj?

Mormon prófétának azt parancsolta Isten, hogy ké-
szítsen kivonatot népe feljegyzéseiből, melyeket Nefi 
lemezein vezettek. Kr. u. 385 körül, amikor épp átadni 
készült kivonatolt feljegyzéseit fiának, Moróninak, kö-
vetett egy késztetést, noha nem tudta, mivégre adatott.

Talált valamit, miközben a feljegyzések között kutatott. 
Olvasd el a Mormon szavai 1:3-at, hogy megtudd, mit 
talált. (Az „ezeket a lemezeket” kifejezés Nefi kis le-
mezeire utal, melyek az 1 Nefitől Omniig terjedő részt 
tartalmazták.) Olvasd el a Mormon szavai 1:4–6-ot, és 

1 Nefitől 
Omniig

Kis lemezek

Mormon szavai

Móziástól 
4 Nefiig

Nagy lemezek

esetleg be is jelölheted a szentírásaidban, hogy miért 
örült Mormon, amikor meglátta, mit tartalmaznak ezek 
a kis lemezek.

Olvasd el a Mormon szavai 1:7-et, és keresd meg, 
miért vette bele Mormon ezeket a kis lemezeket a 
Nefi lemezeiről készített kivonatába. Bejelölheted a 
szentírásaidban ezt a tantételt: „az Úr minden dolgot 
tud”. Ha megérted és hiszed ezt az igazságot, hitet 
alakíthatsz ki ahhoz, hogy engedelmeskedj azoknak a 
késztetéseknek, amelyeket a Szentlélektől kapsz.

Nefi parancsot kapott az Úrtól, hogy készítse el a kis 
lemezeket és írja le rájuk népe szent dolgait (lásd 
1 Nefi 9:3). Akkor Nefi kijelentette: „Az Úr tehát meg-
parancsolta nekem, hogy készítsem el ezeket a leme-
zeket egy általa ismert bölcs célból, mely célt én nem 
ismerem” (1 Nefi 9:5).

Ez a cél évszázadokkal később vált ismertté, 1828-ban, 
amikor Joseph Smith próféta elkezdte az aranylemezek 
fordítását. Először 116 oldalnyi kéziratot fordított le 
Mormonnak a nagy lemezekről készített kivonatából, 
majd ezek az oldalak elvesztek vagy ellopták őket, 
amikor Joseph megengedte Martin Harrisnek, hogy 
elvigye őket. Az Úr azt mondta Josephnek, hogy ne 
fordítsa le újból az elveszett részt, mert gonosz embe-
rek azt tervezik, hogy megváltoztatják az elveszett ol-
dalak szavait, ezáltal pedig megkérdőjelezhetővé teszik 
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a Mormon könyve eredetiségét. Az Úr azt az utasítást 
adta neki, hogy fordítsa le a kis lemezeken álló tör-
ténetet, amely ugyanazt az időszakot ölelte fel. Ez a fel-
jegyzés nagyobb hangsúlyt fektetett a szent dolgokra. 
(Lásd T&Sz 10:10, 41–43; lásd még 1 Nefi 9:3–4.)

Ez az élmény jelentős bizonyítékul szolgál arra, hogy 
az Úr minden dolgot tud, amely be fog következni. 
Tudta, hogy szükség lesz a kis lemezeken álló történeti 
feljegyzésre, így aztán késztetést adott Mormonnak, 
hogy belefoglalja a lemezeket a kivonatába.

Ezen igazság ismerete hogyan segíthet neked, amikor 
késztetéseket kapsz a Lélektől?

 1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan al-
kalomról, amikor te vagy egy ismerősöd a Szentlélektől 

kapott késztetés szerint cselekedtetek még akkor is, ha először 
esetleg nem értettétek a késztetés miértjét. Írj arról, hogy érzésed 
szerint hogyan készülhetsz fel jobban az Úr késztetéseinek felis-
merésére és követésére. Ne feledd, hogy amikor hithűen követed 
az Úr Lelkének sugalmazásait, akkor az Úr munkálkodni fog 
„benn[ed], hogy akarata szerint cseleked[j]” (Mormon szavai 1:7).

Mormon szavai 1:12–18
Benjámin király legyőzi a lámánitákat, és igazlelkűségben 
uralkodik
Benjámin király igazlelkű király volt, akinek számos 
akadállyal kellett megküzdenie uralkodása idején, 

ideértve a lámánitákkal vívott háborút és a népe 
közötti tanbéli viszálykodást. Benjámin király „az Úr 
erejével” vezette a nefiták seregeit ellenségeik ellen, 
és végül békét teremtett az országban (lásd Mormon 
szavai 1:13–14). „Sok szent ember” segítségével mun-
kálkodott a hamis próféták és hamis tanítók megdön-
tésén, akik viszálykodást idéztek elő a nép között, és 
ezzel együtt megteremtette az igazlelkűségből fakadó 
békességet is (lásd Mormon szavai 1:15–18).

Olvasd el a Mormon szavai 1:12–18-at, és az üresen 
hagyott helyekre írd be azoknak a verseknek a számait, 
amelyek a leginkább tanítják az alábbi igazságokat:

• Az Úr prófétákat hív el, akik békességre vezet-
hetik az embereket még a kihívások közepette is. 
--------------------

• Amikor követjük a próféták sugalmazott irányítását, 
békére lelhetünk. --------------------

• Az Úr erejével le tudjuk győzni a kihívásokat. 
--------------------

Móziás 1:1–18
Benjámin király a szentírások fontosságáról tanítja a fiait
Képzeld el, milyen lenne az életed, ha soha nem álltak 
volna rendelkezésedre a szentírások, hogy olvasd és 
tanulmányozd őket, illetve soha nem tanítottak volna 
téged belőlük.
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értékeljenek minket. De az igazlelkűségre kell össz-
pontosítanunk, nem az elismerésre; a szolgálatra, nem 
a rangra” (“To the Women of the Church,” Ensign, Nov. 
1992, 96).

Tanulmányozd a Móziás 2:16–17-et, és jelöld be azt a 
tantételt, amelyet Benjámin királytól a szolgálatról ta-
nulunk: Amikor embertársainkat szolgáljuk, akkor 
Istent szolgáljuk. (A Móziás 2:17 szentírás-memori-
ter. Jó ötlet lehet jellegzetes módon megjelölni, hogy 
később könnyen meg tudd találni.)

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor valaki meg-
áldotta az életedet a neked nyújtott szolgálatával. 
Hogyan mutattad ki (vagy mutathattad volna ki) a 
nagyrabecsülésedet Istennek azért az emberért, aki 
igazlelkűen szolgált mind téged, mind pedig Istent? 
Hogyan mutattad ki nagyrabecsülésedet az adott sze-
mélynek?

Miután Benjámin király mások szolgálatának szüksé-
gességéről tanította népét, tanított arról is, hogy Isten 
milyen sokféleképpen áld meg minket, amiért nekünk 
hálásnak kell lennünk felé.

 3. A Móziás 2:19–24, 34 tanulmányozása közben gon-
dolkodj el azon, hogy Isten milyen sokféleképpen áld meg 

téged. Gondolkodj el azon, hogyan tudnád kimutatni felé a hálá-
dat. Azután válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanul-
mányozási naplódban:
 a. Miért utalt Benjámin király a „haszontalan szolgák” kifeje-
zéssel magára, a népére és ránk?
 b. Miért fontos emlékeznünk arra, hogy Isten adósai vagyunk?

Benjámin király szavai arra tanítanak minket, hogy ami-
kor érezzük, hogy adósai vagyunk Istennek, szol-
gálni akarunk másokat, és a hálánk is növekszik.

Benjámin király arról tanította fiait, hogy miben lett 
volna más az életük, ha nem rendelkeztek volna a 
szentírásokkal. Amint az a Móziás 1:3–5-ben feljegy-
zésre került, azért hogy segítsen fiainak megérteni a 
szentírások jelentőségét, háromszor is elismételte kü-
lönféle formában ezt a kifejezést: „ha nem lettek volna 
ezek a dolgok [a szentírások]”.

 2. A Móziás 1:1–8 elolvasása közben keresd meg, mi-
lyen áldásokat vesztettek volna el a nefiták, ha nem ren-

delkeztek volna a szentírásokkal. Hasonlítsd össze a tanultakat 
az Omni 1:17–18-cal. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj 
három-négy mondatot a következő mondatrész folytatásaként: 
Ha nem rendelkeznék a szentírásokkal, akkor…

A szentírásaidba beírhatod a következő tantételt a 
Móziás 1:1–8 mellé: A szentírások kutatása segít 
megismernünk és betartanunk a parancsolatokat.

Benjámin király tanította népét arról, hogy milyen fon-
tos hűnek lenni a parancsolatokhoz, és elmondta, mi 
történik azokkal, akik gonosszá válnak, noha egykor 
„az Úrnak… igen kedvelt népe” voltak (Móziás 1:13). 
Olvasd el a Móziás 1:13–17-et, és hasonlítsd össze a 
Móziás 1:13-at az Alma 24:30-cal. Azután határozz 
meg legalább öt következményt, melyek azokat érik, 
akik elfordulnak az Úrtól. Ezeket a következményeket 
bejelölheted vagy megszámozhatod a szentírásaidban.

Móziás 2:1–41
A nefiták összegyűlnek, hogy meghallgassák Benjámin 
király szavait
Olvasd el a Móziás 2:1–9-et, és írd be a válaszokat az 
alábbi kérdésekre:

• Kik gyűltek össze?   
 

• Hol gyűltek össze?   
 

• Milyen előkészületeket tettek, hogy a hatalmas 
tömeg hallhassa Benjámin király szavait?   
 

Hogy jobban megérthesd Benjámin király jellemét, 
olvasd el a Móziás 2:11–15-öt, és határozz meg olyan 
kifejezéseket, amelyek arról tanúskodnak, hogy Benjá-
min király az igazlelkűségre és a szolgálatra összpon-
tosított, semmint a rangra vagy az elismerésre.

Azután gondolkodj el Howard W. Hunter 
elnök következő kijelentésén: „Ne 
törődjetek túlságosan a ranggal. Emlékez-
tek a Szabadító tanácsára azokkal kapcso-
latban, akik a »főhelyet« és az »elölűlést« 
keresik? »A ki a nagyobb közöttetek, 

legyen a ti szolgátok« (Máté 23:6, 11). Fontos, hogy 
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Benjámin király a Móziás 2:34-ben azt tanította, hogy 
meg kell adnunk Mennyei Atyánknak mindazt, amink 
van és amik vagyunk. Gondolkodj el azon, te hogyan 
tudnád megadni Istennek mindazt, amid van és ami 
vagy. Emlékezz arra, hogy amikor betartod Isten pa-
rancsolatait és arra törekszel, hogy őszinte szolgálatot 
nyújts, Ő megáld téged.

A Móziás 2 utolsó versei fontos figyelmeztetést tar-
talmaznak, melyet Benjámin király a népének adott. 
Láttál-e már olyan táblát, amelyen az a szó állt, hogy 
„Vigyázz!”? (Ez lehetett például egy olyan tábla, 
amely magasfeszültségű vezetékre figyelmeztetett, 
vagy kőomlásra, vadállatokra, illetve sebes folyású 
áramlatra.) Olvasd el a Móziás 2:32–33, 36–38-at, és 
keresd ki, mit mondott Benjámin király a népének, 
mire vigyázzanak. (A jaj szócska a 33. versben bánatra 
és nyomorúságra utal.) Írj egy mondatot arról, mi fog 
történni azokkal, akik „nyíltan fellázad[nak] Isten 
ellen” (37. vers), vagyis akik tudatosan megszegik Isten 
parancsolatait.   
 

Olvasd el a következő kijelentést: „Néhányan szánt 
szándékkal szegik meg Isten parancsolatait, arra 
számítva, hogy majd később bűnbánatot tartanak, 
például mielőtt templomba mennének vagy missziót 
szolgálnának. Az efféle szándékos bűn gúnyt űz a Sza-
badító engeszteléséből” (A fiatalság erősségéért [füzet, 
2011]. 28.).

David A. Bednar elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
annak fontosságáról beszélt, hogy felismerjük, amikor 
elhúzódunk a Lélektől:

„Igyekezzünk… felismerni, amikor… 
»visszahúzód[unk] az Úr Lelkétől…«  
(Móziás 2:36). […]

A norma világos. Ha valami, amit gon-
dolunk, látunk, hallunk vagy teszünk, 

eltávolít bennünket a Szentlélektől, akkor egyszerűen 
ne gondoljunk rá, ne nézzük, ne hallgassuk, és ne 
tegyük azt a bizonyos dolgot. Például ha valami, amit 
szórakoztatásra szántak, elidegenít minket a Szent-
lélektől, akkor az a szórakozás biztosan nem nekünk 
való. Mivel a Lélek nem tűri azt, ami közönséges, nyers 
és szemérmetlen, ezek a dolgok tényleg nem nekünk 
valók. Amikor olyan tevékenységekbe fogunk, amelyről 
tudjuk, hogy kerülnünk kellene, mert azzal elriasztjuk 
az Úr Lelkét, akkor azok a dolgok határozottan nem 
valók nekünk” (Hogy Lelke mindig velünk legyen. 
Liahóna, 2006. máj. 29–30.).

Gondolkodj el azon, mit veszítenek el az emberek 
– néha anélkül, hogy észrevennék –, amikor vissza-
húzódnak a Lélektől. Olvasd el a Móziás 2:40–41-et, 
és keresd ki, mit szeretett volna Benjámin király, min 
gondolkodjunk el és mire emlékezzünk.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban:
  a. Írj le néhány olyan élményt, amelyek megtanítot-

tak arra, hogy ha engedelmeskedsz az Úrnak, áldott leszel mind 
fizikailag, mind lelkileg.
 b. Válaszd ki életed egy területét, amelyen szeretnél nagyobb 
engedelmességet tanúsítani Isten parancsolatai iránt. Írj le egy 
célkitűzést, mellyel fejlődhetsz.

Szentírás-memoriter – Móziás 2:17
Olvasd el a következő szentírásokat: Máté 22:36–40; 
25:40; és Móziás 2:17. Készíts szentíráslistát, -láncot 
vagy -csokrot e szentírások egymáshoz kapcsolásával. 
Ez a szentírás-tanulmányozási módszer segíteni fog 
tisztábban látnod és jobban megértened a jelentésüket.

Magyarázd el, milyen kapcsolatban állnak egymással 
az összefűzött szakaszok.   
 

Gondolkodj el a következő kérdéseken:

• Érezted-e már, hogy egy másik személy szolgálata 
által Istent szolgáltad? Mikor?

• Milyen konkrét dolgokat tehetsz valakiért az 
életedben, amit a Szabadító is megtenne, ha itt 
lenne?

 5. Miután dolgoztál a Móziás 2:17 memorizálásán, írd le 
emlékezetből a szentírás-tanulmányozási naplódban.

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

Tanulmányoztam a Mormon szavai –Móziás 2-t, és a mai napon 
elvégeztem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

11. RÉSZ: 2. NAP

Móziás 3
Bevezetés
A népéhez intézett beszéde folytatásaként Benjámin 
király elmondta nekik, hogy egy angyal beszélt neki Jé-
zus Krisztus szolgálatáról. Benjámin király bizonyságot 
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tett arról, hogy a Jézus Krisztusba vetett hiten és a 
bűnbánaton keresztül szabadulást nyerhetnek azok 
is, akik bűnt követtek el. Arról is tanított, hogy  Jézus 
Krisztus engesztelése révén az egyének le tudják 
vetkőzni a természetes embert, ha engednek a Szent 
Lélek hívásainak.

Móziás 3:1–10
Benjámin király átadja egy angyal szavait az engesztelésről

A Móziás 3 tanulmányozása során keresd meg, mi a 
forrása a „nagy öröm örvendetes hírei[nek]” (Móziás 
3:3).

Olvasd el a Móziás 3:1–5-öt, és keresd meg, mit 
mondott az angyal Benjámin királynak. Az angyal 
kijelentette, hogy Benjámin király népének van oka 
örvendezni és örömmel eltelni.

Mi állt az angyal üzenetében, ami örömmel tölthette el 
a nefitákat?   
 

Olvasd el a Móziás 3:5–10-et, és jelölj meg benne olyan 
szavakat vagy kifejezéseket a Szabadítóval és az Ő 
szolgálatával kapcsolatban, amelyek segítenek jobban 
megbecsülnöd az Ő halandó szolgálatát.

 1. Válassz ki két kifejezést, amelyeket bejelöltél, és 
fejtsd ki a szentírás-tanulmányozási naplódban, mit taní-

tanak ezek neked, hogy segítsenek jobban megértened és meg-
becsülnöd a Szabadító szolgálatát.

A Móziás 3:5–10 sok tant és tantételt tanít. Ezek közül 
ez az egyik legfontosabb: Jézus Krisztus azért szenve-
dett, hogy megszabadulhassunk a bűneinktől. Beír-
hatod a szentírásaidba ezt a tant a Móziás 3:7–9 mellé.

Miután elolvastad a Móziás 3:7–9-et, olvasd el a Lu-
kács 22:44-et és a Tan és a szövetségek 19:16–18-at. 

Rajzold be, mennyi vizet öntenél a  pohárba, 
ha csak meg akarnád kóstolni.

Rajzold be, mennyi vizet öntenél a 
 pohárba, ha a szomjadat szeretnéd oltani.

Rajzold be, mennyi vizet öntenél a 
 pohárba, ha tudnád, hogy a víz az örömet 

jelképezné.

Milyen további meglátásokat nyújt a Móziás 3? 
Hogyan segít a Móziás 3 értékelnünk mindazt, amin a 
Szabadító keresztülment?

Olvasd el a következő kijelentést James E. Talmage el-
dertől a Tizenkét Apostol Kvórumából a Szabadítónak 
a Gecsemáné kertjében átélt szenvedéséről:

„Krisztus kínszenvedését a kertben fel 
nem foghatja a korlátolt elme, sem 
hevességét, sem pedig okát tekintve. […] 
Oly mértékben kínlódott és nyögött terhe 
alatt, ahogyan azt a földön élő bármely 
más lény még csak lehetségesnek sem 

tartaná. Nem csupán testi fájdalomtól vagy lelki kíntól 
szenvedett olyan gyötrelmesen, hogy attól minden 
pórusából vérzett, hanem a lélek azon szellemi haláltu-
sájától is, amelyet csak Isten volt képes megtapasztalni. 
[…] A gyötrelem azon órájában Krisztus találkozott 
mindazokkal a szörnyűségekkel, amelyeket Sátán, 
»a világ fejedelme« [János 14:30] kimérhetett rá, és le 
is győzte azokat. […]

Valamilyen tényleges és ijesztően valóságos, ám az em-
ber számára felfoghatatlan módon a Szabadító magára 
vette az emberiség bűneinek súlyát, Ádámtól kezdve a 
világ végezetéig” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 613).

 2. Írj egy olyan élményedről a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amely segített megtudnod, hogy Jézus Krisz-

tus a Szabadító. Hogyan nyújt örömöt az életedben az erre az él-
ményre való emlékezés?

Móziás 3:11–27
Benjámin király elmondja, 
hogyan vetkőzzük le a 
természetes embert
Amikor Benjámin király 
folytatta népe tanítását, 
elmondta nekik, hogyan 
áldja meg Isten gyermekeit 
az engesztelés. Tanított 
arról is, hogy miként vet-
kőzhetjük le a természetes 
embert és válhatunk szen-
tekké a Szabadító engesz-
telésének segítségével.

Hogy jobban meg tudd érteni, hogyan áldja meg 
Isten gyermekeit az engesztelés, olvasd el a következő 
szentírásrészeket, és írj rövid jellemzést azon ember-
csoportokról, akik az adott versek tanúsága alapján 
áldottak lesznek Jézus Krisztus engesztelése révén:

• Móziás 3:11   
 

Amikor felidézed korábbi lelki 
élményeidet, a Szentlélek 
újból tanúságot tesz neked az 
igazságokról, amelyeket ta-
nultál. Ezen élmények lejegy-
zése a naplódban megmutatja 
az Úrnak, hogy emlékezni 
szeretnél a kezére az életed-
ben, és ez segíteni is fog az 
emlékezésben.

Élményekre való 
emlékezés
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• Móziás 3:16   
 

Fontos tudni, hogy bár Jézus Krisztus engesztelést 
hozott azok bűneiért is, akik nem ismerik az evangé-
liumot – akik tudatlanságban halnak meg –, nekik is 
bűnbánatot kell tartaniuk és hitet kell gyakorolniuk 
Jézus Krisztusban a lélekvilágban ahhoz, hogy szabadí-
tást nyerhessenek (lásd T&Sz 131:6; 138:31–34). Az Úr 
továbbá kinyilatkoztatta azt is, hogy a gyermekek Isten 
szemében ártatlanul születnek, és Sátánnak nincsen 
hatalma a megkísértésükre. Míg felelősségre vonha-
tóvá nem válnak nyolc éves korukban, a kisgyermekek 
szabadítást nyernek Jézus Krisztus engesztelése által, 
anélkül, hogy bűnbánatot kellene tartaniuk vagy meg 
kellene keresztelkedniük (lásd Moróni 8:8–15; T&Sz 
29:46–47; 137:10).

A Jézus Krisztus evangéliumáról kapott tudásunknak 
megfelelően kell cselekednünk. Olvasd el a Móziás 
3:12–13-at, és húzd alá azokat a szavakat és kifejezé-
seket, amelyek azt tanítják, hogy ha hitet gyakorlunk 
Jézus Krisztusban és bűnbánatot tartunk, akkor 
meg leszünk szabadítva a bűneinktől.

Gondolj vissza a pohár képére, amely „örömmel” volt 
tele. Idézd fel az angyal szavait, aki kijelentette, hogy 
öröm származik abból, hogy megértjük a Szabadító 
küldetését és engesztelését (lásd Móziás 3:4–5). E 
jelkép ellentétének megértéséhez olvasd el a Móziás 
3:24–27-et. Húzd alá, miből fognak inni az ítélet nap-
ján azok, akik úgy döntenek, nem tartanak bűnbánatot.

Mi fog történni azokkal, akik úgy döntenek, hogy nem 
gyakorolnak hitet Jézus Krisztusban és nem bánják 
meg a bűneiket?   
 

Miután tanított népének a Szabadító engeszteléséről, 
illetve a bűnbánat és a Szabadítóba vetett hit szüksé-
gességéről, Benjámin király megtanította nekik, ho-
gyan vetkőzzék le természetük bűnös részét, és miként 
váljanak szentekké az engesztelés által.

Olvasd el a Móziás 3:19-et, és keress olyan szavakat 
vagy kifejezéseket, amelyeket esetleg nem értesz. 
Hasznos lehet beírni a szentírásaidba három meghatá-
rozást e vers közelében. A „természetes ember” olyan 
valaki, aki úgy határoz, hogy inkább a test szenve-
délyei, kívánságai és érzékei befolyásának enged, 
mintsem a Szent Lélek késztetéseinek. „Engedni” azt 
jelenti, hogy alárendeljük magunkat valakinek vagy 
valaminek. A Szentlélek „hívásai” meggyőzőek és 
kellemesen hívogatók. A Móziás 3:19 szentírás-memo-
riter. Jó ötlet lehet jellegzetes módon megjelölni, hogy 
később könnyen meg tudd találni.

 3. Írd fel a szentírás-tanulmányozási naplódba „A termé-
szetes ember levetkőzése” fejlécet, és sorold fel alatta, mit 

tanít a Móziás 3:19, mit kell tennünk a „természetes ember” le-
vetkőzéséhez. Karikázd be azt, amelyen érzéseid szerint jelenleg a 
legfontosabb lenne dolgoznod. Készíts tervet ennek megtételére.

Az egyik tantétel, amelyet a Móziás 3:19 tanít, az, hogy 
ha engedünk a Szent Lélek hívásainak, akkor le tudjuk 
vetkőzni a természetes embert Krisztus engesztelésé-
nek segítségével.

Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit jelent 
„enged[ni] a Szent Lélek hívásainak”.   
 

Olvasd el a következő kijelentést Neal A. Maxwell elder-
től a Tizenkét Apostol Kvórumából a természetes ember 
levetkőzéséről: „A személyes igazlelkűség, hódolat, ima és 
szentírás-tanulmányozás elengedhetetlen ahhoz, hogy 
levetkőzzük »a természetes embert« (Móziás 3:19)” (A 
világ csábításai és kísértései. Liahóna, 2001. jan. 44.).

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan törekszel engedni a Szent 

 Lélek hívásainak az életedben?
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 5. Mit tehetsz azért, hogy még teljesebben engedj „a 
Szent Lélek hívásainak” az életedben? Írj le egy célkitű-

zést a szentírás-tanulmányozási naplódban, amely segíteni fog 
jobbá válnod ezen a területen ezen a héten. Fontolóra veheted, 
hogy az egyik olyan jellemvonáson munkálkodsz a Móziás 3:19-
ből, amely segít gyermekivé válnunk – mint amilyen az, hogy en-
gedékenyek vagyunk, szelídek, alázatosak, türelmesek, telve 
szeretettel, és hajlandók vagyunk alávetni magunkat mindazon 
dolgoknak, amelyeket az Úr „jónak lát kiszabni” ránk.

 6. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódban néhány 
olyan akadályt az életedben, amelyek meggátolják, hogy 

engedj a Lélek hívásainak.

Szentírás-memoriter – Móziás 3:19
 7. Hogy segítsen észben tartanod vagy memorizálnod a 
Móziás 3:19-et, elolvashatod egymás után háromszor. Az 

ismétlés segíteni fog megismerned a vers tartalmát. Ezt követően 
próbálj meg annyit leírni a szentírás-tanulmányozási naplódba a 
versből vagy a vers elgondolásaiból, amennyit csak tudsz, anél-
kül, hogy belenéznél a szentírásba. Próbáld meg hangosan elis-
mételni a verset különböző alkalmakkor, például sétálás, 
testedzés vagy lefekvéshez készülődés közben. Ha ezt egymás 
után több napon megteszed, az segíteni fog memorizálnod és 
emlékezetben tartanod az e versben álló fontos tantételeket.

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

11. RÉSZ: 3. NAP

Móziás 4
Bevezetés
Benjámin király tanításai nagy hatással voltak minda-
zokra, akik hallották őt. Ezek az emberek hitet gya-
koroltak az engesztelésben, bűnbánatot tartottak, és 
elnyerték bűneik bocsánatát. Benjámin király azután 
megtanította nekik, mit kell tenniük, hogy megtartsák 
bűneik bocsánatát. Kijelentette, hogy mindannyian 
olyanok vagyunk, mint a koldusok, mert teljes mér-
tékben Istentől függünk a szabadításunkért. Benjámin 
király figyelmeztetett minket arra, hogy állandóan 
ügyelnünk kell a gondolatainkra, a szavainkra és a 
cselekedeteinkre.

Móziás 4:1–8
A sokaságot megszállja a Lélek, és bocsánatot nyernek 
bűneikre
Képzeld el, hogy egy barátod ezt kérdezi tőled: „Hon-
nan tudhatom, hogy megbocsátást nyertem egy bizo-
nyos bűnre?” Hogyan válaszolnál?

Tanulmányozd a Móziás 4:1–3-at, és keress benne 
olyan elgondolásokat, amelyek segíthetnek választ 
adnod a barátod kérdésére. Írd le, mit felelnél:   
 

Az ezekben a versekben tanított egyik tantétel így 
hangzik: Ha hitet gyakorolunk Jézus Krisztusban 
és őszinte bűnbánatot tartunk, akkor elnyerjük bű-
neink bocsánatát. Az ilyen bűnbánat fontos szerepet 
játszik abban, hogy örömünk és nyugodt lelkiismere-
tünk lehessen.

Ha valaki feltesz nekünk egy kérdést, általában választ 
akarunk adni. Most, miközben azon gondolkodsz, 
hogyan válaszolnál barátod kérdésére, gondolkodj el 
azon, hogyan felelnél a kérdésre kérdéssel. Elmélkedj 
a Móziás 4:1–3-on és a következő kijelentésen, melyet 
F. Burton Howard elder, a Hetvenek nyugalmazott 
tagja mondott: „Amikor teljes mértékben megbántátok 
a bűneiteket, benső békességet fogtok érezni. Valami-
képpen tudni fogjátok, hogy bocsánatot kaptatok, mert 
a teher, amelyet oly hosszú időn át cipeltetek, hirtelen 
már nincsen ott. Eltűnt, és tudjátok is, hogy eltűnt” 
(“Repentance,” Ensign, May 1983, 59).

Gondolj ki egy kérdést, amelyet feltehetnél a bará-
todnak, hogy segíts neki meglátni, honnan tudhatjuk, 
hogy bűnbocsánatot nyertünk.

Hasznos lehet tisztázni két kifejezés jelentését a 
Móziás 4:1–3-ban, miközben a kérdésen gondolkodsz, 
amelyet feltehetnél. „Saját testi mivoltu[n]kban” látni 
magunkat azt jelenti, hogy felismerjük bukott vagy 
földi állapotunkat. Úgy tekinteni magunkra, „mint akik 
kevesebbek a föld poránál” azt jelenti, hogy a föld pora 
engedelmeskedik Isten parancsainak (lásd Hélamán 
12:7–8), azonban Isten gyermekei nem mindig enge-
delmeskednek a parancsainak.

Barátod kérdésére például így tudsz kérdéssel felelni: 
Nyugodt lelkiismereted van-e, amikor arra gondolsz, 
hogy megbántad a bűnöd? Öröm tölt-e el?

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Benjámin népe „azon rendkívüli hit miatt [nyerte el bűnei bo-
csánatát], melyet Jézus Krisztusba vetettek” (Móziás 4:3). A Mó-
ziás 4:1–2-ben feljegyzett mely cselekedetek tanúskodtak a 
hitükről? Neked milyen hozzáállást kell tanúsítanod, és milyen 
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érzéseket kell táplálnod, amelyek hasonlatosak Móziás népe 
hozzáállásához és érzéseihez?
 b. Hogyan gyakorolhatsz hitet Jézus Krisztusban, amikor bűneid 
bocsánatára törekszel?

Miután látta népe bűnbánó hozzáállását, Benjámin 
király megtanított nekik néhány olyan dolgot, ame-
lyet meg kell tenniük, hogy szabadítást nyerjenek. A 
Móziás 4:4–8 olvasása közben keresd meg, mit kell 
tennünk, hogy szabadítást nyerjünk.

Magyarázd el vagy mondj példát arra, hogyan próbálod 
megtenni a Benjámin király által felsorolt dolgokat:

Az Úrba helyezd bizalmadat:   
 

Légy szorgalmas parancsolatainak megtartásában:   
 

Tarts ki a hitben, méghozzá életed végéig:   
 

Móziás 4:9–30
Benjámin király megtanítja, hogyan tartsuk meg bűneink 
bocsánatát
Miután a nefiták elnyerték bűneik bocsánatát, Ben-
jámin király megtanította nekik, hogyan tartsák meg 
ezt a tiszta és bűntelen állapotot. Fusd át a Móziás 
4:9–11, 26, 28, 30-at, és keresd meg, mit kell hinnünk 
és tennünk, hogy megtartsuk bűneink bocsánatát. A 
következő táblázatba vezesd be, amit találtál:

A bűnök bocsánatának megtartása

Hinni Tenni

Benjámin király sok dolgot tanított a népének, amint 
az a Móziás 4:9–30-ban le van jegyezve, de az egyik 
legfontosabb tantétel, amelyet tanított, ez: Ha mega-
lázkodunk Isten előtt, és krisztusi tulajdonságokat 
törekszünk kialakítani magunkban, akkor meg 
tudjuk tartani a bűneink bocsánatát.

 2. Benjámin király azt tanította, hogy hinnünk kell 
 Istenben (lásd Móziás 4:9), és mindig emlékezetben kell 

tartanunk Isten nagyságát (lásd Móziás 4:11). A szentírás-tanul-
mányozási naplódban írd le, milyen élményeid voltak neked vagy 
egy ismerősödnek, amelyek segítettek felismerned, hogy Isten 

valós, nagy hatalma van, és szeret téged. Szerinted miért fontos 
megérteni és észben tartani Isten hatalmát, jóságát és szerete-
tét? Milyen hatással vannak ezek az életedre, ha szem előtt tar-
tod őket?

Benjámin király leírta, mit tesznek azok, akik megpró-
bálják megtartani bűneik bocsánatát. Tanulmányozd a 
Móziás 4:12–16-ot, hogy megismerd, milyen cseleke-
deteket határozott meg Benjámin király. 

 3. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy 
a Benjámin király által leírt tettek miként mutatják azt, 

hogy az emberek bűneik bocsánatának megtartására töreksze-
nek. Fel tudsz sorolni néhány további tettet, amelyek arról tanús-
kodhatnak, hogy valaki megpróbálja megtartani bűnei 
bocsánatát? Sorolj fel egy vagy több esetet, amikor megsegítettél 
valakit, akiknek szüksége volt rá.

Benjámin király mindannyiunkat koldusokhoz ha-
sonlított, mert mindannyian teljes mértékben Istentől 
függünk mindenben, amink csak van. Ez a hasonlat 
segíthet jobban értékelnünk az Úrtól kapott áldása-
inkat. Olvasd el a Móziás 4:19–21-et, és keresd meg, 
milyen tekintetben vagyunk mindannyian olyanok 
Isten szemében, mint a koldusok.

Gondolkodj el az Istentől való függésedről. Milyen ál-
dásért tudnál köszönetet mondani Mennyei Atyádnak 
ebben a pillanatban?

Miután tanított arról, hogy folyamatosan szükségünk 
van Isten segítségére, Benjámin király arra kért min-
ket, gondolkodjunk el azon, hogyan kellene bánnunk 
azokkal, akik segítséget kérnek tőlünk. Tanulmányozd 
a Móziás 4:26–27-et, és keresd meg, hogyan kell bán-
nunk a szükséget látókkal.

 4. Jegyezd le a következő kérdésre adott válaszodat a 
szentírás-tanulmányozási naplódban: Benjámin király a 

Móziás 4-ben álló tanításainak szem előtt tartása hogyan segít-
het nagyobb könyörületet tanúsítanod azok iránt, akiknek lelki 
vagy fizikai szükségletei vannak?

 5. Fordíts egy percet a ma tanulmányozott szentírások 
átgondolására. Éreztél-e valamilyen benyomást a Szentlé-

lektől arra vonatkozóan, hogy mit kell tenned, az alapján, amit 
Benjámin király tanításaiból tanultál? Jegyezd fel ezt a benyo-
mást a szentírás-tanulmányozási naplódban.
Ne feledd: az Úr mély szeretetet táplál irántad. Amikor 
megbánod minden helytelen tettedet, és megteszel 
minden tőled telhetőt, hogy kövesd a Szabadító példá-
ját, akkor megtarthatod bűneid bocsánatát.
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Szentírás-memoriter – Móziás 4:30
Olvasd fel hangosan a Móziás 4:30-at. Milyen kapcso-
lat van a gondolataid, a szavaid és a tetteid között?

Ezra Taft Benson elnök a következőképp jellemezte ezt 
a kapcsolatot: „Legyenek tiszta gondolataitok! Azok, 
akiknek tiszták a gondolatai, nem hajtanak végre pisz-
kos tetteket. Isten előtt nemcsak a cselekedeteitekért, 
hanem a gondolataitok kordában tartásáért is felelő-
sek vagytok. […] A régi közmondás még mindig igaz: 
gondolatot vettek és tetteket arattok, tetteket vettek 
és szokásokat arattok, szokásokat vettek és jellemet 

arattok, a jellemetek 
pedig meghatározza örök 
rendeltetéseteket. Ahogy 
gondolkodik az ember, 
úgy is fog cselekedni. 
(Lásd Péld. 23:7.)” (in 
Conference Report, Oct. 
1964, 60).

 6. Amikor megtanu-
lod kordában tartani 

a gondolataidat, abban az ál-
dásban lesz részed, hogy krisz-
tusibbá válsz szavaidban és 
tetteidben. A szentírás-tanul-
mányozási naplódban írd le 
annak egy-két módját, hogy 
miként tudod kordában tartani 
a gondolataidat, hogy még 
krisztusibbak legyenek.

   7.  Írd le a 
 következőket a mai 

feladatok alá a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

gondolatok

szavak

tettek

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

11. RÉSZ: 4. NAP

Móziás 5–6
Bevezetés
A Móziás 5 Benjámin király – népéhez intézett – be-
szédének befejezését tartalmazza, amely a Móziás 2-
ben kezdődött. A Benjámin király szavaiba vetett 
hitének köszönhetően a nép hatalmas szívbéli vál-
tozást tapasztalt meg. Szövetségre léptek Istennel, 
és magukra vették Jézus Krisztus nevét. Ahogy az 
feljegyzésre került a Móziás 6-ban, Benjámin király 
a fiára, Móziásra ruházta a királyság feletti uralkodás 
jogát, Móziás pedig igazlelkűen, apja példáját követve 
uralkodott.

Móziás 5:1–4
Benjámin király népe hatalmas változást tapasztal meg
Gondolkodj el a következő kérdéseken: Kívántad-e 
valaha is azt, hogy meg tudj változtatni magadon vala-
mit? Mit tettél ennek érdekében?

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a következő szavakkal beszélt arról, hogy mindannyi-
unknak meg kell tapasztalnunk egy hatalmas változást 
az életünkben: „…Jézus Krisztus evangéliumának 
lényege alapvető és maradandó változást von maga 
után a természetünkben, mely »a Szent Messiás 
érdemei[re], és irgalm[ára] és kegyelm[ére]« (2 Nefi 
2:8) támaszkodva lehetséges. Ha úgy döntünk, hogy a 
Mestert követjük, azt választjuk, hogy megváltozunk, 
vagyis lelkileg újjászületünk” (Újjá kell születnetek. 
Liahóna, 2007. máj. 20.).

Beírhatod a következő állítást a szentírásod margójára 
a Móziás 5:2 mellé: „Ha úgy döntünk, hogy a Mestert 
követjük, azt választjuk, hogy megváltozunk.”

Szerinted milyen személyes változások mellett dön-
tünk, amikor úgy döntünk, hogy Jézus Krisztust követ-
jük?   
 

Richard G. Scott elder a Tizen-
két Apostol Kvórumából arra 
buzdított minket, hogy írjuk 
le a benyomásokat, amelye-
ket kapunk: „Írjátok le egy 
biztos helyre azokat a fontos 
dolgokat, melyeket a Lélektől 
tanultok. Észre fogjátok venni, 
hogy amikor leírjátok értékes 
benyomásaitokat, még több 
ilyenben fogtok részesülni. 
Továbbá a tudás, amelyre 
szert tesztek, végigkísér majd 
titeket az egész életeteken át. 
Mindig, éjjel és nappal, bárhol 
legyetek is, bármit tegyetek 
is, törekedjetek felismerni és 
követni a Lélek útmutatását!” 
(“To Acquire Knowledge and 
the Strength to Use It Wisely,” 
Ensign, June 2002, 32).

A kapott benyomások 
leírása
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Nézd át a Móziás 3 és a Móziás 4 fejezet-összefogla-
lóit, hogy felidézd, mi állt Benjámin király beszédének 
középpontjában. Benjámin király a beszéde végén azt 
kérdezte a néptől, hogy elhiszik-e a szavakat, amelye-
ket Jézus Krisztus engeszteléséről tanított nekik (lásd 
Móziás 5:1). Olvasd el a Móziás 5:2–4-et, és keresd ki, 
mi változott az emberek szívében, miután meghallgat-
ták királyuk szavait. Olvasás közben segítségedre lehet, 
ha tudod: a Móziás 5:2-ben álló „hajlandóság” szó az 
egyén hozzáállására, vágyaira vagy vérmérsékletére utal.

Olvasd el David A. Bednar elder követ-
kező megállapítását: „Jézus Krisztus 
evangéliuma sokkal többet foglal magá-
ban annál, hogy csak elkerüljük, legyőz-
zük a bűnt, és megtisztuljunk attól és a 
többi rossz hatástól az életünkben; az 

evangélium azt is megkívánja, hogy tegyünk jót, 
legyünk jók, és váljunk jobbá. […] Ahhoz, hogy a Szent 
Lélek úgy változtassa meg szívünket, hogy ne legyen 
bennünk »hajlandósá[g] arra, hogy gonosz dolgot 
tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk« 
(Móziás 5:2) – ahogyan Benjámin király népe –, el 
kellett fogadnunk a szövetséggel járó felelősséget. Ez 
a hatalmas változás nem egyszerűen a keményebb 
munka következménye, vagy a nagyobb egyéni 
fegyelem kifejlesztése. Sokkal inkább vágyaink, 
motivációink és természetünk alapvető megváltoztatá-
sának következménye, melyet Krisztus Urunk engesz-
telése tett lehetővé. A lelki célunk az, hogy legyőzzük 
a bűnt és a bűnre ösztönző vágyunkat” (lásd Ártatlan 
kéz és tiszta szív. Liahóna, 2007. nov. 81–82.).

 1. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent hatalmas szívbéli változást átélni? 
( Móziás 5:2.)
 b. Amikor Jézus Krisztus követését választjuk, miért kell megvál-
toztatnunk a hajlandóságunkat is, nem csupán a viselkedésünket?
 c. Szerinted miért szükséges Jézus Krisztus engesztelése ahhoz, 
hogy változás mehessen véghez bennünk?

Tanulmányozd a Móziás 5:2, 4-et, és keresd meg, mit 
tettek az emberek, ami miatt lehetővé vált számukra e 
hatalmas szívbéli változás bekövetkezése. Be is jelöl-
heted a szentírásaidban ezeket a dolgokat. Emlékezz 
rá: Benjámin király szavai Jézus Krisztus engesztelésé-
nek erejéről szóltak, népe pedig nagy hittel fogadta e 
szavakat.

Az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből ta-
nulunk, így hangzik: Ha hitet gyakorolunk Jézus 
Krisztusban és elnyerjük a Szentlelket, hatalmas 
szívbéli változást tapasztalhatunk meg.

 2. A Móziás 5:1–4 és a fenti tantétel tanulmányozása 
alapján írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit 

tehetnél, hogy nagyobb hitet gyakorolj a Szabadítóban. Milyen 
konkrét dolgokat tudsz megtenni mostantól kezdve, hogy na-
gyobb hitet gyakorolj, ami előidézheti és fenntarthatja életedben 
a hatalmas szívbéli változást?

Móziás 5:5–15
Benjámin király népe szövetségre lép Istennel és új  
nevet kap
Miután Benjámin király népe hatalmas szívbéli vál-
tozást tapasztalt, szövetségre kívántak lépni az Úrral. 
Keress olyan szavakat vagy kifejezéseket a Móziás 5:5-
ben, amelyek megmutatják, milyen elkötelezettséget 
tanúsított Benjámin király népe e szövetség megkötése 
és megtartása iránt.

Amikor szövetségeket kötünk Istennel, Ő szabja meg a 
szövetség feltételeit, mi pedig elfogadjuk azokat. Isten 
cserébe bizonyos áldásokat ígér nekünk az engedel-
mességünkért (lásd T&Sz 82:10). A szövetségkötés 
az egyik módja annak, hogy megmutassuk az Úrnak: 
őszintén vágyunk Őt szolgálni.

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A Móziás 5:5 mely kifejezései emlékeztetnek téged azon ígé-
retekre, melyeket minden úrvacsoravételkor megújítunk?
 b. Szerinted a szövetségek megkötése és betartása hogyan segít 
neked a szívbéli változás megtartásában?

Lapozz vissza a Móziás 1:11–12-höz. Benjámin király 
egyik célja népe összegyűjtésével az volt, hogy nevet 
adjon nekik. Olvasd el a Móziás 5:6–7-et, és jelöld be, 
milyen nevet adott Benjámin király a népének, miután 
megkötötték szövetségüket az Úrral.

Ezek a versek a következő tantételt tanítják: Szent 
szövetségek által magunkra vesszük Jézus Krisztus 
nevét. Olvasd el a Móziás 5:8–14-et, és keresd meg, 
miért szükséges magunkra vennünk Jézus Krisztus 
nevét.

Milyen áldásokkal jár, ha Jézus Krisztus neve a szí-
vünkbe van írva?   
 

Mi miatt töröltethet ki a név a szívünkből?   
 

Olvasd el a Móziás 5:15-öt, és keresd meg, milyen 
ígéreteket tesz az Úr azoknak, akik megtartják a szö-
vetségeiket.

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, milyen ér-
zéssel tölt el, amikor arra gondolsz, hogy Jézus Krisztus 
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neve a szívedbe van írva. Írd le egy-két okát annak, hogy miért 
szeretnéd megtartani és soha el nem veszíteni ezt a nevet.

Móziás 6:1–7
Móziás megkezdi uralkodását királyként
Olvasd el a Móziás 6:3-at, és keresd ki, mit tett Benjá-
min király, mielőtt elbocsátotta a sokaságot.

Mit tett Benjámin király, hogy segítsen a népének em-
lékezni a szövetségekre, amelyeket kötöttek?   
 

 5. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan 
segítenek neked a papsági vezetőid és a tanítóid a szö-

vetségeid betartásában.

Benjámin király három évvel e beszéd elmondása után 
halt meg. Olvasd el a Móziás 6:6–7-et, és keresd meg, 
hogyan követte Móziás király az atyja igazlelkű vezető-
ként mutatott példáját.

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

Tanulmányoztam a Móziás 5–6-ot, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

12. RÉSZ: 1. NAP

Móziás 7–8
Bevezetés
Móziás király Benjámin király fia volt, aki a Mormon 
könyvében említett első Móziás fia volt. Mintegy 80 
évvel azelőtt, hogy Móziás király lett, egy Zeniff nevű 
ember kivezette a nefiták egy csoportját Zarahemlá-
ból, hogy visszaköltözzenek Nefi földjére (lásd Omni 
1:27–30). A Móziás 7 elmondja, hogy Móziás király 
megengedte egy bizonyos Ammonnak, „aki erős és 
hatalmas férfi volt” (Móziás 7:3), és egy kisebb cso-
portnak, hogy útnak induljanak Nefi földjére (melyet 
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olykor Lehi-Nefi földjének is neveztek), és kiderítsék, 
mi történt Zeniff csoportjával. Ammon rátalált Zeniff 
népének leszármazottaira, akiket most Zeniff unokája, 
Limhi vezetett. Ammon érkezése reményt adott Lim-
hinek és a népének, akiket gonoszságuk a lámániták 
rabságába hajtott. Korábban, miközben megpróbál-
ták megtalálni Zarahemlát, hogy segítséget kérje-
nek, Limhi népének egy csoportja 24 aranylemezre 
bukkant, melyeken bevésések voltak. Amikor Limhi 
megkérdezte Ammont, hogy le tudja-e fordítani a 
bevéséseket, Ammon elmondta, hogy egy látnok, mint 
Móziás király, képes az ősi feljegyzések lefordítására.

A Móziás 7–24 áttekintése
Előfordult-e már, hogy szabadulni szerettél volna rossz 
érzésektől, egy fájdalmas helyzetből, egy nagy kihívást 
jelentő vagy nyomasztó körülménytől, illetve a bűntu-
dattól? Azoknak az embereknek a tapasztalatai, akikről 
a Móziás 7–24-ben fogsz tanulni, a szabadulásról taní-
tanak majd – arról, hogy hol keresd, hogyan idézheted 
elő, és azt is, hogyan várj rá. Figyelj fel arra, hogyan 
vonatkoztathatod saját életedre Zeniff népének és 
leszármazottainak történeteit, ideértve azt a vágyukat 
is, hogy megszabaduljanak valamitől, ami nyomasztó 
volt számukra.

A Móziás 7 tanulmányozása előtt hasznos lehet, ha 
megismerkedsz a Móziás 7–24-ben feljegyzett külön-
féle utazásokkal. A következő tevékenység áttekintést 
nyújt számodra ezekről az utazásokról, melyekre egy 
körülbelül 80 évet felölelő időszak során került sor 
(Kr. e. 200 és Kr. e. 120 között). Az ábrához tartozó 
táblázat megfelelő rovata elmagyarázza, mi történt az 
utazások között.

Utazás Ki utazott és hova?

1 Zeniff és más nefiták Zarahemlából Nefi földjére 
utaztak, mely addigra a lámániták kezébe került. 
E nefiták között belső viszálykodás támadt. A 
túlélők visszatértek Zarahemlába (lásd Omni 
1:27–28; Móziás 9:1–2).

2 Zeniff másokkal együtt elhagyta Zarahemlát, és 
Nefi földjén telepedett le (lásd Omni 1:29–30; 
Móziás 9:3–7).

Zeniff halála után fia, Noé, gonoszságban uralkodott. Az Úr 
elküldte Abinádi prófétát, hogy bűnbánatra intse a népet. 
Alma, Noé király egyik papja, befogadta Abinádi üzenetét, 
és másoknak is tanította (lásd Móziás 11–18).

3 Alma a Mormon vizéhez menekült, később pedig 
a hívők egy csoportját elvezette Hélám földjére 
(lásd Móziás 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

A lámániták megtámadták Noé népét Nefi földjén. Noét 
később megölték, és fia, Limhi vette át az uralkodást. Limhi 
népe a lámániták rabságába került (lásd Móziás 19–20).

4 Limhi elküldött egy nefita csoportot, hogy 
keressék meg Zarahemlát. Miután eltévedtek a 
vadonban, a csoport felfedezte egy elpusztult 
nemzet maradványait, és találtak egy 24 
aranylemezre írott feljegyzést is (lásd Móziás 
8:7–9; 21:25–27).

5 Ammon és még tizenöten útnak indultak 
Zarahemlából, hogy megkeressék azokat, akik 
visszatértek Nefi földjére (lásd Móziás 7:1–6; 
21:22–24).

6 Limhi és népe elmenekültek a lámánitáktól; 
Ammon és fivérei Zarahemlába vezették őket 
(lásd Móziás 22:10–13).

Miután Limhi népe kiszabadult, a lámániták sereget küldtek 
utánuk. A sereg eltévedt a pusztában, amikor rábukkant 
Almára és népére Hélám földjén. A lámániták rabságba 
hajtották őket. Alma népe segítségért imádkozott, hogy 
kiszabadulhassanak (lásd Móziás 22–24).

7 Az Úr kiszabadította Almát és népét, és elvezette 
őket Zarahemlába (lásd Móziás 24:20–25).

Írd be az egyes utazások számát a megfelelő körbe a 
térképen:
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A Limhi által segítségért 
küldött csoport rátalált a 
járedita nemzet maradvá-
nyaira. Tévesen azt hitték, 
hogy Zarahemlát találták 
meg, és hogy az ottani 
nefiták elpusztultak (lásd 
a térképen a 4. utazást). A 
járedita nemzetről Ether 
könyvében fogsz tanulni.

Limhi király összegyűj-
tötte népét, hogy bemu-
tassa nekik Ammont. 
Limhi beszélt népének 
a lámániták alatti rab-
ságukról, és reményét 
fejezte ki, hogy Isten ha-
marosan megszabadítja 
őket (lásd Móziás 7:17–
19). Olvasd el a Móziás 
7:20, 24–26-ot, és jelöld 
be, milyen okokból került 
rabságba Limhi népe. (A 
Móziás 7:26-ban említett próféta Abinádi, akit a nép a 

Móziás 7:1–8:4
Ammon megtalálja Nefi földjét (Lehi–Nefi földjét), és Limhi 
király elmondja, hogy népe hogyan jutott rabságba
A Móziás 7-ben Ammon és további 15 erős férfi útnak 
indult Zarahemlából, hogy megtudják, mi történt azok-
kal, akiket Zeniff 80 évvel azelőtt Nefi földjére vezetett 
(lásd Móziás 7:2; lásd még az 5. utazást a térképen). 
Mihelyt megérkeztek Nefi földjére, Ammont és három 
fivérét elfogták és börtönbe vetették (lásd Móziás 
7:6–11). Két nap múlva kihozták őket a börtönből, és 
Limhi király – aki Zeniff unokája volt – kikérdezte őket. 
Olvasd el a Móziás 7:12–15-öt, és figyeld meg, mivel 
magyarázta Ammon, miért tartózkodik Nefi földjén, és 
hogyan reagált erre Limhi.

A Móziás 7:14 párhuzamba állítható a Móziás 21:25–
26-tal. Olvasd el ezeket a verseket is, hogy jobban 
megértsd, miért volt, hogy Limhi „rendkívül megö-
rült”, amikor megtudta, honnan jött Ammon.

A Móziás 21:25–26-ból megtudottak alapján magya-
rázd el röviden, miért örült annyira Limhi, amikor 
megtudta, hogy Ammon Zarahemlából jött:   
 

A lábjegyzetek hasznos 
utalásokat tartalmazhatnak 
további szentírásokra, vala-
mint kapcsolódó témakörökre 
a Kalauz a szentírásokhoz 
részben. A lábjegyzetek hasz-
nálata segíthet jobban megér-
tened tanokat és tantételeket, 
történeteket, és nehéz sza-
vakat vagy elgondolásokat. 
Próbáld meg tanulmányozni 
a lábjegyzeteket több vershez 
vagy egy egész fejezethez, 
amikor a feladatul kijelölt ré-
szeket olvasod. Megjelölheted 
azokat a lábjegyzeteket, ame-
lyek különösen hasznosnak 
bizonyulnak.

Lábjegyzetek 
használata

Zarahemla földje

Nefi földje 
( Lehi-Nefi 

földje)

24 aranylemez  
(Ether könyve)

Hélám földje

Mormon vize

A járedita nemzet 
maradványai (Nem tudjuk, milyen távol volt északi 

irányban a járediták földje Zarahemlától.)
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gonosz Noé király uralkodása idején vetett tűzre, még 
mielőtt Ammon megérkezett volna földjükre.)

Bejelölheted a következő kifejezést a Móziás 7:24-ben: 
„nagy okunk van a gyászolásra”, hogy segítsen 
emlékezned arra, hogy a gonoszságnak, vagyis a 
bűnnek mindig megvannak a következményei. Ebben 
az esetben sokakat megöltek, amikor a lámániták rájuk 
támadtak, a nép egésze pedig rabságba esett. Gyá-
szolni annyit tesz: szomorúságot vagy megbánást 
érezni. Gondolkodj el azon, hogy éreztél-e már így 
„a gonoszság miatt”.

Noha jobb nem elkövetni a bűnt, közelebb visz Is-
tenhez az, ha tanulsz a hibáidból, Istenhez fordulsz 
segítségért, és bűnbánatot tartasz. Olvasd el a Móziás 
7:29–32-t, és keress további bizonyítékokat arra, hogy 
Limhi megértette, milyen kapcsolat van népe gonosz-
ságai és az általuk megtapasztalt szomorúság között. 
(A 30. versben szereplő „pelyváját… fogják learatni” 
kifejezés azt jelenti, hogy valami értéktelent fognak 
kapni; a 31. versben álló „a keleti szelet fogják learatni” 
kifejezés azt jelenti: el fogják pusztítani őket.)

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírásnaplód-
ban:

 a. Bűneink következményei miként lehetnek hasznosak a szá-
munkra? Hogyan tudjuk alkalmazni, amit tanultunk, és nem el-
követni újból a bűnt?
 b. Miért fontos felismerni és elismerni, hogy mennyire súlyosak 
a bűneink? Miért fontos Isten szerint való szomorúságot érezni 
miattuk? (Lásd 2 Korinthusbeliek 7:10; az Isten szerint való szo-
morúság annak mélységes felismerése, hogy tetteink megbántot-
ták Mennyei Atyánkat.) Miért fontos nem halogatni bűneink 
felismerését, és bánatot érezni miattuk?

Miután Limhi elmagyarázta népének bűneik súlyos-
ságát, bizonyos dolgok megtételére buzdította őket. 
Jelöld meg a Móziás 7:33-ban, minek a megtételére 
biztatta Limhi a népét.

Limhi népének tapasztalatából azt tanuljuk, hogy a 
bűneink felismerése, valamint a felettük érzett, 

Isten szerint való szomorúság elvezethet minket 
odáig, hogy az Úrhoz fordulunk szabadításért.

Képzeld el, hogy egy barátod vagy családtagod megbá-
nást érez bűneiért, és őszinte vágya van, hogy bűnbá-
natot tartson és az Úrhoz forduljon, de nem pontosan 
tudja, hogy mit kell tennie. Olvasd át a Móziás 7:33-at, 
és nézd át azokat a kifejezéseket, amelyek arra taníta-
nak, hogyan kell igazán „az Úrhoz fordul[ni]”.

 2. A szentírásnaplódban írj egy levelet ennek a barátnak 
vagy családtagnak, és tanítsd meg neki, hogyan forduljon 

az Úrhoz. Oszd meg vele azt a három kifejezést, amelyet a Mó-
ziás 7:33-ban találtál, és magyarázd el mindegyik jelentését akár 
azzal, hogy (1) saját szavaiddal fogalmazod meg, akár azzal, 
hogy (2) példát mondasz arra, hogy milyen tetteket vagy maga-
tartást láthatunk megnyilvánulni egy olyan ember életében, aki 
az adott kifejezés alkalmazására törekszik.

Gondolkodj el azon, hogy neked vannak-e olyan meg 
nem bánt bűneid, amelyek szomorúságot és megbá-
nást okozhatnak számodra vagy szeretteid számára. 
Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a következő tanácsot adta a bűnbánat folyamatá-
nak elkezdésével kapcsolatban: „Nézzetek utána és 
elmélkedjetek, hogy eldöntsétek, vétketeket mennyire 
tartja komolynak az Úr. Ez gyógyító bánathoz és lel-
kiismeret-furdaláshoz vezet. Annak őszinte vágyát is 
elhozza magával, hogy változzatok és készen álljatok a 
megbocsátás minden feltételének alávetni magatokat” 
(“Finding Forgiveness,” Ensign, May 1995, 76).

Móziás 8:5–21
Ammon tudomást szerez a 24 járedita lemezről, és mesél 
Limhinek egy látnokról, aki le tudja fordítani őket
Idézd fel a 4. utazásból az e lecke elején álló térkép-
ről, hogy azok, akik megpróbálták megtalálni a Za-
rahemlába vezető utat, egy egész elpusztult nemzet 
maradványaira bukkantak. Találtak 24 aranylemezt is, 
amelyet elvittek Limhi királynak (lásd Móziás 8:5–9). 
Limhi megkérdezte Ammont, ismer-e valakit, aki képes 
lefordítani a lemezeket (lásd Móziás 8:12). Ammon 
elmondta neki, hogy néhány embernek hatalom adatik 
Istentől a fordításra. Olvasd el a Móziás 8:13-at, és 
jelöld be, hogy nevezte Ammon azokat, akiknek mega-
datott ez a képesség.

Ammon elmondta, hogy Móziás, a zarahemlai nefita 
király, látnok. Nézd át a Móziás 8:16–18-at, és jelöld be, 
milyen további képességek adatnak meg a látnoknak a 
fordítás hatalmán kívül.

Ezek a versek azt tanítják, hogy az Úr prófétákat, 
látnokokat és kinyilatkoztatókat küld az emberi-
ség javára. Ma az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol 
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Nézd meg az utazások térképét az előző leckében. 
Emlékszel Ammon útjára, amikor rátalált Limhire és 
népére? Nyisd ki a szentírásodat a Móziás 7–8-nál, 
és nézd meg, mikor került sor az e fejezetekben leírt 
eseményekre (a dátumokat a lap alján vagy a fejezet 
fejlécében találod). Vesd össze ezt a Móziás 9:1-hez 
kapcsolódó dátummal. Hány évet ugrunk vissza az 
időben a Móziás 8 és a Móziás 9 között?

Olvasd el Mormon Zeniff 
feljegyzéséhez írt elősza-
vát közvetlenül a Mó-
ziás 9 előtt.

Zeniff, Limhi nagyapja, 
egy nefita csoportot 
vezetett, hogy visszatérje-
nek Nefi földjére Annyira 
vágyott valamire, hogy 
talán nem vette számba, 
hova vezethetnek a vá-
gyai. Olvasd el a Móziás 
9:1–4-ben, mit tett Zeniff, 
hogy megszerezze, amit 
akart. („Túl buzgónak” lenni azt jelenti, hogy túlságosan 
lelkesedni valamiért vagy túlságosan hevesen érdek-
lődni valami iránt.)

Zeniff túlzott buzgósága oda vezetett, hogy a lámánita 
király félrevezette őt. Olvasd el a Móziás 9:5–7, 10-et, 
hogy meglásd, mit eredményezett Zeniff túlbuzgósága.

Amikor csak lehetséges, 
figyeld meg a dátumokat a 
Mormon könyvében. A dátu-
mok ismerete (melyeket a láb-
jegyzetekben vagy a fejezetek 
összefoglalóiban találsz) se-
gíteni fog jobban megértened 
a tanulmányozott események 
sorrendjét.

Dátumok a 
szentírásokban

Kvórumának minden tagját prófétaként, látnokként és 
kinyilatkoztatóként támogatjuk.

Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
ezt tanította: „Ez a 15 férfi, akiket prófétaként, látnok-
ként és kinyilatkoztatóként támogatunk, isteni erőt 
kapott ahhoz, hogy lássa azt, amit [mások] néha nem 
lát[nak]” (lásd Óvakodjatok a mosolygós szemek mö-
gött megbúvó gonosztól! Liahóna, 2005. máj. 47.).

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírásnaplód-
ban:

 a. Szerinted miért bölcs dolog hallgatni azokra, akik képesek 
meglátni azt, amit te nem látsz?
 b. Miként szolgálta a javadat az, hogy hallgattál a modernkori 
prófétákra, látnokokra és kinyilatkoztatókra?
 c. Milyen módokon tanulhatsz a modernkori prófétáktól, látno-
koktól és kinyilatkoztatóktól?

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

Tanulmányoztam a Móziás 7–8-at, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

12. RÉSZ: 2. NAP

Móziás 9–10
Bevezetés
Benjámin király uralkodása alatt Zeniff kivezette a 
nefiták egy csoportját Zarahemlából, hogy letelepedje-
nek a lámániták között Nefi földjén. Mivel a lámániták 
királya azt tervezte, hogy rabságba hajtja Zeniff népét, 
megengedte nekik, hogy maradjanak. A lámániták 
hamis hagyományai és a nefiták iránti gyűlölete végül 
háborúhoz vezetett. Amikor a lámániták rabságba 
akarták hajtani őket, Zeniff népe az Úrhoz fordult, aki 
megerősítette őket, és segített nekik kiűzni a lámánitá-
kat a földjükről.

Móziás 9:1–13
Zeniff kivezet egy nefita csoportot, hogy visszatérjenek Nefi 
földjére
Volt-e veled olyan, hogy valamit nagyon erősen akar-
tál? Ma egy olyan férfiről fogsz tanulni, aki nagyon 
erősen akart valamit, és látni fogod, milyen következ-
ményekkel járt az, hogy a vágyai szerint cselekedett.
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 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírásnaplód-
ban:

 a. Mit nem látott Zeniff azon túlbuzgó vágya miatt, hogy birto-
kolja Nefi földjét?
 b. Milyen mai példákat látsz, néhány fiatal minek a megszerzé-
sét kívánhatja túlságosan buzgóan?
 c. Szerinted milyen veszélyekkel jár, ha lassúak vagyunk emlé-
kezni az Úrra, amikor döntéseket hozunk az életünkben?

12 év elteltével Zeniff népe igen felvirágzott. A lá-
mánita király aggódni kezdett, hogy nem tudja őket 
rabságba hajtani, ahogyan eredetileg tervezte, így aztán 
elkezdte felkészíteni a népét a velük való hadakozásra 
(lásd Móziás 9:11–13).

Móziás 9:14–10:22
A lámániták kísérlete, hogy Zeniff népét rabságba hajtsák
Karikázd be életed azon területeit, ahol több támoga-
tást vagy erőt szeretnél kapni: iskolai munka; kísér-
téseknek való ellenállás; barátokkal való kapcsolatok; 
vezetés; munka; családtagokkal való kapcsolatok; 
készségek, tehetségek, képességek fejlesztése.

A Móziás 9–10 tanulmányozása során keress egy olyan 
tantételt, amely segíteni fog megértened, mit tegyél, 
hogy több erőt kapj életed e területein. A Móziás 9–10 
két olyan alkalomról is beszámol, amikor a lámániták 
harcba indultak Zeniff és a népe ellen.

 2. Másold át az alábbi táblázatot a szentírásnaplódba, 
elég helyet hagyva az egyes szentírásutalások alatt, hogy 

beírhasd a válaszodat. Tanulmányozd az adott verseket, és keresd 
meg, mit tett Zeniff népe és mit tettek a lámániták, hogy erőt 
kapjanak. Töltsd ki a táblázatot a talált információval.

Mit tett a 
nép, hogy 
felkészül-
jön?

Mit tettek 
azért, hogy 
az Úrba 
vessék a 
bizalmukat?

Mi lett az 
eredmény?

Zeniff és a 
népe

Móziás 
9:14–16

Móziás 9:17 Móziás 9:18

A lámániták Móziás 
10:6–8

Móziás 10:11 Móziás 
10:19–20

• Milyen hasonlóságokat látsz aközött, ahogyan Zeniff 
népe és a lámániták hozzáálltak a harchoz?   
 

• Milyen különbségeket látsz aközött, ahogyan Zeniff 
népe és a lámániták hozzáálltak a harchoz?   
 

Az egyik tanulság, amelyet a Móziás 9:17–18-ból tanul-
hatunk, az, hogy az Úr megerősít minket, ha min-
den tőlünk telhetőt megteszünk és Őbelé vetjük a 
bizalmunkat.

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírásnaplódban: 
Életem mely területein tudnék még inkább bízni az Úrban, 

és kérhetném arra, hogy erősítsen meg?
 4. Jelöld meg a Móziás 9:18 első három sorát. Azután 
kérj meg egy felnőttet, akiben megbízol (egyik szülődet, 

egyházi vezetődet vagy tanítódat), hogy ossza meg veled egy él-
ményét egy olyan alkalomról, amikor az Úrhoz fordult segítsé-
gért, és érezte az Ő megerősítését. Figyeld meg, mit tett az adott 
személy, hogy elnyerje az Úr erejét. Írj a szentírásnaplódban arról, 
amit tanultál.
Előfordult már veled, hogy dühös lettél valakire, és 
haragot tartottál – hogy úgy érezted, soha nem fogod 
tudni megbocsátani vagy elfeledni, amit tett? Ismer-
tél-e olyan embert, aki úgy tűnt, hogy gyűlöl téged? 
Mielőtt Zeniff és a népe másodjára is harcba indult, 
Zeniff elmondta a népének, a lámániták miért érez-
nek gyűlöletet a nefiták iránt. Tanulmányozd a Móziás 
10:11–18-at, és keresd meg, hogy Lámán és Lemuel 
leszármazottai miért folytatták a gyűlölködést Nefi 
leszármazottaival szemben. Jelöld be az igazságtalanul 
bántak velük és a haragudtak szavakat.

Gondolkodj el a következő kérdéseken:

• Miért gyűlölték olyan mélyen a lámániták a nefitá-
kat?

• Kinek árt, amikor mérgesek vagyunk, vagy nem 
vagyunk hajlandóak megbocsátani?

• Milyen hatással lehet a harag és a haragtartás a 
családodra vagy leendő gyermekeidre?

Olvasd el Donald L. Hallstrom elder, a Hetvenek 
Elnöksége tagja következő élményeit, és keresd ki, mit 
tanácsolt, mit tegyünk, amikor úgy érezzük, megbán-
tottak minket, vagy mérgesek vagyunk valakire:

„Sok évvel ezelőtt egy olyan szívfájdalom-
nak voltam tanúja, mely tragédiába 
torkollott. Egy fiatal pár első gyermekük 
születésére készülődött. Életük megtelt 
várakozással és izgalommal e hatalmas 
esemény kapcsán. A szülés közben 

azonban komplikációk adódtak, és az újszülött életét 
vesztette. A szívfájdalom gyászba, a gyász haragba, a 
harag hibáztatásba, a hibáztatás pedig bosszúállásba 
torkollott az orvos ellen, akit teljes mértékben felelős-
nek tartottak a történtekért. A szülők és a család többi 
tagja is minden erejükkel azon voltak, hogy lerombol-
ják az orvos hírnevét, és gátat vessenek további 
pályafutásának. Miközben a hetekig és hónapokig tartó 
elkeseredettség teljesen felőrölte a családot, haragjukat 
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az Úrra is kiterjesztették. »Hogyan engedhette, hogy 
ilyen szörnyűség történjen?« Visszautasították az 
egyházi vezetők és az egyháztagok ismételt erőfeszíté-
seit, hogy lelki és érzelmi vigaszt nyújtsanak nekik, 
idővel pedig teljesen megszakították a kapcsolatot az 
egyházzal. Ez a folyamat mostanra már négy generáci-
óra van hatással. Ott, ahol egyszer hit és odaadás volt 
az Úr és az Ő egyháza iránt, hosszú évtizedekre 
megszűnt minden lelki tevékenység a család tagjainak 
életében. […]

Apai nagyszüleimnek két gyermeke volt: egy fiú (az 
édesapám) és egy leány. […] [Lányuk] 1946-ban 
férjhez ment, négy évvel később pedig gyermeket várt. 
[…] Senki sem tudta, hogy ikreket vár. Szülés közben 
azonban sajnos vele együtt mindkét gyermek is életét 
vesztette.

Nagyszüleim úgy érezték, megszakad a szívük. De 
gyászuk az Úrhoz és az Ő engeszteléséhez fordította 
őket. Anélkül, hogy azon őrlődtek volna, hogy mindez 
miért történhetett, és kit lehetne hibáztatni, ők az igaz-
lelkű életre törekedtek. […]

[E nagyszülők] hithűsége – különösen, amikor ne-
hézségekkel néztek szembe – mostanra már négy, 
egymást követő generációra van hatással. Ez fiukra (az 
én apámra) és édesanyámra is közvetlen és mély hatást 
gyakorolt, amikor az ő leányuk is, a legkisebb gyerme-
kük, szülés közben fellépő komplikációk miatt életét 
vesztette. […] Szüleim az őket megelőző generációban 
látott példa nyomán habozás nélkül az Úrhoz fordultak 
vigaszért. […]

Ha úgy érzitek, hogy sérelem ért benneteket bárki (egy 
családtag, egy barát, egy másik egyháztag, egy egyházi 
vezető vagy munkatárs) vagy bármi (egy szerettünk 
halála, egészségügyi vagy pénzügyi problémák, bántal-
mazás vagy függőség) által, nyíltan és minden erőfeszí-
tésetekkel törekedjetek annak kezelésére. […] Továbbá 
pedig késlekedés nélkül forduljatok az Úrhoz! Gyako-
roljatok teljes hitet Őbenne! Osztozzatok Vele a bánat 
súlyán! Engedjétek, hogy az Ő kegyelme könnyítsen a 
terheteken! […] Soha ne hagyjátok, hogy egy földi kö-
rülmény megbénítsa lelkiségeteket” (Fordulj az Úrhoz! 
Liahóna, 2010. máj. 78–80.).

Figyeld meg, hogy a harag és a megbántottság mind 
a lámániták esetében, mind pedig az első gyermekü-
ket elveszítő fiatal pár esetében sok nemzedékre volt 
kihatással.

 5. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor úgy érezted, va-
laki igazságtalanul bánt veled, illetve amikor haragudtál 

valakire. Még mindig érzed-e ezeket az érzéseket? Válaszolj a kö-
vetkező kérdésekre a szentírásnaplódban:

 a. Hogyan kaphatnék segítséget a megbocsátásra tett erőfeszí-
téseimben?
 b. Hogyan követhetném Hallstrom elder nagyszülei példáját, és 
hogyan alkalmazhatnám az idézet utolsó bekezdésében álló ta-
nácsát az életemben ma?

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

Tanulmányoztam a Móziás 9–10-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

12. RÉSZ: 3. NAP

Móziás 11–14
Bevezetés
Noé király kedvét lelte a kicsapongó életben, és népe 
közül sokakat gonoszságra vezetett. Az Úr elküldte 
Abinádi prófétát, hogy bűnbánatra szólítsa Noé népét, 
és figyelmeztesse őket a küszöbön álló rabságra. A nép 
úgy döntött, hogy nem hallgat a figyelmeztetésre, és 
Abinádit börtönbe vetették a próféciái miatt. Ami-
kor Noé király papjai kihallgatták Abinádit, a próféta 
megdorgálta őket, amiért nem tartották be és nem 
tanították a parancsolatokat. Isten megvédte Abinádit, 
és hatalmat adott neki, hogy befejezze üzenetét Noé 
királynak és papjainak. Ésaiást idézve Abinádi bizony-
ságot tett arról, hogy minden embernek Jézus Krisz-
tusra és az Ő engesztelésére kell támaszkodnia.

Móziás 11:1–19
Noé király gonoszságba vezeti a népét
Fontold meg a következő kérdéseket:

• Hogyan reagálnál, ha az egyik szülőd vagy vezetőd 
azt mondaná, hogy néhány barátod rossz hatással 
van rád?

• Mit tennél, ha az egyik szülőd vagy egyházi vezetőd 
arra kérne, öltözködj helyénvalóbban a vasárnapi 
istentiszteleti gyűlésre vagy más egyházi tevékenysé-
gekre?

• Mit tennél, ha a próféta azt mondaná, hogy 
változtatnod kell a szórakozásra kialakított 
normáidon?

Az emberek különbözően reagálhatnak a fenti kérdé-
sekre. E lecke tanulmányozása során figyeld meg, mit 
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szeretne az Úr, hogyan reagálj azokra, akiket Ő azért 
küld, hogy segítsenek neked igazlelkűen élni.

Miközben felkészülsz a Móziás 11 tanulmányozására, 
hasznos lehet tudni, hogy Zeniff halála után fia, Noé 
uralkodott a Nefi földjén élő nefiták felett. Olvasd el 
a Móziás 11:1–2, 5–7, 14–19-et, és jelöld be azokat a 
szavakat és kifejezéseket, melyek Noé király tetteit jel-
lemzik, illetve azt, hogy mire törekedett királlyá válása 
után. Azután olvasd el a Móziás 11:2, 6–7, 15, 19-et, 
és (ha lehetséges) egy másik színnel jelöld be, milyen 
hatással voltak Noé tettei a királyság népére.

Ezek a versek jól szemléltetik, hogy a környezetünkben 
élők milyen hatással lehetnek a tetteinkre. Gondolkodj 
el azon, hogy milyen hatással vannak döntéseidre a 
korodbeli társaid. Elmélkedj el azon, hogy mit tesz-
nek néha az emberek a mai világban, amit meg lehet 
fogalmazni így: „rendkívül sokat dolgoz[nak], hogy a 
gonoszságot támogass[ák]” (Móziás 11:6).

Móziás 11:20–12:17
Abinádi sürgeti az emberek bűnbánatát, és figyelmezteti 
őket a rabságra
Noha Noé király és népe a gonoszságot választotta, az 
Úr még mindig szerette őket, és segíteni akart nekik. 
Fusd át a Móziás 11:20 első négy sorát, és keresd meg, 
mit tett az Úr, hogy segítsen Noé népének.

Írd be a következő igazságot a szentírásaidba a Móziás 
11:20 mellé: Isten prófétákat küld, hogy segítsen 
nekünk bűnbánatot tartani és elkerülni a nyomo-
rúságot.

Az Úr két különböző alkalommal parancsolta meg 
Abinádinak, hogy figyelmeztesse a népet.

 1. Másold át az alábbi táblázatot a szentírásnaplódba, 
elég helyet hagyva az egyes szentírásutalások alatt, hogy 

beírhasd a kért összefoglalást. Tanulmányozd a megadott verse-
ket, és írásban foglald össze Abinádi figyelmeztetéseit és az em-
berek reakcióit.

Abinádi üzenete A nép reakciója

Első 
figyelmeztetés

Móziás 11:20–25 Móziás 11:26–29

Második 
figyelmeztetés

Móziás 12:1–8 Móziás 12:9–10, 
13–17

 2. A szentírásnaplódban válaszolj az alábbi kérdésekre a 
népnek Abinádi figyelmeztetéseire adott reakcióival kap-

csolatban:

 a. Szerinted az emberek miért haragudtak meg Abinádira, aki 
csak segíteni szeretett volna nekik? Szerinted miért védték Noé 
királyt, aki a nyomorúság felé vezette őket?
 b. Figyelj fel „a nép szemei el voltak vakítva” kifejezésre a Mó-
ziás 11:29-ben. Milyen példákat tudsz mondani olyan viselke-
désre és befolyásra, amellyel szerinted Sátán szorgalmasan 
munkálkodik azon, hogy elvakítsa a jó emberek szemét a mai 
 világban?
 c. Mit tehetsz azért, hogy alázatot tanúsíts, amikor a családtag-
jaid, az egyházi vezetőid és a próféták arra buzdítanak, hogy kö-
vesd Isten szavát?

Móziás 12:18–13:26
Isten megvédi Abinádit, miközben ő megdorgálja Noé 
királyt és a papjait, amiért nem tartják be és nem tanítják a 
parancsolatokat
Mielőtt folytatnád a Móziás 12 tanulmányozását, 
értékeld magad egy 1-től 10-ig terjedő skálán (ahol a 
10 a teljes egyetértést jelzi), hogy mennyire igazak rád 
jelenleg az alábbi kijelentések:

------- Tudom, mit kell tennem, hogy Jézus Krisztus 
evangéliuma szerint éljek.

------- Jézus Krisztus evangéliuma szerint élek.

Amikor Noé királyról és papjairól tanulsz, gondolkodj 
el azon, hogy ők mennyire tudták, mennyire ismerték 
a parancsolatokat, és mennyire éltek a parancsolatok 
szerint. Miután Noé kihozatta Abinádit a börtönből, a 
papok elkezdték kikérdezni őt a szentírásokból. Olvasd 
el a Móziás 12:26–30-at, és jelöld be, mit mondott 
Abinádi, hogy megfeddje Noét és papjait.

Szerinted hol helyezkednek el Noé és a papjai a 10-es 
skálán a parancsolatok ismeretét és követését tekintve? 
Szerinted mit jelent a szívünkkel törekedni a megér-
tésre (lásd Móziás 12:27)? Olvasd el a Móziás 12:33-at, 
és húzd alá azt a tantételt, amely azt jelzi, miért fontos 
a parancsolatok szerint élni.

Abinádi ezt az igazságot jelentette ki: Ha betartjuk 
Isten parancsolatait, megszabadulunk. Miért nem 
elég csupán ismerni a követendő utat ahhoz, hogy 
megszabadulhassunk?   
 

Abinádi azt mondta Noé királynak és a papjainak, 
hogy nem élnek a parancsolatok szerint, és nem tanít-
ják azokat, majd elkezdte felsorolni a tízparancsolatot. 
Ez haragra gerjesztette a királyt, aki azt parancsolta, 
hogy öljék meg Abinádit. Isten megoltalmazta Abi-
nádit, és hatalmat adott neki, hogy tovább tanítson a 
tízparancsolatról. Ezeket bejelölheted és megszámoz-
hatod a Móziás 12:35–36-ban, illetve a Móziás 13:12–
24-ben. Az alábbi táblázat segíteni fog a tízparancsolat 
mindegyikének beazonosításában:
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Abinádi a tízparancsolatot tanította

 1. Móziás 12:35

 2. Móziás 12:36; 13:12–13

 3. Móziás 13:15

 4. Móziás 13:16–19

 5. Móziás 13:20

 6. Móziás 13:21

 7. Móziás 13:22

 8. Móziás 13:22

 9. Móziás 13:23

 10. Móziás 13:24

Abinádi merészen megfeddte Noét és papjait, amiért 
nem tartották be a tízparancsolatot, ezt mondva nekik: 
„úgy látom, hogy azok nincsenek a szívetekbe írva” 
(Móziás 13:11). Hogy segítsen átgondolnod, mennyire 
élsz a tízparancsolat szerint, töltsd ki az alábbi önérté-
kelést:
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Az alábbi kijelentések megmutat-
hatják, mennyire van szívetekbe 
vésve a tízparancsolat. Jelöld be, 
milyen gyakran igazak rád ezek a 
megállapítások.

Sz
in

te
 so

ha

Né
ha

Gy
ak

ra
n

Sz
in

te
 m

in
di

g

Szeretem Mennyei Atyámat.

Első helyre helyezem Istent az 
életemben (a barátok, a hobbik, a 
javaim, a saját vágyaim stb. elé).

Tisztelettel mondom ki az Úr nevét.

Megszentelem a sabbat napját azáltal, 
hogy olyan tevékenységekben veszek 
részt, amelyek közelebb visznek engem 
az Úrhoz; elismerem, hogy ez az Ő 
napja, nem az enyém.

Tisztelem a szüleimet azáltal, hogy 
engedelmes és tisztelettudó vagyok.

Megfékezem a haragomat, és nem 
bánok erőszakosan másokkal.

Erkölcsileg tiszta vagyok. Kerülöm a 
buja képeket, beszédet és tetteket.

Nem lopok és nem csalok.

Az igazat mondom.

Kerülöm a sóvárgást (azaz nem 
vágyom helytelen módon olyasmire, 
ami másé).

 3. Nézd át a válaszaidat, és tűzz ki egy konkrét célt, 
mellyel jobban be tudod tartani a tízparancsolat egyikét. 

Írd be a célkitűzésedet a szentírásnaplódba.

Móziás 13:27–14:12
Abinádi Jézus Krisztus eljöveteléről tanít
Olvasd el a Móziás 13:28, 32–35-öt, és jelölj be olyan 
szavakat vagy kifejezéseket, melyekkel ki lehetne 
egészíteni a következő idézetet Dallin H. Oaks elder-
től, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjától: „…nélkül 
minden engedelmességünk és jó cselekedetünk elle-
nére sem szabadíttathatunk meg a haláltól vagy egyéni 
bűneink hatásaitól.”   
 

Oaks elder teljes idézete így hangzik: „[A] Jézus 
Krisztus engesztelése által felajánlott kegyelem nélkül 

minden engedelmességünk és jó cselekedetünk elle-
nére sem szabadíttathatunk meg a haláltól vagy egyéni 
bűneink hatásaitól” (“Another Testament of Jesus 
Christ,” Ensign, Mar. 1994, 67).

Odaírhatod ezt az igazságot a Móziás 13:28 mellé: 
Senki sem szabadulhat meg, csakis Jézus Krisztus 
engesztelése által.

Fordíts néhány percet a Móziás 14:1–12 tanulmányo-
zására, és jelölj meg olyan szavakat és kifejezéseket, 
amelyek arról szólnak, mit tett Jézus Krisztus a halan-
dóságban, hogy segítsen neked újra hazatérni Mennyei 
Atyánkhoz. Gondolj bele, milyen gyötrelmet, fájdalmat 
és bűnöket vett magára Jézus Krisztus érted. Ezek a 
versek kéz a kézben járnak az Ésaiás 53:1–12-vel. Abi-
nádi azt idézte, amit Ésaiás írt (lásd Móziás 14:1).

 4. Írd le a szentírásnaplódba, hogyan magyaráznád el 
egy barátodnak, amit a Móziás 14:4–5 tanít.

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

Tanulmányoztam a Móziás 11–14-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

12. RÉSZ: 4. NAP

Móziás 15–17
Bevezetés
A feljegyzés, melyben Abinádi próféta Noé királynak és 
papjainak prédikál, tovább folytatódik a Móziás 15–17-
ben. Abinádi bizonyságot tett Jézus Krisztus azon 
szerepéről, hogy Ő a Megváltó. Noé egyik papja, Alma, 
hitt Abinádinak. Noé király kiűzte Almát az udvarából, 
Abinádit pedig tűzre vettette. Abinádi minden körül-
mények közepette hű maradt Istenhez.

Móziás 15–16
Abinádi Jézus Krisztus azon szerepéről tanít, hogy Ő a 
Megváltó
Pár percben keresd meg és karikázd be a megváltani, 
megváltja és megváltás szavakat a Móziás 15–16-ban. 
Egy szó elismétlése egy adott szentírásblokkban gyak-
ran azt jelzi, hogy a szó fontos eleme az író üzene-
tének. Mai tanulmányozásod során figyeld meg, mit 
tanított Abinádi a megváltásról.
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Hogy jobban megértsd Jézus Krisztus azon szerepét, 
hogy Ő a Megváltó, nézd meg az alábbi ábrát:

Képzeld el, hogy megszegtél egy törvényt, és a törvény 
által megengedett legsúlyosabb büntetést szabták ki 
rád. Ez jelenthet hatalmas pénzbírságot, börtönbünte-
tést, vagy akár halálbüntetést is. Hogyan éreznéd ma-
gad, ha ilyen büntetést kapnál? Tudsz-e olyan jogszerű 
és becsületes módot, mely által elkerülheted ezeket a 
büntetéseket?

Írd be az ábrába, hogy Én a Vétkes szó alá, valamint 
azt, hogy Igazságosság a Büntetés szó alá. Valamikor az 
életünk folyamán mindannyian megszegtük már Isten 
törvényeit, így eleget kell tennünk az igazságosság 
követelményeinek, melyek megkövetelik, hogy minden 
egyes bűnös megkapja az adott bűnért járó büntetést.

Olvasd el a következő kijelentést Ric-
hard G. Scott eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából, és húzd alá, milyen két 
következménye van Isten törvényei 
megszegésének: „Az igazság… megköve-
teli, hogy minden megszegett törvényt 

kiegyenlítsenek. Amikor engedelmeskedtek Isten 
törvényeinek, áldottak lesztek, de nem lehet külön hitelt 
gyűjteni, hogy kiegyenlítsétek azokat a törvényeket, 
melyeket megszegtek. Ha nem oldjátok meg azokat, 
akkor a megszegett törvények nyomorúságossá tehetik 
az életeteket, és megakadályozzák, hogy visszatérhesse-
tek Istenhez” (Az engesztelés biztosíthatja a békéteket 
és a boldogságotokat. Liahóna, 2006. nov. 42.).

Isten törvényei megszegésének következményei 
közé tartozik a nyomorúság és az, hogy nem tudunk 
Istennel élni. Olvasd el a Móziás 15:1, 7–9-et, és jelöld 
meg azokat a kifejezéseket, melyek azt jelzik, hogy a 
Szabadító engesztelése miként elégíti ki az igazságos-
ság követelményeit.

Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit jelentenek az 
alábbi szavak:

megvált (Móziás 15:1)   
 

közbenjár (Móziás 15:8)   
 

közéjük állva (Móziás 15:9)  

Vétkes

Bírság? 
Börtön? 
Halál?

Büntetés

Ezeket a meghatározásokat esetleg oda is írhatod e 
versek mellé.

Az emberek néha összezavarodnak, amikor a Móziás 
15:2–5-ben Abinádi szavait olvassák Jézus Krisztusról, 
akit egyaránt nevez (1) az Atyaisten Fiának és (2) az 
Atyának is. Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol 
Kvóruma tagja következő kijelentése eképpen ma-
gyarázza Jézus Krisztus isteni természetét: „Ahogyan 
Abinádi tanította, Krisztus »Isten hatalma által fogan-
tatott« (Móziás 15:3), ezért megvan benne az Atya 
hatalma. Eme isteni származás általi kapcsolaton túl 
Krisztus Atyaként is cselekszik abban a tekintetben, 
hogy Ő a menny és a föld Teremtője [lásd Móziás 15:4], 
Ő lelki újjászületésünk és szabadulásunk atyja, vala-
mint saját akaratát háttérbe szorítva hűen tiszteli Atyja 
akaratát, és ezáltal jogot formál annak hatalmára” 
(Christ and the New Covenant [1997], 183–84).

Tanulmányozd a Móziás 15:5–7-et, és gondolj arra, 
milyen árat fizetett Jézus Krisztus, hogy megváltson 
téged – hogy közéd és az igazságosság követelményei 
közé álljon. A fenti ábrába írd be, hogy Jézus Krisztus a 
Vétkes és a Büntetés közé.

Fontos megérteni, hogy a Szabadító nem törli el az 
igazságosság követelményeit, hanem az igazságos-
ság és miközénk áll. Ha bűnbánatot tartunk, akkor Ő 
eleget tesz az igazságosság követelményeinek azáltal, 
hogy magára vállalja a büntetést helyettünk.

 1. Végezd el a következő tevékenységeket a szentírás-
naplódban:

 a. Írd le: Azok, akik úgy döntenek, szeretnének megváltásban 
részesülni (Móziás 15:11–12; 16:13). Azután tanulmányozd a 
Móziás 15:11–12-t és 16:13-at, és keresd ki, kik lesznek meg-
váltva. Írd le, amit találtál.
 b. Írd le: Azok, akik nem akarnak megváltásban részesülni 
( Móziás 15:26–27; 16:2–5, 12). Azután tanulmányozd a Móziás 
15:26–27-et és a 16:2–5, 12-t, és keresd ki, miért nem akarnak 
néhányan megváltásban részesülni. Írd le, amit találtál.

 2. Az alapján, amit az előző feladatban tanultál, vála-
szold meg a következő kérdéseket a szentírásnaplódban:

 a. Mi fogja meghatározni, hogy ki nyer megváltást a bűneitől?
 b. Mit tanulsz Jézus Krisztus akaratának (Móziás 15:7) és azok 
akaratának összevetéséből, akik gonoszul cselekednek (Móziás 
16:12)?

Jézus Krisztus kielégíti az igazság követelményeit 
azok számára, akik megbánják a bűneiket. Az ár, 
melyet a Szabadító fizetett, nagyon személyes ajándék 
mindenkinek, aki úgy dönt, hogy bűnbánatot tart és 
megteszi az Atya akaratát. Olvasd el a Móziás 15:10-et, 
és húzd alá ezt a kifejezést: „meg fogja látni a magját”.
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Olvasd el a Móziás 15:10–12-t és a 
következő kijelentést, melyet Merrill J. 
Bateman elder, a Hetvenek nyugalmazott 
tagja mondott:

„Abinádi próféta… kijelenti, hogy »ami-
kor felajánlotta lelkét a bűnökért, meg 

fogja látni a magját« (Móziás 15:10). Abinádi ezután 
meghatározza, kik a Szabadító magja: a próféták és 
azok, akik őket követik. Sok éven át úgy tekintettem a 
Szabadító szenvedésére a kertben és a kereszten, mint 
ahol bűnök tömkelege szakadt a nyakába. Alma, Abi-
nádi, Ésaiás és más próféták szavai hatására megvál-
tozott a szemléletem. Személytelen bűnök tömkelege 
helyett emberek hosszú sorát láttam, amint Jézus a 
mi »gyarlóságaink[at]« érezte (Zsidók 4:15), »beteg-
ségeinket… viselte, …fájdalmainkat hordoz[ta]… [és] 
megrontatott a mi vétkeinkért« (Ésaiás 53:4–5).

Az engesztelés egy közvetlen, személyes élmény volt, 
mely által Jézus megtanulta, hogyan segítse mind-
annyiunkat” (lásd Egy minta mindenkinek. Liahóna, 
2005. nov. 75–76.).

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírásnaplódban:
 a. Szerinted mit jelent Jézus Krisztus magjává 

válni? (Lásd  Móziás 15:12.)
 b. Te mit teszel azért, hogy Jézus Krisztus magja közé számláltass?

Magadra vonatkoztathatod a Móziás 15:10-et azáltal, 
hogy beírod a nevedet „a magját” kifejezés helyére a 
vers azon részében, amelyet aláhúztál. Elmélkedj el 
azon egy pillanatra, mit jelent, hogy van egy Megváltó, 
aki személyesen látott és ismer téged.

Milyen következményekkel jár az, ha valaki nem akar 
megváltást nyerni? Lapozd fel újra a Móziás 16:5-öt. 
Mi történik a korábban bemutatott ábrán, ha a vétkes 
megmarad a bűnben és megtagadja, hogy bűnbánatot 
tartson? Olvasd el a Tan és a szövetségek 19:16–17-
et, és nézd meg, mi fog történni azokkal, akik nem 
hajlandók elfogadni a Szabadító megváltó tettét a 
bűnbánat által.

Abinádi azt tanította, hogy Jézus Krisztus megváltása 
nem csupán a bűntől, hanem a haláltól is menekülést 
biztosít. Mindenki fel fog támadni, azonban lesz-
nek, akik hamarabb támadnak majd fel, mint mások. 
Abinádi annak az elmagyarázására használta az „első 
feltámadás” kifejezést, hogy az igazlelkűek és az ártat-
lanok a lázadók előtt fognak feltámadni (lásd Móziás 
15:21–22). Az igazlelkűek az első feltámadás során 
lesznek megváltva a haláltól, a gonoszoknak pedig 
a millennium utánig kell majd várniuk a feltámadásra 
(lásd T&Sz 76:85, 106).

 4. Gondolj vissza a Móziás 15-ben tanulmányozott ver-
sekre. Képzeld el, hogy lehetőséged van egy hírnökkel 

üzenetet küldeni a Szabadító számára. Jegyezd le, mit írnál az 
üzenetben, annak alapján, amit Ő érted tett.

A Szabadító szeretne visszavinni minket Mennyei 
Atyánk színe elé. Közbenjár, közvetít, és felszólal 
értünk. A Szabadító megfizette értünk az igazságosság 
követelményeit, amennyiben mi bűnbánatot tartunk.

Móziás 17
Alma hisz Abinádinak, ezért elűzik; Abinádi tűzhalált 
szenved
Láttál-e már valakit kiállni az igazság mellett úgy, hogy 
nehéz volt ezt megtennie? Mi volt az eredménye?

Amikor Abinádi befejezte az üzenetét, egy Alma nevű 
pap megpróbálta meggyőzni a királyt, hogy Abinádi 
igazat mondott és el kellene engedni. A király elűzte 
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Almát, és utána küldte a szolgáit, hogy öljék meg. 
Alma elrejtőzött, és leírta Abinádi szavait.

Alma megtérése nagy jelentőséggel bír. Mivel fel-
jegyezte Abinádi szavait, sok nemzedékre és népre 
hozott áldást. Alma megtérésének gyümölcseit még 
nyilvánvalóbban fogod látni, miközben a most követ-
kező fejezeteket tanulmányozod. A király és papjai 
három napon át tanácskoztak, mielőtt halálra ítélték 
Abinádit (lásd Móziás 17:1–6, 13).

 5. A Móziás 17:7–10 és a Móziás 17:11–12 párhuzamba 
állítja az Abinádi és a Noé király által hozott döntéseket. 

E versek tanulmányozása után válaszold meg röviden az alábbi 
kérdéseket a szentírásnaplódban:
 a. Abinádi utolsó szavai közül melyek voltak a legnagyobb ha-
tással rád?
 b. Szerinted Abinádi szavai miért váltották ki Noé királyból azt, 
amit kiváltottak?
 c. Milyen hatással voltak a papok Noé királyra?
 d. Hogyan segít neked Abinádi példája, hogy minden körülmé-
nyek között hű maradj Istenhez?

Gordon B. Hinckley elnök azt mondta: „Legyetek erősek 
– álljatok ki azért, ami helyes! A kompromisszumok és 
a meghunyászkodás korában élünk. A helyzetekben, 
melyekkel naponta szembekerülünk, tudjuk, mi a 
helyes, de a társaink nyomása és a minket meggyőzni 
törekvők hamis hangja miatt megadjuk magunkat. 
Kompromisszumot kötünk. Meghunyászkodunk. Meg-
adjuk magunkat, és szégyelljük magunkat. […] Fejlesz-
tenünk kell az ahhoz szükséges erőt, hogy kövessük 
a meggyőződésünket” (“Building Your Tabernacle,” 
Ensign, Nov. 1992, 52).

Írd be a szentírásaidba a Minden körülmények között hű 
maradok Istenhez mondatot a Móziás 17:9–12 mellé.

 6. Hogy magadra tudd vonatkoztatni Abinádi erkölcsi 
bátorságát és személyes meggyőződését, olvasd el a Mó-

ziás 17:20-at, és egészítsd ki a következő mondatot a szentírás-
naplódban: Hűnek kell maradnom Istenhez, amikor…

A mai lecke végén gondolj egy családtagodra vagy 
barátodra, akinek a javára válna, ha hallaná, amit ma 
tanultál és éreztél. Ha lehetséges, oszd meg vele, amit 
tanultál, és mesélj neki a vágyadról, hogy a nehéz 
időkben is hű szeretnél maradni az Úrhoz.
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 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
naplódban:

Tanulmányoztam a Móziás 15–17-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

13. RÉSZ: 1. NAP

Móziás 18
Bevezetés
Alma, aki a gonosz Noé király papja volt, hitt Abinádi 
próféta szavaiban, és megbánta a bűneit. Abinádi 
halála után Alma titokban tanított másoknak Jézus 
Krisztusról. Azok, akik hittek Alma szavaiban, Isten 
nyájába akartak jönni. Keresztelési szövetségre lép-
tek a Mormon vizének nevezett helyen. A Móziás 18 
tanulmányozása közben keresd meg, mit tanított Alma 
azon ígéreteket illetően, melyeket a kereszteléskor 
teszel, illetve hogy mit fog tenni az Úr érted, amikor te 
betartod ezeket az ígéreteket.

Móziás 18:1–16
Alma tanítja és megkereszteli az embereket
Gondolj a saját keresztelődre. Milyen részletekre 
emlékszel az eseményről? Hogyan készültél fel a 
keresztelésedre? Milyen érzésekre emlékszel a keresz-
telődről? Gondolkodj el azon, mit értékelsz jobban a 
keresztelőddel kapcsolatban ma, mint amikor megke-
resztelkedtél.

A Móziás 18 segít megértenünk a szövetséget, ame-
lyet a kereszteléskor kötünk Istennel. A szövetség 
„[m]egállapodás Isten és ember között, a megállapo-
dásban azonban nem egyenlő félként cselekszenek. 
Isten szabja meg a szövetség feltételeit, az emberek 
pedig beleegyeznek annak megtételébe, amire kéri 
őket. Ezt követően Isten bizonyos áldásokat ígér 
az embereknek az engedelmességükért” [Kalauz a 
szentírásokhoz: szövetség. Scriptures.lds.org].

Nézd át a fejezet következő vázlatát, hogy lásd, a 
Móziás 18 miként segít nekünk a keresztelési szövet-
ség megértésében: Móziás 18:1–7, A szövetségre való 
felkészülés; Móziás 18:8–16, A szövetség megkötése; 
illetve Móziás 18:17–30, A szövetség szerinti élet. Oda-
írhatod az egyes témaköröket (például: A szövetségre 
való felkészülés ) a hozzájuk kapcsolódó versek mellé a 
szentírásaidban.

Olvasd el a Móziás 18:1–2, 6–7-et, és keress olyan 
tanokat és tantételeket, melyeket Alma az embereknek 
tanított, hogy segítsen felkészülniük a keresztelésre. Az 
alábbi helyre írd le, hogy mindannak megértése, amit 
Alma a népének tanított, miként segíthetne valakinek 
felkészülni a keresztelkedésre ma:   
  
 

A Móziás 18:8–11 feljegyzi, hogy Alma miként segített 
a népének megérteni az ígéreteket, melyeket a keresz-
telés szövetsége által fognak megkötni és elnyerni.

 1. Másold át az alábbi ábrát a szentírásnaplódba. Nézd 
át a Móziás 18:8–11-et, és keresd ki, mit tanított Alma az 

ígéretekről, melyeket mi teszünk Istennek (mit vagyunk hajlan-
dóak megtenni), illetve azokról az ígéretekről, melyeket Isten tesz 
számunkra, amikor megkeresztelkedünk. Írd be a táblázat megfe-
lelő oszlopába, amit találsz.

Én ígérem Isten ígéri

A Móziás 18:8–11-ben megnyilvánuló egyik evan-
géliumi tantétel az, hogy elnyerjük az Úr Lelkét és 
az örök élet ígéretét, ha megkötjük és betartjuk a 
keresztelés szövetségét.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban lévő ábra alsó 
részébe írj egy összefoglalást arról, hogy mit tanultál a 

keresztelési szövetség megkötésének és megtartásának fontos-
ságáról.

Olvasd el az alábbi idézetet Joseph B. Wirthlin eldertől 
a Tizenkét Apostol Kvórumából, és húzd alá, milyen 
áldásokat kaphatunk, amikor megértjük, milyen 
ígéreteket teszünk és kapunk a kereszteléskor: „Egész 
életem során megfigyeltem, hogy amikor az emberek 
akár új megtértként, akár egész életüket az egyházban 
töltve, teljes mértékben felismerik keresztelési szövet-
ségük áldásait és erejét, akkor hatalmas öröm költözik 
az életükbe, és ragályos lelkesedéssel állnak hozzá 
feladataikhoz a királyságban” (“Alma the Elder: A Role 
Model for Today,” in Heroes from the Book of Mormon 
[1995], 84).

 3. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy a 
keresztelési szövetséged milyen hatással lehet a minden-

napi életedre. (Például gondolkodj el azon, hogy az ígéreted, misze-
rint „Isten tanújaként [fogsz] állni mindig”, milyen kapcsolatban 
áll azzal, ahogyan másokkal érintkezel, ideértve azt, hogy hogyan 
bánsz a családtagjaiddal, milyen dolgokról beszélgetsz a barátaid-
dal és az ismerőseiddel, milyen nyelvezetet használsz, milyen 
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filmeket vagy tévéműsorokat nézel, milyen zenét hallgatsz, milye-
nek a társas kapcsolataid és a randevúzási szokásaid, illetve ho-
gyan reagálsz azokra, akik a hitelveidet bírálják.)

Gondosan nézd át a Móziás 18:12–16-ot, és keress pél-
dákat arra, hogyan teljesítette be az Úr a szövetség Rá 
eső részét Alma és népe esetében a keresztelésük után. 
Be is jelölheted, amit találsz.

 4. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan 
alkalomról, amikor érezted, hogy az Úr megáldott téged a 

Lelkével, mivel megtartottad a keresztelésedkor tett azon ígérete-
det, hogy Őt fogod szolgálni.

Móziás 18:17–30
Alma megalapítja Jézus Krisztus Egyházát a nép között
Milyen gyakran gondolsz a szövetségekre, melyeket 
a keresztelésedkor kötöttél és az úrvacsoravételkor 
mindig megújítasz? Milyen gyakran kellene gondolnod 
rájuk? Általában mikor fordítasz időt arra, hogy elgon-
dolkodj ezeken a szövetségeken?

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökség-
ből tanított arról, milyen fontos betarta-
nunk az Úrral kötött szövetségeinket: „Az 
utolsó napi szentek szövetséges nép. A 
keresztelés napjától életünk lelki mérföld-
kövein át ígéreteket teszünk Istennek és 

Ő is ígéreteket tesz nekünk. Ő mindig megtartja az Ő 
felhatalmazott szolgáin keresztül adott ígéreteit, ám 
életünk döntő próbája, hogy mi megkötjük és megtart-
juk-e a szövetségeinket Ővele” (“Witnesses for God,” 
Ensign, Nov. 1996, 30).

Olvasd el a Móziás 18:17–18, 20–23, 27–29-et, és 
keresd meg, hogy az Alma idejében élő egyháztagok 
hogyan tartották meg keresztelési szövetségeiket. 
Bejelölhetsz konkrét szavakat és kifejezéseket a Móziás 
18:22, 26, 30-ban, amelyek azt jelzik, hogy nagyszerű 
áldásokban részesülnek azok, akik megtartják a 
keresztelési szövetséget.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen konkrét dolgot fogsz tenni 

azért, hogy jobban be tudd tartani a szövetségeket, amelyeket a 
keresztelésedkor kötöttél? Hogyan fogsz eleget tenni ennek az el-
határozásodnak?

Móziás 18:31–35
Az egyházhoz tartozók elmenekülnek Noé király  
üldözése elől
Tanulmányozd a Móziás 18:31–33-at, hogy megtudd, 
mit tett Noé király Lehi-Nefi városában, mialatt Alma 
és népe nagyszerű áldásokban részesültek a Mormon 
vize közelében. Olvasd el a Móziás 18:34-et, utána 

pedig a Móziás 23:1–2-t, hogy megtudd, hogyan „érte-
sült” Alma a veszélyről, amely a népét fenyegette.

Odaírhatod a következő igazságot a Móziás 18:34 
mellé: Az Úr figyelmeztetni tudja az igazlelkűeket, 
amikor veszélyben vannak.

Olvasd el a következő élményt, amelyet Neil L. Ander-
sen elder osztott meg a Tizenkét Apostol Kvórumából 
ezen igazság szemléltetésére:

„Az FBI különleges ügynökeként a 
barátom olyan szervezett bűnszövetkeze-
tek után nyomozott, amelyek kábítószere-
ket szállítottak az Egyesült Államokba.

Egyszer ő és ügynöktársa kimentek egy 
lakásra, ahol szerintük egy ismert kábítószer-terjesztő 
kokaint forgalmazott. A barátom így írta le a történteket:

»Bekopogtunk a kábítószer-kereskedő ajtaján. A gyan-
úsított kinyitotta az ajtót, és amikor meglátott minket, 
megpróbált elénk állni, hogy ne lássunk be. De elké-
sett, mert megláttuk a kokaint az asztalon.

Egy férfi és egy nő, akik az asztalnál voltak, rögtön 
elkezdték eltakarítani a kokaint. Meg kellett aka-
dályoznunk, hogy eltüntessék a bizonyítékot, ezért 
gyorsan arrébb löktem a gyanúsítottat, aki az ajtónál 
elállta az utunkat. Miközben arrébb löktem, találkozott 
a pillantásunk. Furcsamód nem tűnt mérgesnek vagy 
rémültnek. Mosolygott rám.

A szeme és megnyerő mosolya azt a benyomást kel-
tette, hogy ártalmatlan volt, ezért gyorsan otthagytam 
őt, és az asztal felé igyekeztem. A gyanúsított most már 
mögöttem volt. Abban a pillanatban határozott és erő-
teljes érzésem támadt: ’Óvakodj a mosolygós szemek 
mögött megbúvó gonosztól!’

Azonnal visszafordultam a gyanúsítotthoz. Ott állt 
zsebre tett kézzel. Ösztönösen megragadtam a kezét, 
és kihúztam a zsebéből. Csak akkor láttam meg azt a 
félautomata pisztolyt, melyet tüzelésre készen, a kezé-
ben tartott. Hatalmas dulakodás után lefegyvereztem 
az illetőt.« […]

A Szentlélek figyelmeztette a fizikai veszélyre a bará-
tomat; a Szentlélek titeket is figyelmeztetni fog a lelki 
veszélyekre” (lásd Óvakodjatok a mosolygós sze-
mek mögött megbúvó gonosztól! Liahóna, 2005. máj. 
46–47).

 6. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban olyan érzé-
sekről, melyeket a Szentlélektől kaptál, vagy olyan élmé-

nyekről, amelyekben emlékszel, hogy figyelmeztetésben vagy 
védelemben részesültél fizikai vagy lelki veszély idején, illetve írj 
egy ismerősöd élményeiről, vagy egy olyan élményről, amelyről 
olvastál vagy hallottál.
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 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Móziás 18-at, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

13. RÉSZ: 2. NAP

Móziás 19–20
Bevezetés
Miután Alma és a népe elmenekültek Noé király 
serege elől, a Noéval maradt emberek kezdték elszen-
vedni az Abinádi által megjövendölt következmé-
nyeket. A Lehi-Nefi földjén élő nefiták beszámolója 
emlékeztet minket arra, hogy amikor elutasítjuk az Úr 
szolgáinak tanácsát, komoly következményeket fogunk 
megtapasztalni. Másfelől viszont amikor engedel-
meskedünk a prófétáknak, békességet és biztonságot 
fogunk élvezni még a megpróbáltatások idején is. E le-
cke tanulmányozása közben gondolkodj el azon, hogy 
miként kaphatod meg azt a békességet és biztonságot, 

amely abból fakad, hogy hallgatunk az Úr modernkori 
prófétái tanácsára.

Móziás 19–20
A Lehi-Nefi földjén élő nefiták megtapasztalják Abinádi 
jövendöléseinek a beteljesülését
Olvasd el a következő élményt, melyet David R. Stone 
elder osztott meg, aki akkoriban a Hetvenek tagjaként 
szolgált, és gondolkodj el azoknak a lelki figyelmezte-
téseknek a jelentőségén, melyeket a prófétákon keresz-
tül kapunk:

„Egy vasárnap reggel… csodálatos napra ébredtünk a 
Dominikai Köztársaságban lévő Santo Domingóban. 
Ragyogott a karibi napfény, és tiszta volt az ég. Enyhe 
szellő lengedezett, alig libbentette meg a falevele-
ket; meleg, békés és nyugodt idő volt. De távol, kint 
a tengeren, fizikai érzékelésünk határán túl, a halá-
los pusztító aznap felénk tartott, csillapíthatatlanul 
és megállíthatatlanul. A Hurrikán-előjelző Központ, 
amelynek az a feladata, hogy a Georges Hurrikán útját 
kövesse és előre jelezze, folyamatosan frissítette az 
interneten elérhető információkat. Azon a békés, szelíd 
nyugalmat árasztó reggelen, az égbeli figyelő szemek 
segítségével, láttam a vihar jósolt útvonalát, ami egye-
nesen Santo Domingo szíve felé tartott.
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48 órán belül heves… erővel csapott le a vihar, pusz-
títást, elnéptelenedett helyeket és halált hagyva maga 
után. […]

Akármilyen hatalmas is az ezekből a félelmetes fizikai 
erőkből eredő kár, pusztítás és halál, ennél még na-
gyobb ürességet okoznak az emberek életében a lelki 
forgószelek. E dühöngő erők gyakran sokkal emész-
tőbb kárt képesek okozni, mint a természeti ciklonok, 
hiszen szétzúzzák lelkünket, és megfosztanak minket 
az örökkévalóság perspektívájától és ígéretétől. […]

Ezeknek a lelki forgószeleknek az útjába kerülünk, ha 
engedünk a dühnek, az alkoholnak és a bántalmazás-
nak; a kéjvágynak és a bujaságnak; a szabadosságnak 
és a pornográfiának; a kábítószereknek, a büszkeség-
nek, az önzésnek, az erőszaknak, az irigységnek és a 
hazugságoknak – hosszú a sor. […]

Ugyanakkor vannak nekünk lelki forgószéltől megóvó 
segítőink is, akiknek elhívásuk van arra, hogy őrködje-
nek és figyelmeztessenek, így segítve bennünket a lelki 
károk, pusztulás, vagy akár a halál elkerülésében. A 
toronybeli őrszemeinket apostoloknak és prófétáknak 
nevezzük. Ők a mi lelki szemeink az égben, és isme-
rik sugalmazás, megérzés és a tiszta intelligenciájuk 
révén, hogy ezek a viharok merrefelé fordulhatnak. 
Folyamatosan hallatják figyelmeztető hangjukat, hogy 
beszéljenek nekünk az Úr parancsolatainak tudatos 
és könnyelmű megszegésének tragikus következmé-
nyeiről. Figyelmeztetéseik szándékos figyelmen kívül 
hagyása olyan, mintha a szenvedéssel, a bánattal és a 
pusztulással járnánk jegyben. De ha őket követjük, az 
azt jelenti, hogy az Úr kiválasztott szolgáit követjük a 
béke és bőség lelki mezeire” (lásd Lelki forgószelek. 
Liahóna, 2000. jan. 36–37.).

Egy percre gondolkodj el azon, milyen veszélyekre 
figyelmeztettek minket a próféták és az apostolok. 
Szavaik hogyan óvhatnak meg minket a „lelki forgó-
szelektől”?

Isten azért küldte Abinádit, hogy figyelmeztesse Lehi-
Nefi népét a pusztulásra, amely eljön, ha nem bánják 
meg a bűneiket.

 1. Másold át a szentírás-tanulmányozási naplódba az 
alábbi táblázatot, elegendő helyet hagyva, hogy írni tudj 

az egyes utalások alá:

Jövendölés Noé király 
népéről (Móziás 12:1–2)

Beteljesedés (Móziás 19:10, 
14–15; 20:20–21; 21:3–4, 8, 
10–13)

Jövendölés Noé királyról 
(Móziás 12:3)

Beteljesedés (Móziás 
19:18–20)

A. B.

Idézd fel Abinádinak a Lehi-Nefi földjén élő nefitákhoz szóló 
jövendöléseit: olvasd el a táblázat bal oldalán álló szentírásutalá-
sokat. Az adott szentírásutalások alá írd be, mit mondott Abinádi, 
milyen következményekkel kell szembenéznie Noé királynak és 
népének, ha nem tartanak bűnbánatot. A bal oszlop alján (A) írd 
be, szerinted te mit éreztél és tettél volna, ha hallottad volna Abi-
nádi figyelmeztetéseit.
Mielőtt folytatnád a táblázat jobb oszlopával, végezd el 
az alábbi tevékenységet a könyvben. Ez a tevékenység 
segíteni fog neked jobban megismerni a Móziás 19–20 
eseményeit, és meglátni Abinádi jövendöléseinek be-
teljesedését ezekben a fejezetekben.

A Móziás 19–20 tanulmányozása közben számozd meg 
a következő 11 eseményt abban a sorrendben, ahogyan 
a szentírásokban történnek. Az egyes fejezetek ele-
jén álló összefoglalók hasznos segítséget nyújthatnak 
ebben.

------- Gedeon Noé király megölésére törekszik.

-------  A nefita asszonyok és gyermekek könyörögnek a lámánitáknak, 
hogy ne öljék meg őket.

------- Noé király tűzhalált szenved.

------- A lámánita hadsereg eljön Semlón határához.

------- Noé papjai elrabolnak 24 lámánita lányt.

-------  A lámánita király könyörög a seregének, hogy őrizzék meg Limhi 
népének életét.

-------  Noé néhány embere elmenekül a lámániták elől, hátrahagyva a 
feleségeiket és a gyermekeiket.

-------  Limhi megparancsolja népének, hogy ne öljék meg a lámánita 
királyt.

------- Két évig béke van a nefiták és a lámániták között.

-------  Limhi megígéri, hogy népe odaadja a vagyona felét a 
lámánitáknak.

-------  A nefiták visszaverik a lámániták támadását, és foglyul ejtik a 
lámánita királyt.

(A helyes válaszok a lecke végén találhatók.)

 2. Miután sikerült sorrendbe állítanod a 11 kijelentést, 
térj vissza a szentírás-tanulmányozási naplódban álló táb-

lázathoz. Nézd át a jobb oszlopban lévő szentírásokat, hogy meg-
találd Abinádi jövendölései beteljesedésének részleteit. Írd be 
ezeket a részleteket a jobb oszlopba. A jobb oszlop alján (B) írd 
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le, mit tanultál, milyen következményekkel jár, ha elutasítjuk a 
próféta intő szavait.

Olvasd el a Móziás 20:21-et, és jelöld be Gedeon 
azon kijelentését, amely azt mutatja, hogy érti: az Úr 
szolgái szavainak elutasítása szenvedést és bánatot 
eredményez.

Olvasd el a Tan és a szövetségek 133:63, 70–72-t, hogy 
megfigyeld, miként vonatkozik ez a tantétel azokra az 
utolsó napokban, akik nem hallgatnak az Úrra vagy az 
Ő szolgáira. Beírhatod ezt az utalást a szentírásodban 
keresztutalásként a Móziás 20:21 mellé. Nézd meg a 
legfrissebb általános konferenciai beszédeket a Liahóna 
című folyóiratban (májusi és novemberi számok), vagy 
az LDS.org honlapon, hogy üzeneteket találj a prófé-
táktól e kérdéseket illetően.

Gondolkozz el a következő kérdésen: Miről hallottad 
tanítani a prófétákat legutóbb, ami segíthetne az egyé-
neknek, a családoknak és a nemzeteknek elkerülni a 
szenvedést és a bánatot?

Példát olvashatsz az Úr prófétáinak elutasításából szár-
mazó bánatra és szenvedésre, ha kikeresed Dallin H. 
Oaks elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának 
szavaiból, milyen következményeket aratnak azok, akik 
pornográfiában vesznek részt:

„A pornográfia csorbítja annak képessé-
gét, hogy valaki normális érzelmi, sze-
relmi és lelki kapcsolatot létesítsen a 
másik nemmel. Elmossa azon erkölcsi 
határokat, melyek a helytelen, a természe-
tellenes, vagy a törvénytelen viselkedést 

ellenzik. Amint a lelkiismeret érzéketlenné válik, a 
pornográfia használói megteszik azt, aminek tanúi 
voltak, attól függetlenül, hogy az milyen hatással lesz a 
saját életükre vagy mások életére.

A pornográfia ezenfelül függőséget okoz. Gyengíti 
a döntéshozatal képességét, és magához láncolja 
használóit, kényszerrel visszarántva őket egyre több 
élvezetért” (A pornográfia. Liahóna, 2005. máj. 89.).

Gondolj a bánat és a szenvedés néhány példájára, me-
lyek abból fakadnak, hogy az emberek nem fogadják 
meg a próféták tanácsát az olyan kérdésekben, mint 
például a szerencsejáték, a pornográfia, a Bölcsesség 
szava, a csalás, a tetoválások, a testékszerek (piercin-
gek), az erkölcstelen öltözködés vagy a 16 éves kor 
előtti randevúzás.

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan segíthetne az egyéneknek és 

a családoknak elkerülni a szenvedést és a bánatot, ha követnék 
az Úr szolgáinak tanácsát a családok megerősítésével, az erkölcsi 
tisztaság törvénye iránti engedelmességgel vagy a Bölcsesség 
szavának betartásával kapcsolatban?

Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
bizonyságát tette arról, hogy a próféták követése által 
békességünk lehet és visszatérhetünk Isten színe elé:

„Bizonyságomat teszem arról, hogy a mai próféták ren-
delkeznek azokkal a tulajdonságokkal, mint az ősi idők 
prófétái, illetve e sáfráság más prófétái. […]

Lelki biztonságunk azon múlik, hogy élő prófétánk 
tiszta hangja felé fordulunk-e. Ha hallgatunk a hang-
jára és követjük a tanácsát, képesek leszünk úgy élni, 
ahogyan Krisztus szeretné, hogy éljünk, és ki tudunk 
tartani mindvégig, hogy egy napon, a családunkkal 
együtt, visszatérjünk Mennyei Atyánk és a mi Szaba-
dítónk Jézus Krisztus színe elé” (“Hear the Prophet’s 
Voice and Obey,” Ensign, May 1995, 17).

 4. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy 
mit szeretnél, milyen hatással legyen a Móziás 19–20 ta-

nulmányozása arra, ahogyan az Úr prófétáinak tanácsára hall-
gatsz. Gondolj egy élményre arról, amikor békességet és lelki 
biztonságot kaptál amiatt, hogy megfogadtad az Úr szolgáinak 
tanácsát, azután jegyezd le az élményt a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban.

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

Tanulmányoztam a Móziás 19–20-at, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
A sorrendbe állítós feladat megoldása: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 
3, 10, 7, 6, 9.

13. RÉSZ: 3. NAP

Móziás 21–24
Bevezetés
Limhi népe a gonoszsága miatt lámánita fogságba 
esett (lásd Móziás 20:21); rabságuknak köszönhetően 
megalázkodtak és Istenhez fordultak. Alma népe a hite 
próbájaként esett fogságba (lásd Móziás 23:21). Mind-
két csoport buzgón imádkozott, hogy megszabaduljon 
a rabságból. Noha idővel mindkét csoport kiszabadult 
és megérkezett Zarahemlába, az Úr különbözőképpen 
segítette őket. Limhi csoportja megpróbáltatásai-
nak és megszabadulásának tanulmányozásából látni 
fogod, hogy az Úr a saját módján és idején válaszol az 
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imáinkra, amikor megalázkodunk Őelőtte. Alma népe 
megpróbáltatásainak és megszabadulásának tanul-
mányozásából megtanulhatod, hogyan támaszkodj az 
Úrra erőért a saját küzdelmeid és kihívásaid közepette.

Móziás 21–24
A Lehi-Nefi földjén élő nefiták megtapasztalják Abinádi 
jövendöléseinek a beteljesülését
Képzeld el, hogy Lehi-Nefi földjén éltél Noé király 
uralkodásai idején, és nem fogadtad el Abinádi tanítá-
sait. Most te és a néped a lámániták fogságában éltek, 
pontosan úgy, ahogyan azt Abinádi megjövendölte. 
Szerinted mit tennél ebben a helyzetben?

Most gondolj azokra a megpróbáltatásokra vagy kihí-
vásokra, melyekkel jelenleg kell szembenézned. Olvasd 
el a következő verseket a szentírásodban, és jelöld be, 
mit tanítanak a szabadulás kereséséről és elnyeréséről: 
Móziás 21:5, 14; 22:1–2; 23:23; és 24:21. Kiszabadulni 
általában azt jelenti: szabaddá válni, segítséget kapni, 
illetve átjutni valamin.

Miközben elolvasod a következő kijelen-
tést Richard G. Scott eldertől a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, húzd alá azt a két 
dolgot, melyet ő az életünkben megta-
pasztalt megpróbáltatások és szenvedés 
forrásaként tüntet fel: „Senki sem vágyik 

csapásokra. A megpróbáltatások, csalódások, bánat és 
szívfájdalom alapvetően két különböző forrásból érnek 
minket. Azoknak, akik megszegik Isten törvényeit, 
mindig részük lesz ezekben a kihívásokban. A csapá-
sok másik oka az Úr saját céljainak megvalósulása az 
életünkben, hogy részünk lehessen abban a megcsi-
szolódásban, amely a próbatételek útján adatik. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy mindannyian megha-
tározzuk, e két forrás melyikéből erednek a megpró-
báltatásaink és a kihívásaink, mert a javító 
intézkedések teljességgel eltérnek” (“Trust in the 
Lord,” Ensign, Nov. 1995, 16).

Limhi népe az engedetlensége miatt esett fogságba, 
míg Alma igazlelkű népe olyan nehézségeken ment át, 
amely megcsiszolta őket. Limhi népe megalázkodott és 
Istenhez tért a fogságuk eredményeként. Az isteni sza-
badítás e két beszámolójának tanulmányozása segíthet 
gyarapítanod a hitedet, hogy az Úrtól kérj szabadítást, 
bármilyen csapást tapasztalsz is meg.

 1. Az alábbi táblázatba beírtuk a választ az első kér-
désre: Hogy jutottak rabságba? A második kérdést vála-

szold meg a szentírás-tanulmányozási naplódban: Hogy 
szabadultak ki?

Limhi népe Alma népe

Hogy jutottak 
rabságba?

(Móziás 20:21–22; 
21:1–4)
Mivel a nép 
nem tartott 
bűnbánatot, az 
Úr hatalmat adott 
a lámánitáknak, 
hogy rabságba 
hajtsák őket.

(Móziás 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
A nép betartotta 
a szövetségeit, de 
gonosz emberek 
elárulták, elfogták 
és üldözték őket.

Hogy szabadultak 
ki?

(Móziás 22:1–9, 
13–14)

(Móziás 24:17–
25)

Gondold át, mit válaszolnál a következő kérdésekre 
Limhi népével kapcsolatban:

• A Móziás 21:6 szerint mik voltak a bizonyítékai annak, 
hogy Limhi csoportja még nem alázkodott meg és 
nem fordult az Úrhoz? Ez miképpen áll ellentétben 
azzal, ahogyan Alma népe reagált a rabságra? Mit ta-
nulsz Limhi csoportjának tapasztalatából, ami segíthet 
neked megfelelően reagálni a saját kihívásaidra?

• Habár Limhi népe nem szabadult meg azonnal 
a megpróbáltatásaitól, az Úr hogyan áldotta meg 
őket? (Megjelölheted az „apránként kezdtek bol-
dogulni” kifejezést a Móziás 21:16-ban.) Érezted-e 
valaha, hogy az Úr apránként segít téged át egy 
megpróbáltatáson?

• Mit gondolsz, a nép hozzáállása, amelyről a Móziás 
21:30–33 számol be, hogyan járult hozzá majdani 
szabadulásukhoz?
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 2. Válassz ki egyet a következő igazságok közül, melye-
ket Limhi népe megpróbáltatásainak és szabadulásának 

tanulmányozásából tanulhattál. A szentírás-tanulmányozási nap-
lódban írj egy bekezdést, amely elmagyarázza, hogyan alkalmaz-
hatod ezt az igazságot a saját életedben.
 a. Amikor megalázkodunk, az Úr segítségét kérjük, és 
megbánjuk a bűneinket, akkor meghallgatja az imáinkat, 
és a maga idejében könnyít a bűneink terhén.
 b. Amikor szövetséget kötünk Istennel és betartjuk a pa-
rancsolatait, az Úr utat biztosít a szabadulásunkhoz.

Gondolj Alma csoportjának megpróbáltatásaira és 
szabadulására, miközben elolvasod a következő kije-
lentést Richard G. Scott eldertől: „Amikor úgy tűnik, 
hogy minden jól megy, gyakran pont akkor érkez-
nek tucatjával és egymás hegyén-hátán a kihívások. 
Ha ezek a próbatételek nem engedetlenségetekből 
következnek, akkor azt bizonyítják, hogy az Úr szerint 
készen álltok a további fejlődésre (lásd Példabeszédek 
3:11–12). Olyan tapasztalatokat ad tehát nektek, ame-
lyek fejlődést, megértést és könyörületességet hoznak, 
ami aztán örök javatokra csiszol benneteket. Igen sok 
nyújtásra van szükség ahhoz, hogy onnan, ahol most 
vagytok, eljuttasson oda, ahol látni szeretne, és ez álta-
lában kényelmetlenséggel és fájdalommal jár” (“Trust 
in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 16–17).

Jelölj be olyan szavakat és kifejezéseket a Móziás 
23:21–22-ben, amelyek azt mutatják, hogy az Úr azért 
teszi próbára a türelmünket és a hitünket, hogy 
segítsen növelni az Őbelé vetett bizalmunkat (lásd 
még T&Sz 122:5–7).

Adj tömör válaszokat a következő kérdésekre itt, a 
könyvedben:

• Szerinted melyik megpróbáltatást lett volna a legne-
hezebb elviselned, ha Alma népe között éltél volna 
a Móziás 23–24-ben feljegyzett események idején? 
Miért?   
 

• Mit tanulhatsz abból, ahogyan Alma és a népe rea-
gált a megpróbáltatásaikra? (Lásd Móziás 24:1–12, 
15–16.)   
 

• Bár az Úr nem azonnal szabadította meg Alma 
népét, mit tett értük először? (Lásd Móziás 24:15.)   
 

Az egyik tantétel, amelyet Alma csoportjának tapasz-
talataiból tanulhatunk, az, hogy amikor türelemmel 
alárendeljük magunkat az Úr akaratának, Ő meg-
erősít minket, és a maga idejében megszabadít a 
megpróbáltatásainktól.

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban magyarázd el, 
szerinted mit jelent türelemmel alárendelni magunkat az 

Úr akaratának a megpróbáltatás idején, illetve hogy ennek meg-
tétele hogyan készíthet fel téged annak az erőnek és áldásoknak 
az elnyerésére, melyet Ő meg fog adni neked, hogy átsegítsen 
azon a nehéz időszakon.

E lecke elején arra lettél felkérve, hogy gondolj olyan 
megpróbáltatásokra vagy kihívásokra, melyekkel jelen-
leg kell szembenézned. Ezeket felidézve írj válaszokat 
a következő kérdésekre a személyes naplódban vagy 
egy különálló papíron:

• Milyen megpróbáltatásokkal nézek szembe jelenleg 
az életemben?

• Mit kell tennem, hogy felkészítsem magam az Úr 
szabadító erejének elnyerésére az életemben?

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

Tanulmányoztam a Móziás 21–24-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

13. RÉSZ: 4. NAP

Móziás 25
Bevezetés
Amint az a Móziás 25-ben feljegyzésre került, Limhi 
népe és Alma követői visszatértek Zarahemlába, hogy 
biztonságban egyesüljenek Móziás király uralma alatt. 
Amikor e nefita csoportok egybegyűltek, felismerték 
Isten jóságát és a szabadításukra adott hatalmát. Létre-
hoztak egy egységes egyházat is. E lecke tanulmányo-
zása közben hasznodra lehet, ha elgondolkodsz azon, 
miként láttad az életedben Isten jóságát, valamint a 
Jézus Krisztus igaz egyházához tartozás áldásait.

Móziás 25:1–13
A Zarahemlában összegyűltek egyesülnek és nefitákként 
válnak ismertté
Olvasd el a következő történetet egy fiatal nőről, aki 
oltalomban részesült, amikor hallgatott a Lélekre, mi-
közben kirándulni volt a Fiatal Nők csoportjával:

„Visszafelé egy lassabb csoportban voltam, öten vol-
tunk lányok, plusz a vezetőnk. Nagyon sokat fény-
képeztek, ezért úgy döntöttem, hogy előre megyek. 
Miközben lefelé haladtam a domboldalon, hallottam 
egy tehenet [amely úgy hangzott, mintha haldokolna]. 
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Egy határozott, ám halk figyelmeztető hang ezt 
suttogta: »Fordulj vissza!« Majdnem figyelmen kívül 
hagytam, de ekkor megismétlődött. Ezúttal hallgattam 
rá és visszatértem a csoporthoz. Ahogy elindultunk 
lefelé, két hatalmas fekete bika sietett felénk mérge-
sen a dombon felfelé. A nagyobb elkezdte patájával a 
földet kaparni, miközben minket bámult. […] Majd’ az 
eszünket vesztettük ijedtünkben, de a papsági veze-
tőnk elterelte a figyelmét, hogy át tudjunk mászni a 
biztonságot nyújtó kerítés mögé.

Amikor visszatértünk a táborhelyre, rájöttem, hogy 
ha nem hallgattam volna a Lélektől érkező figyel-
meztetésre, csúnyán megsérülhettem vagy akár meg 
is halhattam volna. Tudtam, hogy Mennyei Atyám 
személyesen törődött velem és megvédett. Nagyon 
hálás vagyok az Úrnak ezért a figyelmeztetésért. Ez az 
élmény megerősítette a bizonyságomat és még na-
gyobb szeretettel töltött el az Úr iránt” (Marissa W., 
“Turn Back,” New Era, Nov. 2010, 47).

Hogyan segít megerősíteni téged az, amikor mások 
olyan élményeit hallod vagy olvasod, amelyek Isten 
jóságát és hatalmát szemléltetik?

Amikor Limhi népe és Alma népe csatlakozott a 
Zarahemlában élő néphez, Móziás király felolvastatta 
feljegyzéseiket az egész népnek (lásd Móziás 25:1–6). 
Keresd meg a Móziás 25:7-ben, hogy hogyan reagált 
Móziás király népe, amikor meghallgatta, hogyan bánt 
Isten ezekkel az embercsoportokkal.

 1. A Móziás 25:8–11 mind a négy verséhez írd le a 
szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy miként reagál-

tak az emberek, amikor meghallották fivéreik beszámolóját. Pél-
dául a Móziás 25:8-ban amikor látták a lámániták rabságából 
kiszabadultakat, „akkor rendkívül nagy örömmel teltek el”.
 a. Móziás 25:8
 b. Móziás 25:9

Zarahemla 
földje

Limhi népe kiszabadul

Nefi földje 
( Lehi-Nefi földje)

Mormon 
vize

Alma és a 
népe útra kel

Hélám földje

Alma és a 
népe kisza-

badul

 c. Móziás 25:10
 d. Móziás 25:11

A következő tantételt beírhatod a szentírásaid margó-
jára a Móziás 25:8–11 mellé: Amikor Isten másokkal 
való cselekedeteinek beszámolóit tanulmányoz-
zuk, örömöt és hálát érezhetünk Isten jóságáért.

Gondolkodj ez azon, milyen lehetséges forrásokból 
szerezhetnél tudomást másokról, akik megtapasztal-
ták Isten jóságát. Ezek közé sorolhatók a szentírások, 
az egyháztörténet, az egyházi folyóiratok, az általá-
nos konferenciai beszédek, a ti saját családtörténeti 
feljegyzéseitek, a bizonyságtételi gyűlések, valamint 
a vasárnapi iskolai és a papsági vagy Fiatal Nők órák. 
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor e forrásokból 
hallottál Isten jóságáról. Azután gondold át és válaszolj 
a következő kérdésekre:

• Volt-e olyan élményem, mely során segített örömet 
vagy hálát éreznem, hogy tudomást szereztem Isten 
mások iránt tanúsított jóságáról?

• Milyen hosszú távú hatásai lennének annak, ha 
rendszeresen tanulmányoznám az Isten mások 
iránti jóságáról szóló feljegyzéseket – akár a 
szentírásokban, akár más forrásokban?

A következő hét során keress az általad kigondolt 
egyik forrásban egy történetet Isten jóságáról, amely 
csodálkozással, ámulattal, örömmel vagy hálával tölt el. 
Leírhatod a személyes naplódban, hogy mit tanultál, és 
hogy az milyen hatással volt rád. A történetet felhasz-
nálhatod egy családi esten is, hogy taníts a családod-
nak Isten jóságáról, illetve megoszthatod az ifjúsági 
hitoktatás osztályoddal vagy egy barátoddal is.

Móziás 25:14–24
Alma megalapítja Isten egyházát a nefiták egész földjén
Miután Móziás befejezte a beszédet és a feljegyzések 
felolvasását a népnek, Alma szólt hozzájuk. Olvasd el 
a Móziás 25:14–16-ot, és keresd meg, miről tanított 
Alma. Adj válaszokat a következő kérdésekre itt, a 
könyvedben:

• Az, amit Alma tanított, miként jelenti helyénvaló 
összefoglalását Limhi népe és Alma követői tapasz-
talatainak egyaránt?   
 

• Szerinted miért volt fontos, hogy Zeniff népe 
történetének meghallgatása után a nép hallja Alma 
szavait is?   
 

Mielőtt tovább olvasnál a Móziás 25-ben, gondolj egy 
alkalomra, amikor egy másik utolsónapiszent-egyház-
községben vagy gyülekezetben jártál, nem a sajátod-
ban. Gondolkodj el azon, milyen hasonlóságokat vettél 
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észre az otthoni és a meglátogatott egyházközség vagy 
gyülekezet között.

Olvasd el a Móziás 25:17–22-t, és figyeld meg, ho-
gyan irányították az egyházat a nefiták között Alma 
idejében. A Móziás 25:21-ben említett „különböző 
csoportok” olyanok, mint az egyházban ma fennálló 
egyházközségek és gyülekezetek. Csakúgy, mint Alma 
napjaiban, Isten vezetőket hív el egyháza irányítá-
sára ma.

A Móziás 23:16-ban azt tanultad, hogy „Alma volt a 
főpapjuk”, és „egyházuk megalapítója” (Móziás 23:16). 
Joseph Fielding Smith elnök a következő magyarázatot 
fűzte ehhez: „A nefiták fő csoportja második Móziás 
király alatt még mindig érintetlen volt Zarahemla 
földjén. Az az utalás, miszerint Alma volt egyházuk 
megalapítója, csupán a menekültekre vonatkozott, akik 
maguk mögött hagyták a nefiták első örökségének 
földjét. Idővel visszataláltak az egyház fő csoportjához, 
Almát pedig főpappá szentelték az egyház felett a 
nefiták által birtokolt összes földön” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 3:39-40).

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

 a. Miben hasonlított a nefita egyház a mai egyházhoz?
 b. Szerinted miért fontos az, hogy a vezetőket Alma hívta el, 
akinek felhatalmazás adatott Istentől?

 c. Miért fontos, hogy a vezetők ugyanazokat az igazságokat ta-
nítsák az egyház minden tagjának szerte a világon?

A Móziás 25:23–24 olvasása közben keress olyan kife-
jezéseket, amelyek azokat jellemzik, akik csatlakoztak 
Krisztus egyházához, és egyben azokat is jellemzik, 
akik napjainkban tagjai az Úr egyházának. Az egyik 
tantétel, amelyet ezekből a versekből tanulunk, így 
hangzik: Amint magunkra vesszük Jézus Krisztus 
nevét és aszerint élünk, az Úr kitölti ránk a Lelkét.

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Az egyház nefita tagjait jellemző kifejezések a Móziás 25:23–
24-ben miként vonatkoznak az egyház mai tagjaira is?
 b. Miben lesznek mások a gondolataid és a mindennapos dön-
téseid, amikor emlékszel arra, hogy magadra vetted Jézus Krisz-
tus nevét?

Figyeld meg a Móziás 25:24-ben, hogy „az Úr kitöl-
tötte… Lelkét” a népére. Joseph B. Wirthlin elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából kihangsúlyozta a Szent-
lélek ajándéka értékét az egyház tagjai számára:

„A Szentlélek ajándéka – amely nem más, 
mint az arra való jog, hogy a Szentlélek az 
ember állandó társa legyen – egyedül a 
Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, az 
alámerítéssel való keresztelés és a melki-
sédeki papsággal bíró felhatalmazott 

szolgák általi kézrátétel feltételeinek teljesítése révén 
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nyerhető el. Igen becses ajándék ez, amely egyedül az 
Úr egyházának arra érdemes tagjai számára érhető el.

[…] Ez a bizonyság és a lelki ajándékok forrása. Ez az, 
ami megvilágosítja az elmét, örömmel tölti el a lelket, 
minden dologra megtanít minket, és eszünkbe juttatja 
az elfeledett tudást. A Szentlélek továbbá »minden 
olyan dolgot meg fog mutatni [nekünk], amit meg 
kell tenn[ünk]« [2 Nefi 32:5]” (lásd A kimondhatatlan 
adomány. Liahóna, 2003. máj. 26.).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A Jézus Krisztus egyházában való részvételed milyen módo-
kon segít, hogy érezd a Lelket?
 b. Mit tehetsz, hogy elmélyítsd hithűségedet és igazlelkű tettei-
det, hogy még közelebb érezhesd magad a Lélekhez?

Keress lehetőséget arra, hogy megoszd valakivel, 
hogyan áldotta meg életedet a Szentlélek ajándéka. A 
Szentlélek által megtapasztalt áldások fokozódhatnak, 
amikor törekszel érdemesen élni az Ő társaságára.

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

Tanulmányoztam a Móziás 25-öt, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

14. RÉSZ: 1. NAP

Móziás 26
Bevezetés
Amint az a Móziás 26-ban feljegyzésre került, a felnö-
vekvő nefita nemzedék néhány hitetlen tagja hízelgő 
szavakkal befolyást gyakorolt az egyháztagokra, és 
bűnbe vitte őket. Alma imádkozott, hogy megtudja, 
miként ítélkezzen ezen egyháztagok felett Isten aka-
rata szerint. Az Úr kinyilatkoztatta Almának, hogyan 
vonja felelősségre az egyháztagokat a vétkeikért. Az 
Úr továbbá megadta a bűnbánat feltételeit is. Alma 
megtudta, hogy Isten hajlandó megbocsátani azoknak, 
akik valóban bűnbánatot tartanak.

Móziás 26:1–6
A felnövekvő nemzedékből sokan nem hisznek, és bűnt 
követnek el
Gondolkodj el egy percre a következő kérdésen: 
Szerinted miért lehet az, hogy néhány fiatalnak nincs 
bizonysága – vagy nincs erős bizonysága – annak 
ellenére, hogy hallotta a prófétákat, és a szülei megfe-
lelően tanították?

A Móziás 26 e kérdésbe nyújt bepillantást. Tanulmá-
nyozd a verseket, és válaszolj az alábbi táblázatban álló 
kérdésekre (a válaszokat ide írd be):

Móziás 26:1–2 Milyen három dologban nem hittek sokan 
a felnövekvő nemzedékből?   
 

Móziás 26:3 Milyen hatással lehet ránk, ha hitetlenül 
olvassuk a szentírásokat vagy hallgatjuk a 
prófétákat?   
 

Móziás 26:4 Mi volt az egyik fő oka annak, hogy ezek 
az emberek nem hittek a Szabadítóban és 
nem csatlakoztak az egyházhoz?   
 

Írj le egy tantételt, amelyet e versek tanulmányozásából 
tanultál:   
 

Az „atyáik hagyományai” kifejezés a Móziás 26:1-ben 
a korábbi nemzedékektől továbbadott evangéliumi 
igazságokra utal; ez a kifejezés néha utalhat hamis 
elgondolásokra is (például lásd Alma 9:16). A Móziás 
26:1–4-ben tanított egyik tantétel így hangzik: Ahhoz, 
hogy kifejlesszük a bizonyságunkat, vágynunk 
kell a hitre, és személyes erőfeszítést kell tennünk.

Olvasd el a következő kijelentést Henry B. Eyring el-
nöktől az Első Elnökségből, és húzd alá, mit kell meg-
tenni a bizonyság megszerzéséért és fenntartásáért:

„A bizonyságnak szüksége van arra, hogy 
a hit imájával tápláljuk, hogy éhezzük 
Isten szavát a szentírásokban, és hogy 
engedelmeskedjünk a kapott igazságnak. 
Nagyon veszélyes az ima elhanyagolása. 
Veszélyt jelent a bizonyságunkra az is, ha 

csupán alkalmanként tanulmányozzuk és olvassuk a 
szentírásokat. Ezek a bizonyságunk szükséges tápa-
nyagai. […]

Az Isten szaván való lakmározást, a szívből jövő imát 
és az Úr parancsolatainak való engedelmességet 
egyenlő mértékben és folyamatosan alkalmaznunk kell 
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ahhoz, hogy gyarapodjon és sikeresen működjön a bi-
zonyságunk” (Élő bizonyság. Liahóna, 2011. máj. 127.).

Tartsd szem előtt, hogy Alma idejében a felnövekvő 
nemzedék tagjai nem tették azokat a dolgokat, ame-
lyeket Eyring elnök említett.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Tapasztalatod szerint miért fontos hitet gyakorolni, amikor 
imádkozol, a szentírásokat olvasod és törekszel betartani a pa-
rancsolatokat?
 b. Írj egy olyan élményről, amikor a hithű ima, a szentírásolva-
sás, illetve a parancsolatok iránti engedelmesség megerősítette a 
bizonyságodat.

Gondolkodj el azon egy pillanatra, hogy láttál-e már az 
evangéliumról való bizonyság nélküli embereket befo-
lyást gyakorolni az egyház tagjaira. Olvasd el a Móziás 
26:5–6-ot, és figyeld meg, milyen hatással voltak a 
hitetlenek az egyháztagokra.

A tanulmányozásod folytatásához hasznos lehet tudni, 
mit is jelent ez a kifejezés a Móziás 26:6-ban: „szük-
ségessé vált, hogy az egyház megintse [figyelmeztesse 
és helyreigazítsa] azokat, akik bűnt követtek el, és az 
egyházban voltak”. Ez azt jelenti, hogy szükséges volt 
a lázadó egyháztagokat megítélni a bűneik szerint, és 
lehetőséget adni nekik a bűnbánatra.

Móziás 26:7–39
Alma útmutatást kér arra vonatkozóan, hogy miként 
ítélkezzen azok felett, akik bűnt követnek el
Hogy felkészülj a Móziás 26 hátralévő részének tanul-
mányozására, képzeld el, hogy egy olyan egyházközség 

püspöke vagy, amelynek néhány tagja súlyos bűnöket 
követett el. Püspökként azt a megbízatást kaptad az 
Úrtól, hogy vond felelősségre ezeket az egyháztagokat, 
és segíts nekik bűnbánatot tartani. Gondolkodj el azon, 
hogyan fordulnál ezen egyháztagok felé, és hogyan 
tudnál a leginkább segíteni nekik.

Alma hasonlóan nehéz helyzettel nézett szembe. A 
mai felhatalmazott papsági vezetőkhöz hasonlóan ő 
is felelős volt azért, hogy segítsen az egyház azon tag-
jainak, akik súlyos bűnt követtek el, hogy bűnbánatot 
tartsanak, megbocsátást nyerjenek, és újra tevékeny és 
tiszteletre méltó helyzetben legyenek az egyházban. 
Olvasd el a Móziás 26:7–14-et, és figyeld meg, hogyan 
reagált Alma erre a helyzetre, és mit tett, hogy választ 
kapjon az Úrtól.

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, miért 
fontos tudnunk, hogy a papsági vezetők útmutatást kér-

nek és kapnak az Úrtól, amikor segítenek azoknak, akik bűnt kö-
vettek el.

Ne feledd, hogy megtérése előtt Alma a gonosz Noé 
király papja volt. Olvasd el a Móziás 26:15–18-at, és 
határozd meg, mit tett Alma és népe, hogy visszatérjen 
az Úrhoz, és milyen áldásokat árasztott ki rájuk az Úr.

 3. Olvasd el a Móziás 26:29–30-at, azután válaszolj a 
következők egyikére vagy mindkettőre:

 a. Magyarázd el, szerinted miért alapvetően fontos, hogy min-
denki megértse az alábbi tantételt, még azok is, akik esetleg sú-
lyos bűnt követtek el: Az Úr megbocsát azoknak, akik őszinte 
szívvel bűnbánatot tartanak.
 b. Írd le a bizonyságodat az alábbi tantételről: Az Úr megbo-
csát azoknak, akik őszinte szívvel bűnbánatot tartanak.

Miután Alma útmutatásért imádkozott, hogy miként 
segítsen az egyház azon tagjainak, akik súlyos bűnt 
követtek el, az Úr utasításokat adott neki. Lehetősé-
get kellett adnia az egyháztagoknak a bűnbánatra, de 
ha nem tartanak bűnbánatot, akkor ne legyenek az 
Úr népe közé számláltatva. Ezek az utasítások fontos 
meglátásokat nyújtanak a bűnbánat tantételével kap-
csolatban. Olvasd el a Móziás 26:21–31-et, és keress a 
bűnbánattal kapcsolatos meglátásokat.

 4. Hogy segítsen elemezned, amit e versekben olvasol, 
végezz el kettőt vagy többet a következő feladatok közül 

a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Hogyan foglalnád össze a Szabadító szavait a Móziás 26:23-
ban? Szerinted miért fontos felismernünk, hogy maga a Szaba-
dító fizetett a bűneinkért?
 b. A Móziás 26:21–31-ben mely kifejezések tanúskodnak a Sza-
badító bizonyosságáról és bizalmáról Almában mint papsági ve-
zetőben? Egy papsági vezető segítsége hogyan segíthet azoknak, 
akik nehéz bűnökkel vagy kísértésekkel küszködnek?
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 c. Szerinted mit jelent „őszinte szívvel bűnbánatot tart[ani]” 
(Móziás 26:29)?
 d. Szerinted miért muszáj megbocsátanunk másoknak ahhoz, 
hogy elnyerjük az Úr megbocsátását? (Lásd Móziás 26:31.)

Fogalmazz meg a saját szavaiddal egy tantételt, ame-
lyet a Móziás 26:21–31-ben fedeztél fel:   
 

Bár lehet, hogy egy másik tantételt határoztál meg, 
illetve talán más szavakat használtál, a következőkben 
néhány példát olvashatsz a Móziás 26:21–31-ben álló 
néhány tantételre:

• A püspökök és a gyülekezeti elnökök az Urat 
képviselik, amikor segítenek bűnbánatot tarta-
nunk és megbocsátást nyernünk.

• Bűneink bevallása megbocsátáshoz vezet. (Min-
den bűnt meg kell vallani Istennek, a súlyos bűnöket 
pedig meg kell vallani egy papsági vezetőnek, aki 
segítséget nyújthat a bűnbánat folyamatában.)

• Muszáj megbocsátanunk másoknak ahhoz, hogy 
elnyerjük az Úr megbocsátását.

 5. E tantételek megvizsgálásához olvasd el a következő 
esettanulmányokat. Válassz ki egyet közülük, és írd le a 

szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy a ma tanulmányozott 
versek és tantételek hogyan segíthetnek az adott helyzetben sze-
replő embereknek:
 a. Egy fiatal nő súlyos bűnt követett el, de fél beszélni a püspö-
kével.
 b. Egy fiatal férfi szeretne bűnbánatot tartani, de nem tudja, ho-
gyan tegye.
 c. Egy fiatal nő újra elköveti egy korábbi bűnét, és aggódik, 
hogy az Úr többé már nem bocsát meg neki.
 d. Egy fiatal férfi elhatározza, hogy bűnbánatot tart, de nem bo-
csát meg valakinek, aki megbántotta őt.

 6. Válassz egy tantételt azok közül, amelyeket ebben a 
leckében találtál, és gondold át, hogyan alkalmazhatnád 

a bűnbánatra tett erőfeszítéseidben. Írd le a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban, hogyan fogod alkalmazni ezt a tantételt.
Olvasd el a Móziás 26:37–39-et, hogy megtudd, mi 
történt, amikor Alma az Úr tanácsa szerint cselekedett. 
Alma és népe tapasztalata azt tanítja, hogy ha bűnbá-
natot tartunk és igazlelkűen élünk, akkor békességünk 
lehet és gyarapodhatunk.

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

Tanulmányoztam a Móziás 26-ot, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

14. RÉSZ: 2. NAP

Móziás 27
Bevezetés
A Móziás 27 Alma (Alma fia) és Móziás király fiai meg-
térését beszéli el. Felidézi az Isten egyházának elpusz-
títására tett lázadó kísérleteiket, egy angyal látogatását, 
Alma csodálatos változását, illetve azt, hogy milyen 
erőfeszítéseket tettek ezek a fiatalemberek, hogy hely-
rehozzák az általuk okozott kárt. Alma megtérésének 
beszámolója nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden 
egyénnek újjá kell születnie és igazlelkűségben kell 
élnie. Ez a fejezet annak áldásait is megmutatja, ha 
olyanokért imádkozunk, akik nem követik Jézus Krisz-
tus evangéliumát.

Móziás 27:1–23
Egy angyal bűnbánatra szólítja az ifjabb Almát és Móziás 
fiait
Gondolj olyanokra, akiket ismersz, és akiknek nincsen 
bizonysága az evangéliumról, illetve eltávolodtak az 
egyháztól. Mit tennél, ha valamelyikük elutasítaná 
minden arra tett erőfeszítésedet, hogy segíts neki? 
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Keress az e kérdéssel kapcsolatos meglátásokat a mai 
tanulmányozásod során.

Olvasd el a Móziás 27:8–10-et, és keresd meg, hogyan 
jellemzik ezek a versek Almát és Móziás fiait. Mit pró-
bált tenni Alma és Móziás fiai az egyházzal és annak 
tagjaival?

Alma és Móziás fiainak jellemzéséből melyik rész tűnik 
ki leginkább a számodra? Miért?   
  
 

Néha abba a kísértésbe eshetünk, hogy úgy véljük, 
bizonyos emberek soha nem fognak megváltozni és az 
Úrhoz jönni. Ezt a hozzáállást szem előtt tartva foly-
tasd a Móziás 27 tanulmányozását.

Olvasd el a Móziás 27:11–14-et, és húzd alá, miért jött 
az angyal Almához és Móziás fiaihoz.

A Móziás 27:14 ezt a tantételt tanítja: Az Úr válaszol 
a másokért mondott hithű imáinkra. Ezt a tantételt 
beírhatod a szentírásodba a Móziás 27:14 mellé. Nem 
lesz része angyali látogatásban mindenkinek, akinek 
bűnbánatot kell tartania és akiért imádkozunk. Az Úr 
az Ő bölcsessége szerint válaszol a másokért mondott 
hithű imáinkra.

 1. Válaszold meg a következő kérdések egyikét vagy 
mindkettőt a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Mikor érezted, hogy a te imáid változást hoztak egy másik 
ember életébe?
 b. Milyen hatással lehet imáid milyenségére, ha hiszed, hogy az 
Úr válaszol a másokért mondott hithű imáinkra?

Gondolkodj el azon, hogy miként vonatkoztathatod 
életedre az Almáról és Móziás fiairól szóló beszámolót. 
Továbbra is imádkozhatsz azokért, akiket ismersz és 
szeretsz, akik az Úr tanításaival ellentétes cselekvés 
mellett döntenek. Észben tarthatod, hogy az Úr hallja 
az imáidat, és a saját módján és idején válaszol, miköz-
ben minden embernek biztosítja az önrendelkezést. 
Továbbá gondold át alaposan az alábbi kérdéseket: Ki 
lehet, aki esetleg a te jólétedért imádkozik? Mit kíván-
hat az Úr, miben változzál? Mit kell tenned, hogy sor 
kerülhessen erre a változásra?

Olvasd el az angyal Almához intézett szavainak hátra-
lévő részét, amint az a Móziás 27:15–16-ban áll. Tartsd 
szem előtt, hogy az angyal „mennydörgés hangján 
szólt…, mely megrengette a földet” (Móziás 27:11). 
Képzeld el, milyen hatással lenne rád ez az élmény, ha 
Almával és Móziás fiaival lennél.

Hogyan foglalnád össze az angyal üzenetét?   
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Ezek a versek a követ-
kező tantételt tanítják: 
Mindannyiunknak 
újjá kell születnie 
Jézus Krisztus en-
gesztelésén keresz-
tül. Istentől születni 
azt jelenti, hogy az 
Úr Lelke hatalmas 
változást visz végbe 
a szívünkben, és így 
többé nem vágyunk 
rá, hogy gonoszul 
cselekedjünk, hanem 
arra vágyunk, hogy 
Isten dolgaira töre-
kedjünk (lásd Móziás 
5:2). Alma és Móziás 
fiai gyorsan élték át 
a hatalmas szívbéli 
változást, legtöbbünk 
azonban fokozatosan 
változik meg az engesztelés révén. Az Istentől való 
születés nem egy esemény, inkább egy folyamat.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan változtatott meg az engesztelés, miközben megbántad 
a bűneidet és mindennap megpróbáltad a Szabadítót követni?
 b. Mondj egy dolgot, amit megtehetnél, hogy még inkább az 
Úrhoz jöjj, és lehetővé tedd, hogy az engesztelés hatással legyen 
az életedre.

Móziás 27:32–37
Az ifjabb Alma és Móziás fiai beutazzák az országot, 
megvallva bűneiket és erősítve az egyházat
A következő versek, amelyeket a Móziás 27-ből tanul-
mányozni fogsz, ezt a tantételt szemléltetik: A valódi 

Az angyal üzenetét követően Alma nem tudott be-
szélni. Gyenge lett, és „tehetetlenül vitték” (Móziás 
27:19) atyja elé. Amikor Alma atyja meghallotta, 
mi történt, „örvendezett, mert tudta, hogy ez Isten 
hatalma volt” (Móziás 27:20). Összehívta a népet, 
„hogy tanúi lehessenek annak, amit az Úr a fiáért tett” 
(Móziás 27:21). Alma atyja arra kérte a papokat, hogy 
böjtöljenek és imádkozzanak, hogy a fia visszanyerje az 
erejét és képes legyen újra beszélni (lásd Móziás 27:22). 
Az Úr válaszolt az imáikra.

Móziás 27:24–31
Az ifjabb Alma és Móziás fiai megbánják bűneiket és 
újjászületnek
Olvasd el a Móziás 27:23–24, 28–30-at, hogy meglásd, 
hogyan változott meg az ifjabb Alma az angyallal való 
találkozása eredményeképpen. Az alábbi táblázatba írj 
olyan szavakat vagy kifejezéseket ezekből a versekből, 
amelyek Alma lelki állapotát jellemzik szívbéli válto-
zása előtt és után.

Előtte Utána

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd be az egyik 
kifejezést, amelyet a táblázat Utána oszlopába írtál, 

amely reményeid szerint egész életeden át jellemezni fog téged. 
Magyarázd is el, hogy miért.

Nézd át a Móziás 27:24, 28-at, és jelöld meg, mit tett 
Alma és mit tett az Úr, ami előidézte Alma szívbéli 
változását.

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy 
miért fontos megértenünk, mit kell tennünk, amikor vál-

toztatni próbálunk az életünkön, illetve azt is, hogy az Úr mit fog 
tenni, hogy segítsen ebben.

 4. Válaszolj a következő kérdések egyikére vagy mind-
kettőre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Hogyan segíthet a Móziás 27 olyan embereknek, akik elcsüg-
gedtek, és úgy érzik, hogy nem tudnak bűnbánatot tartani és az 
Úrhoz térni?
 b. Hogyan segíthet a Móziás 27 olyan embereknek, akik úgy hi-
szik, egy másik ember soha nem fog bűnbánatot tartani és az 
Úrhoz térni?

Olvasd el a Móziás 27:25–26-ot, és határozd meg, ki-
nek kell megváltoznia az engesztelés által – vagyis más 
szavakkal, kinek kell Istentől születnie.

Hasznos lehet többféle jelölési 
módszert alkalmazni, hogy 
különbséget tegyél különböző 
szentírásbeli motívumok vagy 
igazságok között. Például a 
Móziás 27:24, 28-ban alá-
húzhatod, mit tett Alma, hogy 
előidézze a változását, azt 
pedig, amit az Úr tett, bekari-
kázhatod. Így első pillantásra 
is meg tudod különböztetni a 
kettőt. Egy kulcsban vagy ma-
gyarázatban meghatározha-
tod valahol a szentírásaidban, 
mit jelentenek a jelöléseid, 
hogy emlékezz a jelentésükre.

Különféle jelölési 
módszerek 
alkalmazása
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bűnbánathoz minden tőlünk telhetőt meg kell ten-
nünk azért, hogy jóvátegyük az általunk okozott 
kárt. A helyreállítás azt jelenti, hogy minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, hogy jóvátegyük rossz dönté-
seink hatásait, és helyrehozzuk mindazt, amit tette-
inkkel tönkretettünk. Például ha valaki ellop valamit 
a szomszédjától, a helyreállítás részeként vissza kell 
adnia az ellopott tárgyat. Olvasd el a Móziás 27:32–37-
et, és keresd meg, mit tettek Alma és Móziás fiai, hogy 
helyrehozzák a bűneiket.

Írd le, hogyan lehetne helyrehozni az alábbi bűnöket:

• Hazudtál a szüleidnek:   
 

• Pletykát terjesztettél valakiről:   
 

• Csaltál egy iskolai feladat során:   
 

Miközben elgondolkodsz azon, hogyan változhatnál 
meg az engesztelés által, gondold át, hogyan bánhat-
nád meg és hozhatnád helyre a bűneidet.

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

Tanulmányoztam a Móziás 27-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

14. RÉSZ: 3. NAP

Móziás 28–29
Bevezetés
Megtérésük után Móziás király fiai erős vágyat éreztek 
arra, hogy prédikálják az evangéliumot a lámániták-
nak. Móziás király támogatta a döntésüket, de ez azt is 
jelentette, hogy trónörökös nélkül maradt, illetve nem 
volt, aki továbbvigye a szentírásbeli feljegyzéseket sem. 
A feljegyzésekért viselt felelősséget Almára (Alma fiára) 
ruházta. Ahelyett, hogy új királyt jelölt volna ki, beve-
zette a bírák rendszerét, egy új kormányzási formát.

Móziás 28:1–9
Móziás fiai arra vágynak, hogy prédikáljanak a 
lámánitáknak
Az alábbi állítások mellett értékeld ki a vágyaidat az 
adott területen. Használj egy 1-től 10-ig terjedő skálát 
(ahol az 1 azt jelenti, hogy „nem vágyom erre”, a 10 
pedig azt: „hatalmas vágy él bennem erre”).

-------  Őszintén vágyom segíteni másoknak, hogy örök boldogságra 
leljenek.

------- Hajlandó vagyok áldozatot hozni azért, hogy segítsek másokon.

------- Vágyom rá, hogy megosszam az evangéliumot másokkal.

-------  Ha fiatal férfi vagy, értékeld ki a teljes idejű misszionáriusi szolgálat 
iránti vágyadat. (Ha fiatal nő vagy, akkor is kiértékelheted ezt a 
vágyadat.)

Nézd át a Móziás 27:8–10-et, és nézd meg, Alma és 
Móziás fiai milyen eredményt értek volna el a fenti 
kijelentések kapcsán a megtérésük előtt.

Most olvasd el a Móziás 28:1–3-at, és figyeld meg, 
hogyan változtak Móziás fiai a fent meghatározott 
területeken. Olvasás közben tartsd szem előtt, hogy az 
elvesszen szó itt lelki értelemben értendő.

Írd le válaszaidat a következő kérdésekre:

Kivel akarták megosztani az evangéliumot Móziás fiai?  
  
 

Mindabból, amit eddig a Mormon könyvéből tanultál, 
milyen nehézségekkel vagy veszélyekkel találhatták 
szembe magukat Móziás fiai a lámániták közti misszió 
során?   
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hatására növekszik azon vágyunk, hogy megosszuk az evangéliu-
mot másokkal.

Miközben folytatod a Móziás 28 tanulmányozását, 
képzeld el, mit éreznél, ha valaki, akit szeretsz, egy 
erőszakos népcsoport közé szeretne költözni, akik gyű-
lölnek mindenkit, aki nem olyan, mint ők. Olvasd el a 
Móziás 28:5–9-et, és keresd ki, Móziás miért engedte, 
hogy a fiai ilyen veszélyes misszióba induljanak. Alma 
könyvében tanulni fogsz majd mindazok sokaságáról, 
akik „hinni [fognak] a szavaiknak” (Móziás 28:7) – 
vagyis a lámániták ezreiről, akik Móziás fiai erőfeszíté-
seinek köszönhetően tértek meg.

Móziás 28:10–20
Móziás lefordítja a járedita feljegyzéseket, és átadja 
Almának az összes feljegyzést, amelyet vezetett
A Móziás 28 hátralévő része leírja, hogy Móziás király 
kezdett megöregedni, és szükségét érezte, hogy halála 
előtt kiválassza a szent feljegyzések következő veze-
tőjét. Az előző két nemzedékben a király a következő 
királynak adta át a lemezeket. Most azonban, mivel 
Móziás király fiai misszióba mentek, nem volt fia, akire 
a trónt hagyhatta volna, így pedig nem volt, aki gondját 
viselje a lemezeknek. E feljegyzések között voltak a já-
redita lemezek is, melyeket Móziás Isten hatalma által 
lefordított (lásd Móziás 28:11–19).

Ha neked kellene kiválasztanod valakit, hogy viselje 
gondját a szent feljegyzéseknek, mit szeretnél, milyen 
jellemvonásokkal rendelkezzen?   
 

Mondd el, mit éreznél, ha valaki téged választana, hogy 
vigyázz a lemezekre.   
 

Olvasd el a Móziás 28:20-at, és keresd meg, hogy hív-
ták azt a személyt, akit Móziás kiválasztott a lemezek 
őrzésére.

Olvasd el a Móziás 28:4-et, és gondolkodj el azon, ho-
gyan fogalmaznád meg a saját szavaiddal. Figyeld meg, 
milyen hatással volt Móziás fiainak megtérése azon 
vágyukra, hogy megosszák az evangéliumot. A Móziás 
28:1–4-ből a következő tantételt tanuljuk: Ahogy mé-
lyül a megtérésünk, úgy növekszik az evangélium 
megosztása iránti vágyunk.

Olvasd el az alábbi kijelentést Dallin H. 
Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából (be is írhatod a szentírásod 
margójára a Móziás 28:1–4 mellé): „Az 
evangélium megosztására irányuló 
vágyunk intenzitása nagyon jól jelzi 

személyes megtérésünk mértékét” (Az evangélium 
megosztása. Liahóna, 2002. jan. 8.).

A Móziás 28:4 első mondatában jelöld meg, mi befo-
lyásolta Móziás fiait az evangélium megosztására érzett 
vágyukban. Figyeld meg, hogy az Úr Lelke fontos 
szerepet játszik az evangélium megosztására érzett 
vágyunkban.

 1. Válaszolj a következő kérdések egyikére a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

 a. Hogyan növekedett az evangélium megosztása iránti vágyad, 
amikor megerősítetted a bizonyságodat?
 b. Életed mely élményei vezettek oda, hogy meg akard osztani 
az evangéliumot másokkal?
 c. Ha jelenleg nem érzel erős vágyat az evangélium megosztá-
sára, mit tehetnél, hogy megerősítsd ezt a vágyat? (Olvasd el az 
Alma 17:2–3-at.)

 2. Képzelj el egy fia-
tal férfit, aki az egy-

ház tagja, de nem – vagy 
csak kevéssé – vágyik rá, 
hogy teljes idejű missziót 
szolgáljon. Írj neki egy levelet 
a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, és tégy neki ja-
vaslatot, miként növelheti a 
vágyát az evangélium meg-
osztására. Felidézheted, mi 
mélyítette a Jézus Krisztus 
evangéliumához történő 
megtérésedet, és javasolhatsz 
hasonló tevékenységeket 
vagy tapasztalatszerzéseket 
ennek a fiatal férfinak. Írás 
közben tartsd szem előtt, 
hogy a mélyebb megtérés 

Amikor egy evangéliumi tan-
tételt valós élethelyzetekre 
vonatkoztatsz, akkor jobban 
megvizsgálhatod az adott 
tantételt, és könnyebben 
felismerheted, milyen jelentő-
séggel bír az életedben. Minél 
nagyobb erőfeszítést teszel 
azért, hogy őszinte szívvel vá-
laszolj egy esettanulmányra, 
az annál hatékonyabb lesz a 
tanulási folyamatod során.

Esettanulmányokban 
szereplő evangéliumi 
tantételek alkalmazása
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 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, mit tanít 
neked Móziás király döntése Alma szívbéli változásáról. 

(E kérdés megválaszolásához lehet, hogy át kell nézned Alma 
 korábbi tetteit a Móziás 27-ből.) Mondd el azt is, hogy Móziás 
 Almába vetett bizalma hogyan nyújthat reményt azoknak, akik 
bűnbánatot tartanak.

Móziás 29
Móziás népe a bírák rendszerét választja kormányzata új 
formájaként
Amint az a Móziás 29-ben feljegyzésre került, Móziás 
király azt javasolta, hogy a nefita kormányt többé ne 
király vezesse, hanem bírák rendszere. Olvasd el és 
hasonlítsd össze a következő szentírásokat: Móziás 
23:7–8 és Móziás 29:13, 16–18. E szentírások szerint 
milyen körülmények vagy állapotok közepette jó kor-
mányzati forma a monarchia (egy király vagy királynő 
vezetése)? Miért ellenjavallta Móziás a nefitáknak 
monarchiájuk folytatását?

Olvasd el a Móziás 29:11, 25-öt, és karikázd be az 
alábbi válaszok közül azt, amely azt jelzi, mit mon-
dott Móziás, hogyan ítélkezzenek a bírák a nép felett: 
(a) nagy irgalommal, (b) a törvények szerint, (c) Isten 
parancsolatai szerint, (d) szigorral.

Olvasd el a Móziás 29:26, 30, 33–34, 37–38-at, és 
figyeld meg, milyen szerepet játszott a nép a Móziás 
király által javasolt új kormányzati rendben.

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, szerin-
ted miért fontos, hogy egy ország minden állampolgára 

„visel[je] a részét” hazája szolgálatának (Móziás 29:34).

Almát jelölték ki az első főbíróként, aki igazlelkűen 
töltötte be szerepét (lásd Móziás 29:41–43).

Írj le a saját szavaiddal egy tantételt, amelyet a Mó-
ziás 29-ből tanultál:   
 

Az egyik tantétel, amelyet ez a fejezet tanít, így hang-
zik: Minden személynek kötelessége az igazlelkű 
törvények és vezetők támogatása.

 5. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban annak 
egy módját, hogy miként támogathatod hazádban az 

igazlelkű törvényeket és vezetőket.

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

Tanulmányoztam a Móziás 28–29-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS  

Alma KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Alma könyvének tanulmányozásával Jézus Krisztusról, 
illetve a Mennyei Atyánk boldogságtervében játszott 
engesztelésének és feltámadásának szükségességéről 
tanulsz majd. Valamint tanulni fogsz arról is, milyen 
hatalma van Isten igéjének a papi mesterkedések, a 
hamis tanok, a bűn, a gyűlölködés és a hitehagyás 
legyőzésében, miközben elvezeti az egyéneket 
a hatalmas szívbéli változás elnyeréséhez és az 
újjászületéshez. Épülhetsz, miközben Móziás fiainak 
misszionáriusi erőfeszítéseiről, valamint Ammon 
népe, az anti-nefi-lehiták megtéréséről és azt követő 
hithűségéről olvasol. Továbbá, miközben a nefiták és 
lámániták közötti háborúskodás részleteit tárgyaló 
fejezeteket tanulmányozod, olyan tantételeket 
ismerhetsz meg, melyek segítenek a mai zűrzavaros 
időkben eligazodni, és megnyerni az ellenséggel 
[Sátánnal] vívott személyes csatáidat.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon volt az, aki Nefi nagylemezeit összegyűjtve 
és az azokon található feljegyzéseket lerövidítve 
létrehozta Alma könyvét. A könyvet Almáról nevezte 
el, aki Alma fia volt, ezért gyakran ifjabbik Almának 
is nevezik. Amikor Móziás király bírákat nevezett ki 
a nefiták közül az ország vezetésére, az ifjabb Alma 
lett az első főbíró, és atyja utódjaként főpap is lett az 
egyház felett (lásd Móziás 29:42). Végül lemondott 
főbírói hivataláról, hogy teljesen átadhassa magát a 
főpapságnak, és hogy átadhassa Isten szavát a népnek 
a nefiták földjén (lásd Alma 4:20; 5:1). Mormon az 
Alma szolgálatáról szóló feljegyzéseket (Alma 1–44) és 
Alma fiainak, Hélamánnak (Alma 45–62) és Siblonnak 
(Alma 63) az írásait használta fel Alma könyvének 
összeállításához.

Hol és mikor íródott?
Az eredeti feljegyzések, melyek Alma könyvének 
forrásaiként lettek felhasználva, valószínűleg Kr. e. 
91 és Kr. e. 52 között íródtak. Mormon valamikor 
Kr. u. 345 és Kr. u. 385 között kivonatolta azokat a 
lemezeket. Mormon nem jegyezte le, hol volt, amikor 
a kivonatait elkészítette.

14. RÉSZ: 4. NAP

Alma 1–4
Bevezetés
Röviddel azután, hogy Alma lett a főbíró, egy Nehór 
nevű férfi hamis tanokat kezdett tanítani, és papi 
mesterkedésekbe fogott a nefiták között. Megölt egy 
igazlelkű embert, ezért kivégezték. Néhány évvel 
később, Amlici sikertelen kísérletet tett arra, hogy a 
nefiták királya legyen. Amikor a nép ellene szava-
zott, összegyűjtötte támogatóit – akiket amlicitáknak 
hívtak –, hogy harcba szálljanak a nefitákkal. A nefiták 
győzedelmeskedtek, de emberek tízezrei haltak meg. 
A háború sok nefitát alázatra indított, akik emlékeztek 
kötelességükre, és így ezrek csatlakoztak az egyház-
hoz. Egy év sem telt el azonban, és az egyház sok 
tagja máris gőgössé vált, és üldözni kezdett másokat. 
Alma úgy döntött, hogy feladja főbírói hivatalát, és arra 
összpontosít, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztus 
evangéliumáról.

Alma 1
Az egyház tagjai gyarapodnak a papi mesterkedések és az 
üldöztetés ellenére is
Az emberek olykor a népszerűséget hajszolják. Egy pil-
lanatra gondolkodj el azon, milyen veszélyei lehetnek 
az ilyen vágyaknak. Mi történik, amikor jobban törődsz 
azzal, hogy a barátaid mit gondolnak rólad, mint azzal, 
hogy Isten mit gondol rólad?

Amint azt az Alma 1 feljegyzi, egy Nehór nevű férfi 
nagy népszerűségre tett szert az emberek között. 
Olvasd el az Alma 1:2–6-ot, és határozd meg, miket 
tanított Nehór, és hogyan reagáltak rá az emberek.
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Keresd ki az Alma 1:12 első néhány sorában, hogyan 
nevezi Alma azt, amit Nehór vezetett be a nép között. 
Aztán nézd meg a 12a lábjegyzetet. Olvasd el a 2 Nefi 
26:29-et, amely az első keresztutalás a lábjegyzetben, 
és keresd meg, mit tesznek és mit nem tesznek azok, 
akik papi mesterkedéseket követnek el.

A papi mesterkedés 
az, amikor az embe-
rek „hamis tanokat 
prédikál[nak]… a kin-
csek és tisztelet kedvé-
ért”, valamint „magukat 
állítják világosságként 
a világ elé” (Alma 1:16; 
2 Nefi 26:29). Nem Isten 
királyságát igyekeznek 
építeni a prédikálásuk-
kal, hanem nyerész-
kedni akarnak (például 
vagyont, társadalmi 
előnyöket vagy mások 
feletti hatalmat nyerni), 
valamint megszerezni 
mások dicséretét. Saját 
magukra szeretnék irá-
nyítani a figyelmet, nem 
pedig Istenre és az Ő 

evangéliumára. A papi mesterkedés komoly bűn Isten 
szemében, ahogyan azt Alma egyértelműen kijelen-
tette, amikor a következőket mondta Nehórnak: „…ha 
a papi mesterkedés jutna érvényre ezen nép között, az 
a teljes pusztulásukhoz vezetne” (Alma 1:12).

Amint Nehór azon igyekezett, hogy „félrevezethesse 
az egyház népét”, egy Gedeon nevű igazlelkű férfi 
„ellenkezett vele, Isten szavaival intve meg őt” (Alma 
1:7). Nehór erre kardot rántott, és megölte Gedeont. 
Nehór bíróság elé állt a bűntettei miatt, és kivégezték. 
Olvasd el az Alma 1:16-ot, és nézd meg, hogy Nehór 
halála vajon véget vetett-e a papi mesterkedéseknek a 
nefiták körében.

Olvasd el az Alma 1:26–27-et, és keresd meg, miben 
cselekedtek Isten nefita papjai másként, mint Nehór és 
mások, akik papi mesterkedéseket űztek.

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan 
viselkedtek a nefita papok. Miben különböztek a nefita 

papok cselekedetei a papi mesterkedéseket gyakorlókétól?

Ahogyan a papi mesterkedés elterjedt az országban, 
sokan üldözni kezdték az egyház hithű tagjait. Felké-
szülésként az Alma 1 további részének tanulmányo-
zására, idézz fel olyan alkalmakat, amikor láttad, hogy 
mások viccelődnek, gúnyolódnak azokon, akik betart-
ják Isten parancsolatait, vagy akár üldözik is őket.

A szentírások egyes olda-
lainak alján található láb-
jegyzetek keresztutalásokat 
tartalmaznak olyan egyéb 
szentírás-szakaszokra, ame-
lyek mélyebb bepillantást 
engednek a témába a tanul-
mányozás során. Gyakran 
olvasd el a tanulmányozott 
szentírásrészhez tartozó 
keresztutalásokat is. Meg is 
jelölheted azokat a keresz-
tutalásokat a lábjegyzetben, 
amelyek segítenek jobban 
megértened a szentírásokat.

Keresztutalások 
használata

Olvasd el az Alma 1:19–20-at, és keresd meg, miért 
üldözték egyesek az egyház tagjait. Az Alma 1:21–31 
feljegyzi, hogy az egyháztagok miként reagáltak az 
üldöztetésre. Olvasd el az alábbi szentírásrészeket, és 
töltsd ki a táblázatot:

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

Hogyan reagált néhány 
egyháztag az üldöztetésre?   
 

Hogyan élt az egyház többi 
tagja az üldöztetések elle-
nére?   
 

Milyen következményei 
voltak a tetteiknek?   
 

Milyen áldásokat kaptak?   
 
 

Írj le egy tantételt, amelyet a táblázat tanulmányozásá-
ból ismertél meg:   
 

Az egyik tantétel, amelyet megtalálhattál a követ-
kező: Amikor az evangélium szerint élünk, békére 
lelhetünk az életünkben akkor is, ha üldöznek 
bennünket.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban mondd el, ho-
gyan segíthet neked a fenti evangéliumi tantétel megér-

tése, amikor üldöztetéssel vagy arra irányuló nyomással kerülsz 
szembe, hogy szegd meg a parancsolatokat. Azután válaszolj 
meg egyet a következő kérdések közül:
 a. Milyen helyzetben fordult elő, hogy betartottad a parancsola-
tokat az üldöztetés és az ellentétes irányú nyomás ellenére is, 
és milyen áldásaid származtak ebből?
 b. Mit válaszolsz majd az ellenségeidnek?

Alma 2
Az amliciták és a lámániták háborúra szövetkeznek a 
nefiták ellen
Az Alma 2 a nefiták további megpróbáltatásairól is 
beszámol. Olvasd el a fejezet bevezetését, hogy meg-
tudd, hogyan fordult egy bizonyos Amlici a követőivel 
a nefiták ellen. Amlici a nefiták királya szeretett volna 
lenni, de ők szavazással úgy döntöttek, hogy ne legyen 
az, és továbbra is a bírák rendszere folytatódjon. Amlici 
követői összegyűltek és királyukká választották őt. 
Amlici azt parancsolta követőinek, hogy indítsanak 
háborút a nefiták ellen, és röviddel ezután a lámániták 
is csatlakoztak az amlicitákhoz a nefiták elleni harcban.

Mivel a nefiták hithűek voltak az Úrhoz, Ő megse-
gítette őket az amlicitákkal és a lámánitákkal vívott 
csatáik során. Olvasd el az Alma 2:18, 28–31,  36-ot, 
és jelöld meg a megerősítette kifejezést minden 
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alkalommal, amikor előfordul. Keresd meg, miként 
erősítette meg az Úr a nefitákat.

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor úgy érezted, hogy az Úr erőt adott, 

 mikor igyekeztél helyesen cselekedni.

Alma 3
Az amliciták eltávolodtak Istentől
Gondolkozz el azon, milyen üzenetet próbálnak né-
hányan közvetíteni saját magukról az öltözködésükön, 
a hajviseletükön, a fülbevalókon és egyéb ékszereken, 
tetoválásokon és testékszereken keresztül.

Olvasd el az Alma 3:4-et, és keresd ki belőle, hogyan 
változtatták el a megjelenésüket az amliciták.

Kiktől lettek megkülönböztetve így az amliciták?   
 

Kire szerettek volna jobban hasonlítani?   
 

Az amliciták megjelenésének megváltoztatása láza-
dásuk megnyilvánulása volt. Ahogyan az Alma 3-ban 
is feljegyzésre került, Mormon emlékeztetett bennün-
ket arra az átokra és jelre, amely a lámánitákat érte 
évszázadokkal korábban az Isten elenni lázadásuk 
miatt (lásd Alma 3:6–10; lásd még 2 Nefi 5:20–24). Az 
amliciták önként tettek jeleket a homlokukra, mégis 
ezek a jelek is hasonló célt szolgáltak, mint amelyeket 
az Úr helyezett a lámánitákra.

Jelöld meg azt a kifejezést az Alma 3:18-ban, amely 
leírja, hogy miként viseltettek az amliciták Isten iránt. 
Azt is jelöld meg az Alma 3:19-ben, hogy mit hoztak az 
amliciták magukra a lázadásuk miatt.

Mit tanulsz az Alma 3:18–19-ből azokról, akiket az Úr 
átka sújt? (Akik nyíltan fellázadnak Isten ellen, átkot 

hoznak magukra.) Fontos megérteni, hogy az átok 
az az állapot volt, hogy „kivágatnak az Úr színe elől” 
(2 Nefi 5:20). Az amliciták cselekedeteik révén eltávo-
lodtak Istentől.

Az amliciták példájából megtudjuk, saját döntésünk 
az, hogy eltávolodunk Istentől. Azok, akik „nyíltan 
fellázad[nak] Isten ellen” (Alma 3:18), elvágják ma-
gukat Istentől, vagyis más szavakkal, átkot hoznak 
magukra.

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Az amlicitákkal ellentétben, te mit te-

hetsz most az életedben, hogy biztosítsd azt, hogy nem távolodsz 
el Istentől?

Az Alma 3:20–25 arról beszél, hogy a nefiták egy másik 
csatában legyőzték a lámánitákat, azonban sokan meg-
haltak mindkét oldalon. Olvasd el az Alma 3:26–27-et, 
és keresd meg a fő tanítást, amelyet Mormon szeretett 
volna, ha megismerünk az amlicitákról, valamint a 
nefiták és a lámániták háborújáról szóló beszámolóból.

Egészítsd ki a következő tantételt az Alma 3:26–27-ben 
olvasottak alapján: Boldogságban vagy nyomorúság-
ban lehet részünk attól függően, hogy  
 

Egy pillanatra gondolkodj el azon, hogy kinek a köve-
tését választod az életedben. Töprengj el a következő 
kérdéseken: Milyen jutalmat vagy bért kínál Sátán 
azoknak, akik követik őt? (Ezek általában első ráné-
zésre nagyon kívánatosak, végül azonban boldogta-
lansághoz és függőségekhez vezetnek.) Ezzel szemben 
milyen jutalmat kaptál az Úrtól azért, mert amellett 
döntöttél, hogy Őt követed?

 5. Írj le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan 
élményt, amikor az Úr követése boldogságot hozott szá-

modra.

Alma 4
Az egyházi növekedés időszakát követően az egyháztagok 
kevélyek lesznek, Alma pedig lemond a főbírói hivatalról, 
hogy bűnbánatra szólítsa őket
A lámánitákkal és az amlicitákkal vívott háborút köve-
tően a nefiták „ráébredtek, emlékezniük kell kötelessé-
gükre”, és „hozzákezdtek az egyház teljesebb mértékű 
megalapításához” (Alma 4:3–4). Ennek eredménye-
ként mintegy 3500 ember csatlakozott az egyházhoz 
(lásd Alma 4:5). Sajnos egyetlen rövid év leforgása alatt 
az egyházban már sokan kezdtek felfuvalkodottá válni. 
Olvasd el az Alma 4:8–12-t, és keresd meg, milyen 
gonosz cselekedetek történtek az egyháztagok között 
lévő kevélység miatt. Ebből a szentírás-szakaszból 
többek között a következő tantételt tanulhatjuk meg: 
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Ha rossz példát mutatunk, akkor tetteink megaka-
dályozhatnak másokat abban, hogy elfogadják az 
evangéliumot. (Lásd Alma 4:10.)

 6. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj példát a nefi-
ták által az Alma 4:8–12-ben mutatott egyik gonosz cse-

lekedetről vagy magatartásformáról. Fejtsd ki, miért fontos, hogy 
ma is kerüljük ezt a cselekedetet vagy magatartásformát az egy-
ház tagjaként.

Az egyházban uralkodó gonoszság miatt Alma más-
valakit bízott meg, hogy felváltsa őt a főbírói székben, 
hogy ő maga minden idejét az egyház felett elnöklő 
főpapi elhívásának szentelhesse, valamint hogy segít-
sen az egyház tagjainak legyőzni a kevélységüket és 
bűneiket „tiszta bizonyságtétellel” (Alma 4:19). Olvasd 
el az Alma 4:19-et, és húzd alá, mire vágyott Alma, 
hogy segíthessen népén.

Az Alma 4:19 a következő tantételeket jeleníti meg: 
Lelki kötelességeink teljesítése olykor áldozatot 
kíván. Az Úr szolgái tanúbizonyságukat teszik, és 
a bűnösöket bűnbánatra buzdítják. A tiszta bi-
zonyságtétel segít másoknak közelebb kerülniük 
Istenhez.

El tudod képzelni, hogy valaki feladjon egy befolyásos 
politikai pozíciót, mint például egy ország elnöki széke, 
hogy missziós szolgálatot teljesítsen? Alma megtette!

 7. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy sze-
rinted a „tiszta bizonyságtétellel” kifejezés (Alma 4:19) 

mire utal, hogyan tanított Alma. Azt is jegyezd fel, hogyan ösz-
tönzött változásra vagy javításra az, amikor hallottál valakit bi-
zonyságot tenni az evangéliumról.

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

Tanulmányoztam az Alma 1–4-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

15. RÉSZ: 1. NAP

Alma 5:1–36
Bevezetés
Amikor az egyházat a gonoszság és a viszálykodás 
fenyegette (lásd Alma 4:9–11), Alma tudta, hogy igazi 
megoldást csak az egyháztagok hatalmas szívbéli 

változása hozhat. Az egyház főpapjaként misszióra 
indult, hogy visszafordítsa Zarahemla népét a Jé-
zus Krisztusról való bizonyságtétellel és az emberek 
bűnbánatra szólításával. Arra buzdította őket, hogy 
készüljenek az Úr ítéletére, azáltal, hogy hisznek Isten 
szavában és kiértékelik szívük lelki állapotát. Miköz-
ben az Alma 5 első felét tanulmányozod, gondold át, 
hogyan alkalmazhatod a tanultakat, annak érdekében, 
hogy megtapasztald vagy folyamatosan érezd a hatal-
mas szívbéli változást, melyről ez a fejezet szól.

Alma 5:1–13
Alma felidézi atyja és 
mindazok megtérését, akik 
követték őt
Mennyit változtál 8 éves 
korod óta? Mennyit 
változtál 12 éves korod 
óta? Gondolkozz el azon, 
hogy milyen különböző 
módokon változhatnak az 
emberek (például kiné-
zetre, a viselkedésükben 
vagy a hozzáállásukban). 
Gondolkodj el azon, mi 
vezethet az emberek-
ben végbemenő egyes 
változásokhoz, vagy 
mi idézheti elő azokat, 
majd olvasd el az Alma 
5:12-t, és keresd meg, mi 
változott meg az idősebb 
Almában. Miközben az Alma 5:1–13-at tanulmányo-
zod, gondolkozz el azon, hogyan változhat meg egy 
ember szíve.

Gerald N. Lund elder, aki később a Hetvenek tagjaként 
szolgált, azt tanította, hogy amikor a szentírások a szív 
szót használják, akkor gyakran „a valódi, belső em-
berre” utalnak (“Understanding Scriptural Symbols,” 
Ensign, Oct. 1986, 25). Röviden gondolkodj el azon, 
hogy miben különbözik a „hatalmas szívbéli változás” 
az egyéb formában bekövetkező változásoktól, amelye-
ket az emberek tapasztalhatnak – köztük azon változá-
soktól is, amelyekre a lecke elején gondoltál.

Emlékezz vissza, hogy Benjámin király népe megta-
pasztalta a „hatalmas szívbéli változást”, amely arra 
indította őket, hogy ne legyen„hajlandóságu[k] arra, 
hogy gonosz dolgot tegy[enek], csak arra, hogy állan-
dóan jót tegy[enek]” (Móziás 5:2). Felírhatod Lund 
elder magyarázatát, valamint a Móziás 5:2 szentírásu-
talást a szentírásod margójára az Alma 5:11–13 mellé.

Marion G. Romney elnök az 
Első Elnökségből azt mondta: 
„Nem elegendő az evangéli-
umot csupán az írott szóból 
tanulmányozni. Úgy is kell 
élnünk. […] Az ember nem 
sajátíthatja el maradéktalanul 
az evangéliumot, ha nem 
él aszerint” (“Records of 
Great Worth,” Ensign, Sept. 
1980, 4). E leckében számos 
helyen arra buzdítunk, hogy 
alkalmazd a tanultakat. A ta-
nultak alkalmazásának fontos 
szerepet kell kapnia az evan-
géliumi tanulmányozásodban.

A tanultak alkalmazása
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D. Todd Christofferson elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából ezt mondta: „Felte-
hetitek a kérdést: »Miért nem megy végbe 
gyorsabban ez a hatalmas változás 
bennem?« Emlékeznetek kell, hogy 
Benjámin király népének, Almának, és 

egyéb szentírásbeli személyeknek a rendkívüli példája 
ennyi – rendkívüli, de nem jellemző. Legtöbbünk 
számára a változások fokozatosan és hosszú idő alatt 
történnek. Az újjászületés, fizikai születésünkkel 
ellentétben, nem egy esemény, inkább egy folyamat. És 
az ebben a folyamatban való részvétel a halandóság 
központi célja” (Újjászületve. Liahóna, 2008. máj. 78.).

Olvasd el az Alma 5:3–7-et, és keresd ki belőle, mit 
mondott Alma Zarahemla népének, ami segített előké-
szíteni a szívüket a változásra.

Válaszolj a következő kérdésre ebben a kézikönyvben: 
Alma mesélt Zarahemla népének atyja és mások meg-
téréséről, valamint a fogságból való megszabadulásuk-
ról. Mit gondoltok, ezek az élmények hogyan segítettek 
felkészülniük a szívbéli változás megtapasztalására?   
  
 

Olvasd el az Alma 5:10-et, és karikázd be a kérdőjele-
ket a három kérdés végén, amelyet Alma tett fel a nép-
nek. Ezután keresd meg az alábbi kijelentés indoklását 
az Alma 5:11–13-ban, melyben Alma elkezdett választ 
adni e kérdésekre: Amikor hiszünk Isten szavában 
és gyakoroljuk a Jézus Krisztusba vetett hitet, ha-
talmas szívbéli változást tapasztalhatunk.

Az Isten igéjébe vetett hit hatalmas szívbéli válto-
záshoz vezet, mert Isten igéje a Szabadítóról tanít 
bennünket. Alma népe hitt Isten igéjében, melyet 
szent próféták hoztak el számukra. Megismerték Jézus 
Krisztus engesztelésének megváltó hatalmát, és szívük 
megváltozott, amint kifejlesztették a Szabadítóba vetett 
hitüket.

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban mondd el a 
saját szavaiddal, hogyan vezet a Jézus Krisztus engeszte-

lésébe vetett hit hatalmas szívbéli változáshoz.
 2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba arról, hogy 
miként változott meg a szíved. Ha ebben az évben a Mor-

mon könyve ifjúsági hitoktatáson történő tanulmányozása során 
észrevettél szívbéli változást, akkor leírhatod ezt az élményedet a 
válasz részeként.

Alma 5:14–36
Alma azt tanítja, hogy hatalmas szívbéli változásra van 
szükség a mennyek királyságába való belépéshez
Miután Alma megtanította, hogy Isten szava segít-
het elindítani bennünk a hatalmas szívbéli változást, 

számos kérdést tett fel a népnek. Ugyanezen kérdések 
nekünk is segíthetnek megvizsgálni a lelki szívünk 
állapotát – a belső ember vágyait és érzéseit.

Olvasd el az Alma 5:14-et, és jelöld meg Alma három 
kérdését, melyeket a népnek tett fel, hogy fontolják 
meg azokat magukkal kapcsolatban. E három kér-
dés leírja azt a változást, amelyet akkor tapasztalunk, 
amikor gyakoroljuk a Jézus Krisztus révén kínált 
megváltásba vetett hitünket. Emlékezz vissza a ko-
rábbi leckékből (lásd Móziás 5 és Móziás 27), hogy az 
„újjászületni” kifejezés arra a változásra utal, amelyet 
az ember akkor tapasztal, amikor elfogadja Jézus 
Krisztust, és új életet kezd nemcsak az Ő tanítványa-
ként, hanem az Ő lelki fiaként vagy leányaként is (lásd 
Móziás 27:25).

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj arról, hogy 
miként jelenhet meg a szívbéli változás valakinek az áb-

rázatán. Ebben a szövegkörnyezetben az ábrázat kifejezés valaki-
nek az arckifejezésére utal, amely tükrözi az illető érzéseit, 
hangulatát és lelki állapotát. Jellemezz valakit az ismerőseid 
 közül, aki átvette a Szabadító képmását az ábrázatára.

A gyógyászatban a kardiogram egy grafikon, melyet 
az orvosok arra használnak, hogy felmérjék a fizikai 
szívünk állapotát. Segít felismerni azon állapoto-
kat, amelyek kezelést igényelnek. Tanulmányozd az 
alábbi lelki kardiogram alatt felsorolt szentírásokat az 
Alma 5-ből. Amikor az egyes verseket tanulmányozod, 
jelöld meg azt a rubrikát, amelyik legjobban jellemzi, 
hogyan válaszolnád meg az adott versben található 
kérdést vagy kérdéseket. (Ha szeretnéd bizalmasabban 
kezelni a válaszaidat, akkor lemásolhatod a táblázatot 
egy külön papírra vagy a személyes naplódba, majd ott 
töltheted ki azt.)

Alma 5 Lelki kardiogram

Mindig

Majdnem 
mindig

Általában

Néha

Ritkán vagy 
soha

Versek 
Alma 5-ből 15 16 19 26 27 28 29 30–31
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Amikor kitöltötted a lelki kardiogramot, olvasd el az 
Alma 5:21–25-öt. Keresd meg, mit tanított Alma a 
következő igazságról: A szívbéli változás megtapasz-
talásával felkészülünk rá, hogy helyet kapjunk a 
menny királyságában (a celesztiális királyságban).

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban végezd el az 
alábbiakat:

 a. Készíts listát azokról a szavakról, amelyeket Alma használt az 
Alma 5:21–25-ben, hogy jellemezd, milyen állapotban szeretnél 
most lenni.
 b. Fejtsd ki, hogy a szívbéli változás miként készít fel arra, hogy 
helyet kapj a menny királyságában.

Olvasd el az Alma 5:33–36-ot, és gondold át, milyen 
érzéseid vannak Alma üzenetéről. Keresd meg azokat 
a kifejezéseket, amelyek segítenek megválaszolni a 
következő kérdéseket:

• Minek a megtételére kér engem az Úr?
• Milyen jutalmak járnak azért, ha elfogadom a felhí-

vását?
• Mit tanítanak nekem ezek a versek a Szabadítóról?

Olvasd el a következő kijelentést Ezra Taft Benson 
elnöktől, amely megmutatja, hogyan szeretnének élni 
azok, akik átélték ezt a szívbéli változást:

„Ha Krisztus követése mellett döntesz, 
akkor eldöntöd, hogy megváltozol. […]

Az Úr belülről kifelé munkálkodik. A világ 
kívülről befelé. A világ kiemelné az embe-
reket a nyomorból. Krisztus a nyomorúsá-
got távolítja el az emberekből, hogy aztán 

ők maguk emeljék ki magukat a nyomorból. A világ a 
környezetük megváltoztatásával alakítaná az embere-
ket. Krisztus az embereket változtatja meg, akik aztán 
megváltoztatják a környezetüket. A világ az emberi 
viselkedést alakítgatná, Krisztus azonban az emberi 
természetet is meg tudja változtatni. […]

A Krisztusért változó embereknek Krisztus lesz a veze-
tője. Pálhoz hasonlóan azt kérdezik majd: »Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem?« (Cselekedetek 9:6). […]

Akaratukat elnyeli az Ő akarata. (Lásd János 5:30.)

Mindig olyan dolgokat cselekednek, amelyek kedvesek 
az Úrnak. (Lásd János 8:29.)

Nem csak meghalnának az Úrért, de ami még ennél is 
fontosabb, Őérte akarnak élni.

Lépj be otthonukba, és a falaikon függő képek, a 
polcaikon lévő könyvek, a levegőben a zene, szavaik és 
tetteik is azt mutatják, hogy keresztények.

Isten tanújaként állnak mindig és mindenben, és min-
den helyen. (Lásd Móziás 18:9.)

Krisztus van az elméjükben, amint minden gondolat-
ban Őreá tekintenek. (Lásd T&Sz 6:36.)

Krisztus van a szívükben, amint örökre Őreá vannak 
helyezve az érzelmeik. (Lásd Alma 37:36.)

Majdnem minden héten vesznek az úrvacsorából, és 
újra meg újra tanúbizonyságot tesznek Örökkévaló 
Atyjuknak arról, hogy készek magukra venni Fiának 
nevét, mindig emlékezni Őrá és betartani a parancso-
latait. (Lásd Moróni 4:3.)” (“Born of God,” Ensign, Nov. 
1985, 5–7).

E lecke befejezéseként húzz alá egy gondolatot Benson 
elnök kijelentéséből, amely segít neked arra gon-
dolni, hogy miként akarsz élni olyan emberként, aki 
megtapasztalja a szívbéli változást. Tűzz ki olyan célt, 
amely segít majd alkalmazni mindazt, amit éreztél, 
miközben Alma tanításait tanulmányoztad a szívbéli 
változás megtapasztalásáról (leírhatod ezt a személyes 
naplódba vagy egy külön lapra). Amint folyamatosan 
igyekszel, hogy újjászüless Istentől, és megtapasztald 
a szívbéli változást, felkészülsz arra, hogy belépj Isten 
királyságába.

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

Tanulmányoztam az Alma 5:1–36-ot, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

15. RÉSZ: 2. NAP

Alma 5:37–62
Bevezetés
Miközben Alma folytatta prédikálását Zarahemlában, 
figyelmeztette a népet, hogy bizonyos áldásokkal vagy 
következményekkel jár azon döntésük, hogy követik-e 
vagy elutasítják a szavait. Arra buzdította őket, hogy 
válaszoljanak a Jó Pásztor, az Úr Jézus Krisztus hang-
jára, aki szólítja őket, és szeretné visszavezetni őket 
a nyájához. Miközben ezt a leckét tanulmányozod, 
gondold végig, hogy miként segít elkerülnöd a világ 
tisztátalan dolgait, és visszatérni Istenhez, ha követed a 
Jó Pásztor hangját.
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Alma 5:37–42, 53–62
Alma mindenkit felhív, hogy kövesse a Jó Pásztort, vagyis a 
Szabadítót.
A szentírásokban Jézus Krisztusra olykor úgy utalnak, 
mint a „Jó Pásztor” (lásd János 10:11–15). Szerinted 
miért jó jelképe a pásztor a Szabadítónak? Ezra Taft 
Benson elnök a következő jellemzést írta a régi idők 
pásztorairól:

„Jézus idejében a palesztin pásztort arról lehetett meg-
ismerni, hogy mennyire védelmezi a juhait. A modern 
pásztorokkal ellentétben a pásztor mindig a nyája előtt 
ment. Vezette őket. A pásztor ismerte minden juhát, 
és nevet is adott mindegyiknek. A juhok ismerték a 
hangját, bíztak benne és idegent nem követtek. Így, 
amikor hívta őket, a juhok odamentek hozzá. (Lásd 
János 10:14, 16.)

Éjszakára a pásztorok a karámba vezették a juhaikat, 
amelyet akolnak neveztek. Magas falak vették körül, és 
e falak tetejét tövissel fedték be, hogy a vadállatok és a 
rablók ne tudjanak átmászni rajtuk.

Olykor azonban egy-egy vadállat az éhségtől hajtva 
átugrotta a falat egyenesen a juhok közé, megriasztva 
őket. Ilyen helyzetben vált el az igaz pásztor – aki sze-
rette a juhait – a bérestől – aki csak pénzért és köteles-
ségből dolgozott.

Az igaz pásztor hajlandó volt akár az életét is felál-
dozni a juhaiért. Közéjük ment, és harcolt azért, hogy 
ne essék bántódásuk. A béres ellenben a saját, szemé-
lyes biztonságát többre tartotta a juhoknál, és rendsze-
rint megfutamodott a veszélyt látván.

Jézus az ő idejében gyakori példán keresztül jelen-
tette ki, hogy Ő a Jó Pásztor, az Igaz Pásztor. A fivérei 
és nőtestvérei iránti szeretete miatt készségesen és 
önként letette értük az életét. (Lásd János 10:17–18.)” 
(“A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’” Ensign, 
May 1983, 43).

Írj rövid válaszokat az alábbi kérdésekre ebben a tan-
könyvben:

• Mi történhet a juhokkal, ha nem hallgatnak a pász-
torra?   
 

• Miben hasonlítunk a juhokra, és miben hasonlít a 
Szabadító a pásztorra?   
 

• Mit jelent az, hogy az Ő nyájába vitetünk? (lásd 
Alma 5:60).   
 

Az Alma 5:37-ben Alma juhokként írta le  Zarahemla 
népét, akik „eltévelyedtek”. Olvasd el az Alma 5:37–
42-t, és keresd meg, mit tanított Alma arról, hogy hall-
gatnunk kell a Szabadító hangjára.

 1. Írd le a válaszaidat a következő kérdésekre a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba:

 a. Tanulmányozd az Alma 5:37–38-at, és mondd el a saját sza-
vaiddal, hogy mit tanított Alma a Szabadító azon erőfeszítéseiről, 
hogy az Ő követésére szólítson bennünket.
 b. Az Alma 5:41-ben mit tanít Alma arról, hogy honnan tudjuk, 
vajon hallgatunk-e a Jó Pásztor hangjára? Milyen „jó cselekede-
tek” mutathatják, hogy egy utolsónapiszent fiatal a Jó Pásztort 
követi?

A Szabadító hangjának felismerése és követése nem 
mindig könnyű. Gondolkodj el a következő kije-
lentésen Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: „A halandóságban hallható számtalan 
hang kórusából fel kell ismernünk a Jó Pásztor hangját, 
aki arra szólít, hogy kövessük Őt mennyei otthonunk 
felé”) (“Alternate Voices,” Ensign, May 1989, 27).

Olvasd el az Alma 5:53–56-ot, és keresd ki azokat a 
magatartásokat és tetteket, melyek miatt valakinek 
nehezére eshet a Szabadító hangjára hallgatni.

Idézz fel a mai világban megtalálható egyéb magatar-
tásformákat vagy cselekedeteket, amelyek megnehezí-
tik az emberek számára, hogy hallgassanak a Szabadító 
hangjára. Röviden magyarázd el, miért gondolod 
úgy, hogy ezek a magatartásformák és cselekedetek 
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megnehezítik valaki számára, hogy meghallja a Szaba-
dító hangját:   
 

Az Alma 5:57-ben jelöld meg a következő részt: 
„mindazoknak, akik a jó pásztor szavát szeretnék 
követni”, majd jelöld meg a másik három részt az 57-
es versben, amelyek arról szólnak, mit tehetsz, hogy 
kövesd a Szabadító hangját.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj le egy-egy 
példát a következő három kijelentés mindegyikére, annak 

bemutatására, hogy mit tehet egy utolsónapiszent fiatal az isko-
lában vagy a lakóközösségében, hogy: (a) kijöjjön a gonoszok kö-
zül, (b) elszakadjon, és (c) ne érintsen tisztátalan dolgokat. 
Ezután gondolj ki két olyan igazlelkű tevékenységet vagy szokást, 
amelyek segítenek a fiataloknak még inkább hallgatni a Jó Pász-
tor hangjára. Ha ezen tevékenységek vagy szokások közül vala-
melyik neked is segített, hogy meghalld a Szabadító hangját, 
akkor fontold meg, hogy írsz erről a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, hogy később megoszthasd a hitoktatóddal vagy az 
osztállyal.

Ahogyan azt az Alma 5:58–60 is feljegyzi, Alma a 
következő igazságot tanította: Ha az Úr (a Jó Pásztor) 
hangját követjük, akkor az Ő királyságába gyűj-
tetünk. Jelöld meg azokat az ígéreteket és áldásokat 
az Alma 5:58–60-ból, amelyeket azok nyernek el, akik 
örökséget kapnak Isten jobbján.

 3. Fontold meg, mit jelentenek számodra az egyes beje-
lölt ígéretek vagy áldások, majd írj a szentírás-tanulmá-

nyozási naplódban arról, hogy szerinted miért érik meg ezek az 
áldások azt, hogy elkülönítsd magad a gonoszságoktól.

Miközben a Szabadító hangját követed, elnyered eze-
ket az áldásokat, és végül a felmagasztosulás áldását is.

Alma 5:43–52
Alma elmondja, hogyan szerzett bizonyságot, és a 
bűnbánatról tanít
Gondolj valamire, amit az öt érzékszerveddel tanultál 
meg: a látás, hallás, érintés, szaglás és ízlelés segítségé-
vel. Van arra mód, hogy úgy ismerj meg valamit, hogy 
nem használod egyik fizikai érzékszervedet sem? Ol-
vasd el az Alma 5:45–48-at, és keresd ki, mit mondott 
Alma, mit tud és hogyan tudta meg.

Jelöld meg az Alma 5:48-ban, mit tanított Alma Jézus 
Krisztusról. Az Alma 5:45–48-ban található üzenetet a 
következőképpen lehetne összefoglalni: Önálló tudást 
szerezhetünk a Szentlélek által arról, hogy Jézus 
Krisztus az emberiség Megváltója.

Mindenki szembekerül a hitét és a bizonyságát próbára 
tévő kihívásokkal. Ha saját bizonysággal rendelkezel az 
evangélium igaz voltáról, a Szentlélek ereje által, akkor 

ez megerősíthet e kihívások idején. Ha emlékezel saját 
tanúságodra, melyet a Szentlelken keresztül nyertél el, 
ahogyan Alma is tette, akkor ez segíthet szilárdan állni 
a kihívások közepette. Alma példájából azt is megtud-
juk, hogy a böjtölés és az ima segíthet nekünk, hogy 
érezzük, ahogyan a Lélek újra megerősíti az igazságo-
kat és táplálja bizonyságunkat, amikor ezek elgyengül-
nének.

Gondolkozz el a saját bizonyságodon, 
miközben elolvasod a következő idézetet 
M. Russell Ballard eldertől, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, aki arra buzdít 
bennünket, hogy törekedjünk saját 
bizonyságra Jézus Krisztusról: „Az egyéni, 

személyes bizonyság az evangéliumi igazságokról 
– különösen az Úr Jézus Krisztus isteni életéről és 
küldetéséről –, elengedhetetlen az örök életünkhöz. 
»Az pedig az örök élet – mondta a Szabadító –, hogy 
megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit 
elküldtél, a Jézus Krisztust« [János 17:3]. Más szavak-
kal: az örök életnek előfeltétele az, hogy mi egyénileg, 
személyesen ismerjük Mennyei Atyánkat és az Ő Szent 
Fiát. Nem elegendő csupán tudni róluk. Személyes, 
lelki élményeinknek kell lenni, melyek lehorgonyoznak 
bennünket” (“Feasting at the Lord’s Table,” Ensign, 
May 1996, 80).

 4. Végezz el legalább egyet az alábbi tevékenységek kö-
zül a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Írj egy olyan alkalomról, amikor hallottad, amint valaki erő-
teljes bizonyságot tesz a Szentlélek ereje által arról, hogy Jézus 
Krisztus az emberiség Megváltója. Írd le, mit éreztél, miközben 
hallgattad őt.
 b. Olvasd el az Alma 5:46-ot, és írd le a saját szavaiddal, ho-
gyan nyerte el Alma a bizonyságát Jézus Krisztusról. Gondolkozz 
el azon, hogyan követheted Alma példáját, ezzel segítve a Sza-
badítóról való bizonyságod megerősítését, és írd le a gondolatai-
dat.
 c. Írj egy olyan alkalomról, amikor érezted, hogy a Szentlélek bi-
zonyságot tesz neked arról, hogy Jézus Krisztus a világ Megvál-
tója. Írj le egy konkrét célt, amely segít majd neked bizonyságot 
nyerni, vagy megerősíteni a már meglévő bizonyságodat a Sza-
badítóról, mint például a böjt vagy a buzgóbb imádkozás, illetve 
a céltudatosabb szentírás-tanulmányozás. Teljesítsd a céljaidat, 
akkor is, ha az „sok napot” vesz majd igénybe (Alma 5:46). (E 
tevékenység elvégzése segíthet az Egyéni fejlődés, illetve az Is-
ten iránti kötelesség program követelményeinek teljesítésében.)

Olvasd el az Alma 5:49–52-t, és keresd meg, mit 
tanított Alma a népnek a bűnbánattal kapcsolatban. 
Az üres vonalakra írd le, szerinted miért kell minden 
embernek bűnbánatot tartania ahhoz, hogy örökké 
Mennyei Atyánkkal és Jézus Krisztussal élhessenek:   
  
 



157

nyerd el az Ő engesztelésének áldásait a mindennapok 
során, miközben tovább haladsz az Isten királyságához 
vezető ösvényen.

Alma 6
Alma megerősíti az egyházat Zarahemlában, majd 
Gedeonba megy prédikálni
Egészítsd ki a következő mondatot: Azért járok az 
egyházba, mert   
 .

Miközben az Alma 6-ot tanulmányozod, gondolkozz 
el azon, hogyan teheti jelentőségteljesebbé számodra 
az egyházi gyűlések látogatását az, ha megérted ezen 
gyűlések célját.

Mielőtt Alma elhagyta volna Zarahemlát, megerősítette 
az egyházat azon a területen. Olvasd el az Alma 6:1–4-
et, és határozz meg két vagy három olyan kifejezést, 
amelyek a papsági vezetők feladatait írják le az egy-
házban.

Alma élményéből a következő fontos tantételt ismerjük 
meg: Napjainkban – éppúgy, mint a Mormon könyve 
idején – az egyház minden ember jólétéért jött létre. 
Olvasd el az Alma 6:5–6-ot, és jelöld meg a következő 
két kifejezést: „Isten szavának meghallgatására” és 
„társuljanak egymáshoz böjtben és buzgó imádkozás-
ban azok lelkének jólétéért, akik nem ismerték Istent”. 
Ezek a részek olyan lehetőségeket írnak le, melyeket az 
egyház kínál arra, hogy minden ember növekedhessen 
és segíthessen másoknak. Gondolkozz el azon, hogy 
az egyház tagjai Zarahemlában vajon hogyan fejezték 
volna be az általad kiegészített fenti mondatot.

 1. Írj le néhány ötletet a szentírás-tanulmányozási nap-
lódban azzal kapcsolatban, hogy mennyiben lenne más, 

ha az Alma 6:5–6-ban meghatározott okok miatt járnál az egy-
házba.

Az egyháztagsággal járó áldások Isten minden gyer-
meke javára válhatnak. Jeffrey R. Holland elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumából ezt tanította:

„Mindenki imádkozik a misszionáriuso-
kért. Legyen ez mindig így! Ugyanezzel a 
szellemiséggel azokért is imádkoznunk 
kell, akik jelenleg részt vesznek a misszio-
náriusi beszélgetéseken (illetve akiknek 
részt kellene venniük azokon). Zarahem-

lában az egyháztagoknak megparancsolták, hogy 
„jöjjenek össze, és társuljanak egymáshoz böjtben és 
buzgó imádkozásban” [Alma 6:6] azokért, akik még 
nem csatlakoztak Isten egyházához. Ezt mi is meg 
tudjuk tenni.

Dallin H. Oaks elder azt a felhívást adta nekünk, hogy 
fontoljunk meg számos kérdést, amelyek segíthetnek 
alkalmazni mindazt, amit Alma tanított a bűnbánatról 
és a felkészülésről az Isten királyságába való belépésre:

„Mi lenne, ha holnap lenne eljövetelének 
napja? Ha tudnánk, hogy holnap találko-
zunk az Úrral – idő előtti halálunk, vagy az 
Ő váratlan eljövetele révén –, mit tennénk 
ma? Milyen bűnöket vallanánk be? Mely 
[szokásainkkal] hagynánk fel? [Milyen 

kötelezettségeknek] tennénk eleget? Mit bocsátanánk 
meg másoknak? Miről tennénk bizonyságunkat?

Ha akkor megtennénk [ezeket], akkor miért ne ten-
nénk meg most? Miért [ne törekedjünk] békességre, 
míg [az] elérhető?” (Felkészülés a második eljövetelre. 
Liahóna, 2004. máj. 9.).

 5. Gondolkodj el Oaks elder egyik kérdésén. A szentírás-
tanulmányozási naplódban írj arról, hogy szerinted miért 

fontos, hogy mindennap úgy éljünk, mintha az Úrral való találko-
zásra készülnénk.

Imádságos lélekkel fontold meg, hogyan cselekedhetsz 
a ma tanultak szerint, hogy felkészült legyél a Sza-
badítóval való találkozásra, és az Ő királyságába való 
belépésre.

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

Tanulmányoztam az Alma 5:37–62-t, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

15. RÉSZ: 3. NAP

Alma 6–7
Bevezetés
Miután Alma Zarahemlában tanította a népet, és ren-
det teremtett az egyházban, Gedeon városába ment. 
Az ott lakókat hithűbbnek találta, mint a Zarahem-
lában lakókat, ezért arra buzdította a népet Gedeon 
földjén, hogy állandóan támaszkodjanak az Úrra, 
és törekedjenek a saját életükben alkalmazni az Ő 
engesztelését. Alma Jézus Krisztusról való bizonysága 
segíthet neked jobban megérteni Jézus Krisztus en-
gesztelésének mélységét, valamint megtanítja, hogyan 



158

Emellett naponta imádkozhatunk saját, személyes 
misszionáriusi élményekért. Imádkozzatok, hogy az 
ilyen dolgok isteni elrendezése alatt a misszionáriusi 
lehetőség, amire vágytok, már előkészületben legyen 
valakinek a szívében, aki vágyik arra és keresi azt, 
amivel ti rendelkeztek. »Mert sokan vannak még a 
földön… akik csak azért vannak távol az igazságtól, 
mert nem tudják, hol találjanak rá« [T&Sz 123:12]. 
Imádkozzatok, hogy megtaláljanak benneteket! Azután 
legyetek éberek, mivel sokan vannak világotokban, 
akik éhséget éreznek életükben, nem kenyér után való 
éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr 
beszédének hallgatása iránti éhséget [lásd Ámós 8:11]” 
(„Lesztek nékem tanúim”. Liahóna, 2001. júl. 16.).

Holland elder tanácsának követéséhez fontold meg, 
hogy imádkozol Mennyei Atyádhoz, hogy segítsen 
neked felismerni a számodra elkészített misszionáriusi 
lehetőségeket, és azok szerint cselekedni. Keresd a 
lehetőségeket arra, hogy felhívj másokat, hogy osztoz-
zanak veled az egyház tagjaként évezett áldásokban.

Alma 7:1–13
Alma Jézus Krisztus engeszteléséről tanítja a népet 
Gedeonban
Képzeld el, hogy olyan barátaiddal beszélgetsz a bűn-
bánatról, akik mind tevékeny egyháztagok. A barátaid a 
megítélésük szerint semmi komoly bűnt nem követtek 
el, ezért azon tanakodnak, hogyan tapasztalhatnák meg 
az engesztelés hatalmát. Gondolkodj el azon, mit mond-
hatnál ezeknek a barátoknak. Emlékezz ezekre a gondo-
latokra, miközben az Alma 7:1–13-at tanulmányozod.

Zarahemla elhagyása után Alma Gedeon városában 
is beszélt a néphez. Olvasd el az Alma 7:3–6-ot, és 
keresd meg, miben reménykedett Alma, milyen lelki 
állapotban találja majd az embereket Gedeonban. Ezt 
követően olvasd el az Alma 7:17–19-et, hogy megtudd, 
vajon Alma reményei beteljesültek-e. Az alábbi vonala-
zott részen jellemezd Gedeon népének lelki állapotát:  
  
  
Olvasd el az Alma 7:7–10-et, és keresd meg, Alma 
szerint az emberek számára melyik esemény megis-
merése volt a legfontosabb, és mit kellett tenniük, hogy 
felkészüljenek erre.

 2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért mondta Alma a már 

erős hittel rendelkező embereknek (lásd Alma 7:17) azt, hogy 
bűnbánatot kell tartaniuk, hogy felkészüljenek a Szabadító eljö-
vetelére? (Lásd Rómabeliek 3:23.)

Alma ezt a fontos tantételt tanította Gedeon népé-
nek: Jézus Krisztus szenvedett, hogy megmentsen 
minket a bűntől és a haláltól, és átsegítsen minket 

a halandóság kihívásain. Olvasd el az Alma 7:11–13-
at, és jelöld meg a szentírásaidban, mit volt hajlandó a 
Szabadító magára venni a mi érdekünkben. 

A szentírásodban vagy a szentírás-tanulmányozási 
naplódban az Alma 7:11–13 mellé felírhatod a követ-
kező idézetet Bruce C. Hafen eldertől, aki a Hetvenek 
tagjaként szolgált: „Az engesztelés nem csupán a 
bűnösökért van” (“Beauty for Ashes: The Atonement of 
Jesus Christ,” Ensign, Apr. 1990, 7). (Az Alma 7:11–13 
szentírás-memoriter. Ezt hasznos lehet másképp beje-
lölni, hogy a jövőben könnyen megtaláld.)

 3. A következő táblázat az Alma 7:11–13-ból tartalmaz 
szavakat, amelyek leírják, mit vett magára a Szabadító. 

Másold át a táblázatot a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
majd válassz néhányat e szavak közül, és írj példákat arra, hogy 
általad ismert emberek miként tapasztalták meg ezeket. Gondold 
át, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindezen dolgokat magára 
vette.

fájdalmak

megpróbálta-
tások

kísértések

betegségek

halál

gyengeségek

bűnök

Jeffrey R. Holland elder a következő bizonyságot adta 
arról, hogy az engesztelés képes eltávolítani a terhein-
ket:

„Egy ördögi függőséggel harcolsz – dohányzással, 
kábítószerekkel, szerencsejátékkal, vagy korunk pusz-
tító járványával, a pornográfiával? Gondok vannak a 
házasságoddal, vagy veszélyben van a gyermeked? 
Zavarodott vagy nemi hovatartozásoddal kapcsolatban, 
vagy keresed az önbecsülésed? Akár te, vagy egy sze-
retted, éppen betegséggel, lehangoltsággal vagy a ha-
lállal néz szembe? Bármilyen más lépést is kell tenned, 
hogy felülkerekedj ezeken az aggodalmakon, legelőször 
jöjj Jézus Krisztus evangéliumához. Bízz a mennyei 
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Az evangélium tantételei szerinti élet által az 
Isten királyságához vezető ösvényen járunk. (Isten 
királysága a celesztiális királyság.) Nézd át az Alma 
7:14–16-ot, és húzd alá azokat a szavakat és kifejezé-
seket, amelyek megmutatják, mit kell tennünk azért, 
hogy kövessük az Isten királysága felé vezető ösvényt. 
Ezután nézd át az Alma 7:22–25-öt, és húzd alá azokat 
a szavakat és kifejezéseket, amelyek megmutatják, 
milyennek kell lennünk, hogy ezt az ösvényt kövessük.

 5. Rajzolj egy ösvényt a szentírás-tanulmányozási nap-
lódba az oldal bal alsó sarkától a jobb felsőig. Írd a ha-

landóság szót az ösvény aljára, az Isten királysága kifejezést 
pedig a tetejére. Az ösvény mentén írd fel, mit kell tenned és mi-
lyennek kell lenned, hogy az Isten királyságához vezessen.

 6. Válassz egy cselekedetet az ösvényről, és írj arról, 
amikor azt láttad, hogy valaki ezt tette. Válassz egy tulaj-

donságot az ösvényről, és írj arról, amikor azt láttad, hogy valaki 
ilyen volt. Tűzz ki olyan célt, amely segít fejlődnöd ezen a két te-
rületen, hogy egy napon majd beléphess Isten királyságába.
Olvasd el az Alma 7:27-et, és keresd meg azokat az 
áldásokat, amelyekről Alma tudta, hogy az emberek 
elnyerik, ha továbbra is hitben és jó cselekedetekben 
haladnak. Ne feledd, hogy amikor hithűen követed az 
ösvényt, amely Isten királyságába vezet, te is elnyerhe-
ted ezeket az áldásokat.

ígéretekben. Ebben a tekintetben Alma bizonysága az 
én bizonyságom: »Én tudom – mondja ő –, hogy aki 
Istenbe helyezi bizalmát, az támogatva lesz a próbaté-
teleiben, és a gondjaiban és a megpróbáltatásaiban.« 
[Alma 36:3].

Az Isten irgalmas természetére történő hagyatkozás áll 
a Krisztus által tanított evangélium középpontjában. 
Bizonyságomat teszem arról, hogy a Szabadító en-
gesztelése nemcsak a bűneink terhét emeli le rólunk, 
hanem csalódásaink és bánatunk, valamint fájdalma-
ink és kétségbeesésünk terhét is [lásd Alma 7:11–12]. A 
kezdetektől fogva az ilyen segítségben való bizalomnak 
az volt a célja, hogy mind okot, mind pedig módot 
adjon a fejlődésre, ösztönzést, hogy terheinket lefek-
tessük, és magunkra vegyük szabadulásunkat” (Lásd A 
javításra szoruló dolgok. Liahóna, 2006. máj. 70–71.).

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj az érzéseid-
ről Jézus Krisztussal, valamint azzal kapcsolatban, amit Ő 

tett érted az engesztelésen keresztül. Azután válaszolj meg egyet 
vagy többet a következő kérdéscsoportok közül:
 a. Mikor segített az engesztelés neked az Alma 7:11–13-ban 
említett módok egyikén? Hogyan segített neked az engesztelés 
abban az időszakban?
 b. Hogyan segíthet a Szabadító engesztelése egy olyan kihívá-
sodban, amellyel jelenleg állsz szemben? Mit fogsz tenni azért, 
hogy miközben e kihívással szembesülsz, az engesztelésre tá-
maszkodj?

Szentírás-memoriter – Alma 7:11–13
Bár az Alma 7:11–13 egy hosszú szentírás-memoriter, 
olyan konkrét szavakat tartalmaz, amelyek segíthet-
nek emlékezned az engesztelés mértékére és hatal-
mára az életed során. Segítségképpen e kulcsszavak 
megtanulásához, írd le újra az Alma 7:11–13-at egy 
külön papírlapra úgy, hogy kihagyod a lecke korábbi 
táblázatában szereplő szavakat. Olvasd át a szentírás 
általad leírt változatát, amíg anélkül is ki tudod tölteni 
a hiányzó részeket, hogy belenéznél a szentírásaidba. 
A következő néhány nap során áttekintheted ezeket a 
verseket, hogy ez is segítsen emlékezni arra, mit tehet 
érted és másokért az életed során a Szabadító. Mérd 
fel, hogy mennyire megy az Alma 7:11–13 kívülről, 
azzal, hogy felmondod azt hangosan magadnak, egy 
családtagnak, egy barátodnak, vagy leírod azt a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba.

Alma 7:14–27
Alma arra biztatja a népet, hogy járjanak tovább az Isten 
királyságába vezető ösvényen
Olvasd el az Alma 7:19-et, emlékeztetőként arra, 
hogy Alma miként jellemezte a Gedeonban élők lelki 
állapotát. Alma a következő fontos tantételt tanította: 
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 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

15. RÉSZ: 4. NAP

Alma 8–10
Bevezetés
Miután Alma Zarahemlában, Gedeonban és Melekben 
is tanított, és sokan elfogadták az üzenetét, az Ammo-
nihában élők elutasították azt, és kiűzték a városukból. 
Alma azonban az Úr parancsának engedelmeskedve, 
visszatért Ammonihába. Az Úr Amuleket készítette fel, 
hogy fogadja Almát Ammonihában, és csatlakozzon 
hozzá az embereknek tett bizonyságtételben. Alma 
és Amulek figyelmeztette Ammoniha népét, hogy ha 
nem tartanak bűnbánatot, akkor el fognak pusztulni. 
Amulek hithűen engedelmeskedett Istennek, és saját 
megbecsülését, jó hírnevét és befolyását latba vetve 
támogatta Alma prófétát, és tett bizonyságot Jézus 
Krisztusról.

Alma 8
Alma engedelmesen visszatér Ammonihába, ahol felkészíti 
Amuleket a prédikálásra
Miután Alma Zarahemlában és Gedeonban tanította 
az evangéliumot (lásd Alma 5–7), Melekbe utazott. Ol-
vasd el az Alma 8:4–5-öt, és keresd meg, hogy Melek 
népe hogyan fogadta Alma tanításait. (Az „Isten szent 
rendje” kifejezés az Alma 8:4-ben a papságra utal, 
ahogyan azt az Alma 13-ban majd látni fogod.)

Miután Alma befejezte a tanítást Melekben, Ammoni-
hába utazott, hogy prédikáljon. Az ott élőkkel egészen 
más tapasztalata volt, mint a korábbiakban. Tanulmá-
nyozd a következő képeket és szentírásrészeket, majd 
írj feliratot minden képhez, amely összegzi, mi történt 
Almával, amíg Ammonihában volt:

Alma 8:8–13.   
 

Alma 8:14–16.   
 

Alma 8:18–26.   
 

Gondold át a következő kérdéseket (nem kell leírnod a 
válaszaidat):

• Az angyal, aki Almának megjelent, ugyanaz az an-
gyal volt, aki korábban már megjelent neki és Móziás 
fiainak. Hogyan hozhattak az angyal szavai meg-
nyugvást Almának (lásd Alma 8:15)?

• Miért lehetett nehéz Almának visszatérni 
Ammonihába (lásd Alma 8:16)?

Annak ellenére, hogy a parancs nehéz volt, Alma 
„gyorsan visszatért Ammoniha földjére” (Alma 8:18). 
Howard W. Hunter elnök azt tanította, hogy az Úr 
szereti az efféle engedelmességet: „Az Úr biztos, 
hogy mindennél jobban szereti azt, amikor az ember 
megingathatatlanul elkötelezett az Ő tanácsainak való 
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megérteni a Szabadító tulajdonságait. (A pártatlanság 
kifejezés igazságosságot jelent.) E szavak és kifejezések 
mit tanítanak neked a Szabadítóról? A következő hét 
folyamán szánj némi időt a tanulmányozásukra.

Alma 10
Amulek leírja találkozását egy angyallal, és bűnbánatra inti 
a népet
Karikázd be azt a kijelentést, amely a legpontosabban 
írja le, hogyan ébredtél fel ma reggel:

• Magamtól keltem fel, ébresztőóra vagy valaki más 
ébresztése nélkül.

• Amint megszólalt az ébresztő, vagy szóltak, hogy 
kelni kell, azonnal felébredtem.

• Többször is jelzett az ébresztő, illetve többször is 
szólni kellett, mire felébredtem.

Olvasd el az Alma 10:6-ot, és keresd meg hány lelki 
„ébresztést” kapott Amulek, amíg az Úr ellen lázado-
zott. A vonalazott részre írd le a válaszodat a következő 
kérdésre: Szerinted mit jeleznek a „nem akartam meg-
hallani” és a „nem akartam tudni” kifejezések Amulek 
lelki állapotáról az angyal látogatását megelőzően?   
 

Ahogyan az Alma 10:2–11-ben feljegyzésre került, 
Amulek leírta, milyen életet élt az angyal látogatását és 
az evangéliumhoz való megtérését megelőzően. Keresd 
meg az Alma 10:1–6-ban azokat a részleteket, amelyek 
segítségével jobban megismerheted Amuleket.

Amulek visszaemlékezett arra, hogyan utasította egy 
angyal, hogy vigye Almát az otthonába, és gondos-
kodjon róla. Olvasd el az Alma 10:7–11-et, és keresd 
meg, milyen áldásokban részesült Amulek és mások is 
amiatt, hogy Amulek engedelmeskedett az angyalnak.

engedelmességben” (“Commitment to God,” Ensign, 
Nov. 1982, 58).

 1. Válassz egyet vagy többet a következő helyzetek kö-
zül, majd írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, 

hogy milyen áldásokat nyerhet el az adott személy, ha engedel-
mes:
 a. Egy fiatal nő már épp indulna a suliba, mikor az édesanyja 
megkéri, hogy vegyen fel visszafogottabb felsőt.
 b. Egy új papot arra kér a püspöke vagy a gyülekezeti elnöke, 
hogy szerezze meg az Isten iránti kötelesség elismerést.
 c. Két misszionáriusnak az a benyomása támad, hogy látogassa-
nak meg egy kevésbé tevékeny családot, melyben az édesanya 
nem az egyház tagja.

Leírhatod a következő tantételt a szentírásaidba, az 
Alma 8:18–20 mellé: Ha gyorsan reagálunk az Úr 
szavára, Ő segít eleget tennünk a parancsolatainak.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor úgy érezted, hogy az Úr segített igaz-

lelkűnek és engedelmesnek maradnod a nehéz körülmények elle-
nére is.

Olvasd el az Alma 8:27–32-t, és keress további módo-
kat arra, ahogyan az Úr segítette Almát, hogy elvé-
gezze, amit parancsolt neki.

Alma 9
Alma figyelmezteti Ammoniha népét, hogy bánják meg 
bűneiket és készüljenek Jézus Krisztus eljövetelére
Az Alma 9 feljegyzi Alma erőfeszítéseit, hogy Ammo-
niha népét arról tanítsa, hogy bűnbánatot kell tarta-
niuk, és megváltást kell nyerniük a Szabadító, Jézus 
Krisztus által. Hogy segítsen ennek a gonosz népnek 
felismerni, hogy szükségük van a bűnbánatra, Alma 
felszólította őket, hogy emlékezzenek, mit tett Isten 
értük és atyáikért.

Keresd meg az Alma 9:8–10, 13-ban az emlékezni és az 
elfelejteni szavak ismétlődéseit. Szerinted miben lettek 
volna mások Ammoniha lakosai, ha emlékeztek volna 
mindazokra a dolgokra, amelyekről Alma beszélt?

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért fontos, hogy emlékezz 

azokra a lelki élményekre, amelyekben a múltban volt részed? 
Ezután írj egy olyan lelki élményedről, amelyet nem szeretnél 
 elfelejteni.

Miután Alma bűnbánatra szólította Ammoniha népét, 
azt tanította nekik, hogy fel kell készülniük arra az 
időre, amikor a Szabadító eljön a földre. Olvasd el 
az Alma 9:26–27-et, és jelöld meg azokat a szavakat 
és kifejezéseket, amelyek segítenek neked jobban 
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Írd ezt a tantételt az Alma 10:11–12 mellé: Amikor 
meghalljuk az Úr hívását és engedelmeskedünk 
annak, áldásokban részesülünk mi és mások is. 
Számos módja lehet annak, ahogyan az Úr „hív” 
bennünket – a Lélek késztetésén keresztül; egy érzés 
által; álom segítségével; egy egyházi vezető, tanító 
vagy szülő szavain keresztül; egy egyházi elhívás által; 
csapásokon keresztül; illetve egyéb módokon.

 4. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanul-
mányozási naplódban: Mikor érezted azt, hogy megáldat-

tál, mert engedelmeskedtél az Úr egyik „hívásának”?

Ahogyan az Alma 10 további részei leírják, az ammoni-
habeliek közül sokan nem voltak hajlandóak hallgatni 
Amulek szavaira. Amulek figyelmeztette őket, hogy 
ha nem tartanak bűnbánatot, akkor eljön majd a nap, 
amikor elpusztítják őket. Olvasd el az Alma 10:22–23-
at, és keresd meg, hogy akkor miért menekültek meg 
az emberek a pusztulástól. Mit tanítanak ezek a versek 
neked arról, hogy milyen fontos igazlelkűnek lenni 
akkor is, amikor a körülötted lévők nem azok?

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

16. RÉSZ: 1. NAP

Alma 11
Bevezetés
Amulek Zézrommal, a törvénytudóval vitatkozott, aki 
arra próbálta rávenni, hogy tagadja meg az igaz és 
élő Istent. Miközben Amulek védte hitét Zézrom arra 
irányuló kísérleteitől, hogy tőrbe csalja őt, bizonyságát 
tette, hogy a bűntől való megszabadítás csakis Jézus 
Krisztus által lehetséges. Amulek erőteljes bizonyságot 
tett arról, hogy az egész emberiség feltámad majd, és 
Isten megítéli őket. A Szabadító engesztelése miatt 
te is feltámadsz majd, és egy napon Isten elé állsz, és 
számot adsz a földi életedről.

Alma 11:1–25
Amulek visszautasítja Zézrom arra irányuló csábítását, 
hogy tagadja meg Isten létezését
Gondolj valamire, amit birtokolsz, és ami olyan értékes 
számodra, hogy soha nem adnád el. Gondold át, miért 
képvisel ilyen nagy értéket számodra. Az Alma 11-ben, 
mialatt Alma és Amulek tovább tanítják Ammoniha 
népét, egy gonosz törvénytudó, akit Zézromnak hívtak, 
szembeszállt Amulekkel, és pénzt ajánlott neki va-
lamiért, ami nagyon értékes volt Amulek számára. A 
szentírások úgy jellemzik Zézromot, mint aki „jártas 
az ördög fortélyaiban” (Alma 11:21), vagyis aki megta-
nulta, hogyan használja ugyanazon stratégiákat, terve-
ket, megtévesztéseket és fortélyokat, amelyeket Sátán 
is használ, hogy elcsábítson másokat az igazlelkűségtől 
és az igazságtól.

Keresd meg az Alma 11:21–22-ből, hogy mennyi pénzt 
ajánlott Zézrom Amuleknek, és mit kívánt Amulektől 
cserébe. Az „onti ” a legértékesebb nefita ezüstérme 
volt (lásd Alma 11:6, 11–13). Egy onti körülbelül egy 
bíró egyheti fizetésével volt egyenértékű (lásd Alma 
11:3).

Válaszold meg a következő kérdéseket:

• Mikor voltál tanúja annak, hogy valaki visszautasítja 
a világ csábításait, mint amilyen az Amuleknek kínált 
pénz is volt?   
  
 

• Az, hogy ezt láttad, hogyan ösztönzött téged arra, 
hogy hithű legyél?   
  
 

Olvasd el az Alma 11:23–25-öt, hogy megtudd, hogyan 
reagált Amulek Zézrom ajánlatára, majd válaszolj a 
következő kérdésekre ebben a kézikönyvben:

• Szerinted miért nem érdekelte Amuleket Zézrom 
ajánlata?   
  
 

• Az Alma 11:25 szerint mi volt Zézrom terve a hat 
onti felkínálásával Amuleknek?   
  
 

• Miben hasonlít ez arra, amit Sátán tesz, mikor az 
emberek engednek a kísértéseinek?   
  
 

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban végezd el az 
alábbi feladatokat:
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Alma 11:26–40
Amulek bizonyságot tesz Isten Fiáról, és felülkerekedik 
Zézrom azon kísérletén, hogy kiforgassa a szavait
Zézrom Amulek Jézus Krisztusba vetett hitét támadta. 
Hogy személyesen is átérezd, mi történt, miután Zéz-
rom sikertelenül próbálta Amuleket rávenni, hogy ta-
gadja meg Isten létezését, gondolj egy olyan alkalomra, 

 a. Hogy jobban megértsd, hogyan volt képes Amulek visszauta-
sítani Zézrom ajánlatát, olvasd el az Alma 11:22-t, és egészítsd 
ki a következő kijelentést: „Nem fogok semmi olyat 
--------------------, ami ellentétes az Úr Lelkével.” Ezután írj le 
még három vagy négy olyan szót, amelyet szintén behelyettesít-
hettél volna az üres részre, és úgy is igaz lett volna a kijelentés 
(például: tenni, olvasni, felvenni, megnézni és leírni ).
 b. Az Alma 11:22 alapján írj egy kijelentést, amely segíthet em-
lékezned arra, hogyan tudod legyőzni a kísértést a Szentlélek se-
gítségével. Amit leírsz, annak a saját szavaiddal kell tükröznie 
azt az igazságot, hogy ha a Szentlélekre hagyatkozunk, le 
tudjuk győzni a kísértést.

Állj meg egy pillanatra a tanulmányozásban, és gon-
dolkodj el a következő kérdésen: Hogyan segíthet 
legyőznöm a kísértést, ha úgy élek, hogy fogékony ma-
radjak a Szentlélekre, és kövessem az Ő késztetéseit?

Olvasd el a következő tanácsot Boyd K. Packer elnök-
től, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke, hogy 
megértsd, hogyan segíthet a kísértés legyőzésében az, 
ha a Szentlélekre hagyatkozol:

„Ha olyasmibe folytatok bele, amibe nem 
kellett volna, vagy ha olyan emberek 
társaságába jártok, akik rossz irányba 
húznak, akkor itt az ideje annak, hogy 
érvényre juttassátok az önállóságotokat, 
az önrendelkezéseteket! Hallgassatok a 

Lélek hangjára, és akkor senki nem vezet majd tévútra 
titeket!

[…] [A]z Úr szolgájaként megígérem nektek, hogy 
védve lesztek az ellenség támadásaitól, ha hallgattok a 
Szent Lélektől érkező késztetésekre” (Tanács a fiata-
loknak. Liahóna, 2011. nov. 18.).

 2. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban, hogy átgondold a tanultak 

 alkalmazási lehetőségeit:
 a. Milyen helyzetekben érezhetnek a fiatalok kísértést arra, 
hogy engedjenek bizonyságukból, vagy akár figyelmen kívül is 
hagyják azt a világ dolgaiért?
 b. Milyen javaslatokat tudnál adni egy tanulótársadnak, ame-
lyek segíthetnék, hogy a Szentlélekre támaszkodjon, amikor ilyen 
kísértésekkel kerül szembe?

Alkalmazd a tanultakat azáltal, hogy emlékezel Amu-
lek példájára legközelebb, amikor kísértést érzel arra, 
hogy feladd a meggyőződésedet vagy az értékeidet. 
Emlékezz arra, hogy nagyobb önbizalmat és bizonyos-
ságot tapasztalhatsz, amikor érdemesen élsz, és köve-
ted a Szentlélek késztetéseit.
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amikor valaki esetleg 
ellentmondott a hitelve-
idnek. Olvasd el Amulek 
és Zézrom párbeszédét 
az Alma 11:26–34-ben, 
majd nézd meg, hogyan 
fordította ki Zézrom 
Amulek szavait az Alma 
11:35-ben.

Olvasd el, hogyan he-
lyesbítette ezt a téves 
magyarázatot Amulek 
az Alma 11:36–37-ben. 
Megjelölheted a 34a 
lábjegyzetet a szentírá-
saidban, és elolvashatod 
a Hélamán 5:10–11-et. 
Ezután magyarázd el a 

saját szavaiddal, mi a különbség a „bűneinkben” való 
megszabadítás és a „bűneinktől ” (dőlt betűs kiemelés 
hozzáadva) való megszabadítás között.   
  
 

Olvasd el az Alma 11:40-et, és keresd meg, mit mon-
dott Amulek a népnek, mi az első lépés, amelyet meg 
kell tenniük, hogy megszabadíttassanak a bűneiktől. 
Vannak néhányan, akik azt vallják, hogy hisznek Jézus 
Krisztusban, mégsem akarják megváltoztatni a viselke-
désüket. Hinni Jézus Krisztus nevében azt jelenti, hogy 
hittel rendelkezünk Őbenne.

Hogy jobban megértsük, hogyan vezet a 
hit „az ő nevében” (a hit Jézus Krisztus-
ban) bűnbánathoz, olvasd el a következő 
idézetet Dieter F. Uchtdorf elnöktől az 
Első Elnökségből: „Krisztusba vetett erős 
hitre van szükségünk ahhoz, hogy 

bűnbánatot tudjunk tartani. Hitünknek magába kell 
foglalnia Isten »jellemének, tökéletességének és 
tulajdonságainak helyes elképzelés[ét]« [Lectures on 
Faith [1985], 38]. Amennyiben hiszünk abban, hogy 
Isten mindent tud, hogy szeretettel teljes és irgalmas, 
képesek leszünk minden habozás nélkül Őbelé vetni a 
bizalmunkat a szabadulásunkért. A Krisztusba vetett 
hit megváltoztatja azon gondolatainkat, hiedelmeinket 
és viselkedésformáinkat, amelyek nincsenek összhang-
ban Isten akaratával” (A biztonságos visszatérés 
pontja. Liahóna, 2007. máj. 100.).

Hogyan indított a Jézus Krisztusba vetett hited arra, 
hogy megváltoztasd a gondolataidat, hitelveidet és a 
magatartásodat?

 3. Miért van valakinek szüksége hitre Jézus Krisztusban 
ahhoz, hogy bűnbánatot tarthasson? Az Amulektől és az 

Uchtdorf elnöktől tanultak felhasználásával írd le a szentírás-ta-
nulmányozási naplódba, hogy miként magyaráznád el a követ-
kező tantételt: A Jézus Krisztusba vetett igaz hit a 
bűneinktől való megváltás folyamatának kezdete.

Alma 11:41–46
Amulek a feltámadásról és az emberiség megítéléséről 
tanít
Mielőtt elolvasnád Amulek Zézromnak tett bizonysága 
zárását, gondolkodj el a következő kérdésen: Milyen 
hatással lehet egy ember cselekedeteire, ha nem hisz a 
halál utáni életben?

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban egy táblázat 
két oszlopa fejlécének írd fel a Feltámadás és az Ítélet 

szavakat, majd az Alma 11:41–45-ből keress annyi részletet, 
amennyit csak találsz a feltámadásról és az ítéletről, és írd le 
mindazt, amit megtudtál az egyes fejlécek alá. A szentírásaidban 
vagy a szentírás-tanulmányozási naplódban a lap tetejére felírha-
tod a következőket: Jézus Krisztus engesztelése révén min-
denki fel fog támadni, és megítéltetik a cselekedetei 
szerint. Ezek a versek azt is tanítják, hogy a feltámadás a tes-
tünk és a lelkünk újbóli egyesülését jelenti azok „tökéletes for-
májában” és „saját testükhöz”, hogy soha többé ne váljanak 
szét (lásd Alma 11:43, 45).

 5. Válaszolj a következő kérdések közül egyre vagy 
mindkettőre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Milyen gondolataid és érzéseid vannak, mikor arra gondolsz, 
hogy fel fogsz támadni és megítéltetsz?
 b. Az abban való hited, hogy fel fogsz támadni és megítéltetsz, 
hogyan befolyásolja az azzal kapcsolatos döntésedet, hogy mi-
ként éled a mindennapjaidat?

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

Tanulmányoztam az Alma 11-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

16. RÉSZ: 2. NAP

Alma 12
Bevezetés
Amulek Alma 11-ben olvasható szavai felébresztet-
ték Zézrom bűntudatát hazugságai és az emberek 

Ha egy evangéliumi tantételt 
megismerünk, de nem asze-
rint cselekszünk, illetve nem 
alkalmazzuk, akkor a tanulás 
nem teljes, a Lélek pedig 
lehet, hogy nem működik 
együtt tovább az egyénnel. 
Az alkalmazás akkor történik 
meg, amikor a tanultakat a 
szívedben és az elmédben is 
elfogadod, majd pedig ezen 
igazság szerint cselekszel 
és élsz.

Alkalmazás
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 1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit te-
hetsz és mi az, amit meg is fogsz tenni azért, hogy fej-

leszd azon képességedet, hogy felismerd a Szentlélek suttogását, 
és reagálj is arra, hogy így felismerhesd és elkerülhesd az ellen-
ség „csapdáit”.

Alma 12:7–18
Alma az egész emberiség végső megítéléséről tanít
Gondolj egy olyan pályára, amelyet szívesen követnél 
a szakmádban. Becsüld meg, milyen költségekkel jár 
majd az iskolai oktatás vagy az adott képzés, amely 
biztosítja neked, hogy megszerezd a sikerhez szüksé-
ges tudást az adott pályán.

Olvasd el a következő idézetet, és keresd 
meg benne, hogy mit mondott David A. 
Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából, milyen „díjat” kell megfizetni 
ahhoz, hogy lelki tudásra tegyünk szert: 
„Azt a lelki megértést, amellyel ti és én 

megáldattunk, és amely igazságát megerősítették a 
szívünkben, egyszerűen nem lehet átadni [másoknak]. 
Hogy elnyerhessük és személyesen »birtokolhassuk« 
ezt a fajta tudást, ahhoz meg kell fizetni a szorgalom, 
valamint a tanulmányozás és hit általi tanulás díját. 
Csak így lehet az elmében ismert dolgokat a szívben is 
érezni” (Vigyázván minden állhatatossággal. Liahóna, 
2010. máj. 43.).

Keress bizonyítékot az Alma 12:7–8-ban arra, hogy 
Zézrom kezdett hajlandóvá válni azon lelki „tandíj” 
megfizetésére, amely a lelki tudás megszerzéséhez 
szükségeltetik. Mit veszel észre, mi jelzi, hogy Zézrom 
elkezdte megváltoztatni a szívét, hogy megismerhesse 
a lelki igazságokat?

Keresd meg, mit tanított Alma Zézromnak a lelki tudás 
megszerzéséről, miközben az Alma 12:9–11-et olva-
sod. Segíthet, ha tudod, hogy „Isten rejtelmei olyan 
lelki igazságok, amelyek csak kinyilatkoztatás által 
tudhatók. Isten azoknak nyilatkoztatja ki a rejtelmeit, 
akik engedelmeskednek az evangéliumnak” (Kalauz 
a szentírásokhoz: Isten rejtelmei, scriptures.lds.org). 
Leírhatod ezt a meghatározást a szentírásaidba, az 
Alma 12:9 mellé. Az Alma 12:9-ben mit mondott Alma, 
mi szerint ad Isten részt az Ő szavából?   
 

Az Alma 12:10–11 szerint milyen kapcsolat van a szí-
vünk állapota és a lelki igazságok elnyerése között?   
 

Mit jelent az, hogy „megkeményíti” a szívét (lásd Alma 
12:10–11), és szerinted ez az állapot hogyan jelenik 
meg valakinek az életében?   
 

félrevezetése miatt. Miután Amulek beszélt Ammoniha 
népéhez, Alma állt eléjük. Mivel az Ammonihabeliek 
gonoszok lettek, Alma olyan igazságokra összpon-
tosított, amelyek segíthettek nekik megbánni szívük 
keménységét és egyéb bűneiket. Figyelmeztetett Sátán 
csapdáira, továbbá azokra az ítéletekre, melyek a go-
noszokat érik, valamint a megváltás tervére, mely Isten 
Fián keresztül érhető el, és amely lehetővé teszi a bűn-
bánatot tartóknak, hogy visszatérjenek Isten színe elé.

Alma 12:1–7
Alma felfedi Zézrom gonosz szándékait
Gondold át, hogyan fogja el a csapda az állatot: Kötél-
ből hurkot helyeznek egy darab élelem köré. Amikor az 
állat átdugja a fejét a hurkon, hogy elvegye az élelmet, 
a hurok megfeszül, és csapdába ejti az állatot.

Tekintsd át, hogyan próbálta Zézrom csapdába ejteni 
Amuleket (lásd Alma 11:21–25). Miután Amulek kiis-
merte Zézrom szándékát és megválaszolt neki, Alma 
állt ki, hogy Zézromhoz és a jelen lévő sokasághoz 
szóljon (lásd Alma 12:1–2). Keress olyan szavakat és 
kifejezéseket az Alma 12:3–6-ban, amelyekkel Alma 
jellemzi Zézrom taktikáját, amely Alma állítása szerint 
az ördögtől ered (lásd Alma 12:5).

Az Alma 12:3 szerint hogyan volt képes Alma arra, 
hogy megtudja Zézrom tervét?   
 

Mit mondott Alma az Alma 12:6-ban, mik az ördög 
szándékai?   
 

Alma azt tanította, hogy a Szentlélek segíthet ne-
künk felismerni a gonosz kísértéseit. Az Alma 11-
hez kapcsolódó leckéből megtudtad, hogy ha a 
Szentlélekre hagyatkozunk, akkor képesek vagyunk 
legyőzni a kísértést. A kísértés legyőzésének fontos 
része, hogy a Lélek segítsen nekünk felismerni a kísér-
tést, és azt, hogy milyen kárt okozhat nekünk. Ezután 
dönthetünk úgy, hogy tiszták és hithűek maradunk 
azzal, hogy elkerüljük a kísértést. Előfordult már veled, 
hogy a Szentlélek segített felismerned és elkerülnöd az 
ördög kísértéseinek egyikét?
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Alma Zézromhoz intézett üzenete a következő tan-
tételt tanítja: Az Úr olyan mértékben nyilvánít ki 
nekünk lelki igazságokat, amilyen mértékben 
hallgatunk szavára, és amilyen szorgalmat tanúsí-
tunk aziránt.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
parancsolatról vagy az Úrtól származó tanácsról, amelyet 

igyekeztél figyelemmel és szorgalommal követni. Mi módon ál-
dott meg téged az Úr további útmutatással, megértéssel, illetve 
Lelkének suttogásával azért, mert aszerint cselekedtél, amit taní-
tott neked?

Miután Alma elmagyarázta, hogyan ismerhetünk meg 
lelki igazságokat, azzal folytatta, hogy megválaszolta 
a Zézrom által az Alma 12:8-ban feltett kérdést arra 
vonatkozóan, hogy miként leszünk megítélve. Nézd 
meg, mit tanított Alma Zézromnak az Alma 12:12–15-
ben a feltámadásról és az ítéletről. Töltsd ki a hiányzó 

részeket: Isten előtt felelősségre leszünk vonva 
--------------------, --------------------, és--------------------.

Gondolkodj el a következő kérdésen: Hogyan befo-
lyásolná a mindennapos döntéseidet, ha emlékeznél 
arra, hogy felelősségre leszel majd vonva a szavaidért, 
tetteidért és gondolataidért?

Jelöld a 14a lábjegyzetben megadott kereszthivatkozást 
a Móziás 4:30-as szentírás-memoriterhez, majd olvasd 
el vagy mondd fel a Móziás 4:30-at.

 3. Nézd meg, mit írtál a szentírás-tanulmányozási nap-
lódban az 1. feladathoz a mai leckében – arról, hogyan 

lehetnél érzékenyebb a Szentlélekre. Tedd hozzá ehhez a gondo-
lataidat arról, hogy ha megérted, hogy személyes elszámolással 
tartozol Istennek, az növelheti azon vágyadat, hogy felismerd és 
elkerüld a kísértéseket.

Alma 12:19–37
Alma elmondja, hogyan kerülheti el az emberiség a bukás 
következményeit a megváltás terve által
Az egyik ammonihabeli fővezér, akit Antiónának 
hívtak, nem hitt abban, hogy az ember halhatatlanná 
válhat, kijelentve, hogy a bukás miatt ez lehetetlen 
(lásd Alma 12:20–21). Nézd át az alábbi táblázatban 
felsorolt verseket az Alma 12-ből, és írd le a fejlécek 
alatti oszlopokba, mit tanított Alma:

A bukás kö-
vetkezményei 
(Alma 12:22, 24)

Amit Isten tett 
azért, hogy 
létrehozza a 
megváltásunkat 
(Alma 12:24–25, 
28–33)

Amit nekünk 
kell tennünk 
azért, hogy 
megváltassunk 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Amikor végeztél a táblázat kitöltésével, válaszold 
meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási 

naplódban:
 a. Jézus Krisztus engesztelése hogyan segít nekünk, hogy le-
győzzük a bukás következményeit?
 b. Az Alma 12:24 alapján, Alma tanítása szerint mi az élet célja 
most, hogy a Szabadító lehetővé tette, hogy legyőzzük a bukás 
következményeit?
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16. RÉSZ: 3. NAP

Alma 13
Bevezetés
Alma Ammoniha lázadó népét a melkisédeki papság-
hoz tartozó főpapokról tanítja, akiket arra rendeltek el, 
hogy segítsenek az embereknek bűnbánatot tartani és 
belépni az Úr nyugalmába. Melkisédek példáját emlí-
tette, aki segített népének, hogy bűnbánatot tartsanak 
és békében éljenek. Alma igyekezett megtanítani az 
ammonihabelieknek, hogy legyen hitük és reményük, 
valamint arra biztatta őket, hogy változzanak meg, 
hogy felkészülhessenek az Úr nyugalmába történő 
belépésre.

Alma 13:1–12
Alma a főpapok elhívásával kapcsolatban tanítja a népet

 1. Olvasd el a következő idézetet, majd válaszold meg a 
kérdéseket:

„A lelkek halandóság előtti világában Isten egyes lelkeket konkrét 
küldetések elvégzésére jelölt ki halandó életük idejére. Ezt nevezik 
előre elrendelésnek.

Az előre elrendelés nem szavatolja, hogy az egyének megkapnak 
bizonyos elhívásokat vagy felelősségeket. Az ilyen lehetőségek 
az önrendelkezés igazlelkű használata által jönnek, mint ahogy 
az előre elrendelés is a halandóság előtti létben tanúsított igaz-
lelkűség eredménye volt” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező 
szótár [2004]. 80.).
 a. Milyen kapcsolat van a halandóság előtti életben meghozott 
döntéseink és az előre elrendelés között?
 b. Milyen hatással vannak a halandó életben meghozott dönté-
sek az előre elrendelésre?

Bár az Alma 13-ban papságviselőkről van szó, Spen-
cer W. Kimball elnök emlékeztetett minket arra, hogy a 
nőtestvérek is nemes elhívásokat kaptak a halandóság 
előtti létben: „Ne feledjétek, hogy az ideérkezésünk 
előtti világban a hithű nők bizonyos feladatokat kap-
tak, míg a hithű férfiakat bizonyos papsági feladatokra 
rendelték el előre” (“The Role of Righteous Women,” 
Ensign, Nov. 1979, 102).

Az Alma 12:24-ben szereplő „próbatételi 
állapot” kifejezést kizárólag Alma hasz-
nálja a Mormon könyvében (lásd még 
Alma 42:4, 10, 13). L. Tom Perry elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából így jelle-
mezte ezt a próbatételi időt: „Az a földi 

élet fő célja, hogy lehetővé tegye lelkünknek, amely 
már a világ léte előtt létezett, a testünkkel való egyesü-
lését egy olyan időszakra, amely nagyszerű lehetőséget 
biztosít a halandóságban. A kettő társulása adja meg 
nekünk a kiváltságot, hogy növekedhetünk, fejlődhe-
tünk és érettebbé válhatunk, amire csak akkor kerülhet 
sor, ha együtt van a lélek és a test. Testünkkel bizonyos 
mennyiségű próbatételen megyünk keresztül, amit 
létezésünk próbatételi állapotának nevezünk. A tanulás 
és a vizsgáztatás időszaka ez, mely által örök lehetősé-
gekre bizonyulhatunk érdemesnek. Mindez részét 
képezi Atyánk gyermekei számára alkotott isteni 
tervének” (“Proclaim My Gospel from Land to Land,” 
Ensign, May 1989, 14).

Alma tanúságot tett arról, hogy a halandóság az az 
időszak, amelyben fel kell készülnünk az Istennel 
való találkozásra. Megjelölheted azokat a kifejezése-
ket az Alma 12:24-ben, melyek ezt a tant tanítják. Ol-
vasd el az Alma 34:32-t, és keresztutalásként kapcsold 
az Alma 12:24-hez.

 5. A tanultak alkalmazásához válaszolj meg egyet vagy 
mindkettőt az alábbi kérdések közül a szentírás-tanulmá-

nyozási naplódban:
 a. Hogyan segít utat mutatni neked az élet céljának ismerete?
 b. Hogyan segít a Jézus Krisztus engesztelésébe vetett hited a 
halandó próbatételed során?

Olvasd el az Alma 12:33–35-öt, és figyeld meg a kü-
lönbséget aközött, ami a bűnbánókkal történik majd, 
és ami a bűnbánatot nem tartókkal történik. Segítheti e 
versek jobb megértését, ha tudod, hogy az Úr nyugal-
mába való belépés magában foglalja a bűneink bo-
csánatát és végül az Úr jelenlétének dicsőségébe való 
belépést (lásd T&Sz 84:24).

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

Tanulmányoztam az Alma 12-t, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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Neal A. Maxwell elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
ezt tanította: „A halandóság előtti lét nem olyan tan, 
amely alapján elkényelmesedhetünk. Mindannyiunk-
nak döntéseket kell hoznunk, szakadatlan és nehéz 
feladatokat kell végrehajtanunk, gúnyolódást és 
viszontagságokat kell megtapasztalnunk, jól kell 
töltenünk az időnket, jóra kell használnunk a tehetsé-
geinket és az ajándékainkat. Csak azért, mert »ott és 
akkor« kiválasztattunk, bizony nem jelenti azt, hogy 
»itt és most« közömbösek lehetünk. Legyen bár szó 
előre elrendelt férfiakról vagy előre kijelölt nőkről, az 
elhívottaknak és a felkészítetteknek »választottnak és 
hűnek« is kell bizonyulniuk. (Lásd Jelenések 17:14; 
T&Sz 121:34–36.)” (“Premortality, a Glorious Reality,” 
Ensign, Nov. 1985, 17).

Alma azt tanította az ammonihabeli fivéreknek, hogy 
sok férfit előre elrendeltek a halandóság előtti életben, 
hogy elnyerjék a papságot. Olvasd el az Alma 13:1, 
8–9-et, és keresd meg, mely papságról beszélt Alma. 
Segíthet, ha tudod, hogy ebben a fejezetben a „szent 
rend” a melkisédeki papságot jelöli, vagyis az „Isten 
Fiának rendje szerinti szent papság” jelölése (T&Sz 
107:3). Fontold meg, hogy a fejezet hátralévő részé-
nek tanulmányozása során bejelölöd a „szent rend” 
kifejezést (lásd Alma 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Bruce R. 
McConkie elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából 
kijelentette: „Ezek a nefiták, akik hittel és hűséggel 
megtartották Mózes törvényét, rendelkeztek a melki-
sédeki papsággal, ami azt jelenti, hogy az evangélium 
teljességét is birtokolták” (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 421). Ez azt jelenti, hogy a 
Mormon könyvebeli próféták rendelkeztek a melkisé-
deki papsággal, és ismerték annak működését.

Keress az Alma 13:2–6, 10-ben válaszokat a következő 
kérdésekre, és írd le ezeket a könyvedbe:

• Milyen tulajdonságokkal rendelkeztek azok, akiket 
elrendeltek a melkisédeki papságba? (Lásd Alma 
13:3–5, 10.)   
 

• Mire rendelték el ezeket a melkisédekipapság-vise-
lőket? (Lásd Alma 13:6.)   
 

• Miben láttad az általad ismert 
melkisédekipapság-viselőket megtenni mindezt 
az egyházközségedben vagy a gyülekezetedben, és 
hogyan áldotta ez meg a te életedet és másokét?   
  
 

Az Alma 13 mélyreható értekezést tartalmaz a mel-
kisédeki papságról. Azt tanítja, hogy azok a férfiak, 
akik elnyerik ezt a papságot, előre elrendeltettek 
annak elnyerésére (lásd 3. vers). Azoknak, akik ezt a 
papságot viselik, tanítaniuk kell Isten parancsolatait 
másoknak, hogy „azok is beléphessenek az ő nyugal-
mába” (6. vers). A papság örökkévaló (lásd 9. vers), 
és „rendkívüli hitük, és bűnbánatuk és Isten előtti igaz-
lelkűségük folytán” (10. vers) ruházzák rá a férfiakra. 
A papságviselőket megszenteli a Szentlélek, amikor 
megtanulnak irtózni a bűntől (gyűlölni azt), és így 
„tisztává lettek és beléptek Uruk, Istenük nyugalmába” 
(12. vers).

Olvasd el az Alma 13:11–12-t, és keresd meg Jézus 
Krisztus engesztelésének megszentelő hatását, amelyet 
ezek a papságviselők hitük, bűnbánatuk és igazlelkű-
ségük miatt nyertek el.

 2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit tanulsz ezen melkisédekipapság-

viselők példájából arról, hogy mit tehetsz azért, hogy elnyerd az 
engesztelés megszentelő hatását az életedben?

 3. Írd a következő igazságot a szentírásodban az Alma 
13:1–12 mellé vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba: 

Azok a férfiak, akik Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza tagjai és nagy hitet gyakorolnak, vala-
mint az igazlelkűséget választják, elhívatnak a melkisédeki 
papságba, hogy másokat Istenhez vezethessenek. Ezután írj 
a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy milyen hatás-
sal van az, ha ismered ezt az evangéliumi tantételt, arra, ahogyan 
a papsági vezetőidre reagálsz az életed során.



169

tanulsz Melkisédek példájából arról, milyennek kell 
lennie egy papságviselőnek.

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mikor fordult elő, hogy te vagy egy is-

merősöd békességet érzett, miután követte egy igazlelkű papsági 
vezető tanácsát?

Alma 13:21–31
Alma arra buzdítja a népet, hogy hallgassanak az Úr 
hangjára és menjenek be az Ő nyugalmába
Keresd meg és jelöld be az „Úr nyugalma” kifejezést 
(és annak különböző formáit) az Alma 13:12, 13, 16 
és 29-ben. Alma azt tanította Ammoniha népének, 
hogy az Úr azért hívott el férfiakat a papságba, hogy 
segítsenek az embereknek belépni az Úr nyugalmába. 
Melkisédek példáján keresztül mutatta meg nekik, 
hogy azok az emberek, akik telve vannak hiányos-
ságokkal és gonoszsággal, képesek bűnbánatot 
gyakorolni és belépni az Úr nyugalmába (lásd Alma 
13:17–18; lásd még T&Sz 84:24).

Joseph F. Smith elnök azt mondta, hogy belépni Isten 
nyugalmába „azt jelenti, hogy megismerjük Istent és az 
Ő szeretetét, hiszünk céljában és tervében oly mérték-
ben, hogy tudjuk, igazunk van és nem kutakodunk to-
vább, nem zavar meg minket a tanítások minden szele, 
vagy azoknak az embereknek a ravasz ügyeskedése, 
akik lesben várnak arra, hogy becsapjanak. Tudjuk a 
tanról, hogy Istentől való” (lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph F. Smith [1999]. 57.).

Milyennek várnád egy olyan ember viselkedését, aki 
ebben az életben már belépett az Úr nyugalmába, aho-
gyan azt Joseph F. Smith elnök jellemezte?   
 

Bruce R. McConkie elder ezt tanította: „A hű szentek 
már ebben az életben bemennek Isten nyugalmába, 
és azáltal, hogy kitartanak az igazságban, ebben az 
áldásos állapotban maradnak, míg meg nem pihen-
hetnek az Úrral a mennyben. […] Az Úr nyugalma az 
örökkévalóságban azt jelenti: az örök életet örökölni, 
részesülni az Úr dicsőségének teljességében” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 633).

Miután Alma figyelmeztette Ammoniha népét, hogy 
készüljenek fel Krisztus eljövetelére (lásd Alma 13:21–
26), további utasításokat is adott arról, hogyan lépjünk 
az Úr nyugalmába. Olvasd el az Alma 13:27–29-et 
ezekért az utasításokért.

Alma tanításait a következő tantétellel lehet össze-
foglalni: Ha alázatosan elfogadjuk a felszólítást, 
hogy bánjuk meg bűneinket, a Lélek végül elvezet 
minket az Úr nyugalmába.

Alma 13:13–20
Alma Melkisédekről tanít, aki nagyszerű főpap volt és 
békét teremtett a nép között

Olvasd el az Alma 13:13–18-at, és keresd meg azokat a 
kifejezéseket, amelyeket Alma használt Melkisédek 
személyének valamint mindannak a leírására, amit 
népéért tett. Gondolkodj el azon, hogyan jellemzik ezek 
a kifejezések Melkisédek krisztusi életvitelét. Alma azt 
tanította, hogy a melkisédekipapság-viselők „az Atya 
Egyszülöttjének rendje szerint” valók (Alma 13:9; lásd 
még T&Sz 107:2–4), aki Jézus Krisztus, valamint 
példájuk és tanításaik segítségével vezetnek bennünket 
Őhozzá. Bruce R. McConkie elder azt mondta: „Kétség-
kívül számos olyan esemény van sok próféta életében, 
amelyek Messiásuk mintáiként vagy árnyékképeiként 
különböztetik meg ezeket az igazlelkű férfiakat. 
Egészséges és helyénvaló Krisztus hasonlatosságát 
keresni mindenütt, majd pedig ezeket újra és újra 
felhasználva, Őt és az Ő törvényeit előkelő helyen 
tartani az elménkben” (The Promised  Messiah, 453).

Olvasd el az Alma 13:19-et, és keresd meg, mit mond 
ez a vers Melkisédekről. Nézd meg ismét az Alma 
13:17-et, és figyeld meg, hogyan jellemzi Alma a 
Sálemben élőket Melkisédek királyukká válása idején. 
Figyeld meg, hogy ezek a szavak hogyan jellemezhe-
tik az ammonihabelieket is (lásd Alma 8:9; 9:28). Mit 
tettek a Sálemben élők Melkisédek erőfeszítéseinek 
eredményeként? (Lásd Alma 13:18.)   
 

Figyeld meg, mit gyakorolt, nyert el és prédikált Mel-
kisédek az Alma 13:18-ban. Gondolkodj el azon, mit 
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 5. Keresd meg az egyik áldást, amelyet az Alma 13:27–
29 említ, és amelyet szeretnél elnyerni. Miután megtalál-

tad, keress olyan tanácsot Almától, amely segít majd neked 
felkészülni ezen áldás elnyerésére. Ezután írj egy célt a szentírás-
tanulmányozási naplódba arról, hogyan fogod alkalmazni Alma 
tanácsát, hogy beléphess az Úr nyugalmába ebben az életben és 
a következőben.

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

Tanulmányoztam az Alma 13-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

16. RÉSZ: 4. NAP

Alma 14–16
Bevezetés
Miután hallották Alma és Amulek prédikációját, né-
hányan Ammonihában hittek nekik, és megbánták a 
bűneiket, közöttük volt Zézrom is. Mások dühösek let-
tek, és bebörtönöztették Almát és Amuleket. A gonosz 
ammonihabeliek kiűzték a hívő férfiakat, feleségeiket 
és gyermekeiket pedig máglyára vetették. Sok nap 
elteltével az Úr kiszabadította Almát és Amuleket a 
börtönből, és elpusztította Ammoniha gonosz vezetőit. 
Szidómban Zézrom fizikai és lelki szenvedéseken ment 
keresztül. Megvallotta Jézus Krisztusba vetett hitét 
Almának, és meggyógyult. A prófécia beteljesítéseként 
egy lámánita sereg elpusztította Ammoniha váro-
sát. Alma prófétai útmutatása lehetővé tette a nefita 
seregeknek, hogy megállítsák a lámánita támadást. 
Alma, Amulek és még sokan mások megerősítették az 
egyházat szerte a nefiták földjén.

Alma 14
Almát és Amuleket bebörtönzik, és a hívőket kiűzik vagy 
megégetik
Gondolj egy olyan esetre, amikor magad láttad vagy 
hallottad, hogy valaki ártatlanul szenvedett egy másik 
ember miatt – például amikor valakit a hitelvei miatt 
üldöztek. Gondolkodj el a következő kérdéseken:

• Mit éreztél az üldözött személy iránt?
• Milyen érzéseid voltak aziránt, aki a szenvedést 

okozta?
• Szerinted miért történnek olykor rossz dolgok 

ártatlan és igazlelkű emberekkel?

Miközben az Alma 14-et olvasod, kapcsold össze eze-
ket a kérdéseket Alma és Amulek élményeivel.

Olvasd el az Alma 14:1–10-et, és keresd meg, ki szen-
vedett és milyen módon, majd töltsd ki a következő 
táblázatot:

Ki szenvedett? Milyen módon szenvedtek?

Az Alma 14:10 feljegyzése szerint mit szeretett volna 
Amulek tenni? Olvasd el az Alma 14:11-et, és keress 
egy olyan igazságot, amely segíthet valakinek, aki 
azzal küszködik, hogy megértse, miért engedik olykor 
a gonoszoknak, hogy bántsák az ártatlanokat vagy az 
igazlelkűeket.

Az igazság, melyet az Alma 14:11 közvetít, a követ-
kező: Az Úr megengedi, hogy az igazlelkűek a 
gonoszok keze által szenvedjenek, hogy ítéletei 
igazságosak legyenek. Figyeld meg, hogy Alma kinyi-
latkoztatásban megtudta, hogy azokat, akik meghaltak, 
az Úr befogadta „dicsőségben” (Alma 14:11). Erről az 
eseményről az örökkévalóság szemszögéből tanítva 
Henry B. Eyring az Első Elnökségből azt mondta: 
„Amulek abban az áldásban részesült, hogy meglát-
hatta Isten jóságát és igazságosságát még egy ilyen 
szörnyű tragédiában is” (“Amulek: The Blessings of 
Obedience,” in Heroes from the Book of Mormon [1995], 
110).

Olvasd el az Alma 60:12–13-at, és keresztutalásként 
kapcsold az Alma 14:10–11-hez. Megtudjuk, hogy az 
egyik oka annak, hogy az igazlelkűeket az Úr szen-
vedni engedi az, hogy az életükkel pecsételjék meg 
bizonyságukat (lásd T&Sz 135:3), és hogy tanúkként 
álljanak a gonoszok ellen.
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Olykor nehéz megértenünk azt a tantételt, hogy Isten 
miért engedi, hogy az igazlelkűek szenvedjenek. 
Gondolkozz el Spencer W. Kimball elnök következő 
kijelentésén, hogy jobban megértsd, miért engedi Isten 
az embereknek, hogy gyakorolják az önrendelkezésü-
ket, még akkor is, ha helytelen döntéseket hoznak:

„Ha a halandóságra, mint a létezés 
egészére tekintenénk, akkor a fájdalom, 
a bánat, a kudarc és az élet rövidsége 
balsors lenne. Ha azonban az életre 
örökkévaló dologként tekintünk, mely 
messze a halandóság előtti múltba, majd 

az örökkévaló, halál utáni jövőbe nyúlik, akkor minden 
történés a helyes megvilágításba kerülhet. […]

Ha minden igazlelkű ember védelemben részesülne, a 
gonoszok pedig elpusztulnának, akkor az Atya prog-
ramjának egésze semmivé lenne, és véget érne az 
evangélium alapvető tantétele, az önrendelkezés. Egy 
embernek sem kellene hit által élnie” (Az egyház elnöke-
inek tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 16.).

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban jegyezd fel, 
hogy az Alma 14:11-ből tanult igazságok, valamint Kim-

ball elnök kijelentése miként segít megértened, miért hagyja oly-
kor Isten, hogy az igazlelkűek szenvedjenek a gonoszoktól.

Olvasd el az Alma 14:12–13-at, és keresd meg, mit 
tanított Alma Amuleknek, hogy segítsen neki elviselni 
az átélt megpróbáltatásokat. Szerinted miért volt képes 
Alma ilyen magabiztossággal válaszolni?   
 

Olvasd el a következő kijelentést Richard G. Scott 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, hogy segítsen 
megérteni, mit tanított Alma Amuleknek az Úrba vetett 
bizalomról: „Ez az élet a mélységes bizalom megta-
pasztalása – bizalom Jézus Krisztusban, bizalom az 
Ő tanításaiban, bizalom azon képességünkben, hogy 
a Szentlélek vezetésével engedelmeskedni tudunk 
ezeknek a tanításoknak a jelenlegi boldogságunk és a 
tartalmas, végtelenül boldog örök létünk érdekében. 
Bízni annyit jelent, hogy tudatosan engedelmeskedünk 
anélkül, hogy kezdettől fogva tudnánk, mi lesz a dolog 
kimenetele (lásd Példabeszédek 3:5–7). Ahhoz, hogy 
gyümölcsöt teremjünk, az Úrba vetett bizalmunknak 
erősebbnek és tartósabbnak kell lennie, mint a saját 
érzéseinkbe és tapasztalatainkba vetett bizalomnak” 
(“Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 17).

Segíthet nyomatékosítani a következő igazságot, ha 
leírod a szentírásaidban az Alma 14:12–13 mellé: Ha 
bízunk az Úrban, Ő megerősít bennünket a meg-
próbáltatásainkban.

 2. Válassz ki egyet vagy többet a következő helyzetek-
ből, és a szentírás-tanulmányozási naplódban fejtsd ki, 

hogyan segíthet az említett személyeknek az imént a szentírá-
sokba írt tantétel:
 a. Egy fiatal férfi sportcsapatának több tagja is kerüli őt, és nyíl-
tan gúnyolják vagy ugratják azért, mert ragaszkodik az evangéli-
umi normákhoz. Úgy tűnik, hogy szándékosan olyan edzésen 
kívüli közös programokat szerveznek, amelyeken tudják, hogy a 
fiatal férfi nem fog részt venni a hitbéli meggyőződése miatt.
 b. Egy fiatal nő állásra jelentkezik egy olyan boltban, ahol egyik 
jó barátja dolgozik. Nem kapja meg az állást, és a barátja ké-
sőbb elmondja neki, hogy az üzlet tulajdonosa azt mondta, so-
hasem alkalmazna mormont.
 c. Amikor egy fiatal férfi megkér egy csapat másik fiatalt az is-
kolában, hogy ne káromkodjanak körülötte, taszigálni kezdik, és 
azzal fenyegetik, hogy megverik, ha megint beleszól abba, ho-
gyan beszéljenek.

Olvasd el az Alma 14:14–17-et, és gondolkodj el azon, 
hogyan segítette Almát és Amuleket a hitük, amikor 
tovább szenvedtek az ammonihabeli gonosz vezetők 
miatt. Szerinted miért volt a legjobb reakció ebben a 
helyzetben az, hogy nem válaszoltak? (Lásd még Máté 
27:11–14.)

Az Alma 14:18–28 elmondja, hogyan szenvedett el 
Alma és Amulek számos dolgot, mielőtt Isten meg-
szabadította őket, és sokakat elpusztított Ammoniha 
gonosz vezetői közül. 

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban jegyezd fel, 
hogy az Alma és Amulek által az Alma 14:18–25-ben el-

szenvedett különböző dolgok közül melyik lett volna számodra a 
legnehezebb és miért. Ezután írj egy személyes élményedről, vagy 
egy általad ismert ember élményéről, aki igyekezett igazlelkű éle-
tet élni, mégis megpróbáltatásokkal került szembe.

Az Alma 14:25 feljegyzése szerint mi tette képessé 
Almát és Amuleket arra, hogy megálljanak a lábu-
kon? Olvasd el az Alma 14:26–29-et, és jelöld meg 
azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek szerinted 
a legjobban megerősítik a következő igazságot: Ha 
hittel folyamodunk az Úrhoz, akkor Ő megerősít 
bennünket a megpróbáltatásainkban, valamint a 
saját módján és saját időzítése szerint megszabadít 
bennünket.

Az Úr képes arra, hogy kiterjessze hatalmát és megsza-
badítson a megpróbáltatásokból és a csapásokból az Ő 
saját módján és saját ideje szerint. Amikor megtanu-
lunk bízni az Úr akaratában, nagyobb erőre és hata-
lomra lelünk az életünkben elénk kerülő nehézségek 
legyőzéséhez. 
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Alma 15–16
Zézrom meggyógyul, egy lámánita sereg elpusztítja 
Ammonihát, Alma és Amulek pedig tovább prédikálnak a 
nefitáknak
Miután Alma és Amulek elhagyták Ammonihát, a 
közeli Szidómba mentek, ahol találkoztak az ammo-
nihabeli hívőkkel, köztük Zézrommal. Olvasd el az 
Alma 15:3–5-öt, hogy megtudd, milyen állapotban volt 
Zézrom.

Gondold át a következőket: Mi okozta Zézrom be-
tegségét? Mit tett Zézrom, hogy enyhülést és békét 
nyerjen?

Figyelmesen olvasd el az Alma 15:6–10-et, és húzd alá 
azt a két vagy három kifejezést, amelyek azt mutatják, 
hogy Alma segített Zézromnak Jézus Krisztusra és az 
Ő engesztelésére összpontosítani. Hogy megértsd, mi 
az egyik módja, ahogyan a papsági vezetők segíthetnek 
az embereknek irgalmat nyerni az engesztelésen ke-
resztül, olvasd el a következő történetet Jay E. Jensen-
től a Hetvenek Elnökségéből:

„Püspökként szolgálva tanúja voltam annak, hogy az 
engesztelés miként áldotta meg olyan egyháztagok 
életét, akik súlyos vétkeket követtek el. […]

Az egyházközségünkben egy fiatal egyedülálló felnőtt 
eljárt randevúzni egy fiatal nővel. Sajnos megengedték, 
hogy érzelmeik kilépjenek a megszabott mederből. 
Tanácsért és segítségért fordult hozzám. Többek közt a 
beismert dolgok és a Lélek sugallata alapján egy ideig 
nem vehetett az úrvacsorából. Rendszeresen talál-
koztunk, hogy meggyőződjek arról, hogy a bűnbánat 
megtörtént, majd megfelelő idő elteltével engedélyez-
tem neki, hogy újra vegyen az úrvacsorából.

Ahogy ott ültem az emelvényen azon az úrvacsorai 
gyűlésen, tekintetem felé fordult, miközben ő újra 
érdemesen vett az úrvacsorából. Tanúja voltam annak, 
ahogy az irgalom, szeretet és biztonság karja körülö-
lelte őt, miközben az engesztelés gyógyító ereje átjárta 
lelkét, megkönnyítve terheit és elhozva számára az 
ígért megbocsátást, békét és boldogságot” (A bizton-
ság karja. Liahóna, 2008. nov. 49.).

A püspökök és egyéb papsági vezetők segíthetnek ne-
künk elnyerni a könyörületet és a szükséges erőt Jézus 
Krisztus engesztelésén keresztül. Milyen bizonyítékot 
találsz az Alma 15:11–12-ben arra, hogy Zézrom meg-
bánta bűneit, és elnyerte az Úr irgalmát?   
 

Az egyik tantétel, amelyet leírhatsz a szentírásaidba 
vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba az Alma 
15:6–12-höz a következő: Jézus Krisztusba vetett hi-
tünk által meggyógyulhatunk, és erőt nyerhetünk. 

Az Alma 15:16, 18 alapján hogyan nyilvánul meg ez a 
tantétel Amulek életében?

Alma és Amulek megalapította az egyházat Szidóm 
népe között, majd visszatértek Zarahemlába.

Az Alma 16-ban azt olvassuk, hogy a lámánita sereg 
megszállta a nefita területeket és elpusztította Am-
moniha városát, beteljesítve Alma és Amulek prófé-
ciáját, hogy ha az emberek nem tartanak bűnbánatot, 
akkor elpusztítják őket (lásd Alma 9:12). Miközben az 
Alma 16-ot olvasod, keresd meg, kihez fordultak a ne-
fiták segítségért, hogy legyőzhessék a lámánita sereget. 
Hasonlítsd ezt az élményt a saját csatáidhoz, és az eléd 
kerülő ellenségekhez.

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

Tanulmányoztam az Alma 14–16-ot, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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Hogyan segítettek ezek a tevékenységek, hogy 
„megerősöd[j] az igazság ismeretében” (Alma 17:2)?

Móziás fiainak példájából a következő tantételt is-
merjük meg: A szentírások kutatása, az imádkozás 
és a böjtölés által elnyerhetjük a Szentlelket és 
hatalommal taníthatunk. Ha elnyerjük a Szentlelket, 
akkor felkészültebbek leszünk az evangélium megosz-
tására másokkal.

Olvasd el a következő kijelentést David A. Bednar 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, amelyben kü-
lönböző lehetőségekről tanított a fiataloknak, ahogyan 
felkészülhetnek arra, hogy misszionáriusok legyenek. 
Keress konkrét lehetőségeket, ahogyan felkészülhetsz 
arra, hogy úgy oszd meg az evangéliumot, ahogyan azt 
Móziás fiai tették.

„[F]okozhatjátok vágyatokat, hogy Istent 
szolgáljátok (lásd T&Sz 4:3), és elkezdhet-
tek úgy gondolkozni, mint a misszionári-
usok, azt olvasni, amit a misszionáriusok, 
úgy imádkozni, mint a misszionáriusok, 
és azt érezni, amit a misszionáriusok. 

Elkerülhetitek a világi hatásokat, amelyek miatt a 
Szentlélek visszahúzódik, és fejlődhettek abban, hogy 
megbízzatok, felismerjétek és válaszoljatok a lelki 
sugalmazásokra. Sort sorra, tanítást tanításra, itt egy 
kicsit és ott egy kicsit – fokozatosan válhattok olyan 
misszionáriussá, amilyenné szeretnétek, és amilyenné 
a Szabadító várja, hogy váljatok. […]

Az evangélium prédikálása… nem egyszerűen egy 
tevékenység, mellyel egy bizonyos ideig foglalkozunk, 

nem csak egy feladat, melyet Az Utolsó Napok Szent-
jeinek Jézus Krisztus Egyházaként el kell végeznünk. 
A misszionáriusi munka inkább a lelki öntudatunk és 
örökségünk megnyilvánulása” (Misszionáriussá válni. 
Liahóna, 2005. nov. 46–47.).

17. RÉSZ: 1. NAP

Alma 17–18
Bevezetés
Az Alma 17–18 Mormon írásait tartalmazza Móziás 
fiainak a lámániták között végzett misszionáriusi mun-
kájáról. E beszámolók példát adnak arról, miként kell 
a mai misszionáriusoknak felkészülniük a szolgálatra 
és elvégezniük azt. Móziás fiai az Úr útmutatására tö-
rekedtek, amikor arra készültek, hogy az evangéliumot 
a lámániták között prédikálják. Mielőtt különváltak, az 
Úr vigaszt nyújtott nekik, és megígérte, hogy lelke-
ket vezetnek majd Őhozzá. Ammon Ismáel földjére 
ment, és azzal kezdte a tanítást, hogy a Lamóni nevű 
lámánita király szolgálatába szegődött. Lamóni király 
elámult Ammon erején, amikor ő megvédte a király 
nyájait. Ez a szolgálat meglágyította a király és népe 
szívét, hogy meghallgassák Ammon tanításait Istenről 
és a szabadítás tervéről. Lamóni király hitt Ammon 
tanításaiban, felismerte, hogy Szabadítóra van szük-
sége, és az Úrhoz kiáltott irgalomért, majd a Lélek erőt 
vett rajta.

Alma 17:1–18
Móziás fiai felkészülnek, hogy az evangéliumot prédikálják 
a lámánitáknak
Gondold át, mennyi ideig szolgálnak ma a misszioná-
rius elderek és nővérek. Olvasd el az Alma 17:4-et, és 
húzd alá, hány évig tanították Móziás fiai az evangéliu-
mot a lámániták között.

Amint Alma Manti földjére utazott, találkozott Móziás 
fiaival, akik éppen hazafelé tartottak hosszú missziójuk 
után, és mindannyian örvendeztek. Olvasd el az Alma 
17:2–4-et, és jelöld meg azokat a szavakat és kifejezé-
seket, amelyek leírják, milyen misszionáriusok voltak 
Móziás fiai.

 1. Nézd át az Alma 17:2–4-et. A szentírás-tanulmányo-
zási naplódban végezd el a következő feladatokat:

 a. Sorold fel, mit tettek Móziás fiai felkészülésként arra, hogy 
hatékonyabb misszionáriusok legyenek, és vázold a felkészülésük 
eredményeit.
 b. Válassz ki egyet e misszionáriusok cselekedetei közül, amiben 
jobb szeretnél lenni az életedben, vagy egy olyan tulajdonságot, 
amelyet szeretnél jobban kifejleszteni. Írj egy bekezdést arról, 
hogyan teheted ezt meg.

Gondold át, milyen gyakran imádkozol és kutatod a 
szentírásokat egyénileg, illetve a családodban, valamint 
gondold át, milyen lehetőségeid vannak a böjtölésre. 
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Alma 18
Ammon hithűsége nagy hatással van Lamóni királyra, 
és Ammon az evangéliumot tanítja a királynak
Lamóni király szolgái beszámoltak neki arról, amit 
Ammon tett a király nyájainak megvédelmezéséért. 
Olvasd el az Alma 4–6-ot, és keresd meg, hogyan rea-
gált a király mindarra, amit Ammon tett.

Amikor a király megkérdezte a szolgáitól, hogy hol van 
Ammon, ők azt mondták neki, hogy Ammon a király 
egyik korábbi parancsát hajtja éppen végre, vagyis elő-
készíti a lovait a Nefi földjére vezető útra, ahol a király 
apja élt. Olvasd el az Alma 18:12–15-öt, és keresd meg, 
milyen hatással volt Lamóni királyra Ammon szolgá-
lata.

Olvasd el az Alma 18:16–21-et, és keress bizonyítékot 
arra, hogy az Úr irányította Ammont, amikor Lamóni 
királyt tanította. A megadott helyre írd le, hogyan segí-
tette Ammont Isten Lelke ebben a helyzetben.   
  
 

Miközben az Alma 18:22–32-t olvasod, keress olyan 
konkrét evangéliumi igazságokat, amelyeket Am-
mon Lamóninak tanított. Bejelölheted ezeket a 

Olvasd el az Alma 17:9-et, és húzd alá, mi végett 
imádkoztak Móziás fiai, amikor a szolgálatra készültek. 
Olvasd el az Alma 17:11-et, és gondolkodj el azon, 
hogy mit mondott nekik az Úr arról, hogyan legyenek 
eszközök az Ő kezében. Ezek a versek a következő 
tantételt tanítják: Amikor jó példát mutatunk – kü-
lönösen amikor csapások érnek –, az Úr eszközzé 
tehet bennünket az Ő kezében.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
helyzetről, melynek során azt érezted, hogy jó példát mu-

tattál. Gondolj iskolai esetekre, családi helyzetekre az otthonod-
ban vagy a rokonaidnál, illetve olyan társasági alkalmakra, 
amikor akár szemtől szemben, akár online kerültök kapcsolatba 
egymással. Írd le, hogyan mutatsz majd jó példát az adott hely-
zetben.

Bizonyos helyzetekben nehezebb jó példát mutatni, 
mint másokban. Nézd meg, hogyan jellemzik a lámá-
nitákat az Alma 17:12–16-ban, és gondold át, hogy 
Móziás fiai számára miért volt nehéz tanítani ebben a 
helyzetben.

Szerinted miért voltak Móziás fiai hajlandóak csapá-
sokat elszenvedni azért, hogy segítsenek egy olyan 
népnek, amely gyűlölte a nefitákat? Hogy jobban meg-
értsd, mit reméltek Móziás fiai, töltsd ki a hiányzó részt 
egy szóval az Alma 17:16-ból: Móziás fiai szerették 
volna a lámánitákat elvezetni a -------------------- , mert 
azt akarták, hogy a lámániták megismerjék a megváltás 
tervét.

Hogy jobban megértsd, hogyan lehetsz jó példa má-
soknak, a következő néhány nap folyamán végezd el 
az alábbi feladatot: Kérj meg egy családtagot vagy egy 
barátot, hogy mondja el, hogyan változtatta meg az ő 
életét valakinek a krisztusi példája.

Alma 17:19–39
Ammon Lamóni király szolgája lesz, és megmenti a nyájait
Miközben az Alma 17:19–39-et olvasod, keresd meg, 
hogyan szolgálta Ammon Lamóni királyt és a király 
szolgáit. Gondolkozz el azon, hogy Ammon szolgálata 
miként segítette a lámániták felkészülését az evangé-
lium befogadására. Tervezd el, hogy egy családtaggal 
vagy az egyik barátoddal megosztod Ammon törté-
netét, amelyben megóvja a király nyájait. A történet 
megosztásakor hangsúlyozd a következő igazságot: A 
szolgálaton keresztül segíthetünk másoknak felké-
szülni az evangélium elfogadására. Beszélj ezzel a 
személlyel valakiről, akinek szeretnétek segíteni, hogy 
lelkileg erősebbé váljon. Gondold át, hogyan tudod 
szolgálni ezt a személyt, és döntsd el, hogyan tudod 
elvégezni ezt a szolgálatot.
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szentírásaidban, vagy leírhatod őket a szentírás-tanul-
mányozási naplódba. Ammon a tanítása során olyan 
hitelvekre épített, amelyek közösek voltak Lamónival. 
Lamóni hitt egy istenben – akit ő a Nagy Szellemnek 
nevezett –, de nem értette Isten valódi természetét.

Olvasd el az Alma 18:33–35-öt, és keresd meg, hogyan 
válaszolt Ammon, amikor a király megkérdezte tőle, 
hogy Isten küldte-e őt.

 3. Az Alma 17–18-ban tanultak alapján írj egy rövid be-
kezdést a szentírás-tanulmányozási naplódban, amely 

összegzi, mit tudott véghezvinni Ammon a lámániták között Isten 
segítségével.

Leírhatod a következő tantételt a szentírásaidba, az 
Alma 18:35 mellé: Amikor Mennyei Atyánkat és 
Jézus Krisztust szolgáljuk, akkor Ők megnövelik 
azon képességünket, hogy az Ő munkájukat végez-
zük.

 4. Válaszold meg az alábbi kérdések egyikét vagy mind-
kettőt a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Hogyan segíthet az előző tantétel a jelenlegi vagy jövőbeli 
egyházi feladataidban?
 b. Hogyan szolgálhatod hithűbben az Urat, hogy Ő megnövel-
hesse az Ő munkájának elvégzéséhez szükséges képességedet?

Ammon hithű példájának és szolgálatának köszönhe-
tően képes volt arra, hogy Lamónit Mennyei Atyánk 
megváltástervéről tanítsa. Emlékezz, hogy Lamóni 
bűntudatot érzett az általa elkövetett gyilkosságok 
miatt (lásd Alma 18:4–6). Olvasd el az Alma 18:36–43-
at, és keresd meg, hogyan tanította Ammon a megvál-
tás tervét Lamóninak, és hogy ő hogyan reagált ezen 
tanításokra.

 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért lenne különösen fon-

tos Lamóni királynak, hogy megértse Jézus Krisztus 
engesztelését?

Fontold meg, hogy a teremtés, a bukás és az engeszte-
lés tanainak megismerése hogyan segíthetett Lamóni-
nak felismerni azt, hogy szüksége van a Szabadítóra? 
Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából tanított a teremtés, a bukás és az engesztelés 
fontosságáról:

„E három isteni esemény – az örökkéva-
lóság e három pillére – elválaszthatatlanul 
összefonódott a szabadítás örök tervének 
nevezett nagyszabású faliszőnyegben. 
Úgy tekintünk az Úr Jézus Krisztus 
engesztelésére, mint a kinyilatkoztatott 

vallás központjára, magjára vagy szívére. Véghezviszi az 

ember halhatatlanságát és örök életét. A szabadítás 
Krisztusban van.

Ha azonban nem lett volna bukás, engesztelés sem le-
hetett volna. Ádám bukása fizikai és lelki halált hozott 
a világba, és éppen e két haláltól váltatik meg az ember 
és minden életforma az engesztelés által, melyet az Úr 
Jézus Krisztus vitt véghez. Ádám halandóságot hozott; 
Krisztus halhatatlanságot. A szabadulás a bukás és az 
engesztelés révén jön el.

Ha azonban sem a föld, sem az ember, sem az összes 
élő nem teremtetett volna fizikai és paradicsomi 
állapotukban, a halál nélküliség állapotában, akkor 
nem lehetett volna bukás. […] Így aztán a szabadítás a 
mennyek, a föld – és minden, ami azokban és azokon 
van – teremtése által és miatt vált elérhetővé. A szaba-
dítás a teremtés, a bukás és az engesztelés miatt jön el; 
e három tényező mind része az isteni tervnek” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 81–82).

Lamóni élményéből a következő igazságot ismerjük 
meg: Amikor megértjük, hogy szükségünk van a 
Szabadítóra, vágy ébred bennünk a bűnbánatra.

A mai lecke befejezéseként gondolkodj el azon, mit 
tehetsz, ami segíthet emlékezni arra, hogy szükséged 
van a Szabadítóra?

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

Tanulmányoztam az Alma 17–18-at, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

17. RÉSZ: 2. NAP

Alma 19–20
Bevezetés
Az Alma 19–20 feljegyzése szerint Lamóni király 
hatalmas szívbéli változást tapasztalt, amely népéből 
sokak megtéréséhez vezetett. Ammon Lamóni királlyal 
Middóni földjére utazott, hogy kiszabadítsák Ammon 
bebörtönzött fivéreit. Útjuk során találkoztak Lamóni 
apjával, aki az összes lámánita királya volt. Ammon 
határozott bizonysága, és Lamóni felé mutatott szerető 
védelme rávezette Lamóni király apját, hogy lágyítsa 
meg szívét, és egyezzen bele Ammon fivéreinek 
elengedésébe. Ammon bizonyságának és példájának 
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köszönhetően sokan voltak, akik érezték a Szentlélek 
hatását, tanítást kaptak az evangéliumról, és megtértek.

Alma 19
Lamóni király és népe közül sokan megbánják bűneiket és 
megkeresztelkednek
Gondolj arra a tovagyűrűző hatásra, amelyet a vízbe 
dobott kő kelt a víz felszínén.

Hogyan hasonlíthatóak egy személy cselekedetei a 
vízbe dobott kőhöz?   
 

Írd az Ammon szót a fenti ábra középpontjába (az 
ovális mezőbe).

Olvasd el az Alma 19:1, 6-ot, és keresd meg, kire volt 
először hatással Ammon bizonysága, majd írd le a 
nevet az ábra első köréhez. Válaszd ki azt a kifejezést 
ezen versekből, amely érzéseid szerint a legjobban 
jellemzi, hogy mi történt Lamónival. Írd le ezt a kifeje-
zést, és azt, hogy mit jelent szerinted:   
 

Olvasd el az Alma 19:7–10-et, és keresd meg, kire volt 
ezt követően hatással Ammon bizonysága, majd írd 
le a nevet az ábra második köréhez. Az Alma 19:10 
szerint mi volt figyelemre méltó Lamóni feleségének 
hitével kapcsolatosan?   
 

Az Alma 19:11–13 feljegyzése szerint milyen hatással 
volt Lamóni feleségére a férje bizonysága?   
 

 1. Olvasd el az Alma 19:13–14-et, majd válaszold meg a 
következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplód-

ban: Mit jelent szerinted az, hogy „legyőzetett a Lélek által”, 
vagy „legyőzte az öröm”? Mikor érezted erőteljesen a Szentlélek 
hatását az életedben?

Olvasd el az Alma 19:15-öt, és keresd meg, kire volt ezt 
követően hatással Ammon bizonysága, majd írd le a 
nevet az ábra harmadik köréhez.

Olvasd el az Alma 19:16–17-et, és keresd meg, kire volt 
ezután hatással, és írd fel a negyedik körre.

Gondold át, hogyan voltak hatással az Ammonnal, La-
mónival és Lamóni feleségével kapcsolatos események 
a király minden szolgájára. Az Alma 19:15–17-ben 
jelölj meg minden olyan szót vagy kifejezést, amely azt 
mutatja, hogy Lamóni szolgái Isten felé fordultak.

 2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan vezettek Lamóni és háza né-

pének lelki élményei Ábis azon döntéséhez, hogy megosztja 
másokkal bizonyságát, miután sok éven át „soha nem tudatta 
azt senkivel” (Alma 19:17)?

Olvasd el az Alma 19:18–22-t, hogy megnézd, miként 
értelmezték a király házánál összegyűlt emberek azt, 
amit láttak. Képzeld el, hogy te vagy Ábis. Mit tennél, 
miután látod az emberek közötti ellenségeskedést? 
Olvasd el az Alma 19:23–29-et, hogy megtudd, mit tett 
Ábis.

Olvasd el az Alma 19:30–36-ot, és keresd meg, milyen 
hatással volt Ammon bizonysága másokra. Az ábra 
ötödik gyűrűjére írd fel: „sok egyéb lámánita”.

 3. Gondolod át, ki mindenkire volt hatással Ammon bi-
zonysága, majd egészítsd ki az alábbi kijelentést a szentí-

rás-tanulmányozási naplódban: Bizonyságom megosztásával 
és igazlelkű példával segíteni tudok…

Ammon a bizonyságán és a példáján keresztül segített 
Lamóninak és másoknak az Úrhoz fordulni. Gondold 
át, kik játszottak jelentős szerepet lelki értelemben az 
életedben. Gondolj valakire, akinek az igazlelkű pél-
dája és a bizonysága hatással volt rád. Eszedbe jutnak 
más példák is arra, hogy ez a személy másokra is jó 
hatással volt?

 4. Fontold meg, hogyan alkalmazhatnád az Ammon pél-
dájából tanultakat azáltal, hogy megválaszolod a követ-

kező kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:
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naplódba: Amikor szeretettel cselekszünk, az elve-
zethet másokat ahhoz, hogy meglágyítsák szívü-
ket, és többet akarjanak megtudni az igazságról. 
Gondold végig, milyen alkalmakkor nyílhat lehetősé-
ged arra az otthonodban, a barátaid körében vagy az 
iskolában, hogy mások dühére szeretettel válaszolj.

 5. Írj le egy célt a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
amely felvázolja, hogyan reagálhatsz jobban szeretettel a 

haragra, ahogyan azt Ammon tette a lámániták királyával.

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

Tanulmányoztam az Alma 19–20-at, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

17. RÉSZ: 3. NAP

Alma 21–22
Bevezetés
Ammon egyik fivére, Áron, megkísérelte tanítani az 
amalekitákat és az amulonitákat Jézus Krisztusról és az 
engesztelésről, de az emberek elutasították. Társaival 
végül börtönbe kerültek Middóni földjén. Hithűek ma-
radtak a csapásaik idején. Miután Ammon és Lamóni 
király kieszközölte az elengedésüket, Áron Lamóni 
atyját tanította arról, hogyan „születhesse[n] Istentől” 
(Alma 22:15). A király megtudta, hogy ha megbánja 
bűneit, akkor eljuthat Isten ismeretére, és végül örök 
életet nyerhet. Áron és fivérei hithűsége sok lámá-
nitának segített eljutni Isten és az Ő megváltásának 
ismeretére.

Alma 21:1–23
Áron és testvérei a megpróbáltatások és a bebörtönzés 
ellenére is prédikálják az evangéliumot
Gondolj egy olyan időszakra, amikor keményen 
igyekeztél betartani a parancsolatokat, mégis nehézsé-
gekkel kerültél szembe, majd gondold át a következő 
kérdéseket: Mit tettél, hogy az előtted álló megpróbál-
tatások ellenére is hithű maradj? Amint visszatekintesz 
erre az élményre, érzéseid szerint hogyan áldott meg 
az Úr akkor?

Mialatt Ammon Lamóni királyt és népét tanította 
(lásd Alma 17–19), Áron és társai hatalmas csapáso-
kat tapasztaltak meg, miközben az ország egy másik 

 a. Hogyan nyernének el áldásokat a családtagjaid és a barátaid, 
ha követnéd Ammon példáját az igazlelkű életvitel, mások szol-
gálata, valamint a bizonyságod megosztása terén?
 b. Hogyan indíthatna a példád és a bizonyságod „hullámokat”, 
amelyek túlterjednek mindazon, amit jelenleg a családod, a ba-
rátaid vagy az ismerőseid körében látsz?

Alma 20
Lamóni király apjának megváltozik a szíve, és meg kívánja 
ismerni az evangéliumot
Olvasd el a következő három helyzetet, és gondold át, 
hogyan reagálnál ezekben:

• Egy sportversenyen a bíró vagy a játékvezető helyte-
len döntéseket hoz, és úgy látszik, hogy sportszerűt-
lenül ellened ítél.

• A tanárod az osztály előtt azzal vádol, hogy puskáz-
tál a dolgozatnál, pedig te nem tettél ilyet.

• A szüleid olyasmivel vádolnak, amit valójában a 
testvéred követett el.

Az Alma 20 feljegyzése szerint Ammon és Lamóni 
olyan helyzetben találták magukat, amelyben joggal 
reagálhattak volna dühösen. Miközben ezt a fejeze-
tet tanulmányozod, képzeld magadat Ammon vagy 
Lamóni helyébe.

Olvasd el az Alma 20:1–7-et, hogy értsd, mi történt, 
amikor Lamóni be akarta mutatni Ammont az apjának, 
aki az összes lámánita királya volt. Ezt követően olvasd 
el a következő verscsoportok mindegyikét, és gondold 
át a válaszaidat a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre.

Alma 20:8–13 Mit éreztél volna Ammon helyében, ha 
valaki hamisan hazugsággal és rablással 
vádol?

Alma 20:14–16 Mi gyakorol rád hatást abból, ahogyan 
Lamóni válaszolt apjának?

Alma 20:17–25 Hogyan reagált Ammon Lamóni apja 
haragjára? Hogyan mutatta ki Ammon 
Lamóni iránti szeretetét?

Olvasd el az Alma 20:26–27-et, hogy megtudd, milyen 
hatással járt Ammon válasza. Mit kívánt megismerni 
Lamóni apja, miután látta, milyen szeretetet mutatott 
Ammon?   
 

Mit tanulhatunk Ammon reakciójából, amelyet Lamóni 
apjának dühére adott?   
 

Írd a következő igazságot a szentírásodban az Alma 
20:26–27 mellé vagy a szentírás-tanulmányozási 
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részében igyekeztek tanítani. Rövid áttekintésként 
arról, milyen megpróbáltatásokat szenvedtek el Áron 
és társai a börtönben, olvasd el az Alma 20:28–30-at. 
Ezután olvasd el az alábbi tevékenységben meghatáro-
zott részeket az Alma 21:1–17-ből. Keresd meg, hogyan 
viselték Áron és testvérei a megpróbáltatásaikat?

 1. Másold át a következő táblázatot a szentírás-tanul-
mányozási naplódba, és hagyj ki helyet minden szentírás 

után a megjegyzéseidnek:

Kihívás vagy nehézség Hogyan reagáltak Áron és 
társai

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Miután elolvastad az egyes szentírásrészeket, a táblázat bal ol-
dali oszlopába írd be, milyen kihívásokkal és nehézségekkel néz-
tek szembe Áron és társai. A jobb oldali oszlopba írd be, hogyan 
reagáltak ezekre. Azután válaszold meg a következő kérdéseket:
 a. Szerinted miért lett volna könnyű számukra az, hogy elkese-
redjenek, feladják a reményt, és visszatérjenek otthonukba, egy 
barátságosabb környezetbe, a nefiták közé?

 b. Hogyan hasznosíthatjuk ezt a beszámolót mi, akik egyháztag-
misszionáriusok vagyunk?

Olvasd el az Alma 21:16–17-et, és keresd meg, hogyan 
segítette az Úr Áront és a fivéreit, hogy elvégezzék 
munkáját, amikor kitartottak a hitben. Áron és társai 
élményén keresztül a következő tantételt ismerjük meg: 
Ha hithűen kitartunk a megpróbáltatásainkban, 
akkor az Úr segíteni fog nekünk, hogy elvégezzük 
munkáját. Ezt a tantételt leírhatod a szentírásodba 
vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba.

Gondold át, milyen munkája van most vagy lesz a 
jövőben Istennek számodra, és milyen kihívásokkal 
kerülhetsz szembe e munka elvégzése során. Olvasd 
el a következő kijelentést Thomas S. Monson elnöktől, 
aki azt tanította, hogy bizony lehetnek kihívásaink, 
miközben igyekszünk az Úr munkáját végezni:

„Kezet nyújtani, tanítani és megérinteni a 
becses lelkeket, akiket Atyánk felkészített 
az Ő üzenetére, hatalmas feladat. A siker 
ritkán egyszerű. Általában könnyek, 
megpróbáltatások, bizalom és bizonyság 
előzi meg. […]

Isten szolgái vigaszt nyernek a Mester ígéretéből: 
»én ti veletek vagyok minden napon« (Máté 28:20). 
E pompás biztosíték megtart benneteket. […] Vigaszt 
nyújt nektek a csüggedés azon pillanataiban, melyek 
mindenkihez elérkeznek” (“Tears, Trials, Trust, Testi-
mony,” Ensign, May 1987, 43).

 2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan 
élményedről, amikor hithűen kitartottál a megpróbáltatá-

sok során. Írhatsz arról is, hogyan tervezed azt, hogy egy jelenlegi 
kihívásodban hithű legyél, a leckében szereplő egyik tantétel fel-
használásával. Írj néhány jövőbeli helyzetről is, amikor szerinted 
szükséged lesz arra, hogy kitarts a megpróbáltatásokban az Úr 
munkájának végzése során.

Olvasd el az Alma 21:18–23-at, és nézd meg, mit tett 
Ammon, miután segített Áronnak és fivéreinek kisza-
badulni a börtönből. Keresd meg, hogyan változott 
meg a lámániták élete amiatt, hogy Ammon tanította 
nekik az evangéliumot.

Gondolkodj el azon, hogyan változtatta meg Jézus 
Krisztus evangéliuma valamelyik ismerősöd életét. 
Fontold meg, hogyan oszthatnád meg az evangéliumot 
az egyik ismerősöddel, vagy gondold át, kire lehetne 
hatással Áron és fivérei példája. Megoszthatod ezzel 
a személlyel, amit Áron és fivérei példájából tanultál, 
amikor ők hithűen kitartottak az Úr munkájában.
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Alma 22
Lamóni apja – aki az egész ország királya – Áron tanításai 
hatására hisz az evangéliumban
Emlékezz vissza Ammon találkozására Lamóni apjával, 
melyet az előző leckében tekintettünk át. Olvasd el újra 
a király konkrét kérését Ammonhoz, melyet az Alma 
20:27-ben jegyeztek fel. Miközben az Alma 22:1–3-
at olvasod, keresd meg, hogyan reagált a király Áron 
látogatására.

Olvasd el az Alma 22:4–6-ot, és keresd meg, mi 
aggasztotta Lamóni király apját. Keresd meg az Alma 
22:7–14-ben azokat az igazságokat, amelyeket Áron 
tanított Lamóni apjának.

Gondold át a következő kérdéseket (segíthet, ha 
emlékszel a Lamóni királlyal kapcsolatos hasonló 
beszélgetésre az Alma 17–18-ban):

• Miért volt szükséges, hogy a király higgyen Istenben 
ahhoz, hogy megértse a bűnbánatot?

• Hogyan segített a királynak a bukásról való tudása 
megérteni a bűnbánatot?

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Miért elengedhetetlen megérteni 

Ádám bukását és Jézus Krisztus engesztelését ahhoz, hogy meg-
értsük a bűnbánatot?

Keresd meg az Alma 22:15-ben, hogy mit volt hajlandó 
Lamóni király atyja feladni annak érdekében, hogy 
örömöt és örök életet nyerjen, és ezt meg is jelölheted 
a szentírásaidban is.

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért fontos, hogy min-

denki, aki meg kívánja ismerni Istent, olyan hozzáállást 
tanúsítson, mint Lamóni király atyja?

Olvasd el az Alma 22:16-ot, és nézd meg, hogyan 
válaszolt Áron a király azon kérdésére, hogy miként 
nyerjen örök életet. (Megjelölheted az ebben a versben 
tanított fontos igazságokat.) Az Áron által tanított igaz-
ságok elfogadása, valamint az ezen igazságok szerinti 
életvitel hogyan vezethet el valakit ahhoz, hogy örök 
életet nyerjen?   
 

Olvasd el az Alma 22:17–18-at, és keresd meg, hogyan 
reagált a király Áron utasításaira. Gondolkodj el a 
következő kérdésen: Mit tanulhatunk az Istentől való 
újjászületésről Lamóni király atyjától?

Megjelölheted a következő kifejezést az Alma 22:18-
ban: „Minden bűnömmel felhagyok, hogy megis-
merjelek”. Gondold át a következő igazságot, és írd 
le azt a szentírás-tanulmányozási naplódba: El kell 

hagynunk minden bűnünket, hogy lelkileg meg-
változzunk és újjászülethessünk Istentől.

Olvasd fel a következő kijelentést Dal-
lin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: „Jézus Krisztus evangéliuma 
változásra szólít bennünket. Leggyakoribb 
üzenete a »bűnbánat«, ez pedig azt 
jelenti, hogy feladunk minden olyan 

szokást – legyen az akár személyes, családi, etnikai 
vagy nemzeti szokás –, amely ellentétben áll Isten 
parancsolataival. Az evangélium célja, hogy a hétköz-
napi teremtményeket celesztiális polgárokká alakítsa, 
ez pedig változást követel” (lásd Bűnbánat és változás. 
Liahóna, 2003. nov. 37.).

Gondold át, mit kell megtenned most az életedben, 
hogy lelkileg megváltozz.

Olvasd el az Alma 22:19–22-t, és nézd meg, milyen 
események követték a király imáját. Olvasd el az Alma 
22:23–27-et, és keresd meg, mit tett Lamóni apja, mivel 
szívbéli változáson ment keresztül, és elnyerte az Úr 
Lelkét.

 5. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit tanul-
tál az újjászületésről a Lamóni király atyjával kapcsolatos 

tanulmányaid során. Fejtsd ki, szerinted hogyan segíthet ez a 
példa ma a fiataloknak, hogy olyan változtatásokat tegyenek 
meg az életükben, amelyek segítenek nekik újjászületni Istentől.

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

Tanulmányoztam az Alma 21–22-t, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

17. RÉSZ: 4. NAP

Alma 23–24
Bevezetés
A lámániták királya megtérését követően vallássza-
badságot hirdetett népe között. Ez a kiáltvány lehetővé 
tette, hogy Áron és testvérei sok lámánita városban 
prédikálják az evangéliumot és gyülekezeteket alapít-
sanak. Lámániták ezrei tértek meg, és többé sohasem 
távolodtak el. Azok a lámániták, akik megtértek az Úr-
hoz, szövetséget kötöttek, hogy leteszik harci fegyvere-
iket. Az anti-nefi-lehita nevet veszik magukra. Amikor 
azok a lámániták, akik nem tértek meg, megtámadták 
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őket, akkor az anti-nefi-lehiták közül sokan inkább 
saját életüket áldozták, mintsem hogy megszegjék 
szövetségüket.

Alma 23
Lámániták ezrei térnek meg az Úrhoz, és 
anti-nefi-lehitáknak hívják magukat

 1. Rajzolj egy boldog és egy szomorú arcot a szentírás-
tanulmányozási naplódba. A boldog archoz írd a Hithű 

szót, a szomorúhoz pedig azt, hogy Következetlen. Miközben a 
következő kijelentést olvasod Richard G. Scott eldertől a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, keress olyan szavakat vagy kifejezéseket, 
amelyek e két különböző embertípust írják le. Írd ezeket a szava-
kat vagy kifejezéseket a megfelelő kép alá.

„Mindannyian megfigyelhettük már, hogy 
néhány ember úgy éli az életét, hogy 
szüntelenül a helyes dolgokat cselekszi. 
Boldognak tűnnek, és telve vannak 
életkedvvel. Amikor nehéz döntéseket 
kell hozniuk, akkor úgy tűnik, hogy 

mindig helyesen döntenek, még akkor is, ha más, 
vonzó lehetőségek is rendelkezésükre állnak. Tudjuk, 
hogy ki vannak téve kísértéseknek, de úgy tűnik, észre 
sem veszik azokat. Hasonlóképpen megfigyelhetjük, 
hogy vannak mások, akik nem ilyen bátrak döntéseik 
meghozatalakor. Egy erőteljes lelki környezet arra bírja 
őket, hogy helyesebben cselekedjenek, hogy megvál-
toztassák az életüket, és hogy félretegyék a meggyen-
gítő szokásaikat. Nagyon őszinte az elhatározásuk, 
hogy megváltoznak, mégis hamarosan újra elkezdik 
azokat a dolgokat csinálni, amelyekről már elhatároz-
ták, hogy elhagyják.

Mitől különbözik ennek a két csoportnak az élete? Ho-
gyan tudtok következetesen helyes döntéseket hozni?” 
(Lásd A teljes megtérés boldogságot hoz. Liahóna, 
2002. júl. 26.)

Gondold át, hogyan válaszolnád meg a két kérdést, 
melyet Scott elder tett fel. Az Alma 23–24 tanulmányo-
zása során gondolj arra, miért marad sok egyháztag 
hithű Jézus Krisztus evangéliumához egész életén 
keresztül.

Miután a lámániták királya megtért Jézus Krisztus 
evangéliumához, egy kiáltványt küldött egész népéhez, 
és csoda történt. Ezrével tértek meg a lámániták is. 
Olvasd el az Alma 23:1–5-öt, és nézd meg, mit tartal-
mazott a kiáltvány, és hogyan történt meg a csoda.

Olvasd el az Alma 23:6–7-et. A több ezer ember közül, 
akik „az Úrhoz tértek”, hogyan maradtak sokan meg-
tértek egész életükön át?   
 

Miután ezek a lámániták megtértek, új néven szerették 
volna hívni magukat, hogy többé már ne lámániták-
ként ismerjék őket. Olvasd el az Alma 23:16–18-at, és 
határozd meg, milyen nevet választottak, illetve milyen 
áldásokat kaptak a hithűségük miatt.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban a „Hithű” 
címszó alá írd le, mit tanultál az anti-nefi-lehitáktól arról, 

mit jelent hithűnek lenni az Úrhoz egész életeden át.

Írd a következő igazságot a szentírásodba vagy a 
szentírás-tanulmányozási naplódba: A megtérés azt 
jelenti, hogy Isten hatalma által lelkileg megvál-
tozunk, és új emberré válunk. Éppúgy, ahogyan az 
anti-nefi-lehiták megváltoztak, te is új ember lehetsz 
Isten hatalma által, és megtért maradhatsz egész éle-
teden át, ha a hited és a bűnbánat által hajlandó vagy 
elfogadni az engesztelés hatalmát az életedben.

Nézd meg ismét a Scott elder által feltett két kérdést, 
majd olvasd el a válaszát: „az igaz megtérés a hit, a 
bűnbánat és az állandó engedelmesség gyümölcse. […] Az 
igaz megtérés megerősíti majd azon képességeteket, 
hogy megtegyétek mindazt, amiről tudjátok, hogy 
meg kell tennetek, amikor meg kell tennetek azokat a 
körülményektől függetlenül” (lásd A teljes megtérés 
boldogságot hoz. 27.).

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Az Alma 23:18 szerint a megtért lá-

mániták iparkodó nép lettek, és barátságosakká váltak a 
nefitákkal. Amikor az emberek igyekeznek bűnbánatot tartani és 
megváltoztatni az életüket, miért fontos számukra, hogy mások-
kal is kapcsolatba kerüljenek, akik szintén igyekeznek igazlelkűen 
élni?

 4. Vizsgáld meg azokat a kifejezéseket, amelyeket a 
„Hithű” kép alá írtál a szentírás-tanulmányozási naplód-

ban. Gondold át, vajon mennyire jellemzik ezek pontosan a te 
megtérésed szintjét. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
hogy mit teszel majd, hogy még teljesebben térj meg az Úrhoz.

Alma 24
Az anti-nefi-lehiták szövetséget kötnek arra, hogy többé 
nem ragadnak fegyvert
Alma 24:3 feljegyzése szerint a lámániták királya halála 
előtt fiára ruházta a királyságot, és az Anti-Nefi-Lehi 
nevet adta neki. Olvasd el az Alma 24:1–5-öt, melyből 
kiderül, milyen probléma alakult ki hamarosan, ami 
oda vezetett, hogy Ammon és fivérei tanácsot tartottak 
a királlyal. Amikor kitudódott, hogy azok a lámániták, 
akik nem tértek meg, háborúra készülnek az anti-nefi-
lehiták ellen, ezek az igazlelkű emberek úgy döntöttek, 
nem tesznek előkészületeket saját védelmükre (lásd 
Alma 24:6). Olvasd el az Alma 24:7–14-et, és keresd ki 
belőle, miért döntöttek így az anti-nefi-lehiták.
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 5. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit ta-
nulsz az anti-nefi-lehitáktól arról, hogy mit jelent elhagyni 

a bűneinket, amikor bűnbánatot tartunk.

Olvasd el az Alma 24:15–18-at, és keresd meg, mit 
tettek az anti-nefi-lehiták, hogy megmutassák az 
Úrnak, hogy valódi bűnbánatot tartottak. Miért 
temették az emberek a föld mélyére a kardjaikat és 
más harci fegyvereiket? (Lásd Alma 24:17–18.)

Amikor a saját életünk során megbánjuk a 
bűneinket, igyekeznünk kell, hogy soha 
többé ne kövessük el azokat ismét. Olvasd 
el, mit tanított Spencer W. Kimball elnök 
arról, hogy a bűn elhagyása a bűnbánat 
fontos része: „A bűn elhagyásánál nem 

lehet csupán remélni a jobb körülményeket. Meg kell 
teremteni azokat. […] Nemcsak a bűn elhagyásáról 
kell meggyőződni, hanem a bűnt körülvevő helyzetek 
megváltoztatásáról is. Kerülni kell azokat a helyeket, 
helyzeteket és körülményeket, ahol sor került a bűnre, 
mert ezek nagyon könnyen újra előidézhetik azt. El 
kell hagyni azokat az embereket, akikkel sor került a 
bűn elkövetésére. Nem kell meggyűlölni az abban 
szereplő személyeket, de kerülni kell őket és minden, a 
bűnnel kapcsolatos dolgot. Új életet… kell építeni. Ki 
kell vetni mindent, ami felkavarhatja a régi emlékeket” 
(The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72).

Az Alma 24:10–12-ben jelölj meg minden olyan szót 
vagy kifejezést, amely az anti-nefi-lehiták bűnbánatát, 

valamint Isten bűnbocsánatát mutatja. Írd a következő 
tantételt e versek mellé a margóra: Ha mi mindent 
megteszünk a bűnbánat érdekében, akkor Isten 
elveszi a bűnünket, és segít tisztának maradnunk. 
Gondolj vissza arra a beszámolóra, amikor az anti-ne-
fi-lehiták a földbe temetik a fegyvereiket. Napjaink-
ban nekünk is „el kell temetnünk” a bűneinket, hogy 
megmutassuk az Úrnak, hogy mindent megteszünk, 
hogy bűnbánatot tartsunk, és ne kövessük el ismét 
ugyanazokat a bűnöket.

 6. Fontold meg, hogy a következő helyzetekben szereplő 
emberek hogyan biztosíthatnák, hogy ne kövessék el is-

mét ugyanazokat a bűnöket. Írd le az egyes helyzetekre vonat-
kozó javaslataidat a szentírás-tanulmányozási naplódba:
 a. Valaki egy pornográf jelenetet nézett meg egy filmben, mert 
a barátai arra biztatták, hogy nézze meg velük a filmet.
 b. Valaki titokban megszegte a Bölcsesség szavát a barátaival, 
amikor a csoport bulizni ment este.
 c. Valaki odaadta a megoldásokat egy dolgozathoz egy olyan 
barátjának, aki ugyanarra a dolgozatra készült aznap.

Gondolkodj el a következő kérdésen: Mit kell „elte-
metned” az életedben ahhoz, hogy ne kerülj abba a 
kísértésbe, hogy ismét elkövess olyasmit, amit már 
megbántál?

Olvasd el az Alma 24:19–22-t, és nézd meg, hogy mit 
tettek az anti-nefi-lehiták, amikor a lámániták harcolni 
jöttek ellenük. Ezek az emberek azzal mutatták meg 
az elkötelezettségüket, hogy hajlandóak voltak inkább 
meghalni, mintsem hogy megszegjék az Úrnak tett 
ígéretüket. Teljes mértékben az Úrnak szentelték az 
életüket, és teljesen hithűek maradtak Őhozzá egész 
életükön át.

Olvasd el, mit tanított Ezra Taft Benson elnök arról, 
hogy az életünket az Úrnak adjuk:

„A Krisztusért változó embereknek 
Krisztus lesz a vezetője. Pálhoz hasonlóan 
azt kérdezik majd: »Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjem?« (Cselekedetek 
9:6). […]

Akaratukat elnyeli az Ő akarata. (Lásd 
János 5:30.)

Mindig olyan dolgokat cselekednek, amelyek kedvesek 
az Úrnak. (Lásd János 8:29.)

Nem csak meghalnának az Úrért, de ami még ennél is 
fontosabb, Őérte akarnak élni.

Lépj be otthonukba, és a falaikon függő képek, a 
polcaikon lévő könyvek, a levegőben a zene, szavaik és 
tetteik is azt mutatják, hogy keresztények.
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Isten tanújaként állnak mindig és mindenben, és min-
den helyen. (Lásd Móziás 18:9.)

Krisztus van az elméjükben, amint minden gondolat-
ban Őreá tekintenek. (Lásd T&Sz 6:36.)

Krisztus van a szívükben, amint örökre Őreá vannak 
helyezve az érzelmeik. (Lásd Alma 37:36.)” (“Born of 
God,” Ensign, Nov. 1985, 6–7).

 7. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Ezen a héten mi módon tudom kimu-

tatni, hogy életemet teljes mértékben az Úrnak szentelem?

Olvasd el az Alma 24:23–27-et, amely leírja a lámáni-
ták reakcióját, amikor látták, hogy az anti-nefi-lehiták 
nem fognak harcolni. Olvasás közben keress olyan 
szavakat vagy kifejezéseket, amelyek a következő 
tantételt tanítják: Segíthetünk másoknak megtérni 
azzal, hogy hithűek vagyunk az Úrhoz. Gondolkodj 
el azon, hogy bizonyos családtagjaidra, vagy egyes 
barátaidra milyen hatással lehet, ha úgy döntesz, hogy 
hithű leszel az Úrhoz.

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

Tanulmányoztam az Alma 23–24-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

18. RÉSZ: 1. NAP

Alma 25–29
Bevezetés
Az evangélium éveken át tartó prédikálása után, Am-
mon az Urat dicsérte, és hálát adott azért az áldásért, 
hogy eszköz lehetett az Ő kezében az evangélium 
eljuttatásában a lámánitákhoz. Sok lámánita hinni 
kezdett az Úrban, megbánták bűneiket, és az anti-nefi-
lehitáknak hívták magukat. Miután az anti-nefi-lehiták 
szövetséget kötöttek Istennel, hogy soha többé nem 
ragadnak fegyvert, az amalekiták és a lámániták elő-
készületeket kezdtek, hogy harcra keljenek ellenük. Az 
anti-nefi-lehiták elfogadták a nefiták védelmi ajánlatát, 
melyet azért tettek, hogy segítsenek nekik megtartani 
az Úrral kötött szövetségüket. Alma, a nefita próféta, 
örömét fejezte ki, amelyet az evangélium prédikálása, 
valamint amiatt érzett, hogy másokat Jézus Krisztus-
hoz hívott.

Alma 25
Abinádi próféciája beteljesedik, és sok lámánita megtér
Gondolj arra, milyen változásokat tettél, amint egyre 
inkább megtértél Jézus Krisztus evangéliumához. Az 
Alma 25 beszámol Abinádi azon próféciájának be-
teljesedéséről, hogy Noé papjainak leszármazottait 
levadásszák és megölik, és megmutatja, hogy az Úr 
igazolja prófétáit, és beteljesíti sugalmazott jövendö-
léseiket (lásd Alma 25:9). Arról is szót ejt, hogy milyen 
sok lámánita tartott bűnbánatot és csatlakozott az anti-
nefi-lehitákhoz. Olvasd el az Alma 25:14-et, és keresd 
meg, mit tettek ezek a lámániták, amikor megtértek az 
evangéliumhoz. Az Alma 25:15-ben megismerjük azt a 
két okot, amiért betartották Mózes törvényét.

Alma 26
Ammon örvendezik az Úr kegyelmének, melyet a lámániták 
és Móziás fiai iránt tanúsított
Mi szükséges ahhoz, hogy felépítsünk egy házat vagy 
egy templomot? Milyen templomot tudna felépíteni 
egy szakavatott mesterember a megfelelő eszközök-
kel és szerszámokkal? Az Alma 26-ban Ammon úgy 
jellemzi saját magát és fivéreit, mint akik eszközök 
Isten kezében egy hatalmas munka véghezvitelében. 
Olvasd el az Alma 26:1–5, 12–13-at, és keresd meg, mit 
ért el az Úr azzal, hogy Ammon és fivéreit eszközként 
használta a kezében. (Be is jelölheted a válaszokat 
a szentírásodban.) Az 5. versben a „belevágtátok a 
sarlót” kifejezés azt jelenti, hogy keményen dolgoztak, 
a „kévéitek” a megtértekre, a „csűr” az egyházra utal, 
míg az a kifejezés, hogy akit összegyűjtöttek, azok 
„ne vesszenek kárba” arra utal, hogy Isten megtartja a 
megtérteket, és örök életet ad nekik.

Keress meg és jelölj be egy vagy több olyan kifeje-
zést az Alma 26:12-ből, amely azt jelzi, hogy Ammon 
megértette, hogy csupán eszköz az Úr kezében, és 
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valójában az Úr volt az, aki a csodákat megvalósította a 
missziója során.

E versekből ezt a tantételt tanuljuk: Amikor felkészü-
lünk és alázatossá válunk, az Úr megerősít ben-
nünket, és eszközzé tesz minket az Ő kezében. Egy 
társ-tantétel, melyet szintén az Alma 26-ból tanulunk, 
az hogy: Örömöt tapasztalunk, amikor hithűen 
szolgáljuk az Urat és az Ő gyermekeit. Olvasd el az 
Alma 26:11, 13, 16-ot, és jelöld meg minden alkalom-
mal, amikor látod az öröm és az örvendezik kifejezést.

Olvasd el az Alma 26:13–16-ot, és határozd meg, mi-
lyen okokat adott meg Ammon az örvendezésére.

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, szerinted 
miért tapasztalunk örömet, amikor az Úr szolgálatában 

vagyunk. Írhatsz egy olyan alkalomról is, amikor örömet éreztél 
az egyházban végzett szolgálat eredményeként.

Olvasd el a következő verseket, és gondolkodj a vála-
szokon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre:

Alma 26:22–23, 26–29. Figyeld meg, milyen követel-
ményeket sorol fel Isten titkainak megismeréséhez. 
Milyen ígéretet kapnak azok a misszionáriusok, akik e 
tulajdonságokkal rendelkeznek? Milyen akadályokkal 
kerültek szembe Ammon és fivérei az Úrnak és a lá-
mánitáknak végzett szolgálatuk során? Ezen akadályok 
közül melyik hasonló azokhoz, amelyekkel az Urat 
napjainkban szolgálók szembesülnek? Mit tanulhatnak 
korunk misszionáriusai az Alma 26:29-ből arról, hogy 
hol kell tanítaniuk az evangéliumot?

Alma 26:30. Mi ösztönözte Móziás fiait, hogy a nehéz 
időszakokban is folytassák a szolgálatot?

 2. Olvasd el az Alma 26:35–37-et, majd válaszold meg a 
következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplód-

ban:
 a. Az e versekben tanított igazságok közül melyek adnak okot 
neked az Isten jóságában való örvendezésre? (Meg is jelölheted 
azokat a kifejezéseket, amelyek ezen igazságokat jelzik.)
 b. Min változtat az, ha tudod, hogy Isten számon tart téged?

Alma 27
Ammon biztonságba vezeti az anti-nefi-lehitákat a  
nefiták közé
Miközben az Alma 27 tanulmányozására készülsz, 
gondolkozz el a következő kérdésekre adandó 
válaszokon:

• Előfordult-e már, hogy valaki ígéretet tett neked, 
amelyet aztán megszegett?

• Ismersz-e olyasvalakit, aki mindig betartotta a neked 
tett ígéreteit?

• Mit érzel azok iránt, akik betartják az ígéreteiket? 
Miért?

A nefiták elpusztítására tett sikertelen erőfeszítéseiket 
követően a lámániták megkísérelték megölni azokat 
a lámánitákat (az anti-nefi-lehitákat), akiket Ammon 
és fivérei térítettek meg. Emlékezz, hogy az anti-ne-
fi-lehiták eltemették harci fegyvereiket, megmutatva, 
hogy megtartják szövetségüket, mely szerint sohasem 
ölnek többé. Hogy megtudd, milyen elkötelezettek 
voltak az anti-nefi-lehiták e szövetségük megtartása 
iránt, olvasd el az Alma 27:2–3-at.

Képzeld el, milyen erős lehetett az anti-nefi-lehiták 
elkötelezettsége szövetségük megtartása iránt, ha nem 
ragadtak fegyvert, amikor megtámadták őket. Gondold 
át, hogyan tudod megerősíteni a Mennyei Atyánkkal 
kötött szövetségek betartására irányuló elkötelezettsé-
gedet, amikor ez nehéznek tűnik.

A gonosz lámániták üldöztetése és támadásai miatt 
Ammon Zarahemlába – egy nefita városba – vezette 
az anti-nefi-lehitákat, ahol a nefiták megígérték, hogy 
megvédelmezik őket az ellenségeiktől. Gondold át, 
mit tehetnél, hogy segítsd a körülötted élőket az Úrral 
kötött szövetségeik betartásában.

Zarahemlában a nefiták Ammon népének hívták az 
anti-nefi-lehitákat. Olvasd el az Alma 27:27–30-at, és 
keresd meg, miről lett ismert Ammon népe. Jelölj meg 
minden olyan szót vagy kifejezést, amelyek a követ-
kező tantételt tanítják: Amikor teljesen megtértünk 
az Úrhoz, akkor betartjuk a szövetségeket, amelye-
ket Vele kötöttünk.

 3. Válaszolj a következő kérdések közül egyre vagy 
mindkettőre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Milyen tapasztalataid voltak, amikor nehéz volt betartani az 
Úrral kötött szövetségeidet, mégis betartottad azokat?
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 b. Ki volt számodra példa az olyan emberre, aki hithű és igaz az 
Úrral kötött szövetségeihez? Hogyan mutatta meg ez az ember e 
szövetségek iránti hithűségét?

Alma 28
A nefiták hatalmas csatában győzedelmeskednek a 
lámániták felett

 4. Képzeld el, hogy riporter vagy, akinek az Alma 28-ban 
található eseményekről kell tudósítania. Olvasd az Alma 

28:1–6, 11–14-et, és írj egy rövid bekezdést a történtek összeg-
zéséről a szentírás-tanulmányozási naplódban. Győződj meg ar-
ról, hogy válaszolsz a következő kérdésekre a bekezdésben:
 a. Milyen árat fizettek a nefiták, hogy segítsenek Ammon népé-
nek szövetségeik megtartásában? (Lásd Alma 28:1–3.)
 b. Mennyire befolyásolták ezek a halálesetek a nefitákat? (Lásd 
Alma 28:4–6.)
 c. Miért féltek egyesek, amikor a szeretteik meghaltak, míg má-
sok örvendeztek és reményteliek voltak ugyanilyen helyzetben? 
(Lásd Alma 28:11–12.)

Írj egy tantételt, amely összegzi mindazt, amit az Alma 
28:11–12-ből tanultál:   
 

Az Alma 28-ban tanított egyik tantétel a következő: 
Amikor van hitünk Jézus Krisztusban és az Ő 
ígéreteiben, akkor a halál ellenére is reménység és 
öröm élhet bennünk.

 5. Válaszolj a következő kérdések közül egyre vagy 
mindkettőre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Láttál-e már valakit, aki reménységgel nézett szembe a saját 
vagy szerettei halálával a Jézus Krisztusba vetett hite miatt? 
 Mikor?
 b. Hogyan magyaráznád el valakinek, mi az a halál, ha segíteni 
szeretnél neki, hogy reményre lelhessen egy szerette halála után?

Keresd meg Mormon három „és így látjuk” kijelentését 
az Alma 28:13–14-ben. Ezeket be is jelölheted a szent-
írásodban. Milyen pontokat hangsúlyoz ki Mormon, 
amikor befejezi a Móziás fiainak a lámániták között 
végzett missziójáról szóló beszámolóját? Gondold át, 
miért fontos ismerned ezeket az igazságokat.

Alma 29
Alma örvendezik abban, hogy lelkeket vezethet Istenhez
Előfordult-e már, hogy azt kívántad, bárcsak akkora 
hatalmad lenne, hogy egymagad képes legyél valami 
hatalmas jót véghezvinni, vagy megállítani valami 
szörnyű gonoszságot a világban? Az Alma 29-ben 
Alma kinyilvánítja azon vágyát, hogy eszköz lehessen 
az Úr kezében. Keresd meg az Alma 29:1–3-ban, mi 
volt Alma szíve vágya.

Emlékezz vissza, mi történt Almával fiatal korában, 
és gondold át, miért lehetett ilyen vágya, amiről itt 
beszélt. Figyeld meg az Alma 29:3-ban, hogy miért 
érezte úgy, hogy már a vágyával is bűnt követ el. 
Olvasd el az Alma 29:4–5-öt, és keresd meg, mit ad az 
Úr azoknak, akiknek igazlelkű vágyaik vannak.

Keresd meg és jelöld be az Alma 29:10, 14–16-ban, mi-
lyen jutalmat kapott Alma, amiért lelkeket hozott Krisz-
tushoz. Megjelölheted ezekben a versekben az öröm szót 
minden alkalommal, amikor Alma használja azt.

Az Alma 29-ben tanított egyik tantétel a következő: 
Örömöt tapasztalunk, amikor segítünk másoknak 
megbánni a bűneiket, és Jézus Krisztushoz jönni. 
Milyen tapasztalataid voltak, amelyek segítettek, hogy 
örömöt érezz, amikor segítettél másoknak Krisztus-
hoz jönni?

Gondolkozz el egy pillanatra azon, hogy miként tudnád 
hozzásegíteni a következő csoportok tagjait, hogy 
meghozzák a szükséges változtatásokat az életükben és 
Jézus Krisztushoz jöjjenek: (a) a barátaid, (b) a család-
tagjaid, valamint (c) azok, akiket még nem ismersz jól. 
Törekedj a Lélek útmutatására, amikor lehetőségeket 
keresel arra, hogy másokat Jézus Krisztushoz vigyél.
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 4. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam az Alma 25–29-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

18. RÉSZ: 2. NAP

Alma 30
Bevezetés
A lámánitákkal vívott hatalmas csatát követően béke 
köszöntött Zarahemla földjére. A béke ezen időszaka 
közepette egy Korihór nevű férfi azt kezdte prédikálni, 
hogy nem lesz Krisztus. Hamis tanításai bűnbe vitték 
azokat, akik hittek bennük. Az egyház vezetői ellen is 
szólt, azt állítva, hogy balga hagyományokat tanítanak 
(lásd Alma 30:27). Korihórt Alma elé vitték, aki azt 
tanította neki, hogy minden Krisztusról tanúskodik. Vé-
gül Korihór bevallotta, hogy tetteit az ördög irányította.

Alma 30:1–29
Korihór, az antikrisztus, kigúnyolja Krisztus tanát
Képzeld el, hogy valaki ételt főzött neked. Igen ízle-
tesnek látszott és az illata is nagyon kellemesnek tűnt, 
amikor azonban megetted, nagyon megbetegedtél tőle. 
Gondolkodj el egy pillanatra, hogy miben hasonlíthat-
nak a hamis tanítások ahhoz, amikor olyan étellel kínál-
nak meg, amely finomnak látszik, de valójában mérgező.

Korábban már tanultál Séremről (lásd Jákób 7) és 
Nehórról (lásd Alma 1), a két antikrisztusról. Emlékezz 
vissza, hogy a szó meghatározása szerint az antikrisz-
tus „bárki vagy bármi, ami a szabadulás igaz evan-
géliumi tervének álcázza magát, és ami nyíltan vagy 
titokban ellene szegül Krisztusnak” [Kalauz a szent-
írásokhoz: antikrisztus. scriptures.lds.org].) Ma egy 
másik emberről fogsz tanulni, aki Krisztus ellensége 
volt, és akinek a hamis tanításai megtévesztettek és 
bűnbe vittek másokat. A mai világban sokan használ-
nak a Korihóréhoz hasonló érveket azok ellen, akik 
kinyilvánítják hitüket Istenben.

Korihór prédikálni kezdett a nefiták között. Olvasd el 
az Alma 30:6, 12-t, és keress olyan kifejezéseket, ame-
lyek jelzik, hogy Korihór antikrisztus volt.

Olvasd el az Alma 30:12–18-at, és párosítsd össze Kori-
hór hamis tanításait azok következményeivel.

Korihór, az antikrisz-
tus, néhány hamis 
tanítása

A hamis tanítások lehetséges 
értelmezése és következménye

 ___ 1.  Alma 30:13–14  A. Ha nincsen fizikai bizonyítékod 
a vallási igazságokra, 
akkor nem szabad hinned 
Jézus Krisztusban és az Ő 
evangéliumában. Nem létezik 
személyes kinyilatkoztatás a 
Szentlelken keresztül.

 ___ 2.  Alma 30:15  B. Nem létezik olyan, hogy bűn. 
Nincsen egyetemes mérce arra, 
hogy mi jó és mi rossz.

 ___ 3.  Alma 30:16  C. Az emberek kizárólag a saját 
erőfeszítéseiknek köszönhetően 
boldogulnak. Nincs szükség 
Istenre az emberek dolgaiban.

 ___ 4.   Alma 30:17 
(„hanem min-
den ember…”)

 D. A próféták szavai és a 
szentírások sem igazak, 
így nem szabad hinni a 
próféciáikban.

 ___ 5.   Alma 30:17  
(„és bármit 
tesz…”)

 E. Nem létezik olyan, hogy 
bűnbocsánat. Nincs szükség 
arra, hogy az engesztelésen 
keresztül törekedjünk 
segítségre, hiszen nem létezik 
engesztelés.

 ___ 6.  Alma 30:18  F. Nincsen élet a halál után, ezért 
semmi szükség aggódni az 
ítélet miatt ezután az élet után.

(Ennek a párosító feladatnak a megoldása a lecke 
végén található.)

Az Alma 30:18 a következő tanételt tanítja: Sátán arra 
használja a hamis tanokat, hogy bűn elkövetésére 
csábítson bennünket.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
a következőt tanította:

„Viselkedésünket nem kizárólag a 
természetes késztetések irányítják. A 
viselkedés a hitelvekből is ered.

A hitelvek pedig filozófiákból, vagyis 
tanokból születnek. A tanok lehetnek 

lelkiek vagy világiak, építőek vagy pusztítóak, igazak 
vagy hamisak. […]
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Az igaz tan – amennyiben megértik – megváltoztatja a 
hozzáállást és a viselkedést” (“Little Children,” Ensign, 
Nov. 1986, 17).

 1. Válassz ki legalább kettőt Korihór azon hamis tanítá-
sai közül, amelyek a párosító feladatban vannak felso-

rolva. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, melyek az igaz 
tanok, és hogy miként befolyásolja a hozzáállásodat és a viselke-
désedet, ha ismered az igazságot.

A Zarahemla földjén megtapasztalt sikerek után, 
Korihór Jerson földjére ment, hogy Ammon népének 
prédikáljon. Olvasd el az Alma 30:19–20-at, és nézd 
meg, hogy elfogadták-e a hamis tanításait.

Az Ammon népéhez tartozók „sok nefitánál oko-
sabbak voltak”, és „kivitett[ék] arról a földről” (Alma 
30:20–21). Azok alapján, amit Ammon népéről tanul-
tál, mit gondolsz, miért nem hitték el Korihór hamis 
tanításait?

Az Alma 30:21–29 beszámol arról, hogyan ment 
Korihór Gedeon földjére, ahol „nem járt nagy ered-
ménnyel” (Alma 30:21). Korihór az egyház és annak 
tanításai ellen irányuló érvei közül néhány megtalál-
ható az Alma 30:24, 27-ben, ezek közül kettő: (1) akik 
hisznek Istenben, rabságban vannak, illetve (2) a vallás 
megfoszt a szabadságunktól. Ezeket az érveket ma is 
használják a vallás ellenzői.

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt taní-
totta, hogy az Istenbe vetett hitünk szabadságot nyújt 
nekünk: „Korihór éppen úgy érvelt, ahogyan a férfiak 
és nők az idők kezdete óta érvelnek, miszerint ha 
elfogadjuk Isten szolgáinak a tanácsát, azzal feladjuk 
az istenadta jogunkat a szabadságra. Ez az érv azonban 
téves, mert elferdíti a valóságot. Amikor elutasítjuk 
az Istentől jövő tanácsot, akkor nem függetlenítjük ma-
gunkat a külső befolyásoktól, hanem másik befolyást 
választunk. Elutasítjuk egy tökéletesen szerető, kor-
látlan hatalmú, mindentudó Mennyei Atya védelmét, 
akinek egyetlen célja – ahogyan az Ő Szeretett Fiának 
is –, hogy örök életet adjon nekünk, hogy megadja szá-
munkra mindazt, amivel rendelkezik, és hogy hazave-
zessen bennünket családunkkal az Ő szerető karjaiba. 
Az Ő tanácsának elvetésével egy másik hatalom befo-
lyását választjuk, akinek az a célja, hogy boldogtalanná 
tegyen minket, és akit a gyűlölet motivál. Rendelke-
zünk az erkölcsi önrendelkezés isteni ajándékával. 
Ahelyett, hogy a befolyásoktól való függetlenség jogát 
adná nekünk, azt a megmásíthatatlan jogot ruházza 
ránk, hogy annak a hatalomnak vethetjük alá magun-
kat, amelyiket választjuk” (“Finding Safety in Coun-
sel,” Ensign, May 1997, 25).

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit java-
solnál valakinek, mit tegyen, hogy megvédje magát attól, 

hogy elhiggye a Korihór által tanítottakhoz hasonló hamis 
 tanokat.

Alma 30:30–60
Korihór jelt követel Almától, mire Isten hatalma lesújt rá 
és megnémítja
Végül Korihórt Alma elé vitték. Olvasd el az Alma 
30:30–31-et, és keresd meg azokat a vádakat, amelye-
ket Korihór hozott fel Alma és a többi egyházi vezető 
ellen. A „nép munkáján élősködhessenek” kifejezés 
arra utal, hogy Alma és mások is meggazdagodtak 
volna az egyházi szolgálatuknak köszönhetően. Gon-
dolkozz el, milyen válaszokat adnál az alábbi kérdé-
sekre:

• Saját, egyházi vezetőkkel kapcsolatos tapasztalataid 
alapján, miért hamisak ezek a vádak?

• Hogyan válaszoltál volna Korihór vádjaira Alma 
helyében?

Olvasd el az Alma 30:32–35-öt, hogy megtudd, mit 
felelt Alma Korihórnak. Gondolkodj el azon, hogyan 
tapasztaltad meg Alma válaszának igaz voltát azok 
életén keresztül, akik vezetőként szolgálnak az egy-
házközségedben vagy gyülekezetedben, illetve egyéb, 
általad nagyra becsült egyháztagok esetében.

Ha lehetséges, kérd meg egy barátodat vagy család-
tagodat, hogy olvassa el veled az Alma 30:37–45-öt. 
Egyikőtök olvassa Alma, míg a másik Korihór szavait. 
Olvasás közben keressétek meg, milyen bizonyítékokat 
mondott Alma Isten létezésére. (Ha nem megoldható, 
hogy valaki olvasson veled, akkor képzeld el a két férfi 
közötti beszélgetést, miközben olvasol.)

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban végezd el az 
alábbi feladatokat:

 a. Írd le, hogy az Alma által felsorolt bizonyítékok közül melyik 
különösen nagy hatású tanúság számodra Isten létezéséről, és 
hogy miért ilyen erős tanúság ez számodra az Ő létezéséről.
 b. Írj le legalább három egyéb bizonyítékot, amelyet az életed-
ben láttál, és amely „azt mutatja, hogy van Isten” (Alma 30:44), 
és röviden fejtsd ki, hogy ezek miképpen erősítették meg a hite-
det Istenben.

Az általad tanulmányozott versekben található egyik 
tan a következő: Minden dolog Istenről, a Legfen-
sőbb Teremtőről tesz bizonyságot. Gondold át, mi 
történik a hiteddel, amikor úgy döntesz, hogy keresed 
ezeket a tanúságokat és bizonyságokat, illetve emléke-
zel rájuk.

Figyeld meg, mit tett Alma, miközben Korihórral be-
szélt: kijavította a hamis tanítást (lásd Alma 30:32–35), 
bizonyságot tett az igazságról (lásd Alma 30:37–39), 
Korihórra hárította a bizonyítás terhét (lásd Alma 
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30:40–42), és bizonyítékokat szolgáltatott Isten létezé-
sére (lásd Alma 30:44). Mit tanulhatsz Alma példájából 
arról, hogy miként kell kezelni azokat, akik az igazság-
gal vitatkoznak?

Olykor az egyetlen védekezési lehetősé-
günk azokkal szemben, akik a hitünket 
támadják, az, ha megosztjuk bizonysá-
gunkat az igazságról. Nem szégyen ezt az 
utat választani – Alma, Isten prófétája is, 
éppen ezt tette Korihórral. Jeffrey R. 

Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából kifej-
tette: „Korihór érvei nagyon is időszerűnek hatnak a 
modern olvasó számára, Alma mégis egy időtlen és 
végtére is tagadhatatlan fegyvert használt ellene – a 
személyes bizonyság erejét” (Christ and the New 
Covenant [1997], 121).

A számos bizonyíték vagy jel ellenére, amelyeket Alma 
megosztott Korihórral, hogy bizonyítsa Isten létezé-
sét, Korihór még egy jelet kívánt, és megnémult (lásd 
Alma 30:45–50). Olvasd el az Alma 30:51–53-at, és 
keresd meg, mit mondott Korihór, miért tanította, amit 
tanított.

Amikor Korihór többé már nem volt képes arra, hogy 
hamis tanokat tanítson, elismerte, hogy téves elkép-
zeléseket prédikált, „mert tetszettek a testi gondolko-
dásmódnak” (Alma 30:53). A „testi gondolkodásmód” 
arra utal, hogy valaki a világi élvezetekre, illetve a testi 
vágyak kielégítésére összpontosít. Akik hittek Korihór 
tanításainak, úgy vélték, hogy következmények nélkül 
merülhetnek el a fizikai élvezetekben, valamint az 
anyagi javakban. Ezek az elképzelések bűnös életvitel-
hez vezettek (lásd Alma 30:18).

Az Alma 30:54–59 elmondja, hogy Korihórt kivetet-
ték, és házról házra járt, élelemért koldulva, míg végül 
halálra taposták. Olvasd el az Alma 30:60-at, és keress 
meg egy fontos igazságot arról, hogy mi történik végül 
azokkal, akik úgy döntenek, hogy a Sátánt követik. 

Jelöld meg a következő részt a szentírásaidban: „Az 
ördög nem fogja megsegíteni gyermekeit [köve-
tőit] az utolsó napon”. (Ebben a versben a gyermekek 
kifejezés a követőkre utal.)

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan nyilvánult meg az Alma 30:60-ban megjelölt igazság 
Korihór életében?
 b. Vesd össze az Alma 30:60-at az Alma 36:3-mal. Milyen bizo-
nyítékát láttad az életedben vagy mások életében annak, hogy 
Isten továbbra is támogatja azokat, akik igyekeznek követni az Ő 
parancsolatait?

Nézd át az igaz tantételeket és tanokat, amelyeket ma 
tanultál. Gondold át, hogyan tudod elkerülni, hogy a 
Korihóréhoz hasonló hamis tanítások megtévesszenek.

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

Tanulmányoztam az Alma 30-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
Megoldókulcs a párosító feladathoz: (1) D, (2) A, (3) E, 
(4) C, (5) B, (6) F.

18. RÉSZ: 3. NAP

Alma 31
Bevezetés
Alma tudomására jutott, hogy nefita szakadárok egy 
csoportja, akiket zorámitáknak hívnak, eltávolodott az 
evangélium igazságaitól. Mivel Almát elszomorítot-
ták ezek a gonoszságról szóló hírek, többedmagával 
elindult, hogy Isten igéjét tanítsa a zorámitáknak. 
Szemtanúi voltak a zorámiták hitehagyott hódolati 
gyakorlatának és kevélységének. Alma buzgón imád-
kozott, hogy társaival vigaszra és sikerre leljenek a 
zorámiták visszavezetése során az Úrhoz.

Alma 31:1–7
Alma és társai Isten igéjét prédikálják a hitehagyott 
zorámitáknak
Képzeld el, hogy van egy barátod vagy családtagod, 
aki kezd eltávolodni az evangéliumtól, vagy aki nem él 
olyan teljes mértékben az evangélium szerint, ahogyan 
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élhetne. Gondolkozz el, milyen válaszokat adnál az 
alábbi kérdésekre:

• Mit tehetnél esetleg, hogy segíts ennek az egyénnek 
visszatérni az egyházhoz, és felébreszteni magában a 
vágyat a parancsolatok betartására?

• Kihez fordulhatnál segítségért azzal kapcsolatban, 
hogy miként kezeld ennek a személynek a 
problémáit és félreértelmezéseit?

A mai lecke rávilágít arra, hogy Alma és mások hogyan 
kíséreltek meg segíteni egy olyan embercsoporton, 
akik eltávolodtak az evangélium igazságaitól. Olvasd el 
az Alma 31:1–2-t. Mit érzett Alma, amikor hallott arról, 
hogy mit tesznek a zorámiták?   
 

Olvasd el az Alma 31:3–4-et, és találd meg, miért 
kezdtek félni a nefiták a zorámiták tettei miatt.

Mindazt szem előtt tartva, amit a Mormon könyve 
tanulmányozása során megtudtál, szerinted mi se-
gíthetne arra buzdítani a zorámitákat, hogy tartsanak 
bűnbánatot, és térjenek vissza az evangélium igazsá-
gaihoz? Olvasd el az Alma 31:5-öt, és keresd meg, mi 
volt a leghatékonyabb módszer, amelyet Alma ismert a 
zorámiták visszatérítésére.

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, szerinted 
miért erőteljesebb eszköz Isten igéje az emberek változás-

hoz segítésére, mint a kényszer vagy bármi más.

Gondolkozz el a következő kijelentésen Boyd K. Packer 
elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából, Isten igéjének 
hatalmával kapcsolatosan:

„Az igaz tan, amennyiben megértik, megváltoztatja a 
hozzáállást és a viselkedést.

Az evangélium tanainak tanulmányozása 
gyorsabban javítja a viselkedést, mint 
ahogy a viselkedés tanulmányozása javítja 
azt. Ha kizárólag az érdemtelen viselke-
désre fordítjuk a figyelmünket, akkor ez 
érdemtelen viselkedéshez vezet. Ezért 

hangsúlyozzuk oly nagyon az evangélium tanainak 
tanulmányozását” („Little Children” Ensign, Nov. 
1986, 17).

Az Alma 31:5, valamint Packer elnök kijelentése alap-
ján, fejezd be a következő tantételt: Isten szavának 
tanulmányozása   
 
-re vezet engem.

Több más lehetőség mellett, így is befejezheted a fenti 
tantételt: Isten szavának tanulmányozása helyes tet-
tekre vezet engem.

 2. Gondolkozz el azon, milyen tapasztalataid voltak a 
szentírásokkal és Isten igéjének meghallásával kapcsola-

tosan. Írj egy olyan alkalomról, amikor Isten igéje téged, a csalá-
dodat vagy a barátaidat helyes tettekre vezetett.

Alma 31:8–23
A zorámiták helytelen módon imádkoznak és hódolnak
Alma nyolcadmagával elindult, hogy Isten igéjét pré-
dikálják a zorámitáknak. Amikor megérkeztek, látták, 
milyen megdöbbentő módon hódolnak a zorámiták 
Istennek. Mi jut eszedbe, ha a hódolat szóra gondolsz?

A hódolat arra utal, hogy miként nyilvánítunk szere-
tetet, tiszteletet és odaadást Isten iránt. A hódolathoz 
gyakran tartoznak olyan cselekedetek, mint az imád-
kozás, a böjtölés és az egyházi eseményeken való 
részvétel. Az igaz hódolat azonban mindig magában 
foglalja a szívet is. Olvasd el az Alma 31:8–11-et, és ha-
tározd meg azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek 
leírják, hogyan hódoltak a zorámiták.

Segíthet, ha tudod, hogy „az egyház által előírt cse-
lekedetek” (Alma 31:10) olyan „szertartásokhoz” 
kapcsolódnak, mint a Mózes törvénye által abban az 
időben megkövetelt áldozatok, vagy napjainkban az 
úrvacsora. Megjelölheted az Alma 31:10-ben az egyik 
okot arra, hogy naponta hódoljunk és imádkozzunk.

Felírhatod ezt a tantételt az Alma 3:9–11 mellé a 
szentírásod margójára: A napi rendszerességű 
erőfeszítéseink az imádkozás és a parancsolatok 
betartása terén megerősítenek bennünket a kísér-
tés ellen.
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Rulon G. Craven elder, mialatt a Hetvenek tagjaként 
szolgált, kihangsúlyozta, milyen fontos a mindennapos 
egyéni hódolat a kísértések és hibák elleni védelem 
szempontjából: „Az elmúlt évek során időnként meg-
kértek a Fivérek, hogy találkozzak ez egyház bűnbánó 
tagjaival, és készítsek velük interjút templomi áldásaik 
visszaállítása céljából. Mindig lelkileg megindító élmény 
visszaállítani azon csodálatos emberek áldásait, akik 
bűnbánatot gyakoroltak. Néhányuknak feltettem a 
kérdést: »Mi történt az életedben, ami miatt átmenetileg 
elveszítetted egyháztagságodat?« Könnyes szemmel azt 
válaszolták: »Nem engedelmeskedtem az evangélium 
alapvető tantételeinek: az imádkozásnak, a rendszeres 
egyházi tevékenységeknek, a szolgálatnak az egyház-
ban, valamint az evangélium tanulmányozásának. Aztán 
engedtem a kísértéseknek és elveszítettem a Szent Lélek 
irányítását«” (“Temptation”, Ensign, May 1996, 76).
Hogyan erősíti meg Craven elder kijelentése az Alma 
31:9–11-ben található igazságot?
Olvasd el az Alma 31:12–23-at, és képzeld el, milyen 
lenne hallani, ahogyan a zorámiták a tornyukból imád-
koznak. Gondolkozz el, milyen válaszokat adnál az 
alábbi kérdésekre:
• Milyen aggodalmaid lennének, ha hallanád, hogy 

valaki így imádkozik?
• Melyek azok a hamis tanok, amelyeket a zorámiták 

ismételgettek az imájukban?
• Milyen hozzáállással voltak a többi ember iránt? 

(Figyeld meg, milyen gyakran szerepel a mi és a 
minket szó a zorámiták imájában.)

Miután mindenki elismételte ugyanazt az imát, 
„visszatértek az otthonaikba, és addig semmit nem 
beszéltek az Istenükről, amíg újra össze nem gyűltek a 
szent szószéknél” (Alma 31:23).

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen veszélyeket rejt, ha csak hetente egyszer hódolunk, 
imádkozunk és beszélünk Istenről?
 b. Hogyan hódolhatunk Istennek a hét folyamán?
Hozzáállásunk szintén fontos a hódolat során. Olvasd 
el a következő kijelentést Dallin H. Oaks eldertől a 
Tizenkét Apostol Kvórumából arról, hogy milyen ha-
tással van a hozzáállásunk a hódolatunkra:
„A hódolat gyakran tetteket is magában foglal, az igazi 
hódolat azonban egy bizonyos gondolkodásmódbeli 
hozzáállást takar.

A hódolatteljes hozzáállás a ragaszkodás, 
az imádat és az áhítat legmélyebb érzéseit 
ébreszti fel. A hódolat összekapcsolja a 
szeretetet és az áhítatot az odaadás 
állapotában, mely közelebb vonja lelkün-
ket Istenhez” (Pure in Heart [1988], 125).

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogy 
megítélésed szerint mennyire vagy jó a hódolat terén, 

 beleértve ebbe a hozzáállást is, az alábbi területeken: (a) napi 
személyes ima, (b) napi egyéni szentírás-tanulmányozás, (c) en-
gedelmesség a parancsolatoknak, valamint (d) részvétel az egy-
házi gyűléseken és heti rendszerességű úrvacsoravétel. Tűzz ki 
egy célt a napi szintű személyes hódolatod javítására. Elmondha-
tod a célodat az egyik szülődnek, vezetődnek vagy barátodnak, 
hogy bátorítani tudjon az elkövetkező hetek folyamán.

Alma 31:24–38
Alma erőért imádkozik, és azért, hogy a misszionáriusok 
sikerrel visszavezessék a zorámitákat az Úrhoz
Miután Alma tanúja volt a zorámiták hitehagyott 
hódolatának, imádkozott az Úrhoz. Olvasd el az Alma 
31:30–35-öt, és keresd meg, miben különbözött Alma 
imája a zorámitákétól.

 5. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit tanul-
tál az imádkozás módjáról Alma és a zorámiták imájának 

összehasonlításából. Jegyez fel azt is, hogy milyen hatással lehet 
Alma példája az igazlelkű imáról a te egyéni imáidra.

Olvasd el az Alma 31:36–38-at, és keresd meg az 
áldásokat, amelyeket Alma és társai elnyertek, amikor 
papsági áldást kaptak, és az evangéliumot hirdették. 

Alma és társai élménye a következő tantételt tanítja: 
Ha imádkozunk, és hittel cselekszünk, akkor isteni 
segítséget kapunk a megpróbáltatásaink során.

Alma imáját követően, ő és társai megmutatták hitüket 
azzal, hogy munkához láttak, és bíztak az Úrban, hogy 
Ő majd gondoskodik róluk, miközben Őt és gyerme-
keit szolgálják. Keress lehetőséget arra, hogy Alma 
példáját kövesd, és hittel imádkozz.

 6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam az Alma 31-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

18. RÉSZ: 4. NAP

Alma 32
Bevezetés
Miután tanúi voltak a zorámiták hitehagyott hódolati 
szokásainak, Alma és társai Isten szavát prédikál-
ták nekik. Némi sikert tapasztaltak azon szegények 
körében, akiket kiűztek a zorámita zsinagógákból. A 
mag elültetésének és gondozásának mintáját hasz-
nálva Alma arra tanította őket, mit kell tenniük, hogy 
befogadják és táplálják az Isten igéjébe vetett hitet. 
Alma felkérte őket (és bennünket is), hogy tegyenek 
kísérletet az igével, és naponta gondozzák hitüket és 
bizonyságukat.

Alma 32:1–16
Alma a szegénységük miatt megalázott zorámitákat tanítja

 1. Képzeld el, hogy az egyik barátod megkérdezi tőled, 
honnan tudhatja meg valaki, hogy az egyház igaz-e. A 

szentírás-tanulmányozási naplódban írd le a válaszodat arról, ho-
gyan lehet bizonyságot nyerni, majd az ez alatti sorba írd fel: Ho-
gyan lehet bizonyságot nyerni és megerősíteni azt. Az Alma 32 
tanulmányozása közben készíts listát ezen fejléc alá azokról a meg-
látásaidról, amelyeket a bizonyság megszerzésével és megerősítésé-
vel kapcsolatosan szerzel. A lecke során folyamatosan írsz majd 
ehhez a részhez, így jó lehet kihagyni némi helyet az első és a má-
sodik szentírás-tanulmányozási naplóra vonatkozó feladat között.

Az előző leckében (Alma 31) arról olvastál, hogy Alma 
és fivérei látták az igazságtól elszakadt nefiták egy cso-
portjának, a zorámitáknak a téves hódolati gyakorlatát. 
Alma hittel teli imáját követően, ő és fivérei elkezdték 
prédikálni az evangéliumot ezen emberek között. Ol-
vasd el az Alma 32:1–3-at, és keresd meg, a zorámiták 
mely csoportja mutatott érdeklődést a misszionáriusok 
üzenete iránt.

Olvasd el az Alma 32:4–6-ot, és keresd meg, hogy 
szegénységük hogyan vált áldássá számukra.

Az e versekben megjelenő egyik tantétel a következő: 
Az alázatosság felkészít bennünket Isten szavának 
befogadására. Írd a legyünk alázatosak kifejezést a 
szentírás-tanulmányozási naplódba a „Hogyan lehet 
bizonyságot nyerni és megtartani azt” fejléc alá.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, szerinted 
miért elengedhetetlen az alázat a bizonyság elnyeréséhez 

és megerősítéséhez.

Olvasd el az Alma 32:13–16-ot, és keresd meg, mi-
lyen módon válhatnak alázatossá az emberek. Alma 
tanításai alapján, saját elhatározásodból lennél inkább 
alázatos, vagy jobban szeretnéd, ha alázatosságra 
kényszerülnél? Miért?

Gondold át, hogy szerinted mit jelent „az ige miatt” 
(Alma 32:14) megalázni magunkat. Hogyan vonat-
kozhat ez hozzáállásodra az egyházban, az ifjúsági 
hitoktatáson vagy a családi est alkalmával?

Dönts úgy, hogy alázatos leszel azáltal, hogy gyakor-
latba ülteted azokat a késztetéseket, amelyeket a saját 
alázatosságoddal kapcsolatban kapsz.

Alma 32:17–43
Alma megtanítja a zorámitáknak, hogyan gyarapíthatják a 
hitüket
A zorámiták tanítása során Alma kitért egy hamis 
elképzelésre, amelyet sokan vallanak a bizonyság 
megszerzésével kapcsolatosan. Olvasd el az Alma 
32:17–18-at, és keresd meg ezt a hamis elgondolást.

Gondolkozz el egy pillanatra, hogy miként akadályoz-
hatja a hit és a bizonyság kiépítését az, ha jelet várunk. 
(Leírhatod a T&Sz 63:9–11-et a szentírás margójára, az 
Alma 32:17–18 mellé, és elolvashatod további meglátá-
sokért.)

Olvasd el az Alma 32:21-et, amely egy szentírás-me-
moriter, és keresd meg, miként határozta meg Alma, 
hogy mi a hit és mi nem az. (Ezt hasznos lehet feltű-
nően bejelölni, hogy a jövőben könnyen megtaláld.)

Olvasd el az Alma 32:22-t, és gondolkodj el azon, mit 
tehetsz, hogy nagyobb hitet és személyes bizonyságot 
fejlessz ki.

A szentírás-tanulmányozási naplódban a „Hogyan le-
het bizonyságot nyerni és megtartani azt” fejléchez írd 
fel azt, hogy emlékezzünk Isten könyörületére és válasszuk 
a hitet.

Alma megtanította a zorámitáknak, hogyan kezdhetnek 
el hinni Isten igéjében egy kísérlet kipróbálásával. Gon-
dolj néhány kísérletre, amelyet az iskolában végeztetek 
el, és fontold meg, milyen lépéseket követtetek a folya-
matban. Figyeld meg, hogy a kísérlet mindig cselekvést 
igényel a kutató részéről. Ehhez hasonlóan a bizony-
ság elnyerése és megerősítése is cselekvést igényel a 
részedről. Olvasd el az Alma 32:27-et, és keresd meg, 
milyen kísérletre kérte Alma a zorámitákat.
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Segíthet, ha tudod, hogy a képességeitek kifejezés azon 
hatalomra és készségekre utal, amelyekkel megáldat-
tunk, hogy felfogjuk és megértsük a körülöttünk lévő 
világot. Olyan tulajdonságok vannak közöttük, mint 
a hallás, a látás és a tapintás; a logikus gondolkodás; 
valamint az emlékezés.

A szentírás-tanulmányozási naplódban a „Hogyan 
lehet bizonyságot nyerni és megtartani azt” fejléchez 
írd fel azt, hogy tegyünk kísérletet az igével (vagyis csele-
kedjünk aszerint).

Miközben az Alma 32:28-at olvasod, megjelölheted a 
szentírásaidban az olyan kifejezéseket, mint „duzzadni 
kezd”, „gyarapítani kezdi a lelkemet”, „megvilágosí-
tani értelmemet”, illetve „élvezetes lenni számomra”. 
Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból elmagyarázta, hogyan növekszik a hitünk:

„Növekedünk a hitben: lépésről lépésre 
haladunk egy alacsonyabb szintről a 
magasabb szint felé. Kegyelmet adunk a 
kegyelemhez, amíg végül olyan állapotba 
kerülünk, ahol tökéletessé tettük a 
hitünket – legalábbis amennyire az 

igazlelkű halandó általánosságban képes erre –, és arra 
a helyre jutunk, ahonnan tovább haladhatunk az 
örökkévalóságban, az örök fejlődésben. […]

Dolgozzatok az előttetek álló feladatokon, amikor 
pedig megtettetek egy-egy lépést a hit megszerzése 
során, akkor az bizonyosságot ad majd a lelketekben, 
hogy képesek vagytok tovább lépni, és fokozatosan 
növekszik majd hatalmatok vagy befolyásotok” (Lord, 
Increase Our Faith, Brigham Young University Speeches 
of the Year [Oct. 31, 1967], 9, 11).

 3. Miután elolvastad az Alma 32:28-at, végezz el lega-
lább kettőt az alábbi feladatok közül a szentírás-tanulmá-

nyozási naplódban:
 a. Milyen cselekvést kell megtennünk vagy elkerülnünk, amikor 
ezt a kísérletet végezzük az igével? (A lecke végén található a 
lehetséges válaszok felsorolása.)
 b. Szerinted mit jelent „helyet ad[ni]”, hogy az igét el lehessen 
ültetni a szívünkben?
 c. Mikor fordult elő veled, hogy érezted, amint Isten igéje gya-
rapítja a lelkedet és megvilágosítja értelmedet? Jellemezd a saját 
szavaiddal, hogy milyen érzés volt ez.

Olvasd el az Alma 32:29–34-et, és jelöld meg azokat a 
szavakat vagy kifejezéseket, amelyek leírják, hogy mit 
tudhat meg valaki Isten igéjéről, miközben elvégzi a 
kísérletet. 

Gondold végig, hogy mennyiben hasonlít egy fa 
növekedésének elősegítése ahhoz, ahogyan a bizony-
ságodat segíted a növekedéshez. Azt is fontold meg, 
miért lehet az, hogy néhány ember hite és bizonysága 
nem tökéletes, még az Isten igéjével végzett kísérletet 
követően sem. Szerinted mi többet kell még tennünk 
ahhoz, hogy tartós bizonyságot nyerjünk az evangéli-
umról?
Olvasd el az Alma 32:35–40-et, és figyelmesen keresd 
meg, mit mondott Alma, mit kell tennünk, hogy befe-
jezzük a kísérletet. Gondold végig, mit kell tenned egy 
fa vagy a bizonyságod növekedéséért. Mi történik, ha 
nem teszed meg ezeket a dolgokat?

Csukd be a szentírásaidat, és ellenőrizd, hány kérdést 
tudsz megválaszolni a következők közül:

• Mit kell tennünk ahhoz, hogy az Isten igéjébe vetett 
hitünk gyümölcsöt hozó fává növekedjen?

• Szerinted mit jelképez a gyümölcs?
• Mi történik, ha elhanyagoljuk a fát vagy nem táplál-

juk azt?
• Szerinted ez miben hasonlít ahhoz, amikor 

elhanyagoljuk a hitünket vagy nem tápláljuk azt?

Ha szükséges, nyisd ki a szentírásaidat, és tekintsd át 
az Alma 32:35–40-et, segítségként a kérdések megvá-
laszolásához. Add hozzá a szorgalmasan tápláljuk kifeje-
zést a szentírás-tanulmányozási naplódban, a „Hogyan 
lehet bizonyságot nyerni és megtartani azt” fejléc alatt 
szereplő listához.

Összegezd egy mondatban, mit tanultál az Alma 32-
ből arról, hogy mi szükséges a bizonyság elnyeréséhez 
és megerősítéséhez, és írd le ezt a tantételt a szentírá-
saidba, az Alma 32:37–43 mellé.

Valami ehhez hasonlót írhattál: Ha szorgalmasan 
tápláljuk az Isten igéjébe vetett hitünket a szí-
vünkben, akkor a hitünk, valamint a Jézus Krisz-
tusról és az Ő evangéliumáról való bizonyságunk 
növekedni fog.Alma 32:28 Alma 32:30 Alma 32:30–34

Alma 32:37



192

Olvasd el az Alma 32:41–43-at, és keresd meg, hogyan 
jellemezte Alma a gyümölcsöt, amelyet azok kapnak, 
akik hithűen táplálják a bizonyságukat. Az Alma 32:42 
említést tesz a szorgalomról és a türelemről. Szerinted 
miért kell szorgalom és türelem egy fa – vagy a bizony-
ságod – növekedéséhez?

 4. Válaszold meg az egyik vagy mindkét kérdést a szent-
írás-tanulmányozási naplódban:

 a. Milyen eredményeket tapasztaltál az életedben, amikor kö-
vetted a kísérletet, amelyet Alma az Alma 32-ben leírt?
 b. Hogyan fogod alkalmazni a kísérletet, amelyet Alma az 
Alma 32-ben leírt?

Szentírás-memoriter – Alma 32:21
 5. Olvasd el ismét az Alma 32:21-et. Próbáld megtanulni 
kívülről, és fejből felmondani egy barátodnak vagy csa-

ládtagodnak. Írj néhány mondatot a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amelyekben elmagyarázod, mit tanít ez a vers a 
 hitről.

Lehetséges válaszok a 3a feladathoz: (a) helyet adni 
az igének (a magnak), hogy elültessük a szívünk-
ben, (b) ne vessük ki a magot a hitetlenség miatt, és 
(c)  ismerjük fel a mag növekedését.

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

Tanulmányoztam az Alma 32-t, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

Alma 32:41–42

19. RÉSZ: 1. NAP

Alma 33–35
Bevezetés
Alma a szentírásokban található tanításokat használva 
sok zorámitának segített megérteni, hogy a körül-
ményeiktől függetlenül hódolhatnak Istennek. Arra 
buzdította őket, hogy tekintsenek Jézus Krisztusra, és 
higgyenek az Ő engesztelésében. Amulek megerősí-
tette Alma tanításait, és kijelentette saját bizonyságát 
is Jézus Krisztusról. Amulek kihangsúlyozta, hogy 
az emberiség kizárólag Jézus Krisztus engesztelésén 
keresztül nyerhet szabadítást. Megígérte, hogy minden 
egyén elnyerheti Jézus Krisztus engesztelésének összes 
áldását, amikor bűnbánatra vezető hitet gyakorolnak. 
Sok zorámita hallgatott Amulek figyelmeztetésére, 
megbánta bűneit és ismét csatlakozott a nefitákhoz.

Alma 33:1–10
Alma zorámiták egy csoportjának azt tanítja, hogy a 
zsinagógáikon kívül is hódolhatnak Istennek
Emlékezz vissza, hogy az Alma 32 feljegyzése szerint 
Alma azt tanította a zorámitáknak, hogy el kell ül-
tetniük Isten igéjét a szívükben, majd pedig hitet kell 
gyakorolniuk Isten igéjében. Olvasd el az Alma 33:1-et, 
és keresd meg, milyen kérdései voltak a zorámitáknak 
arról, amit Alma tanított nekik.

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogyan 
válaszolnál a zorámiták kérdéseire azzal kapcsolatban, 

hogy miként kezdjenek hozzá hitük gyakorlásához. Majd az Alma 
33–34 tanulmányozása során vesd össze a válaszodat azzal, amit 
Alma és Amulek tanított a zorámitáknak.

Amikor Alma elkezdte megválaszolni a zorámiták kér-
déseit, kijavította a hódolattal kapcsolatos azon téves 
elgondolásukat, amely meggátolta őket hitük teljes 
mértékű gyakorlásában. Olvasd el az Alma 33:2-t, és 
keresd meg ezt a hamis elgondolást. Emlékezz vissza, 
hogy a zorámiták nem engedték a szegényebb embe-
reket belépni a zsinagógáikba, hogy hódoljanak (lásd 
Alma 32:1–3). Az Alma 33:2 szerint mit mondott Alma, 
mit kell tennie az embereknek, hogy választ találjanak 
e hamis elképzelés kijavítására?

A zorámiták hódolattal kapcsolatos hamis elgondo-
lásának kijavítására Alma egy Zénos nevezetű próféta 
által írt szentírásokat idézett. Zénos az ószövetségi 
időkben tanította Izráel népét, próféciái azonban csak 
a Mormon könyvében találhatóak meg. Olvasd el az 
Alma 33:3-at, és keresd meg, milyen szót használt 
Alma a hódolat jellemzésére.
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A következő tantételt beírhatod a szentírásodba az 
Alma 33:3 mellé vagy a szentírás-tanulmányozási nap-
lódba: Imával folyamatosan hódolhatunk Istennek.

Olvasd el az Alma 33:4–11-et, és jelölj meg minden kö-
rülményt, melyek közepette Zénos imádkozott. Mit tett 
az Úr minden alkalommal, amikor Zénos imádkozott? 
Segítségképpen e verseknek a saját életedre vonatkoz-
tatásához, húzz egy vonalat, összekapcsolva azokat a 
körülményeket, amelyekben Zénos imádkozott a saját 
életedben esetleg előforduló hasonló körülményekkel. 
(Válassz olyan helyzeteket, amelyek a leginkább vo-
natkoznak az életedre. Nincsen helyes vagy helytelen 
válasz ebben a feladatban.)

Zénos körülményei A te körülményeid

a pusztában a munkahelyen

ellenségei kapcsán az egyházban

a mezőjén családi ima

a házában amikor nem tudod, mit tegyél 
vagy félsz

a szobájában amikor egyedül érzed magad

az Úr gyülekezeteiben személyes ima

amikor kivetették és 
elkeseredett volt

minden nehéz helyzetedben

az összes csapása 
közepette

amikor gondjaid vannak a 
barátaiddal

 2. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban: Hogyan áldhatná meg az életedet, ha 

mindezen körülmények közepette imádkoznál? Írj le egy személyes 
célt arra vonatkozóan, hogy miként tudnál gyakrabban imádkozni.

Esetleg bejelölheted az Alma 33:4–5, 8–9-ben azokat a 
kifejezéseket, amelyek Isten irgalmát említik, és elgon-
dolkodhatsz azon, hogyan segít a gyakoribb imádkozás 
érezned Isten könyörületét és szeretetét. Miközben 
tovább folytatod az Alma 33 tanulmányozását, keresd 
meg, miért válik lehetővé ez a könyörület.

Alma 33:11–23
Alma arra tanítja a zorámitákat, hogy higgyenek Jézus 
Krisztusban
Az egyik oka annak, hogy a zorámiták nehezen értet-
ték meg, hogyan hódoljanak Istennek az volt, hogy 
nem tudták, hogy hitüknek Jézus Krisztusban kell 
gyökereznie. Nem értették az Ő szerepét a szabadítás 
tervében vagy nem hittek ebben (lásd Alma 33:14). 

Olvasd el az Alma 33:12–16-ot, amelyben Alma Zénos 
tanításait fejti ki, majd bemutatja Zénok – egy másik 
ószövetségi próféta – szavait. Keresd meg az Alma 
által meghatározott azon áldásokat, amelyeket Jézus 
Krisztusnak köszönhetően kapunk. Megjelölheted a 
„Fiad miatt” kifejezést, minden alkalommal, amikor 
előfordul. E versekből ezt az igazságot tanuljuk: Jézus 
Krisztus engesztelése miatt nyerjük el Mennyei 
Atyánk irgalmát, beleértve bűneink bocsánatát 
is. Gondolkozz el, milyen könyörületet ruházott rád 
Mennyei Atyánk a Szabadító engesztelése révén, bele-
értve a bűnbánat és a bűnbocsánat lehetőségét is.

Amellett, hogy emlékeztette a zorámitákat Zénos 
és Zénok tanítására, Alma azt is felidézte számukra, 
amikor Mózes a Szabadító engeszteléséről tanított. 
Amikor Mózes és Izráel gyermekei a pusztában voltak, 
mérges kígyók marták 
meg az embereket. Az 
Úr azt mondta Mózes-
nek, hogy készítsen egy 
kígyót rézből, rögzítse 
azt egy rúdra, és paran-
csolja meg az izraeliták-
nak, akiket megmart a 
kígyó, hogy nézzenek 
rá. A rézkígyó a rúdon a 
keresztre feszített Jézus 
Krisztus „mintaképe” 
volt (lásd Alma 33:19).
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Olvasd el az Alma 33:19–20-at, és határozd meg, mi 
történt azokkal az izraelitákkal, akik úgy döntöttek, 
hogy ránéznek a rézkígyóra, amikor kígyómarás érte 
őket, és mi történt azokkal, akik úgy döntöttek, nem 
néznek oda.

Gondolkozz el, milyen válaszokat adnál az alábbi 
kérdésekre: Mit tanít nekünk az izráeliták és a rézkígyó 
története, mit kell tennünk, hogy lelkileg meggyógyul-
junk? Mit tehetsz azért, hogy a Szabadítóra tekints, 
hogy Ő segíthessen neked lelkileg?

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen konkrét módon tudsz Jézus 

Krisztusra tekinteni a mindennapi életed során?

Olvasd el az Alma 33:22–23-at, és jelöld meg, mit kell 
elhinnünk Jézus Krisztusról ahhoz, hogy hitet gyako-
rolhassunk Őbenne.

Alma 34:1–14
Amulek Jézus Krisztus engeszteléséről tanítja a zorámitákat
Amulek zorámitáknak tett bizonysága – melyet az 
Alma 34 jegyzett le –, második tanúságként szolgált 
Alma Jézus Krisztusról szóló bizonysága mellett. 
Olvasd el Amulek bizonyságának egy részét, amelyet 
az Alma 34:8–9-ben találsz, és esetleg megjelölheted, 
mit tanított Amulek, miért van szükség Jézus Krisztus 
engesztelésére. Gondolkozz el a következő kérdésen: 
Milyen lenne az életem, ha Jézus Krisztus nem jött 
volna el, és nem töltötte volna be különleges szerepét?

Olvasd el az Alma 34:10–14-et, és találd meg azokat a 
kifejezéseket, amelyek a végtelen és az örökkévaló szava-
kat tartalmazzák. Írd a következő igazságot a szent-
írásodba vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba: 
Jézus Krisztus végtelen és örökkévaló engesztelése 
az egész emberiség számára szabadítást biztosít.

Richard C. Edgley püspök az Elnöklő Püspökségből a 
következőket tanította segítségképpen, hogy megért-
sük, hogyan lehet az engesztelés végtelen és örökké-
való: „Krisztus engeszteléséről szólva, tetszik nekem 
az, ahogyan a szótár a végtelen és az örökkévaló szavakat 
meghatározza, mert szerintem pontosan azt mondják 
el, amit Isten is értett ezek alatt. Végtelen: »Határok, 
illetve korlátok nélkül való.« Valamint az örökkévaló 
meghatározása: »Kezdet vagy vég nélkül való« (The 
American Heritage Dictionary of the English Language, 
4th ed. [2000], “infinite,” “eternal,” 898, 611)” (lásd A 
[te] javadra. Liahóna, 2002. júl. 73–74.).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen értelemben lehet Jézus Krisztus engesztelése végtelen 
és örökkévaló?

 b. Hogyan segít jobban értékelned a Szabadítót, ha tudod, hogy 
az engesztelés végtelen és örökkévaló? Hogyan segít ez növelni 
a hitedet Őbenne?

Alma 34:15–41
Amulek arról tanít, hogyan nyerjük el az engesztelés 
áldásait
Olvasd el az Alma 34:15–17-et, és nézd meg, mit 
tanított Amulek, mit kellett tenniük a zorámitáknak, 
hogy elnyerjék azon áldásokat, amelyeket a Szabadító 
kíván adni nekünk az engesztelésén keresztül. Írd a 
következő igazságot a szentírásodba vagy a szentírás-
tanulmányozási naplódba: Annak érdekében, hogy 
az engesztelés minden áldását elnyerjük, bűnbá-
nathoz vezető hitet kell gyakorolnunk.

Olvasd el a következő kijelentést Dieter F. Uchtdorf 
elnöktől az Első Elnökségből.

„Krisztusba vetett erős hitre van szüksé-
günk ahhoz, hogy bűnbánatot tudjunk 
tartani. […] Amennyiben hiszünk abban, 
hogy Isten mindent tud, hogy szeretettel 
teljes és irgalmas, képesek leszünk 
minden habozás nélkül Őbelé vetni a 

bizalmunkat a szabadulásunkhoz. A Krisztusba vetett 
hit megváltoztatja azon gondolatainkat, hiedelmeinket 
és viselkedésformáinkat, amelyek nincsenek összhang-
ban Isten akaratával.

Az igaz bűnbánat visszavezet bennünket a helyes cse-
lekedetekhez. […] A bűnbánat a gondolkodásmód és a 
szív változását jelenti – abbahagyjuk azokat a dolgokat, 
amelyek rosszak, és elkezdjük azokat, amelyek helye-
sek. Egy újfajta hozzáállást eredményez bennünk Isten, 
önmagunk és úgy általában az élet felé.” (A biztonsá-
gos visszatérés pontja. Liahóna, 2007. nov. 100.)

 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan gyakoroljuk a Jézus Krisz-

tusba vetett hitünket a bűnbánat során?

Olvasd el az Alma 34:17–27-et, és keresd meg, mit 
tanított Amulek arról, hogy mikor és miről kell imád-
koznunk. Szerinted hogyan segített ez a tanács a zorá-
mitáknak, akik úgy vélték, hogy hetente csak egyszer 
hódolhatnak? Válassz egy verset, amelyről úgy gondo-
lod, hogy különösképpen segíthet neked. Az elkövet-
kező hét folyamán gondold át, hogyan követheted az 
e versben megfogalmazott tanácsot az imádkozással 
kapcsolatban.

Amulek azt tanította, hogy hajlandónak kell lennünk 
elfogadni a Szabadító engesztelésének áldásait azáltal, 
hogy most bánjuk meg bűneinket, ahelyett hogy ezt 
későbbre halasztanánk. Olvasd el az Alma 34:30–35-öt, 
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bizonyságot tett Hélamánnak, hogy Isten kiszabadítja 
azokat, akik Őbelé helyezik a bizalmukat. Ezen igazság 
szemléltetéséhez Alma leírta, hogyan szabadult meg 
bűnei fájdalmától évekkel korábban. Miután Jézus 
Krisztus nevét szólította, újjászületett Istentől, és eltelt 
örömmel. Ezt követően azon munkálkodott, hogy 
másokat Jézus Krisztushoz vezessen.

Alma 36:1–5
Alma fiát, Hélamánt, Isten azon hatalmáról tanítja, amely 
támogat bennünket a megpróbáltatásainkban
Gondold át, hogyan áldotta meg az életedet egy csa-
ládtagod, barátod vagy egyházi vezetőd egyik konkrét 
tanítása vagy bizonysága.

Olvasd el az Alma 36:1–5-öt, és képzeld magad Hé-
lamán helyébe, miközben atyja bizonyságát hallgatja. 
Mit szeretett volna Alma, mire emlékezzen Hélamán? 
(Lásd 2. vers.) Mit szeretett volna Alma, mit tanuljon 
meg tőle Hélamán? (Lásd 3. vers.)

Írd a következő tantételt a szentírásaidba, az Alma 36:3 
mellé: Amikor bízunk Istenben, akkor Ő támogat 
bennünket az összes megpróbáltatásunkban és csa-
pásaink során. Gondolkozz el egy olyan időszakon az 
életedben, amikor valamilyen megpróbáltatással néztél 
szembe. Az üresen hagyott helyre írj le néhány dolgot, 
amellyel Isten segített és támogatott téged ebben az 
időszakban.   
  
 

Alma 36:6–22
Alma leírja lázadását, és elmondja, hogyan nyert 
bocsánatot
Alma elmondta fiának, Hélamánnak, hogyan szabadí-
totta meg Isten bűnei fájdalmától. Olvasd el az Alma 
36:6–10-et, és nézd át, mi történt Almával fiatal korá-
ban, miközben Móziás fiaival az egyház elpusztítására 
törekedett.

A Mormon könyvében három beszámoló található ar-
ról, hogy az angyal meglátogatja Almát és Móziás fiait. 
Az Alma 36 tartalmazza a legrészletesebb leírást arról, 
hogy mit élt át Alma a három nap és három éjszaka 
során, amikor képtelen volt megmozdulni és megszó-
lalni. (A többi beszámoló elolvasásához lásd Móziás 27 
és Alma 38.) Olvasd el az Alma 36:11–16-ot, és jelöld 
meg azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyeket 
Alma használt azon félelem és fájdalom jellemzésére, 
amelyet az angyal látogatását követően tapasztalt.

Boyd K. Packer elnök a Tizenkét Apostol Kvórumából 
segített megértenünk, mit jelentenek a kínzott és a fel 
lett szaggatva kifejezések:

és húzd alá azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek 
elmondják, miért nem szabad halogatnunk a bűnbá-
natot. A 31. versben keresd meg azokat az áldásokat, 
amelyekről Amulek azt mondta, hogy azok nyerik el, 
akik úgy döntenek, hogy most tartanak bűnbánatot. 
Figyelmesen tekintsd át a 32. verset, majd gondold 
át a következőt: Milyen hatással lehet ez a vers arra, 
ahogyan a mindennapjaimat élem?

Tekintsd át az Alma 34:33-at, és fontold meg, mit 
mondott Joseph Fielding Smith elnök: „Az evangéli-
umi tantételekkel kapcsolatos halogatás az örök élet – 
vagyis az Atya és a Fiú jelenlétében való lét – elrablója. 
Sokan vannak közöttünk, még egyháztagok is, akik 
úgy érzik, hogy semmi szükség sietségre az evangé-
lium tantételeinek és a parancsolatoknak a betartása 
terén” (in Conference Report, April 1969, 121).

Alma 35
A bűnbánó zorámiták az igazlelkűek között élnek
Sok zorámita hallgatott Amulek intésére, hogy ne 
halogassák bűnbánatukat, és megbánták bűneiket, 
valamint változtattak életükön. A zorámiták uralkodói 
kiűzték őket az országukból, ők pedig Jerson földjére 
mentek, ahol Ammon népe – akiket anti-nefi-lehi-
táknak is hívtak – örömmel fogadta őket (lásd Alma 
35:6–7). A gonosz zorámiták és a lámániták dühösek 
lettek, amiért Ammon népe befogadta a bűnbánó zorá-
mitákat, és háborús előkészületekbe kezdtek a nefiták 
ellen (lásd Alma 35:8–11).

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

Tanulmányoztam az Alma 33–35-öt, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

19. RÉSZ: 2. NAP

Alma 36
Bevezetés
Miután Alma visszatért a zorámitáknál töltött misszi-
ójáról, összehívta három fiát, és személyes tanácsokat 
adott mindegyiküknek (lásd Alma 35:16). Hélamán-
nak szóló tanácsai az Alma 36–37-ben, a Siblonnak 
szólóak az Alma 38-ban, a Koriántonnak szólóak 
pedig az Alma 39–42-ben kerültek feljegyzésre. Alma 
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„A kínzás szó kínpadot idéz, melyre az ősi 
időkben lefektették az áldozatot, csuklóit 
és bokáit kötelekkel kötözve egy-egy 
csigához, amelyet megtekervén elviselhe-
tetlen fájdalmat tudtak okozni.

A felszaggatás szántásnál ekével történik. 
Ennek éles fogai a földbe vájnak és feltépik azt, amikor 
végighúzzák azon. A szentírások gyakran említik azt, 
hogy lelkünket és elménket »felszaggatja« a bűntudat” 
(A Mester kezének érintése. Liahóna, 2001. máj. 25.).

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy sze-
rinted miért használt Alma ilyen erőteljes kifejezéseket ér-

zései leírására. Azt is írd le, hogyan jellemzik ezek a szavak azon 
személy bűntudatát és fájdalmát, aki bűnt követett el, de még 
nem bánta meg.

Leírhatod a következő igazságot a szentírásaidba, az 
Alma 36:11–16 mellé: A bűn fájdalomhoz és csaló-
dáshoz vezet.

Olvasd el az Alma 36:17–18-at, és keresd meg, mire 
emlékezett Alma, miről jövendölt apja. Figyeld meg, mit 
tett Alma, amikor eszébe jutott, amit apja tanított neki.

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagja, a következő meglátást osztotta meg Alma 
élményével kapcsolatban: „Almát megérintették atyja 
tanításai, különösen fontos azonban, hogy a prófécia, 
melyre visszaemlékezett, jövendölés volt »egy Jézus 
Krisztusnak, Isten Fiának az eljövetelét illetően, hogy 
engesztelést hozzon a világ bűneiért« (Alma 36:17). Ez 
az a név és az az üzenet, amelyet mindenkinek hallania 
kell. Alma meghallotta ezt, és így kiáltott fel a folyton 
égő pokol kínjából és a nem gyógyuló lelkiismeretéből. 
»Ó Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem.« (Alma 36:18). 
[…] Bármilyen más imát is mondunk, bármilyen más 
szükségletünk is van, mindannyian valamilyen módon 
ettől az egyetlen könyörgéstől függünk: »Ó Jézus, Isten 
Fia, irgalmazz nekem.« Ő készen áll arra, hogy megadja 
ezt az irgalmat. Saját életével fizetett azért, hogy ezt 
megadja” (However Long and Hard the Road [1985], 85).
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miattuk, akkor ez azt jelenti, hogy nem nyertem meg-
bocsátást?”

Olvasd el a következő magyarázatot Dieter F. Ucht-
dorf elnöktől az Első Elnökségből, és húzz alá minden 
olyan kifejezést, amelyről úgy véled, a barátod segítsé-
gére lehet:

„Sátán megpróbálja majd elhitetni velünk, hogy 
bűneink nincsenek megbocsátva, mert mi még min-
dig emlékszünk rájuk. Sátán hazug; megpróbálja 
elhomályosítani a látásunkat, és megpróbál letéríteni 
bennünket a bűnbánat és a megbocsátás ösvényéről. 
Isten nem azt ígérte, hogy [mi ] nem fogunk többé em-
lékezni a bűneinkre. Az emlékezés segíteni fog nekünk 
abban, hogy nehogy újra elkövessük ugyanazokat a 
hibákat. Ha azonban igazak és hithűek maradunk, 
bűneink emléke idővel enyhülni fog. Ez része lesz a 
szükséges gyógyító és megszentelő folyamatnak. Alma 
bizonyságát tette arról, hogy miután Jézushoz kiáltott 
irgalomért, még mindig emlékezett a bűneire, de bűnei 
emléke többé már nem gyötörte és kínozta őt, mert 
tudta, hogy megbocsátást nyert (lásd Alma 36:17–19).

A mi felelősségünk az, hogy minden olyan dolgot elke-
rüljünk, ami visszahozná a régi, bűnnel teli emlékeket. 
Ha továbbra is »megtört szívvel és töredelmes lélek-
kel« (3 Nefi 12:19) rendelkezünk, bízhatunk benne, 
hogy Isten »többé nem fog emlékezni« [T&Sz 58:42] a 
bűneinkre” (A biztonságos visszatérés pontja. Liahóna, 
2007. máj. 101.).

Fontos megjegyezni azt is, hogy Alma nem azt mondta, 
hogy nem emlékezett többé a bűneire, hanem hogy 
nem emlékezett többé a bűnei fájdalmára, és többé 
már nem „szaggat[ta] fel” az emlékük (Alma 36:19). 
Az igaz bűnbánat elsöpri a bűn fájdalmát és az ahhoz 
kapcsolódó bűntudatot (lásd Énós 1:6–8). 

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj választ a fent 
említett barátodnak az Uchtdorf elnök magyarázatából 

merített meglátások felhasználásával. Azt is foglald bele a vála-
szodba, hogy szerinted miért jelent áldást, hogy a bűnbánatunkat 
követően még mindig emlékezünk a bűneinkre, bár már „nem 
szaggat[] fel többé bűnei[nk] emléke” (Alma 36:19).

Alma 36:23–30
Alma elmondja, miért munkálkodik folyamatosan azon, 
hogy másokat bűnbánatra vezessen
Milyen érzés, amikor valamilyen ízletes ételt meg-
osztasz a barátoddal? Mikor valamilyen izgalmas hírt 
kapsz, mi az első dolog, amit tenni szeretnél? Sze-
rinted miért van a legtöbb emberben szinte azonnali 
vágy arra, hogy megosszák valakivel, amit hallottak? 
Olvasd el az Alma 36:23–24-et, és keresd meg, hogyan 
kapcsolódnak az ezen kérdésekben leírt érzések Alma 

 2. Gondolj vissza egy olyan alkalomra, amikor azért 
imádkoztál, hogy elnyerd Jézus Krisztus engesztelésének 

áldásait, beleértve a bűnbocsánat áldását is. A szentírás-tanulmá-
nyozási naplódba írd le, szerinted miért fontos az engesztelés ál-
dásait kérni az Úrtól az életedben.

 3. Olvasd el az Alma 36:19–22-t, és jelöld meg azokat a 
szavakat és kifejezéseket, amelyek leírják, hogy miként 

változott meg Alma, miután irgalomért imádkozott. Írj le néhá-
nyat ezen szavak és kifejezések közül a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, és mondd el, mit tanítanak ezek a Szabadító engeszte-
lésének hatalmáról.
E szentírásokból ezt a tantételt tanuljuk: Ha Jézus 
Krisztus engesztelésébe vetett hitet gyakorlunk, 
akkor Ő megszabadít bennünket bűneink fájdal-
mától, és örömmel tölt el bennünket. Gondolkozz el 
azon, mit tehetsz, hogy nagyobb hitet gyakorolj Jézus 
Krisztusban annak érdekében, hogy Almához hason-
lóan megszabadulj a bűneid okozta fájdalomtól és 
bűntudattól.

Olvasd el a következő helyzetet, és gondold át, ho-
gyan reagálnál: Egyik barátod, aki a Mormon könyvét 
olvassa, segítséget kér Alma szavainak megértéséhez 
az Alma 36:19-ben. Azt kérdezi: „Ha vissza tudok 
emlékezni a bűneimre, és még mindig sajnálatot érzek 
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megtérését követő élményeihez. Mit szeretett volna 
Alma, hogy mások is megtapasztaljanak?

Olvasd el az Alma 36:25–26-ot, és határozd meg, 
hogyan befolyásolták Almát és másokat is Alma 
erőfeszítései az evangélium tanítására. Egészítsd ki a 
következő tantételt azok alapján, amiket ezen versek-
ből az evangélium megosztásáról tanultál: Amikor 
megosztjuk az evangéliumot másokkal,   
 
kapunk.

 5. Írd le a teljes tantételt a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, és mondd el, szerinted miért igaz. Indoklásod 

részeként olyan élményeket is megemlíthetsz, amelyek során örö-
möt éreztél, amikor másokkal megosztottad az evangéliumot.

Gondolj az egyik ismerősödre – egy barátra, csa-
ládtagra, vagy az egyházközség ill. gyülekezet egyik 
tagjára –, akinek javára válhat a Szabadítóról és az 
Ő visszaállított evangéliumáról való bizonyságod. 
Gondolkodj el azon, hogyan oszthatnád meg ezzel a 
személlyel a bizonyságodat arról, hogy Jézus Krisztus 
hogyan képes megszabadítani bennünket a bűn fájdal-
mától, és eltölteni bennünket örömmel. Megfontolha-
tod, hogy levelet vagy e-mailt írsz ennek a személynek, 
illetve készíthetsz néhány jegyzetet is arra az esetre, ha 
majd beszélsz vele.

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

Tanulmányoztam az Alma 36-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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19. RÉSZ: 3. NAP

Alma 37
Bevezetés
Az Alma 37-ben található feljegyzés szerint Alma foly-
tatta fiának, Hélamánnak adott tanácsait, és megbízta 
őt a szent feljegyzések kezelésével. Emlékeztette Héla-
mánt arra, hogy a szentírások már eddig is eszközként 
szolgáltak arra, hogy lámániták ezreit térítsék az Úr-
hoz, és megjövendöli, hogy az Úrnak a jövőben további 
nagyszerű céljai vannak a feljegyzésekkel. Alma utasí-
tásokat adott fiának arról, hogy mit tanítson az embe-
reknek, és a Szabadító szavát a Liahónához hasonlítva 
tanította Hélamánt arról, milyen fontos, hogy Jézus 
Krisztus szavaihoz forduljon iránymutatásért.

Alma 37
Alma Hélamánra bízza a feljegyzéseket, azt tanácsolja neki, 
hogy tartsa be a parancsolatokat, és emlékezteti őt, hogy a 
Liahóna hit által működött
Gondold át az alábbi ábrát:

Gondolj két vagy három olyan egyszerű dologra, 
amelyek forradalmasították a világot, mint például a 
villanykörte. Gondolj néhány olyan apró dologra, 
amelyek nagy pozitív változást hoztak az életedbe. Írj 
fel kettőt ezen apró dolgok közül a fenti ábra bal felére. 
A jobb oldalra írj néhány szót, amelyek azon nagy 
hatást jellemzik, amelyet ezek az apró dolgok indítot-
tak el az életedben.

Az Alma 37 feljegyzése szerint Alma arra készítette fel 
a fiát, Hélamánt, hogy a szent feljegyzések következő 
őrizője legyen. Alma egy tantételt tanított Hélamánnak 
a kis és egyszerű dolgok szerepéről az Úr tervében. Ol-
vasd el az Alma 37:6–7-et, és egészítsd ki a következő 
tantételt: Az Úr örökkévaló céljai megvalósítására 
  
 
használ.

Olvasd el az Alma 37:1–7-et, és keresd meg, mit 
jellemzett Alma kicsi és egyszerű dolgokként. Keresd 
meg az Alma 37:8–10-ben, hogy miként vezettek a 
rézlemezek (amelyek a szentírásokat tartalmazták) 
nagyszerű dolgokhoz a Mormon könyvebeli emberek 
számára. Olvasás közben jelöld meg a szentírásaidban, 

Kis és egyszerű 
dolgok

Nagyszerű 
dolgokhoz 
vezetnek

hogy ezen áldások közül melyeket nyerted már el te is 
a saját szentírás-tanulmányozásod által.

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen két-három példát tudsz mon-

dani arra, ahogy a szentírások hatalmas dolgokat idéztek elő az 
életedben?

Az Alma 37:13–16 feljegyzi Alma tanácsait, amelyeket 
Hélamánnak adott, amikor megbízta őt a lemezek 
kezelésével. Tanulmányozd ezeket a verseket, és keresd 
meg az Alma által tanított tantételeket. Az egyik ilyen 
tantétel a következő: Amennyiben engedelmeske-
dünk az Úr parancsolatainak, boldogulni fogunk. 
Gondolkodj el azon, hogyan kapcsolódik ez a tantétel 
a lecke elején található ábrához.

Az Alma 37:35–47-ben található feljegyzés szerint, 
Alma utasította Hélamánt, hogy tanítsa meg az 
embereknek, hogyan győzhetik le a gonoszságot és a 
kísértést az Úr Jézus Krisztusba vetett hit segítségével. 
Az alábbiakban két leckevázlat található e tanításokról. 
Tanulmányozd az egyes leckéket, és a hozzájuk kap-
csolódó szentírásokat, majd készülj fel az egyik lecke 
megtanítására egy családtagnak, az egész családodnak 
(akár egy családi esten elhangzó lecke részeként) vagy 
egy barátodnak. A leckét esetleg átalakíthatod attól 
függően, hogy kit és hol tanítasz. Tervezz meg erre egy 
időpontot, és tartsd meg a tanítást az adott napon. 
Hozd el a leckevázlatodat a következő otthontanuló 
osztályra is, és légy készen az osztály tanítására, ha 
felkérnek.

1. lecke – Alma 37:35–37
Mondd el azoknak, akiket tanítasz, 
hogy a fiatal facsemetéket ültetés 
után egy karóhoz szokták kötni, 
amelyet később eltávolítanak, ami-
kor a fa már megerősödött. Kérdezd 
meg: Szerintetek miért van szük-
sége a fának a támaszt nyújtó ka-
róra, amikor fiatal és még növésben 
van?

Olvasd fel a következő élményt 
Gordon B. Hinckley elnök életéből:

Gordon B. Hinckley elnök röviddel a 
házasságkötése után egy facsemetét 
ültetett a háza közelébe. Nem sok fi-
gyelmet szentelt neki a következő 
évek során. Egy nap aztán észrevette, 
hogy a fa furcsán áll, és nyugat felé 
hajlik, mert a kelet felől érkező szelek 
elhajlították, amikor még fiatal és 
hajlékony volt. Kiment, és megpró-
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bálta kiegyenesíteni, de túl vastag volt már a törzse. Az-
tán kötelekkel és csigasorral igyekezett helyre húzni, de 
nem hajlott meg. Végül fogta a fűrészt, és levágta a nyu-
gati oldalon lévő nehéz ágat, hatalmas sebet hagyva a 
fán. Később így beszélt erről a fáról:

„Több mint egy fél évszázad telt el, 
amióta elültettem azt a fát. Most a leá-
nyom él ott a családjával. A minap újra 
ránéztem a fára. Hatalmas. Sokkal job-
ban áll. Nagyszerű éke az otthonunk-
nak. Mégis, milyen komoly volt az a 
megrázkódtatás fiatal korában, és mi-
lyen kíméletlen volt a kezelés, amelyet 
használtam, hogy kiegyenesítsem.

Ültetéskor egy darab madzag helyén tartotta volna a 
szél ereje ellenében. Oly könnyedén biztosítani tudtam 
volna – és biztosítanom is kellett volna – azt a madza-
got. De nem tettem, ezért meghajolt az őt ostromló 
erők előtt” (“Bring up a Child in the Way He Should 
Go,” Ensign, Nov. 1993, 59).

Valaki olvassa fel Alma Hélamánnak adott tanácsát, az 
Alma 37:35-ből, és beszéljétek meg, hogyan kapcsoló-
dik ez a vers Hinckley elnök élményéhez a fáról. (Az 
Alma 37:35 szentírás-memoriter. Ezt hasznos lehet 
másképp bejelölni, hogy a jövőben könnyen megtaláld.)

Kérd meg azokat, akiket tanítasz, hogy fogalmazzanak 
meg egy tantételt, amely összegzi az Alma 37:35-öt. (A 
következő tantételhez hasonlót fogalmazhatnak meg: 
Fiatalon kell megtanulnunk betartani Isten paran-
csolatait.) Érdemes lehet feltenned egyet vagy többet a 
következő kérdések közül:

• Szerintetek milyen hatással van az emberek életére, 
ha még fiatal korban megtanulják betartani Isten 
parancsolatait?

• Milyen hatással volt rátok az, hogy fiatalon betartot-
tátok a parancsolatokat?

• Eszetekbe jut valaki, akinek az egész életére áldást 
hozott az, hogy fiatalon megtanulta betartani a 
parancsolatokat? Milyen áldásokat kapott ez a 
személy?

Kérj meg valakit, hogy olvassa fel az Alma 37:36–37-et, 
és keresse meg azt a konkrét tanácsot, amely segíthet 
az embernek betartani a parancsolatokat. Tegyél fel a 
következőkhöz hasonló kérdéseket:

• Hogyan segít a parancsolatok betartásában az, ha ezt 
a tanácsot napi szinten követitek?

• Hogyan igyekeztek az Urat tenni az első helyre a 
gondolataitokban és a cselekedeteitekben? Hogyan 
tehetitek ezt esetleg még jobbá?

• Milyen ígéreteket kapnak az imádságos lelkűek?

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy az Úrral való ta-
nácskozás miként segített neked a parancsolatok betar-
tásában. Kérd fel az általad tanítottakat arra, hogy 
kövessék Alma szavait az Úrral való tanácskozással 
kapcsolatosan.

2. lecke – Alma 37:38–45
Kérdezd meg az általad tanítottakat, hogy tudják-e az 
iránytű nevét, amelyet az Úr adott Lehi családjának, 
hogy segítse őket a megígért földre történő utazásuk 
során. Azután kérj meg valakit, hogy olvassa fel az 
Alma 37:38-at. Mondd el, hogy Alma azért hivatkozott 
a Liahónára, hogy egy fontos tantételt tanítson Héla-
mánnak arról, hogy az Úr miként irányítja gyermekeit.

Az általad tanítottak válaszolják meg a következő 
kérdéseket úgy, hogy az említett versekből kikeresik 
a válaszokat:
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• Az Alma 37:38–40 szerint hogyan működött a Lia-
hóna?

• Az Alma 37:41–42 szerint miért állt le időnként a 
Liahóna működése?

• Az Alma 37:43–45 szerint miben hasonlít a Liahóna 
Krisztus szavához?

Magyarázd el, hogy az árnyékkép és a mintakép kifejezé-
sek (Alma 37:43, 45) olyasmire utalnak, amit valamilyen 
nagyszabású elgondolás jelképeként használnak. Pél-
dául Lehi családjának a Liahóna útmutatásaihoz kap-
csolódó engedelmessége vagy engedetlensége a saját 
döntéseink jelképe, amelyek szerint engedelmeskedünk 
vagy ellenszegülünk Krisztus szavainak. Éppúgy, ahogy 
Lehi családja úgy érte el a megígért földet, hogy követte 
a Liahónát, mi is akkor nyerünk örök életet, ha követjük 
Krisztus szavait.

Kérj meg valakit, hogy mondja el, hol találhatjuk meg 
Jézus Krisztus szavait az életünkben. (A lehetséges vá-
laszok lehetnek a szentírások, az utolsó napi próféták 
szavai, a pátriárkai áldás, valamint a Lélek sugalmazá-
sai.)

Kérdezd meg: Milyen tantételeket tanított Alma Héla-
mánnak a Liahóna példáját használva? (A válaszok a 
következő tantételhez hasonlók lehetnek: Ha hallga-
tunk Jézus Krisztus szavaira, azok az örök élet el-
nyeréséhez vezetnek bennünket.) Elmondhatod a 
bizonyságodat arról, hogy ha figyelünk az Úr szavára, 
és engedelmeskedünk annak, akkor ez nagyszerű áldá-
sokat hoz az életünkbe.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj néhány mon-
datot, amely felvázolja, mit tanultál azon lecke tanulmá-

nyozásából, amelyet a tanításra kiválasztottál.
 3. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le az alábbi-
akat: Úgy döntöttem, hogy a tanításomat a következő 

részből veszem: Alma 37: -------------------- (írd be a verseket, 
amelyeket majd tanítasz). A következő személyeket taní-
tom:-------------------- (írd le, kiket választottál tanulóknak)  
a következő napon:-------------------- (írd le a dátumot, amikorra 
beütemezted a lecke tanítását).

Szentírás-memoriter – Alma 37:35
Jelöld meg az Alma 37:35-öt, és próbáld megtanulni 
ezt a verset. Ezután mondd vagy olvasd fel az egyik 
szülődnek vagy egy másik felnőttnek, akiben megbízol. 
Tedd fel ennek a személynek a következő kérdéseket:

• Hogyan segített neked az életedben az, hogy enge-
delmeskedtél Isten parancsolatainak?

• Milyen tanácsod lenne számomra, amely segíthetne, 
hogy már most, fiatal koromban bölcsebb legyek?

 4. Írjd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, mit tanul-
tál az Alma 37:35-ről attól a személytől, akivel beszéltél.

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

Tanulmányoztam az Alma 37-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

19. RÉSZ: 4. NAP

Alma 38
Bevezetés
Alma Siblon nevű fia együtt szolgált vele misszionári-
usként a zorámiták között. E missziót követően Alma 
kifejezte örömét Siblon állhatatossága és hithűsége 
miatt, melyet a zorámiták között elszenvedett üldöz-
tetések közepette tanúsított. Alma bizonyságot tett 
Siblonnak Jézus Krisztus megmentő hatalmáról, és azt 
tanácsolta neki, hogy folytassa az evangélium tanítását.

Alma 38:1–3
Alma örömét fejezi ki Siblon hithűsége miatt
Gondolkozz egy percre egy olyan alkalmon, amikor a 
szüleid örömöt éreztek, mert te vagy egy másik család-
tag jó döntést hozott, vagy amiatt, ahogyan az életedet 
éled.

Olvasd el az Alma 38:1–3-at, és keress olyan kifejezé-
seket, amelyek leírják, hogy Almának milyen érzései 
voltak Siblonnal kapcsolatosan és miért. Írj le néhányat 
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a talált kifejezések közül:   
 

E versekből ezt a tantételt tanuljuk: Amikor már fiatal 
korban elkezdünk állhatatosnak és hithűnek lenni 
a parancsolatok betartásában, akkor hatalmas örö-
met okozunk szüleinknek.

 1. Kérdezd meg röviden az egyik szülődet, gondviselődet 
vagy egyházi vezetődet, hogy milyen hatással voltak rájuk 

a jó döntéseid. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le a vá-
laszaikat:

Alma 38:4–9
Alma bizonyságot tesz a Szabadító megmentő hatalmáról
Alma emlékeztette Siblont, hogy mindketten meg-
tapasztalták a Szabadító megmentő hatalmát, bár 
különböző módon. Olvasd el az Alma 38:4–8-at, és 
egészítsd ki az alábbi táblázatot: A táblázat kitölté-
séhez segíthet, ha felhasználod azon ismereteidet, 
amelyeket az Alma 38:2–3-ból szereztél Siblonnal 
kapcsolatban, illetve a Mormon könyve többi fejezeté-
ből Almára vonatkozóan.

Siblon (Alma 
38:2–5)

Alma (Alma 
38:6–8)

Mitől szabadult 
meg?

Hogyan nyerte 
el a szabadulás 
áldását?

Siblon élményéből a következőket tudjuk meg: Ha 
mindent türelemmel viselünk, és bízunk Istenben, 
akkor Ő megszabadít bennünket a megpróbálta-
tásoktól, a gondoktól és a csapásoktól, és felemel 
minket az utolsó napon. Alma élményéből megtud-
juk még a következőket is: Ahhoz, hogy elnyerjük 
bűneink bocsánatát, és békét találjunk a lelkünk-
nek, hitet kell gyakorolnunk Jézus Krisztusban, és 
törekednünk kell az Ő irgalmára.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mit tudsz meg Siblon és Alma beszámolójából a Szabadító 
megmentő hatalmáról?
 b. Válaszd ki az egyik vastagon szedett tantételt az előző bekez-
désből, és írj néhány mondatot arról, miként alkalmazhatod ezt 
az életedben.

Olvasd el az Alma 38:9-et, és keresd meg, Alma mit 
szeretett volna, ha Siblon megtanul. Megjelölhetsz 
ebben a versben egy olyan kifejezést, amely érzésed 
szerint összefoglalja azt, mit szeretett volna Alma, ha 
fia megért.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor a Szabadító ha-
talma kimentett a megpróbáltatásokból, a gondokból 
vagy az érdemtelenségből. Mit tettél azért, hogy töre-
kedj erre a szabadulásra? Vannak az életedben jelenleg 
megpróbáltatások vagy bűnök? Hogyan fordulhatsz a 
Szabadítóhoz szabadításért?
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 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért fontos tudnod, hogy a 

szabadítás egyetlen „útja és módja” a Szabadító által lehetsé-
ges? (lásd Alma 38:9).

Alma 38:10–15
Alma azt tanácsolja Siblonnak, hogy folytassa az igazlelkű 
tulajdonságok fejlesztését
Gondolj egy olyan tanárra vagy egyházi vezetőre, aki 
pozitív hatással volt az életedre. Gondold végig, milyen 
tulajdonságai vannak ennek a személynek, amelyeket 
te nagyra tartasz.

Az Alma 38:10–15 feljegyzése szerint Alma arra báto-
rította Siblont, hogy továbbra is olyan tulajdonságokat 
fejlesszen ki, amelyek segítségére lesznek, amikor 
tovább folytatja az evangélium tanítását, illetve mások 
szolgálatát. Alma tanácsa, amelyet Siblonnak adott, 
bárkire alkalmazható, aki szeretne jó hatással lenni 
másokra a szolgálat és a tanítás által, valamint egyéb 
módon. Tanulmányozd az Alma 38:10–15-öt, és keress 
olyan tanácsot, amelyről úgy érzed, hogy különösen 
hasznos lehetne számodra. Megjelölheted, amit  találtál.

 4. Az alábbiakban egy tanulmányozási útmutató talál-
ható, hogy segítsen mélyebben megérteni és jobban al-

kalmazni Alma tanácsait, melyeket fiának, Siblonnak adott (lásd 
Alma 38:10–15). A baloldali oszlopból válassz két vagy három 
részt Alma tanácsai közül, amelyek érzéseid szerint a legértéke-
sebbek lehetnek számodra. Végezd el a hozzájuk tartozó tanulási 
tevékenységet a jobboldali oszlopból. A szentírás-tanulmányozási 
naplódba írd le a válaszaidat:

Alma 38:10–12 Tanulmányozási útmutató

Alma tanácsa Tanulási tevékenység

„[Legyél] minden 
dologban szorgalmas 
és mértékletes” 
(Alma 38:10).

Aki szorgalmas, az következetes 
és energikus erőfeszítést fektet 
az élete tevékenységeibe. Aki 
pedig mértékletes, az mindenben 
visszafogottságot és önuralmat 
gyakorol. A szentírás-tanulmányozási 
naplódba írj arról, miért van szükség 
erre a két tulajdonságra, amikor 
valaki másokat szolgál. Írd le, 
hogyan lehetnél szorgalmasabb és 
mértékletesebb az életed egy vagy 
több területén, és hogy ez miként 
segíthet neked, hogy hatékonyabban 
szolgálj másokat.

Alma 38:10–12 Tanulmányozási útmutató

Alma tanácsa Tanulási tevékenység

„Figyelj, hogy 
ne emelkedj fel 
kevélységre; 
igen, figyelj, hogy 
ne kérkedj”  
(Alma 38:11).

A kevélység a szentírásokban azt 
jelenti, amikor valaki jobban bízik 
önmagában, mint Istenben. Azt 
is jelenti, hogy az illető úgy véli, 
mások felett áll. Ezen hamislelkű 
kevélység ellentéte az alázat. 
Akik alázatosak, azok igyekeznek 
úgy gondolni másokra, mint saját 
magukra, szeretik Istent, és Őt 
helyezik az első helyre az életükben. 
Írd le a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, mi történhetne, ha egy 
egyháztag kevély és felfuvalkodott 
lenne az elhívásában. Gondolj a 
saját egyházi elhívásodra vagy egy 
másik szolgálati lehetőségre. Írj 
egy vagy két módot arra, ahogyan 
igyekszel alázatos maradni, és 
elkerülni a kevélységet, illetve a 
felfuvalkodottságot a szolgálatod 
során.

„Légy merész, de 
ne légy erőszakos” 
(Alma 38:12).

Amikor valaki merész, akkor meg 
van győződve arról, hogy Isten 
velünk van, és képes segíteni minket, 
hogy félelem nélkül cselekedjünk 
az Ő szolgálatában. Amikor valaki 
erőszakos, akkor igyekszik ráerőltetni 
a hitét vagy a hozzáállását másokra 
anélkül, hogy fogékony lenne a 
szükségleteikre és az érzéseikre. 
Írd le a szentírás-tanulmányozási 
naplódba, hogy szerinted miért 
akarja az Úr, hogy merészek legyünk. 
Jegyezz fel egy olyan konkrét 
módszert is, amelynél alkalmazhatod 
azt a tanácsot, hogy legyünk 
merészek, de nem erőszakosak, 
amikor mások szolgálatára 
törekszünk.
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Alma 38:10–12 Tanulmányozási útmutató

Alma tanácsa Tanulási tevékenység

„Minden 
szenvedélyedet 
megzabolázd”  
(Alma 38:12).

Megzabolázni azt jelenti, hogy 
visszafogni, irányítani és uralom alatt 
tartani. A szenvedély erős érzelem. 
Gondold át a következő kérdéseket, 
és jegyezd fel a válaszaidat a 
szentírás-tanulmányozási naplódba: 
Szerinted miért fontos, hogy 
megzabolázzuk a szenvedélyeinket 
– vagyis, hogy irányítsuk és uraljuk 
az erős érzelmeinket? Szerinted 
hogyan segíthet a szenvedélyeid 
megzabolázása abban, hogy eltelj 
szeretettel? Mit fogsz megtenni, 
hogy kövesd Alma azon tanácsát, 
hogy zabolázd meg minden 
szenvedélyedet?

„Óvakodj a 
semmittevéstől” 
(Alma 38:12).

Keresd ki a tétlen, tétlenség 
címszót a Kalauz a szentírásokhoz 
segédletből (scriptures.lds.org), hogy 
többet tudj meg arról, mit jelent 
a tétlenség. Válassz két verset a 
bejegyzés alatt felsoroltak közül, 
és tanulmányozd azokat. Jegyezd 
le a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amit ezekből a versekből 
megtudsz. Írd le, hogy miként segít 
majd neked a tétlenség elkerülésére 
szólító tanács mások hatékonyabb 
szolgálatában. Végezetül írj egy 
konkrét módot, amely segítségével 
tartózkodni fogsz a tétlenségtől.

Alma Siblonnak adott tanácsa az Alma 38:10–15-ben, 
az alábbi tantételt tanítja: Az igazlelkű tulajdonsá-
gok kifejlesztése felkészít bennünket arra, hogy 
tanítsunk és szolgáljunk másokat. Gondolkodj 
el azon, hogy az Alma 38-ban olvasható igazlelkű 
tulajdonságok kifejlesztése hogyan áldhatja meg az 
életedet és a körülötted élők életét.

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

Tanulmányoztam az Alma 38-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

20. RÉSZ: 1. NAP

Alma 39
Bevezetés
Ama megfeddte önfejű fiát, Koriántont, aki elhagyta 
a szolgálatot, és komoly nemi bűnt követett el. Alma 
tanította őt cselekedetei komolyságáról, illetve csa-
lódottságának adott hangot amiatt, hogy Koriánton 
ilyen súlyos vétket követett el. Alma azt parancsolta 
Koriántonnak, hogy hagyjon fel szeme kívánságának 
hajszolásával, és bánja meg bűneit (lásd Alma 39:9). 
Alma Koriántonnak szóló üzenete az Alma 39–42-ben 
található.

Alma 39:1–6
Alma elmagyarázza fiának, Koriántonnak, milyen súlyos 
bűn a nemi vétek.
Gondold át az alábbi kijelentést: Vannak bűnök, ame-
lyek súlyosabbak más bűnöknél.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Egyetértesz azzal, hogy vannak bű-

nök, amelyek súlyosabbak más bűnöknél? Miért igen vagy miért 
nem?

Az Alma 39 feljegyzése szerint, Alma olyan tanácsot 
adott fiának, Koriántonnak, amely segíthet megér-
tened, milyen súlyos természetűek bizonyos bűnök. 
Koriánton elkísérte Almát és testvérét, Siblont a 
missziójukra, hogy a zorámitáknak prédikálják az 
evangéliumot. Ottléte alatt Koriánton súlyos nemi bűnt 
követett el.

Olvasd el az Alma 39:1–4-et, és keresd meg, mit 
vétett Koriánton. Fontos megérteni, hogy „az Úr… a 
legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem tekint[het] a 
bűnre” (T&Sz 1:31); a nemi bűnök pedig különösen 
súlyosak. Azt is figyeld meg, hogy Koriánton szándé-
kosan hagyta el a missziós szolgálatot, hogy a parázna 
Izabella után menjen, ami súlyosbította a bűnét.

Olvasd el az Alma 39:5-öt, és keresd meg, hogyan 
magyarázta el Alma, mennyire komoly a nemi bűn más 
bűnökhöz képest. Az utálatosság valamilyen bűnös, 
gonosz vagy aljas dolog. E versekből megtudjuk, hogy 
a szexuális bűn utálatos az Úr szemében. Gon-
dolkozz el azon, miért áll súlyosságban a gyilkosság 
mellett a szexuális bűn.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a következőképpen magyarázta, miért utálatos a nemi 
bűn az Úr előtt: „Azzal, hogy Isten ilyen nagy jelen-
tőséget tulajdonít egy oly egyetemesen adományozott 
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fizikai vágynak, vajon mit próbál elmondani nekünk 
arról, milyen szerepet tölt be ez a fizikai vágy az Ő 
tervében, melyet minden férfi és nő számára alkotott? 
Állítom, Ő pontosan ezt teszi: megmagyarázza magát 
az élet tervét. Világos, a halandóságot illető, Őt legin-
kább foglalkoztató dolgok egyike az, hogy az ember 
miképpen kerül ebbe a világba, és hogyan távozik 
innét. Az Úr nagyon szigorú szabályokat állított fel 
ezekre vonatkozólag” (“Personal Purity,” Ensign, Nov. 
1998, 76).

Olvasd el a következő bekezdéseket, és keresd meg, 
valamint jelöld be a válaszokat a következő kérdésre: 
Milyen áldásokat kapunk, ha megőrizzük a nemi tisz-
taságunkat?

„A férj és a feleség közötti bizalmas testi kapcsolat 
csodálatos és szent. Ezt a kapcsolatot Isten rendelte el 
a gyermekek teremtése céljából, továbbá a férj és a fe-
leség közti szeretet kifejezésére. Isten megparancsolta, 
hogy a szexuális kapcsolatot őrizzük meg a házasság 
idejére.

Amikor nemileg tiszta vagy, felkészíted magad a temp-
lomi szent szövetségek megkötésére és betartására. 
Felkészíted magad arra, hogy hogy erős házasságot 
építs, és hogy egy szerető és örökkévaló család körében 
gyermekeket hozz a világra. Megvéded magad attól 
a lelki és érzelmi sérüléstől, mely a házasságon kívüli 
szexuális kapcsolatok velejárója. Továbbá különféle 
ártalmas betegségeket is elkerülhetsz. Amennyiben 
nemileg tiszta maradsz, magabiztos és igazán boldog 
leszel, ezenfelül javulni fog az a képességed is, hogy 
jó döntéseket tudj hozni most és a jövőben egyaránt” 
(A fiatalság erősségéért [füzet, 2011]. 35.).

Most pedig olvasd el a következő bekezdéseket, és 
keresd meg a válaszokat a következő kérdésre: Mik az 
Úr mércéi a nemi tisztaság terén?

„Az Úrnak a nemi tisztaságra vonatkozó normája 
világos és változatlan. Ne létesíts semmiféle szexuális 
kapcsolatot házasság előtt, a házasság után pedig légy 
teljesen hűséges a házastársadhoz! Ne hagyd, hogy a 
média, a kortársak vagy mások meggyőzzenek arról, 
hogy a házasság előtti szexuális kapcsolat elfogadható! 
Egyáltalán nem az! Isten szemében a szexuális bűnök 
rendkívül súlyosnak számítanak, mert beszennyezik 
azt a szent erőt, melyet ezért adott nekünk, hogy életet 
teremtsünk. Alma próféta azt tanította, hogy a szexuális 
bűnök súlyosabbak bármely más bűnnél, kivéve a gyil-
kosságot és a Szentlélek megtagadását (lásd Alma 39:5).

Soha ne tégy semmi olyat, ami szexuális vétekhez ve-
zethet! Tisztelettel bánj másokkal, és semmiképpen ne 

kezeld őket buja és önző vágyak kielégítésére szolgáló 
tárgyakként! Házasság előtt tartózkodj a szenvedé-
lyes csókolózástól, ne feküdj rá senkire, és még ruhán 
keresztül se érintsd meg más nemi szervét, hiszen az 
a test szent része! Semmi olyat ne tégy, ami szexuális 
érzéseket ébreszthet! A saját testedben se ébreszd fel 
ezeket az érzéseket! Figyelj a Lélek sugalmazásaira, 
hogy tiszta és erényes lehess! Az Úr Lelke visszahúzó-
dik attól, aki nemi vétkeket követ el.

Kerüld azokat a helyzeteket, melyek fokozott kísértést 
jelentenek! Ilyenek például az otthonon kívüli késő esti 
vagy egész estés tevékenységek, amelyeken nincsen 
felnőtt felügyelet. Ne végy részt olyan beszélgetésben, 
illetve kerüld az olyanfajta médiát, mely szexuális érzé-
seket kelt benned! Kerüld a pornográfia minden fajtá-
ját! A Lélek segíthet felismerned a veszélyt, és erőt ad 
neked, hogy ki tudd magad szabadítani a helyzetből. 
Higgy a szüleid és a vezetőid igazlelkű tanácsaiban, és 
engedelmeskedj nekik!

A homoszexuális és leszbikus magatartás súlyos 
bűnnek számít. Amennyiben azt veszed észre, hogy 
vonzódsz a saját nemedhez, illetve valaki helytelen 
viselkedésre próbál meg rávenni, fordulj tanácsért 
a szüleidhez és a püspöködhöz. Ők segíteni fognak 
neked!

A nemi erőszak áldozatai nem bűnösek, és nem kell 
bűnbánatot tartaniuk. Ha efféle bántalmazás áldozata 
lettél, ne feledd, te ártatlan vagy, és Isten szeret téged! 
Azonnal beszélj a szüleiddel, vagy egy másik felnőt-
tel, akiben megbízol, és kérj tanácsot a püspöködtől! 
Ők lelki támaszt tudnak nyújtani, és segítenek neked, 
hogy megkapd a szükséges védelmet és segítséget. A 
gyógyuláshoz talán több időre lesz szükség. Bízz a Sza-
badítóban! Ő meg fog gyógyítani és meg fog nyugtatni 
téged.

Ha kísértést érzel arra, hogy valamilyen nemi bűnt 
kövess el, kérj segítséget a szüleidtől és a püspöködtől. 
Imádkozz Mennyei Atyádhoz, aki segíteni fog neked, 
hogy ellen tudj állni a kísértésnek, és le tudd győzni 
a nem helyénvaló gondolatokat és érzéseket! Ha már 
elkövettél valamilyen szexuális vétket, beszélj a püspö-
köddel már most, és kezdd el a bűnbánat folyamatát, 
hogy belső békére lelj, és teljes mértékben élvezhesd a 
Lélek társaságát!

Kötelezd el magad, hogy nemileg tiszta leszel. Buzdíts 
másokat is erre a szavaiddal és a tetteiddel!” (A fiatal-
ság erősségéért. 35–37.).

Gondolkozz el azon, hogy – érzéseid szerint – az 
olvasottak közül mire szeretné az Úr leginkább, hogy 
odafigyelj.
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Alma 39:7–19
Alma arra biztatja Koriántont, hogy tartson bűnbánatot
Képzeld el, hogy a szüleiddel, a Fiatal Nők vagy 
Fiatal Férfiak vezetőiddel, illetve a püspököddel vagy 
a gyülekezeti elnököddel beszélgetsz arról, milyen 
fontos a nemi tisztaság. Gondold át, hogyan reagálnál 
a szüleid vagy az egyházi vezetőid tanácsaira arról, 
milyen fontos megőrizni a nemi tisztaságot. Olvasd el 
az Alma 39:7–8-at, és keresd meg, mi volt Alma célja 
azzal, hogy Koriántonnak a bűnei súlyosságáról taní-
tott. Gondold át, hogyan befolyásolná a szüleid vagy 
az egyházi vezetőid tanácsaira adott reakciódat az, ha 
tudnád, hogy tanácsaik szeretetteljes felhívások arra, 
hogy maradj tiszta vagy tarts bűnbánatot, és kerüld 
Isten ítéleteit.

D. Todd Christofferson elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából leírta azt, hogy a 
szülők, Almához hasonlóan, miért 
szólítják gyermekeiket bűnbánatra. „A 
bűnbánatra való felszólítás a szeretet 
kifejezése. […] Ha nem hívunk fel 

másokat a változásra, illetve ha nem követeljük meg 
önmagunktól a bűnbánatot, alapvető kötelességet 
mulasztunk el másokkal és önmagunkkal szemben. Az 
engedékeny szülő, az elnéző barát, a félelemmel teli 
egyházi vezető valójában jobban aggódik önmaga 
miatt, mint azok jóléte és boldogsága miatt, akiknek 
segíthetne. Igen, a bűnbánatra szólítást időnként 
intoleránsnak vagy gorombának tartják, talán meg is 
bántódnak miatta, de a Lélek útmutatását követve 
valójában őszinte törődést jelent” (A bűnbánat isteni 
ajándéka. Liahóna, 2011. nov. 39.).

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le az alábbi-
akat: A bűnbánat magában foglalja… Ezután az Alma 

39:9–14 tanulmányozása során készíts listát a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban arról, mi olyat tanított Alma Korinántonnak a 
bűnbánatról, ami segíthet kiegészíteni ezt a kijelentést.

A következő kérdések és a magyarázat használata 
segít majd megértened és alkalmaznod Alma tanácsát. 
Próbálj meghatározni és lejegyezni legalább egy olyan 
igazságot az alább felsorolt minden egyes vershez, 
amely segíthet kiegészíteni a szentírás-tanulmányozási 
naplódban szereplő kijelentést. Nem szükséges meg-
válaszolnod a kérdéseket a szentírás-tanulmányozási 
naplódban.

Olvasd el az Alma 39:9-et. (Az Alma 39:9 szentírás-
memoriter. Ezt hasznos lehet másképp bejelölni, hogy 
a jövőben könnyen megtaláld.) Mi köze van annak, 
hogy „nem me[gyünk] többé szem[ünk] kívánságai 
után”, illetve hogy „türtőztet[jük] mag[unkat] ezekben 
a dolgokban” a bűnnel való felhagyáshoz?

Napjainkban a „szemed kívánságai” szorosan kapcso-
lódik az erkölcstelenséghez és az olyan képekhez vagy 
szórakozáshoz, amely bármilyen módon pornográf. Ha 
ezt alkalmazzuk mindarra, amit Alma tanított a fiának, 
akkor megértjük, milyen fontos kivetni az erkölcste-
lenség minden formáját (beleértve az erkölcstelenség 
kísértésének minden ellenőrzésünk alatt álló forrását) 
az életünkből, hogy „örökölhe[ssük] Isten királysá-
gát”. Mi módon húzhatnak határt napjainkban a fiatal 
utolsó napi szentek a nemi tisztaság terén, és kerülhe-
tik el azt, hogy a szemük kívánságai után menjenek?

Olvasd el az Alma 39:10-et. Hogyan segíthet a bűnbá-
natban az, ha lelki táplálásra törekszünk – a szülők, az 
egyházi vezetők, testvérek vagy megbízható barátok 
segítségével?

Olvasd el az Alma 39:11–12-t, és gondolkodj el a 
következő kérdéseken:

• Minek kell megváltoznia valakinek a szívében a bűn-
bánat folyamata során ahhoz, hogy ne vezesse bűn 
elkövetésére őt az ördög?

• Hogyan segítheti valakinek a bűnbánatát az, ha 
elkerüli a hiábavaló és ostoba dolgok hajszolását?

Olvasd el az Alma 39:13-at. Emlékezz vissza, hogy 
Alma elmondta Koriántonnak, hogy amikor a zorá-
miták látták Koriánton viselkedését, akkor nem voltak 
hajlandóak hinni Alma szavainak (lásd Alma 39:11). 
Segíthet, ha megérted azt, hogy a szentírásokban a 
„fordulj az Úrhoz” kifejezés a bűnbánatra utal. A bűn-
bánat azt jelenti, hogy „Isten felé fordítjuk a szívünket 
és az akaratunkat” (lásd Kalauz a szentírásokhoz: 
bűnbánat).

• Szerinted mit jelent bűnbánatot tartani „teljes el-
méddel, lelkeddel és erőddel”?

• Amikor bűneink másokra is kihatással vannak, mit 
kell tennünk a bűnbánat részeként?

• Miért szükséges a püspök vagy a gyülekezeti elnök 
segítségéért folyamodnunk, amikor súlyos bűnt 
követünk el?

Az Alma 39:9–13-ból a következőket tudjuk meg: A 
bűnbánat magában foglalja bűneink elismerését 
és elhagyását, valamint azt, hogy teljes elménkkel, 
lelkünkkel és erőnkkel Isten felé fordulunk.

Gondolkodj el azon, hogy érzéseid szerint mit akar az 
Úr, mit tegyél, hogy teljesebben Őfelé fordítsd a szíve-
det és az akaratodat. Mit tehetsz már ma, hogy elkezdj 
ezen késztetések szerint cselekedni?

Jézus Krisztus és az Ő engesztelése nélkül lehetetlen 
lenne számodra, hogy bűnbocsánatot nyerj a vétke-
idre. Olvasd el az Alma 39:15–16 19-et, és keresd meg, 
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hogyan jellemezte Alma azt a tudást, hogy Jézus Krisz-
tus el fog jönni, hogy elvegye a világ bűneit.

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, miért 
jó hír Koriánton számára és számodra is Jézus Krisztus el-

jövetele.

Szentírás-memoriter – Alma 39:9
Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
a következőket mondta a szentírások memorizálásáról:

„A szentírások megismerése, átgondolása, kutatása 
és memorizálása ahhoz hasonlít, mint amikor olyan 
barátokkal, értékekkel és igazságokkal töltünk meg egy 
iratszekrényt, akiket és amiket bármikor és a világon 
bárhol elérhetünk.

A szentírások memorizálása hatalmas erőt adhat. 
Amikor szentírást memorizálunk, új barátságot ko-
vácsolunk. Olyan, mintha megismernénk valakit, aki 
segíthet a bajban, sugalmazást és vigaszt nyújthat, és 
rávehet minket szükséges változásokra” (A szentírások 
ereje. Liahóna, 2011. nov. 6.).

 4. Próbáld meg kívülről megtanulni az Alma 39:9-et. A 
szentírás-tanulmányozási naplódba írj egy vagy két mon-

datot arról, hogy miként jelenthet e szentírás memorizálása vé-
delmet számodra a kísértés idején.

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

Tanulmányoztam az Alma 39-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

20. RÉSZ: 2. NAP

Alma 40–41
Bevezetés
Az Alma 40–41-ben található feljegyzés szerint Alma 
fontos tanokat tanított fiának, Koriántonnak, a halál 
utáni életre vonatkozóan. Alma elmondta, hogy Jézus 
Krisztus engesztelése révén az egész emberiség feltá-
mad majd. Alma tanította Koriántont a lelkek világáról 
is, ahol a halottak a halandóságban hozott döntéseik 
szerint a paradicsomban vagy a lélekbörtönben vára-
koznak a feltámadásig. Koriánton megtudta Almától, 
hogy a visszaállítás terve nem csupán a fizikai feltáma-
dást foglalja magában, hanem a lelki visszaállítást is, 

melynek során elnyerjük halandó tetteink és vágyaink 
következményeit. Végül Alma kiemelte, hogy a vissza-
állítás e tervének központi eleme azon igazság, hogy a 
gonoszság sohasem vezethet valódi boldogsághoz.

Alma 40
Alma a lelkek világáról és a feltámadásról tanítja 
Koriántont
Képzeld el, hogy az egyik barátod a közelmúltban 
veszítette el az egyik szerettét. E barátod – tudván, 
hogy vallásos vagy –, a következő kérdésekkel fordul 
hozzád:

• Mi teszi lehetővé számunkra azt, hogy újra éljünk? 
Ki támad majd fel?

• Hová kerülünk a halálunk után, és milyen az a hely?
• Mi a feltámadás? Mi a különbség a halandó 

és a feltámadt testünk között? Mi történik a 
feltámadásunk után?

Az Alma 40-ben található információ segíthet megvá-
laszolni e kérdéseket. Ez a fejezet Alma tanításainak 
folytatása, amelyeket fiának, Koriántonnak adott. Kori-
ántont a halottak feltámadása kezdte foglalkoztatni.

 1. Olvasd el a következő három szentírásrész mindegyi-
két. Válassz ki egyet vagy többet közülük, és írd le a 

szentírás-tanulmányozási naplódban, hogyan válaszolja meg 
Alma tanítása a hozzá kapcsolódó kérdést. (Ha van időd a lecke 
végén, akkor visszatérhetsz, és áttekintheted, amit Alma a többi 
versben tanított.)
 a. Tanulmányozd az Alma 40:1–5-öt. Mi teszi lehetővé szá-
munkra azt, hogy újra éljünk? Ki támad majd fel?
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 b. Tanulmányozd az Alma 40:6–7, 11–14-et. Hová kerülünk a 
halálunk után, és milyen az a hely? (Amikor Alma azt tanította, 
hogy minden ember lelke „hazavitetik ahhoz az Istenhez, aki 
életet adott neki” [Alma 40:11], arról tanított, hogy halálunk 
után – de még a feltámadásunkat megelőzően – lelkünk vissza-
tér a lelkek világába, nem pedig végső rendeltetési helyére, Isten 
ítéletét követően. Hasznos lehet tanulmányozni a 13. vershez 
tartozó lábjegyzetet, hogy megértsd, mire gondolt Alma, amikor 
a „külső sötétségre” hivatkozott. Az Alma 40:14 segít nekünk 
megérteni azt is, hogy e hivatkozás a külső sötétségre egy a fel-
támadást megelőző állapotra utal, melyet általában lélekbörtön-
nek nevezünk, nem pedig az elkárhozottak végső vagy állandó 
helyére.)
 c. Tanulmányozd az Alma 40:21–26-ot. Mi a feltámadás? Mi a 
különbség a halandó és a feltámadt testünk között? Mi történik 
a feltámadásunk után?

Az Alma 40:11–12-re hivatkozva George Q. Cannon 
elnök az Első Elnökségből elmondta, hogy Alma „nem 
azt a gondolatot kívánja közvetíteni, hogy azonnal 
személyesen Isten jelenlétébe kísérik őket. Nyilván-
valóan szűkebb értelemben használja” (Gospel Truth: 
Discourses and Writings of President George Q. Cannon, 
sel. Jerreld L. Newquist, 2 vols. [1957–74], 1:73).

Neal A. Maxwell elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
jellemezte azt, hogy mit tapasztalunk majd a feltáma-
dást követően:

„Az ítélet napján… átfogó pártatlanság lesz. Nem 
csupán azzal rendelkezünk majd, amit a Mormon 
könyve a vétkeinkre való »világos emlékezésnek« és 
»tökéletes emlékezésnek« ír le, hanem az örömteli 
dolgok is előhozatnak és visszaállíttatnak. Úgy fogunk 
tudni, »ahogy most tudunk«. (Lásd Alma 5:18; 11:43; 
lásd még T&Sz 93:33.) A megosztott adatbázisnak kö-
szönhetően »szemtől szembe« (Móziás 12:22; 15:29) 
látunk majd.

A »minden dolog visszaállítatik« (Alma 40:23) kifeje-
zésbe tartozik az emlékezet, beleértve idővel a halan-
dóság előtti emlékeket is. Gondoljátok meg, milyen 
öröm lesz, amikor az elmében és a szívben összekap-
csolódik minden emlék, az első és a második állapo-
tunkról is.

Érzések öntenek majd el bennünket, amikor egy 
szerető Isten bölcsnek látja majd, hogy az emlékeink 
teljesen visszaállításra kerüljenek. A tények ilyen fris-
sítő áradása tovább növeli majd hálánkat azért, hogy 
milyen messzire terjed Isten hosszútűrése, valamint 
Jézus önkéntes engesztelésének szerető kedvességé-
ért!” (Lord Increase Our Faith [1994], 103).

A feltámadás a lélek és a test egyesülése, min-
den dolog megfelelő és tökéletes helyére történő 
visszaállításával együtt. A feltámadás után mind-
annyian Isten színe elé járulunk, hogy megítéltessünk. 

Olvasd el az Alma 40:25–26-ot, és keresd meg, hogyan 
jellemezte Alma azok végső állapotát, akik az igazlel-
kűséget választják eben az életben, azok végső állapo-
tával szemben, akik a gonoszságot választják. Gondold 
át, hogyan befolyásolja ez a szakasz azon vágyadat, 
hogy tiszta legyél Isten előtt.

Ahogyan azt az Alma 40:16–22 feljegyzi, a feltámadás, 
amelyről Alma beszélt, a földi idő vonatkozásában 
értendő. Jézus Krisztus volt az első, aki feltámadt, Őt 
követték röviddel azok az igazlelkűek, akik Ádám óta 
éltek és haltak meg, egészen Krisztus feltámadásáig 
(lásd Alma 40:16; 20; T&Sz 133:54–55). Ez a feltáma-
dás az, amelyre Alma úgy hivatkozott, mint „az első 
feltámadás”.

Alma 41
Alma a visszaállítás tervéről tanítja Koriántont
Azon igazságok fényében, amelyeket Alma tanított a 
feltámadásról, a lélekvilágról és az ítéletről, gondold 
át, milyen hatással lehet egy ember tetteire, ha a 
következőkben hisz:

• Nincsen élet a halál után.
• Miután meghalunk, tökéletessé válunk, függetlenül 

attól, hogy jót vagy gonoszat tettünk a földön.
• Az ítélet során jutalmat kapunk jó tetteinkért és 

büntetést a rossz cselekedeteinkért.

Az Alma 41-ben megtudjuk, hogy Koriánton összeza-
varodott attól, amit egyesek a feltámadásról tanítottak. 
Bejelölheted az „eltévelyedtek” kifejezést az Alma 
41:1-ben, és elolvashatod ezt a verset, megkeresve 
benne, mi okozta néhány ember eltévelyedését. E vers 
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megértésében segíthet, ha tudod, hogy a szentírások-
ban a kiforgatták kifejezés azt jelenti, hogy elferdíteni a 
szentírásokat vagy megváltoztatni azok jelentését.

Mit mondott Alma, milyen elképzelést fog tisztázni 
Koriántonnak?   
 

A visszaállítás azt jelenti, hogy valamit ismét visszaho-
zunk. Alma azt szerette volna, ha Koriánton megérti, 
hogy annak, amit ő a „visszaállítás tervének” nevezett 
(Alma 41:2) fizikai és lelki vonatkozása is van. Nézd 
át az Alma 41:2–5-öt, és jelöld meg azokat a dolgokat, 
amelyek fizikai értelemben kerülnek visszaállításra 
hozzánk, és azokat, amelyek lelkileg lesznek majd 
visszaállítva. 

Mi a visszaállítás tervének azon fizikai vonatkozása, 
amely az Alma 41:2-ben kerül megemlítésre?   
 

A visszaállítás tervének azon lelki vonatkozása, amely 
az Alma 40:3–5-ben kerül leírásra: A halandóságban 
tett cselekedeteink és vágyaink szerint vagy bol-
dogságra vagy nyomorúságra állíttatunk vissza.

 2. Képzeld el azt, hogy az Alma 40:3–5-öt kell tanítanod 
egy elemis osztálynak. Írd le a szentírás-tanulmányozási 

naplódban, hogy miként magyaráznád el a lelki visszaállítás ta-
nát egyszerű módon, hogy a gyermekek is megérthessék Alma ta-
nításait.

Gondolkodj el azon, hogy a visszaállítás tanának meg-
értése milyen hatással lehet, és kell is, hogy legyen a 
tetteidre és a vágyaidra.

Amikor megértjük a visszaállítás tanát, akkor termé-
szetes módon foglalkoztatni kezdenek bennünket 
azok a következmények, amelyek a bűneinkből és a 
helytelen döntéseinkből származnak. Van bármilyen 
mód arra, hogy megváltoztassuk a helytelen vágyaink 
és tetteink negatív következményeit? Alma okot adott 
Koriántonnak a reménykedésre. Olvasd el az Alma 
41:6–9-et, és keresd meg, mit tehetünk, hogy jóság és 
boldogság állíttasson vissza hozzánk, még akkor is, ha 
súlyos bűnt követtünk el. Megjelölheted azokat a sza-
vakat vagy kifejezéseket az Alma 41:6–7-ben, amelyek 
azt sugallják, hogy mi magunk vagyunk felelősek azért, 
amit a feltámadáskor elnyerünk. Gondolkozz el az 
alábbi kérdésen: E versek alapján milyen értelemben 
vagyunk saját magunk bírái?

Vannak, akik azt gondolják, hogy anélkül is vissza 
tudnak térni Istenhez, és Vele élhetnek, hogy személyes 
felelősséget vállalnának cselekedeteikért. Gyakran azt 
állítják, hogy bűnös döntéseik szórakoztatóak. Olykor 
azok, akik bűnös életet élnek, még boldognak is lát-
szanak. Olvasd el viszont az Alma 41:10-et, és keresd 

meg, Alma mit tanított a gonoszságról. (Az Alma 41:10 
szentírás-memoriter. Ezt hasznos lehet másképp beje-
lölni, hogy a jövőben könnyen megtaláld.)

 3. Az Alma 41:10-ben Alma bizonyságot tett fiának 
 arról, hogy „ a gonoszság sohasem volt boldogság”. 

A szentírás-tanulmányozási naplódban végezd el az alábbi fela-
datokat:
 a. Írj arról, szerinted miért igaz Alma kijelentése.
 b. Írj egy példát arra, hogyan próbál Sátán rávenni bennünket, 
hogy azt higgyük, úgy is boldogok lehetünk, ha megszegjük Is-
ten parancsolatait.

Beírhatod Ezra Taft Benson elnök következő kijelenté-
sét a szentírásodba az Alma 41:10 mellé: „Ha rosszat 
tesztek, nem érezhetitek jól magatokat! Ez lehetetlen!” 
(“A Message to the Rising Generation,” Ensign, Nov. 
1977, 30).

Az Alma 41:11 elmondja, miért lehetetlen, hogy való-
ban boldogok legyünk, amikor helytelen döntéseket 
hozunk. Segíthet e vers megértésében, ha kitöltöd az 
alábbi táblázatot, összepárosítva az egyes szentírásbeli 
kifejezéseket a megfelelő jelentéssel. (Amikor készen 
vagy, összevetheted a válaszokat a lecke végén szerep-
lőkkel.)

Az Alma 41:11-ben szereplő 
szavak és kifejezések, ame-
lyek a „természetes embert” 
jellemzik

Jelentés

 ___ 1.  „testi állapotban”  A. bűneink által 
korlátozva és lesújtva

 ___ 2.   „a keserűség gubacsá-
ban… és a gonoszság 
kötelékeiben”

 B. a Szentlélek 
társaságát nélkülözve

 ___ 3.   „Isten nélkül… a 
világban”

 C. a test akarata által 
kormányozva

Most, hogy meghatároztad ezeket a kifejezéseket, 
olvasd el újra az Alma 41:11-et, és határozd meg, 
miért lehetetlen boldognak lenni, amikor a rosszat 
választjuk. Néhányan, akik a gonoszságot választják 
úgy vélhetik, hogy pillanatnyilag boldogok, azonban 
a döntéseik végül bánathoz és boldogtalansághoz 
vezetnek majd.

 4. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

 a. Szerinted miért ellentétes a boldogság természetével az, ha 
„a természetes ember állapotában”, illetve bűnös vagy „testi 
 állapotban” van valaki?
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 b. Milyen példákat tudnál mondani arra, hogy miért találják a 
fiatalok magukat a Szentlélek társasága nélkül, a bűneiktől kor-
látozottan vagy lesújtottan, illetve a test által kormányozva?

Olvasd el az Alma 41:12-t, és keresd meg, milyen kér-
dést tett fel Alma Koriántonnak. Most pedig olvasd el 
az Alma 41:13-at, és jelöld be, hogyan válaszolt Alma e 
kérdésre.

 5. Képzeld el, hogy egy olyan barátoddal beszélsz, aki 
boldog szeretne lenni, mégis úgy dönt, hogy az Úr paran-

csolataival ellentétesen cselekszik. A visszaállítás tanát felhasz-
nálva – melyet ma tanultál – magyarázd el a 
szentírás-tanulmányozási naplódban, miért nem tapasztal bol-
dogságot, és mit kell tennie, hogy valóban boldog legyen.

A bumeráng eredetileg egy vadászeszköz volt. Az 
alakja miatt, ha helyesen hajítják el, akkor 
visszatér a dobóhoz. Olvasd el az 
Alma 41:14–15-öt, és keresd 
meg benne, hogy milyen 
módon jelképezheti a 
bumeráng az ezen 
versekben tanított 
igazságokat. Megjelölheted 
a „származik” szót a 
15. versben. Gondolj egy olyan 
alkalomra, amikor jóság vagy 
könyörület vagy kedvesség származott 
belőled, és visszakaptad azt.

Mi az az egyetlen igazlelkű cselekedet, ame-
lyet szeretnéd, ha tőled származna (indulna ki) 
mások felé, illetve az az igazlelkű hozzáállás, amelyet 
szeretnél, hogy mások lássanak benned, majd pedig 
szeretnéd visszakapni azt másoktól? Milyen célt tűz-
hetsz ki, hogy ilyen hozzáállás vagy cselekedet szár-
mazzon belőled?   
 

Szentírás-memoriter – Alma 41:10
 6. Olvasd el az Alma 41:10-et, majd írd le a következő-
ket a szentírás-tanulmányozási naplódba: Ha a gonoszság 

sohasem volt boldogság, akkor -------------------- mindig boldog-
sághoz vezet. Írj egy olyan szót az üres helyre, amely a legjobban 
kiegészíti a mondatot. Most sorolj fel számos olyan konkrét igaz-
lelkű cselekedetet, amelyek érzéseid szerint szintén kiegészíthet-
nék az üres helyet a mondatban (például mások szolgálata). Írd 
le a saját bizonyságodat arról, ahogy tanúja voltál annak, hogy 
ezen igazlelkű cselekedetek némelyike boldogsághoz vezet.

Fontos megérteni, hogy az igazlelkűségből származó 
boldogság nem mindig azonnali, állandó vagy folya-
matos itt, a halandóságban. Azonban az a személy, aki 
összhangban van az Úr tanításaival és parancsolataival, 
mindig békét és boldogságot nyer az Ő módján és 
időzítése szerint.

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

Tanulmányoztam az Alma 40–41-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
Megoldókulcs a párosító feladathoz: (1) c, (2) a, (3) b.

20. RÉSZ: 3. NAP

Alma 42
Bevezetés
Alma azzal zárta küszködő fiának, Koriántonnak adott 
tanácsait, hogy elmagyarázta neki, hogy Mennyei 
Atyánk lehetőséget biztosított a vétkezők számára arra, 
hogy irgalmat nyerjenek. Arról a büntetésről tanította 
fiát, amelyet az igazságosság törvénye követel a bűnért. 
Ezután bizonyságot tett arról, hogy Jézus Krisztus 
„kielégít[i majd] az igazságosság követelményeit” 
(Alma 42:15) azáltal, hogy szenved mindazokért, akik 
bűnt követtek el és hajlandóak bűnbánatot tartani. Az 
Úr könyörületet biztosít a bűnbánók számára.

Alma 42:1–14
Alma az igazságosság törvényéről tanítja Koriántont
Egy pillanatra hunyd be a szemedet, és gondold át, mi-
lyen lehet majd, amikor elérkezik a végső ítéleted ideje. 
Miközben végigtekintesz az életeden, szeretnéd, hogy 
a végső ítélet tisztességes legyen? Miért szeretnéd, 
hogy az utolsó ítéleted tisztességes legyen?

Most gondold át, mit jelent a tisztességes szó. A tisztes-
séges szó egyik jelentése az, hogy azt kapod, amit meg-
érdemelsz; a tisztesség ilyen értelemben a szentírásbeli 
igazságosság szóval rokon.
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 1. Rajzolj egy egyszerű mérleget a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódba, az itt láthatóhoz hasonlóan. Majd írd 

fel az igazságosság kifejezést a rajzod alá. Hagyj helyet a naplód-
ban további címkéknek is a rajzhoz, miközben folytatod a leckét.

Az igazságosság elvének jobb megértéséhez segíthet, 
ha elolvasod a következő magyarázatot Dallin H. Oaks 
eldertől, a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az igazságosság sok jelentéssel bír. Az 
egyik jelentése az egyensúly. Az igazsá-
gosság népszerű jelképe az egyensúlyban 
lévő mérleg. […]

Minden olyan szentírás, mely arról szól, 
hogy az ember a cselekedetei szerint ítél-

tetik meg, azon az alapfeltevésen nyugszik, hogy min-
denki megérdemli az igazságosságot” („Sins, Crimes, 
and Atonement” [address to CES religious educators, 
Feb. 7, 1992], 1).

Alma fia, Koriánton, aggódott amiatt, hogy az utolsó 
ítélet vajon igazságos lesz-e. Olvasd el az Alma 42:1-et, 
és jelöld meg benne, hogy miről gondolta Koriánton, 
hogy igazságtalan vagy tisztességtelen az utolsó ítélet 
kapcsán.

Emlékezz vissza, hogy Koriánton különböző bűnöket 
követett el, melyek közül néhány igen súlyos volt (lásd 
Alma 39:2–3); ezért Korinánton lehet, hogy azt kívánta, 
illetve azt remélte, hogy igazságtalan megbüntetni a 
bűnösöket.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogy 
szerinted miért aggódnak amiatt azok, akik nem bánták 

meg bűneiket, hogy az ítéletnél azt kapják, amit megérdemelnek.

Az Alma 42:2–11-ben Alma azzal válaszolt Korinánton 
aggályára, hogy elmondta, hogy Ádám bukása fizikai 
halált (a test és a lélek szétválását a test halálakor) és 
lelki halált (Istentől való eltávolodást) is hozott. Éppen 
ezért szükséges volt, hogy terv készüljön az emberi-
ség kiszabadítására e bukott állapotból, különben az 
egész emberiség bűnös állapotban maradna, és örökké 

nyomorult lenne az igazságosság követelményei értel-
mében.

Olvasd el az Alma 42:12-t, és keresd meg, mi okozta 
azt, hogy az emberiség bukott állapotba került. Most 
olvasd el az Alma 42:14-et, és jelöld meg az enge-
detlenségünk következményeit, amelyeket az igaz-
ságosság követel meg. A mérleg képénél, amelyet a 
szentírás-tanulmányozási naplódba rajzoltál, írd fel a 
Törvényszegés – engedetlenség vagy bűn kifejezést a mér-
leg bal karjához, a Büntetés – kivágattatva Isten színe elől 
kifejezést a jobb karjához.

 3. Olvasd el az Alma 42:18-at. Válaszold meg a követ-
kező kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent a „lelkiismeret-furdalás” (Alma 42:18)?
 b. Mire vezethet bennünket a lelkiismeret-furdalás?

Alma tanításai alapján, mit követel az igazságosság 
törvénye, amikor valaki engedetlen? (Engedetlensé-
günk miatt az igazságosság törvénye megköveteli, 
hogy sajnálatot érezzünk és kivágattassunk Isten 
jelenlétéből.) Gondolj egy pillanatra egy olyan alka-
lomra, amikor megbánást és bánatot éreztél, illetve a 
Szentlélek visszahúzódását tapasztaltad valamilyen 
helytelen tetted miatt. Képzeld el, milyen lehet, ha 
ezt beszorozzuk mindazon helytelen cselekedetekkel, 
amelyeket valaha elkövettél, majd gondolj bele, hogy 
milyen lehet, amikor ez az érzés örökké veled marad.

Alma tanításai alapján, szeretnéd, ha a végső ítélet 
kizárólag az igazságosságra épülne? Azt akarod kapni, 
amit „megérdemelsz” a helytelen tetteidért?

Alma 42:15–31
Alma a könyörület tervéről tanítja Koriántont
Isten egyik mennyei tulajdonsága az, hogy igazsá-
gos. Az igazságosság követelményei Mennyei Atyánk 
minden gyermekét vádolják, és nem teszik lehetővé, 
hogy bármelyikünk is Ővele éljen bűnös állapotunk-
ban. Gondold át a következő kérdéseket: Van bármi-
lyen mód arra, hogy az igazságosság e követelményeit 
kitöröljük vagy elvessük?

Sokan úgy válaszolnának erre a kérdésre, hogy ha 
bűnbánatot tartunk, akkor nem kell elszenvednünk a 
bűneink következményeit. Bár ez a válasz végső soron 
igaz, fontos megérteni, hogy a következmények kitör-
lése vagy elengedése nem lenne igazságos, hiszen az 
igazságosság követelményei nem kerülnének kielégí-
tésre. Alma azt tanította, hogy a büntetés elengedése 
anélkül, hogy megfelelnénk az igazságosság követel-
ményeinek, nem lehetséges. Olvasd el az Alma 42:25-
öt, és keresd meg, mi történne, ha Isten egyszerűen 
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„Az örökkévaló törvény szerint nem lehet 
irgalmat gyakorolni, hacsak nincs valaki, 
aki hajlandó és képes is átvállalni az adós-
ságunkat, megfizetni az árat, és rendezni 
a megváltásunkhoz szükséges feltételeket.

Ha nincs közbenjáró, ha nincs egy bará-
tunk, akkor az igazságosság súlyának teljes egészében, 
kíméletlenül és kétségtelenül minket kell terhelnie. 
Legyenek bár jelentéktelenek vagy rendkívül súlyosak, 
minden vétkünkért teljes egészében fizetni fogunk, a 
legutolsó fillérig.

Legyünk azonban tudatában a következőnek: Az igaz-
ság, a dicsőséges igazság azt hirdeti, hogy létezik egy 
ilyen Közbenjáró. […]

Őáltala teljes mértékben gyakorolhatják velünk szem-
ben az irgalmat, anélkül, hogy megsértenék az igazság 
örök törvényét. […]

Azonban nem nyerünk automatikusan irgalmat. Az 
Ővele kötött szövetség által kapjuk meg. Az Ő feltéte-
leinek, az Ő nagylelkű feltételeinek kell megfelelnünk” 
(„The Mediator,” Ensign, May 1977, 55–56).

Alma Korinántonhoz intézett szavainak zárásaként 
mindent összegzett, amit addig megpróbált megtaní-
tani fiának. Olvasd el az Alma 42:26–31-et, és jelöld 
meg, mit kívánt Alma Koriántonnak, amikor utóbbi 
megértette mindazon tanokat és tantételeket, amelye-
ket Alma ebben a fejezetben tanított neki. Figyeld meg, 
hogy Alma arra vágyott, hogy Koriánton ne magya-
rázza a bűneit, hanem inkább engedje, hogy az igazsá-
gosságra, az irgalomra és az engesztelésre vonatkozó 
tanok és tantételek „teljes befolyást gyakorolj[anak] a 
szív[ében]” (Alma 42:30). Hogyan engedheted, hogy 
e tanok és tantételek teljes befolyást gyakoroljanak a 
szíveden?

 5. Írd le gondolataidat a következő kérdésről a szentírás-
tanulmányozási naplódba: Mit mondanál a Szabadítónak, 

elvenné a bűn következményeit, és az igazságosságot 
figyelmen kívül hagyná.

Gondolkozz el a következő kérdésen, mielőtt elolvasod 
az Alma 42:15-öt a válaszért: Ha nem lehet elvenni a 
bűneinkért járó büntetést, akkor hogyan lehet egy-
általán nyugodt a lelkiismeretünk úgy, hogy vissza is 
állíttassunk Isten színe elé?

Segíthet, ha megérted, 
hogy a „kielégítse az 
igazságosság követel-
ményeit” kifejezés azt 
jelenti, hogy eleget tesz 
az igazságosság által 
megkövetelt bünte-
tésnek, vagy megfizeti 
annak árát.

Az Alma 42:15-ből a 
következőket tudjuk 
meg: Jézus Krisztus en-
gesztelése kielégíti az 
igazságosság követel-
ményeit, így az irgalom 
a bűnbánóra is kiter-
jed. Fejezd be a rajzot a 
mérlegről a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban 

azzal, hogy felírod a Az irgalom – Jézus Krisztus engeszte-
lése – kielégíti kifejezést a „Büntetés…” alá.

 4. Képzeld el, hogy az egyik barátod a bűnei okozta te-
hertől szenved. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd 

le, hogyan mondanád el neki, miként teszi lehetővé Jézus Krisztus 
engesztelése, hogy az irgalom mindannyiunkra kiterjedjen.

Gondold át, mit jelent számodra az a tudat, hogy a 
Szabadító önként elszenvedte az igazságosság által 
megkövetelt büntetést helyettünk, hogy irgalmat kap-
hassunk.

Olvasd el az Alma 42:22–24-et, és jelöld meg, mit 
követel Jézus Krisztus azért, hogy az irgalom ránk is 
kiterjedhessen. Az „igazán töredelmesek” kifejezés a 
24. versben az őszinte bűnbánatot gyakorlókra utal. Az 
olvasottak alapján fejezd be a következő tantételt: Ha 
bűnbánatot tartunk, akkor --------------------nyerünk 
Jézus Krisztus engesztelése által.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumából 
közbenjáróként utalt Jézus Krisztusra: A közbenjáró 
olyasvalaki, aki két fél között áll, hogy segítsen meg-
oldani egy ellentétet. Szavai olvasása közben keresd 
meg, milyen módon szükséges a Szabadító ahhoz, 
hogy az irgalom kiterjedjen a bűnösre:

A kérdéseken való elmélkedés 
a szentírások tanulmányozása 
során gondolkodásra késztet, 
ami felserkenti a vágyadat, 
hogy a válaszok után kutass 
a szentírásokban. Leírhatod 
néhány megfontolandó kérdé-
sedet a szentírások tanulmá-
nyozása előtt. A szentírásokon 
való elmélkedés fejleszti azon 
képességedet hogy megértsd 
a tanételeket és igazságokat, 
valamint alkalmazd azokat a 
saját életedben.

Elgondolkodni 
egy kérdésen
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ha lehetőséged nyílna személyesen kifejezni a háládat az érted 
hozott áldozatáért?

Fontos tudni, hogy Koriánton megbánta a bűneit, és 
végül nagy hatást gyakorolt az egyház növekedésére 
(lásd Alma 49:30).

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

Tanulmányoztam az Alma 42-t, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

20. RÉSZ: 4. NAP

Alma 43–44
Bevezetés
Az Alma 43–44-ben Mormon a lámániták és a nefi-
ták közötti harcokról kezdett írni. Amint Alma és fiai 
tovább szolgálták a népet, a zorámiták csatlakoztak 
a lámánita seregekhez, és megtámadták a nefitákat. 
Moróni kapitány hitről és bölcsességről tett tanúságot, 
amikor megvédte a nefitákat a lámánita sereg ellen. 
Annak ellenére, hogy a nefita sereg számbeli hátrány-
ban volt, felkészültségük és Jézus Krisztusba vetett 
hitük biztosította a szükséges előnyt számukra a csatá-
ban. Amikor a lámániták felismerték a biztos vereséget, 
békét kötöttek, és egy időre elhagyták az országot.

Alma 43
Moróni kapitány előkészületei és stratégiája segít 
meghiúsítani a lámánita sereg terveit

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorold fel a jö-
vőre vonatkozó terveidet, céljaidat és vágyaidat. Írás köz-

ben gondolkodj azon, milyen lelki célokat és vágyakat tudsz 
hozzáírni, úgymint a misszió, a templomi házasság és a család.

Miután végeztél a listával, határozd meg azokat a 
vágyakat és célokat, amelyeket érzéseid szerint Sátán 
nem szeretné, hogy megvalósíts. Miközben az Alma 
43–44-et tanulmányozod, keress olyan tantétele-
ket, amelyek segíthetnek megvalósítani az igazlelkű 
céljaidat, a gonosz ezek megakadályozására irányuló 
erőfeszítései ellenére is.

Az Alma 43:1–4-ben Alma azon erőfeszítései elle-
nére, hogy a zorámitákat visszahozza az egyházba, 
sokan csatlakoztak közülük a lámánitákhoz azon 

előkészületükben, hogy megtámadják a nefitákat. Ol-
vasd el az Alma 43:5–8-at, és határozd meg a lámánita 
vezér, Zerahemna „terveit”. Megjelölheted Zerahemna 
szándékait, amint megtalálod őket. Gondold át, hogy 
Zerahemna nefiták elleni tervei és vágyai miként ha-
sonlíthatók Sátán ellened irányuló terveihez.

Ezután olvasd el az Alma 43:9–11-et, és határozd meg 
a nefiták terveit és vágyait, majd pedig gondolkozz el 
azon, hogy miben hasonlítanak e vágyak a te igazlelkű 
vágyaidhoz.

Moróni kapitány – a nefita seregek főkapitánya – 
felkészítette népét, hogy megvédjék országukat és 
családjaikat Zerahemna gonosz szándékaitól. Olvasd el 
az Alma 43:16–19-et, és keresd meg, milyen előkészü-
leteket tettek a nefiták és Moróni kapitány.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba rajzold le azt a 
két dolgot, amelyet Moróni az embereinek adott, hogy 

felkészítse őket a harcra.

Most olvasd el az Alma 43:20–22-t, hogy lásd, mi-
ként reagáltak a lámániták a nefiták előkészületeire. 
Gondold át, miért vonultak vissza a lámániták annak 
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 5. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor az Úr segítségét tapasztaltad az igaz-

lelkű céljaid elérésében.

Alma 44
A nefiták győzelme után Moróni kapitány azt parancsolja a 
lámánitáknak, hogy lépjenek békeszövetségre
Emlékezz vissza, hogy az Alma 43-ban, amikor Moróni 
kapitány látta, hogy a lámánitákat bekerítették és azok 
megrémültek, azt parancsolta az embereinek, hogy 
hagyják abba a harcot. Olvasd el Moróni szavait az 
Alma 44:1–6-ból, és keresd meg, kinek tulajdonította 
Moróni a nefiták győzelmét.

 6. Moróni Alma 44:4–6-ban található bizonysága alap-
ján írj egy igazságot a szentírás-tanulmányozási nap-

lódba, amely segíthet szembenézni a lelki csatáiddal.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke megígérte a fiataloknak, hogy az Úr megvédel-
mezi őket, amikor hithűek maradnak. Miközben e sza-
vakat olvasod, jelöld meg azokat a részeket, amelyek 

ellenére, hogy számbeli fölényben voltak a nefitákkal 
szemben.

Amikor a Mormon könyve fizikai csatáiról szóló beszá-
molókat tanulmányozzuk, ezeket azokhoz a lelki csa-
tákhoz hasonlíthatjuk, amelyekkel mi nézünk szembe.

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit tanulhatsz Moróni háborús előké-

születeiből arról, hogy miként védekezhetsz Sátán támadásai és 
kísértései ellen?

Miután a lámániták visszavonultak, Moróni nem tudta, 
hol támadnak ellenségei legközelebb. Ha Moróni he-
lyében lennél, mit tennél, hogy megpróbálj felkészülni 
a következő támadásra?   
 

Olvasd el az Alma 43:23–24-et, hogy megtudd, mit tett 
Moróni.

Moróni példájából a következőket tudjuk meg: Ha 
igyekszünk megismerni és követni a prófétai ta-
nácsot, akkor képesek leszünk jobban megvédeni 
magunkat a gonosz ellen. Éppúgy, ahogyan Alma 
próféta képes volt megmondani Moróninak, hogyan 
védje meg a nefitákat az ellenségeiktől, az Úr ma élő 
prófétái is megtanítják nekünk azt, hogyan védhetjük 
meg magunkat a gonosz lelki támadásaival szemben.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj néhány mon-
datot arról, milyen prófétai tanács adatott az utolsó na-

pokban, amelyet ha megszívlelünk, akkor segíthet neked 
megvédeni magadat a Sátán terveivel és kísértéseivel szemben.

Az Alma 43:25–43 feljegyzése szerint, Moróni a prófé-
tától kapott tudás szerint cselekedett, amikor megosz-
totta a seregét, és elrejtette őket az érkező lámániták 
útjában. Amikor a lámániták közeledtek, a nefita sereg 
egyik fele megtámadta és a Sidon folyó felé űzte a 
lámánitákat. Miután a lámániták átkeltek a folyón, a 
nefita sereg másik fele támadta meg őket. Amikor a 
lámániták látták, hogy bekerítették őket, olyan bőszen 
harcoltak, hogy a nefiták kezdtek megtörni.

Az Alma 43 hátralévő részének tanulmányozásából 
további tantételeket ismerhetsz meg arról, hogyan 
valósíthatod meg az igazlelkű céljaidat és vágyaidat. 
Olvasd el az Alma 43:43–54-et, és vesd össze, mi adott 
erőt a lámánitáknak és mi a nefitáknak.

Gondold végig, miben volt jobb az az ok, amiért a 
nefiták harcoltak, a lámániták ügyénél. Miközben 
összevetjük Morónit és hithű seregét a saját csatáinkkal 
a gonosz ellen, megtanuljuk, hogy amikor segítsé-
gért imádkozunk igazlelkű terveink és vágyaink 
megvalósításához, akkor Isten segít nekünk ezek 
elérésében.
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nyugalmat nyújtanak neked, és amelyeket különösen 
találónak érzel magadra.

„A fiatalok ma ellenséges területen 
nevelkednek, ahol egyre alacsonyabbak 
lesznek az erkölcsi normák. Azonban az 
Úr szolgájaként megígérem nektek, hogy 
védve lesztek az ellenség támadásaitól, ha 
hallgattok a Szent Lélektől érkező 

késztetésekre.

Öltözzetek erkölcsösen, beszéljetek tisztelettudóan, 
hallgassatok felemelő zenét! Kerüljetek minden er-
kölcstelenséget és személyiséget lealacsonyító szokást! 
Vegyétek kézbe az életeteket, és utasítsátok magatokat 
hősiességre! Mivel oly nagy szükségünk van rátok, 
figyelemre méltó áldásokban lesz részetek. Szerető 
Mennyei Atyátok mindig rajtatok tartja a szemét!” 
(Tanács a fiataloknak. Liahóna, 2011. nov. 18.).

Az Alma 44:7–10-ben Zerahemna kijelentette, hogy 
szerinte nem Isten volt a nefiták erejének forrása. Fel-
ajánlotta, hogy a lámániták leteszik a fegyvert, de nem 
volt hajlandó szövetséget kötni a békére. Olvasd el 
Moróni válaszát az Alma 44:11-ből. Gondold át, hogy 
szerinted miért volt olyan fontos Moróninak, hogy a 
lámániták szövetséget kössenek a békére.

Míg a lámániták közül sokan szövetséget kötöttek 
a békére, Zerahemna a maradék embereit a Moróni 
serege elleni csatára tüzelte. Amikor a nefiták lecsaptak 
a lámánitákra, és kezdték lemészárolni őket, Zera-
hemna látta, hogy serege hamarosan elpusztul, így 
ígéretet tett, hogy szövetséget köt a békére (lásd Alma 
44:12–20).

 7. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, hogyan 
alkalmazod majd az ezen leckében tanult néhány tanté-

telt és igazságot, hogy megvédd magad a gonosz kísértései és 
támadásai ellen, valamint hogy megvalósítsd igazlelkű vágyaidat 
és céljaidat.

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

Tanulmányoztam az Alma 43–44-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

21. RÉSZ: 1. NAP

Alma 45–49
Bevezetés
Miután Alma átadta végső utasításait fiának, Hélamán-
nak, eltávozott Nefi népétől, és többé nem hallottak 
felőle. Az ezt követő nehéz időkben Hélamán és Mo-
róni kapitány lettek a nefiták lelki és katonai vezetői. 
Amalikiás, a lámánita vezér, önző módon hajszolta 
hamislelkű vágyait, az ördög módszereihez hasonló 
taktikákat használva. Moróni kapitány felkészítette 
népét, hogy e veszedelmes időkben is legyenek hűek 
Istenhez.

Alma 45
Hélamán hisz atyja, Alma szavainak, és elkezdi szolgálatát
Emlékezz vissza egy, a szüleiddel vagy a papsági 
vezetőddel folytatott interjúra. Gondolj arra, milyen 
kérdéseket tettek fel. Mielőtt Alma eltávozott volna az 
országból, három fontos kérdést tett fel Hélamánnak. 
Olvasd el az Alma 45:2–7-et, és keresd meg, illetve 
jelöld meg e kérdéseket: (A „szavak”, amelyekre Alma 
hivatkozott a 2. versben az Alma 37:1-ben találhatóak.) 
Gondold át, hogyan válaszolnád meg Alma kérdéseit: 
Hiszel a szentírásokban? Hiszel Jézus Krisztusban? 
Betartod majd a parancsolatokat?

Miután Hélamán kijelentette bizonyságát, Alma a ne-
fiták jövőjéről beszélt neki. Pusztulásukról, és minden 
olyan nép pusztulásáról prófétált, akik megérnek a 
gonoszságban e kiválasztott földön. Olvasd el az Alma 
45:16-ot, majd fontold meg a következő igazságot 
ebből a versből: Az Úr a legcsekélyebb mértékű 
elnézéssel sem tekinthet a bűnre.
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Segítségképpen e tantétel megértéséhez, emlékezz 
vissza, hogy a Szabadító az engesztelésén keresztül 
megfizette az összes bűnünk árát, ha bűnbánatot 
tartunk és az Ő megbocsátására törekszünk. Isten 
semmilyen mértékben sem tűrheti meg a bűnt. Mivel 
azonban a Szabadító hajlandó volt szenvedni helyet-
tünk, nem kell a saját bűneinkért szenvednünk, ha 
megbánjuk azokat.

Olvasd el a Tan és a szövetségek 1:31–33-at. Keresz-
tutalásként felírhatod ezeket a verseket az Alma 45:16 
mellé.

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen érzéseid vannak a Szabadító 

iránt, amikor arra gondolsz, hogy hajlandó volt megfizetni a bű-
neid árát?

Az Alma 45:20–24-ben található feljegyzés szerint 
Hélamán megkezdte szolgálatát az Úr prófétájaként és 
az egyház vezetőjeként. Ő és más egyházi vezetők pa-
pokat és tanítókat jelöltek ki szerte a gyülekezetekben, 
azonban az ellenkezés és az egyre növekvő kevélység 
miatt az emberek nem voltak hajlandóak hallgatni a 
vezetőikre.

Alma 46
Moróni kapitány összehívja az igazlelkűeket, hogy 
megvédjék jogaikat és vallásukat
Az Alma 46:1–7 feljegyzése szerint néhányan dühö-
sek voltak Hélamánra és fivéreire, és úgy döntöttek, 
elhagyják az egyházat, és egy gonosz ember, Amalikiás 
követői lesznek, aki király akart lenni. Olvasd el az 
Alma 46:8–10-et, és keresd meg, milyen tanulságot 
szeretett volna Mormon, ha levonunk ebből a veszé-
lyes helyzetből.

Hogy segítsen megvédeni a nép szabadságát, Moróni, 
aki a nefita seregek főkapitánya volt, megszaggatta 
köntösét, és egy darabjából elkészítette a „szabadság 
zászlaját”, hogy a szabadság védelmében hadba szó-
lítsa az embereket.

Olvasd el az Alma 46:12–13-at, és jelöld meg, mit írt 
Moróni a szabadság zászlajára. Keresd meg, hogyan 
készült az emberek elé tárni a szabadság zászlaját. 
Gondolkozz el azon, mit tanítanak ezek a versek 
nektek Moróni jelleméről? Olvasd el az Alma 48:11–13, 
17–18-at is, hogy további részleteket tudj meg  Moróni 
kapitány jelleméről. Megjelölheted Moróni azon jel-
lemvonásait, amelyeket szeretnél továbbfejleszteni a 
saját életedben.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj Moróni jel-
lemvonásai közül egyről vagy többről az Alma 46:12–13 

és az Alma 48:11–13, 17–18 alapján. Fejtsd ki, miért szeretnél 

rendelkezni ezekkel a tulajdonságokkal, és hogyan tudod kifej-
leszteni azokat.

Olvasd el az Alma 46:18–22-t, és keresd meg, hogyan 
válaszoltak az emberek Moróni felhívására, hogy har-
coljanak a szabadságért. A 20. versben leírt szövetség 
egy különleges ígéret volt, melyet a nefiták e csoportja 
tett Istennek.

Az Alma 46:20 szerint miért akarta Moróni, hogy a 
nefiták szövetséget kössenek Istennel arra, hogy meg-
védik jogaikat és vallásukat?   
 

Az Alma 46:28–37-ben található feljegyzés szerint 
a Moróni kapitányhoz csatlakozott nefiták elfogták 
Amalikiás seregét. Amalikiás és még néhányan azon-
ban elmenekültek, és a lámánitákhoz csatlakoztak. 
Amalikiás elfogott követői közül sokan szövetséget 
kötöttek a szabadság védelmére. Akik erre nem voltak 
hajlandóak, azokat megölték. A nefiták történetéből 
a következő tantételt ismerjük meg: Amikor Moróni 
kapitányhoz hasonlóan bátrak vagyunk a paran-
csolatok betartásában, akkor Isten megerősít és 
megáld bennünket.
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A csatát követően Moróni kapitány minden nefita 
toronyra felvonatta a szabadság zászlaját, hogy emlé-
keztetőként szolgáljon arra, aminek a védelmére szö-
vetséget kötöttek és amiért azt ígérték, hogy harcolnak 
(lásd Alma 46:36).

A fiatalság erősségéért füzetben az Első Elnökség azt 
mondta: „Drága fiatal férfiak és fiatal nők, nagy 
bizalommal vagyunk irántatok! Isten szeretett fiai 
és leányai vagytok, és Ő törődik veletek. Nagyszerű 
lehetőségek, ám hatalmas kihívások idején jöttetek a 
földre. Az ebben a füzetben található normák segíteni 
fognak nektek azon fontos döntésekben, melyeket 
most és a jövőben kell majd meghoznotok. Megígérjük 
nektek, hogy ha betartjátok a szövetségeket, melyeket 
kötöttetek, és ezeket a normákat, akkor megáldattok 
a Szentlélek társaságával, megerősödik a hitetek és a 
bizonyságotok, és egyre nagyobb boldogságra leltek” 
([2011], II.).

 3. Mindazok alapján, amiket az Első Elnökség fenti üze-
netéből megtudtál, válaszold meg a következő kérdéseket 

a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Milyen ígéreteket kapsz, ha betartod a megkötött evangéli-
umi szövetségeket, és A fiatalság erősségéért füzetben található 
normákat?
 b. Nézd meg A fiatalság erősségéért füzet tartalomjegyzékét, és 
válassz egy normát az abban szereplők közül. Milyen áldásokat 
hozott az életedre e norma betartása, illetve milyen áldások 
származhatnak ebből a jövőben?

Alma 47
Árulás és ármánykodás révén Amalikiás lesz a lámániták 
királya
Mit tennél, ha háború lenne, és valaki egy olyan 
könyvet adna át neked, amely megjeleníti, mit tervez 
az ellenséged a családod és te magad elpusztítására? 
Az Alma 47 némi betekintést nyújt az ellenségünk, az 
ördög tervébe.

Az Alma 47 sok ármánykodást jegyez fel, amelyeket 
Amalikiás alkalmazott, hogy a lámániták királya lehes-
sen, hogy aztán háborúra vezesse a lámánita seregeket 
a nefiták ellen. Végső célja az volt, hogy a nefitákat 
rabságba hajtsa, és ő legyen a királyuk.

Amalikiás és követői először Nefi földjére mentek, 
ahol a lámániták éltek. A lámániták királya harcolni 
szeretett volna a nefitákkal, de népe közül sokan féltek 
ettől. Így a király Amalikiást kérte fel, hogy kénysze-
rítse az ódzkodó lámánitákat a harcra. Amalikiás a 
hegyi menedékhez vonult, ahová ezek az emberek 
menekültek, azonban nem azzal a szándékkal, hogy a 
királynak segítsen. Ő akart a rettegő lámániták veze-
tője lenni úgy, hogy kicsalja vezetőjüket, Lehontit, a 

hegyi menedékéből. Amalikiás meg akarta mérgezni 
Lehontit, miután lejött.

Tanulmányozd az Alma 47:10–12-t. Hány alkalom-
mal kísérelte meg Amalikiás rávenni Lehontit, hogy 
elhagyja a biztonságos menedéket? Olvasd el az Alma 
47:17–19-et is. Hogyan ölte meg Amalikiás Lehontit, 
miután az lejött a hegyről?

Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából arról tanított, hogy napjaink-
ban az emberek úgy próbálják lerombolni 
a hitünket és a bizonyságunkat, hogy 
rávesznek bennünket, hogy hagyjuk el a 
lelki biztonságot nyújtó menedékünket, és 

lépjünk az ördög területére: „A Mormon könyvében 
olvashatunk Lehontiról és embereiről, akik a hegytetőn 
vertek tábort. Az áruló Amalikiás arra kérte Lehontit, 
hogy »jöjjön le« és találkozzon vele a völgyben. Amikor 
azonban Lehonti elhagyta a biztos helyet, »apránként« 
addig mérgezték, amíg meg nem halt, serege pedig 
Amalikiás kezére került (lásd Alma 47). Néhányan 
vitákkal és vádakkal próbálnak meg csalit dobni elénk, 
hogy elhagyjuk a »magasabban fekvő« helyet. A 
magasabban fekvő hely az, ahol világosság van. […] Az 
a biztonságos terület. Ott van az igazság és a tudás” 
(Keresztény bátorság: a tanítványság ára. Liahóna, 
2008. nov. 74.).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan igyekszik a Sátán lecsalogatni bennünket a maga-
sabb lelki területről?
 b. Szerinted Sátán „apránként” próbálja arra csábítani a fiatalo-
kat, hogy feladják a normáikat? Milyen példát tudsz mondani 
arra, ahogyan ezt igyekszik elérni?
 c. Milyen konkrét dolgot tehetsz, hogy a magasabban fekvő 
lelki helyen maradj? Milyen evangéliumi normán kell munkálkod-
nod, hogy ne engedj ebből „apránként”?

Ahogyan azt Amalikiással is tette, Sátán igyekszik el-
pusztítani bennünket, és apránként csábít minket 
arra, hogy egyre alacsonyabbra engedjük a normá-
inkat.

Alma 48–49
Moróni kapitány arra buzdítja a nefitákat, hogy erősítsék 
meg magukat fizikailag és lelkileg is
Amíg Amalikiás „ármánykodással és megtévesztéssel” 
(Alma 48:7) igyekezett hatalmat szerezni a lámáni-
ták és a nefiták felett, Moróni egészen más módon 
cselekedett. Olvasd el az Alma 48:7–10-et, és keresd 
meg, mit tett Moróni, amikor megtudta, hogy hama-
rosan Amalikiás vezeti majd a lámánita seregeket a 
nefiták ellen. Ezeket a gondolatokat be is jelölheted: 
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(1) Felkészítette az embereket, hogy hűek legyenek
Istenhez a nehézségek idején (lásd 7. vers). (2) Segített
az embereknek megerősíteni azokat a területeket, ahol
gyengék voltak (lásd 8–9. vers). (3) Felkészítette az em-
bereket, hogy támogassák és védelmezzék a „kereszté-
nyek ügyét” (lásd 10. vers).

Éppúgy, ahogyan Moróni segített népének felké-
szülni a nehéz időszakokra, és kitartani azokban, az 
egyházi vezetők is így adnak tanácsot napjainkban, 
hogy segítsenek nekünk felkészülni a nehézségekkel 
teli időszakokra. Leírhatod a következő igazságot a 
szentírásaidba, az Alma 48:7–10 mellé: Amikor az Úr 
szolgáinak tanácsát követjük, felkészültek leszünk 
az élet nehézségeire.

A lámániták kezdetben azt tervezték, hogy Ammoniha 
városát támadják meg, majd pedig Noé városát, ame-
lyek gyenge nefita városok voltak. Olvasd el az Alma 
49:4–5-öt, és nézd meg, hogyan reagáltak a lámániták, 
amikor látták a nefiták előkészületeit Ammoniha váro-
sánál. A lámániták úgy döntöttek, hogy nem támadják 
meg a várost, mert jól fel volt készítve a támadás ellen. 
Olvasd el az Alma 49:12–14-et, és nézd meg, hogyan 
reagáltak a lámániták, amikor megpróbálták megtá-
madni Noé városát.

 5. Szánj néhány percet arra, hogy áttekints többet is a
legutóbbi általános konferenciai beszédek közül (a Liahó-

nából ). A szentírás-tanulmányozási naplódban összegezd az 
egyik vagy az összes beszélőtől származó tanácsokat. Hogyan se-
gíthetnek ezen tanácsok az életedben bekövetkező nehéz idősza-
kokra való felkészülésben? Hogyan alkalmazhatod ezeket a 
tanácsokat az életedben?

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

Tanulmányoztam az Alma 45–49-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

21. RÉSZ: 2. NAP

Alma 50–52; 54–55
Bevezetés
Moróni kapitány a városok megerősítésével segítette 
tovább népe védekezését. A nefiták sikeresek voltak a 
lámánitákkal szemben, egészen addig, mígnem lázadás 
és gonoszság kezdte gyengíteni őket. Moróni erőfeszí-
tései ellenére, melyekkel igyekezett egységesíteni és 

megvédeni a népet, a nefiták sok várost veszítettek az 
egymás közötti ellenkezés miatt. Végül Moróni, Teán-
kum és Lehi visszafoglalták Mulek városát, és legyőz-
ték az egyik legnagyobb lámánita sereget. Ammoron, a 
lámániták gonosz vezetője, megkísérelt fogolycseréről 
tárgyalni, de Moróni vérontás nélkül kiszabadította a 
nefita rabokat. Moróni szilárdan kitartott, és nem alku-
dozott Ammoronnal és követőivel.

Alma 50–51
A nefiták erősödnek és gyarapodnak, amikor 
engedelmesek az Úrnak és egység uralkodik közöttük
Gondolj egy olyan időszakra az életedben, amikor vala-
milyen kihívás legyőzésével küszködtél, például kísér-
téssel, egészségügyi problémával, iskolai gonddal vagy 
a barátaiddal, illetve családtagjaiddal való kapcsolatodat 
érintő kihívással. Előfordult, hogy azt kívántad, bárcsak 
nagyobb lelkierőd lett volna az adott időszakban?

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökség-
ből azt mondta: „Ahogy egyre erősödnek 
a minket körülvevő [bűnös] erők, az 
egykor elegendő lelkierő már nem lesz 
elég. És bármilyen mértékű növekedést is 
gondoltunk korábban lehetségesnek a 

lelki erő tekintetében, annál még nagyobb áll majd a 
rendelkezésünkre. A lelki erő szükségessége és elnye-
résének lehetősége is oly gyorsan növekszik majd, amit 
saját felelősségünkre becsülhetünk csak le” („Always” 
Ensign, Oct. 1999, 9).

A nefiták által tett harci előkészületek segíthetnek 
nekünk a következő igazság megismerésében: Ha 
lelkileg felkészülünk, akkor legyőzhetjük az élet 
kihívásait.

Nézd át az Alma 50:1–6-ot. Mit tettek a nefiták, hogy 
erődítményeket építsenek a városaik körül? Olvasd el 
az Alma 50:7-et. Mit tettek még a nefiták, hogy felké-
szüljenek a csatára?

A nefiták erődítményeket építettek, amelyek erőt 
biztosítottak számukra a komoly nehézségek idején. 
Azzal követhetjük a példájukat, hogy már most lelki 
erőt építünk ki, hogy a nehézségek idején meglegyen a 
szükséges erőnk. A lelki erőt a leghatékonyabban a kö-
vetkezetes, napi erőfeszítések építik. Olyan tevékenysé-
gen keresztül leszünk lelkileg erősek, mint a rendszeres 
szentírás-tanulmányozás, az ima, az egyházi gyűlések 
látogatása, az elhívásaink betöltése, hálánk kifejezése 
Istennek, mások szolgálata, illetve ha figyelünk és meg-
szívleljük az egyházi vezetőink tanácsait.

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban egészítsd ki az
alábbi kijelentéseket:
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 a. Azzal tudok nagyobb lelki erőt kifejleszteni, hogy (sorold fel, 
mi mindent tehetsz).
 b. Következetesebben megteszem, hogy (válassz egy dolgot az 
imént elkészített listáról) --------------------mindennap a lelki 
erőm fejlesztése érdekében.

Olvasd el az Alma 50:19–23-at, és keresd meg, hogyan 
áldotta meg az Úr azokat a nefitákat, akik a napjaikban 
tapasztalt nehéz körülmények ellenére is hithűek vol-
tak Őhozzá. Ezt a tantételt le is írhatod e versek mellé: 
Az Isten iránti hűség még a zavaros időszakokban 
is áldásokat eredményez. Nézd meg az Alma 50:21-
et, hogy megtaláld, Mormon elmondása szerint mi 
okozta azt, hogy a nefiták elveszítették ezen áldásokat.

Abban az időben, amikor Moróni kapitány vezette a 
nefitákat a lámániták elleni csatákban, Pahorán lett a 
nefiták főbírája. Igazlelkű ember volt, aki azon mun-
kálkodott, hogy békét teremtsen az országban. Nefiták 
egy csoportja azonban szerette volna megváltoztatni 
a nefita törvényeket, hogy inkább király uralkodjon, 
ne pedig a bírák rendszere. Szavazásra bocsátották a 
kérdést, és a nép arra szavazott, hogy tartsák meg a 
bírák rendszerét. A „királypártiak” viszont nem akarták 
támogatni a nép döntését, hanem megtagadták, hogy a 

többi nefitával együtt harcoljanak, amikor a lámániták 
csatára jöttek. Moróninak kellett a seregeit a királypár-
tiak ellen vezetni, hogy rákényszerítsék őket a nefiták-
hoz való csatlakozásra. Ez jelentősen meggyengítette 
a nefitákat a lámániták elleni csatáikban (lásd Alma 
51:1–21).

Olvasd el az Alma 51:22–27-et, és keress bizonyítékot 
arra, hogy a királypártiak okozta ellenségeskedés miatt 
a lámániták ismét képesek voltak felülkerekedni a 
nefitákon. Gondold át a következő tantételt: A meg-
osztottság és a viszály elpusztítja a békét.

 2. Olvasd el az Alma 50:39–40-et, valamint az Alma 
51:22-t, és figyeld meg, milyen szorgalmasan igyekezett 

Pahorán és Moróni kapitány azon, hogy békét teremtsenek népük 
között. Gondolj egy olyan alkalomra az életedben, amikor ellen-
kezést tapasztaltál, akár a barátaid, családtagjaid, akár az iskola-
társaid vagy mások között. Gondold végig azt is, hogy milyen 
jellemvonásokkal bír az olyan ember, aki igyekszik békét terem-
teni. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy milyen 
tulajdonságai lehetnek a béketeremtő embernek.

Alma 52
Moróni és Teánkum közösen munkálkodnak a lámániták 
legyőzésén
Az Alma 51:33–34 feljegyzése szerint Amalikiást Teán-
kum ölte meg, aki a nefiták egyik legnagyobb katonai 
vezetője volt. Amalikiás halálát követően, testvére, Am-
moron vette át a parancsnokságot a lámánita seregek 
felett. Moróni utasította Teánkumot, hogy folytassa a 
Bőség földje északi részének megerősítését és védel-
mét, valamint hogy lehetőség szerint foglalja vissza a 
lámániták által elfoglalt nefita városokat (lásd Alma 
52:1–10). Olvasd el az Alma 52:15–17-et, és keresd 
meg, miért döntött úgy Teánkum, hogy nem támadja 
meg Mulek városát.

Teánkum tudta, hogy amikor az ellenség az erődít-
ményben van, akkor nehéz legyőzni. Ebből a történet-
ből a következő tantételt ismerjük meg: Ha elkerüljük 
a gonosz erődítményeit, akkor nagyobb eséllyel 
kerülhetjük el és állhatunk ellen a kísértéseknek.

 3. Milyen helyeket tekinthetünk a gonosz erődítményei-
nek? (Ezek olyan helyek vagy helyzetek, ahol bűnre hajló 

hatások érhetnek, ha odamész – például, egy olyan buli, ahol az 
emberek alkoholt isznak vagy nem helyénvaló filmet néznek.) 
Gyűjts össze néhány ilyen helyet a szentírás-tanulmányozási nap-
lódban. Írd le azt is, hogy szerinted miért kell elkerülnöd ezeket a 
helyeket.

Nehéz időszak volt ez a nefiták számára, mert a lá-
mániták sok nefita várost elfoglaltak, mialatt a nefiták 
a királypártiakkal harcoltak. A lámániták erődítmé-
nyekként használták ezeket a városokat, ezért nehéz 
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keress alkalmat arra, hogy személyesen elmeséld neki. 
Megoszthatod ezzel a személlyel a vastagon szedett 
tantételt is a fenti bekezdésben, és elmondhatod, hogy 
Moróni e tantétel egyik példája.

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

Tanulmányoztam az Alma 50–52; 54–55-öt, és a mai napon elvé-
geztem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

21. RÉSZ: 3. NAP

Alma 53, 56–58
Bevezetés
Hélamán és Moróni kapitány az ország eltérő része-
iben harcolt a lámánitákkal. Hélamán levelet küldött 
Moróninak, amelyben leírta seregének csatáit a lámá-
nitákkal, és kifejezte bizalmát és elégedettségét a 2060 
ifjú harcos hatalmas hitében. E nefita harcosok hitének 
és bátorságának köszönhetően az Úr segített nekik 
megnyerni a csatákat, és megáldotta őket bizonyosság-
gal és reménnyel csapásaik idején.

Alma 53; 56
Antipus és Hélamán legyőzik a lámániták legerősebb 
hadseregét
Mialatt Moróni kapitány az ország egyik részében 
harcolt a lámánitákkal, Hélamán egy másik részen 
vezette seregeit. Harcosai közé tartozott Ammon népé-
nek 2000 ifjú fia is. E fiatal férfiak szülei szövetségben 
fogadták meg, hogy soha többé nem emelnek fegyvert 
az ellenségeikre, fiaik azonban nem tartoztak e szövet-
ség alá, így segíthettek a nefita seregeknek (lásd Alma 
53:10–18).

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódba rajzold le a kö-
vetkező ábrát: Olvasd el az Alma 53:18–21-et, és keresd 

meg azokat a kifejezéseket, amelyek a 2000 ifjú által már a kato-
nai szolgálatukat megelőzően kifejlesztett jellemvonásait írják le. 
Sorold fel a talált kifejezéseket „A csatát megelőzően kifejlesz-
tett jellemvonások” fejléc alá. Ezeket a kifejezéseket be is jelöl-
heted a szentírásodban.

Antipus, a nefita hadvezér, jelentős lámánita túlerő-
vel szállt szembe, amikor seregével az országrészüket 

volt a nefitáknak visszafoglalniuk őket. Moróni tervet 
készített, hogy miként csalják ki a lámánitákat Mulek 
városából, hogy a nefiták ismét elfoglalhassák azt. 
Olvasd el az Alma 52:21–26-ot, hogy megtudd, mit tett 
Moróni és Teánkum.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódba írd le, mit tett 
Moróni és Teánkum, hogy elfoglalják Mulek városát (lásd 

Alma 52:21–26). Írd le azt is, hogy mit gondolsz Moróniról mint 
hadvezérről. Milyen szempontból volt ő jó hadvezér a nefiták 
számára?

Alma 54–55
Moróni megtagadja, hogy foglyokat cseréljen Ammoronnal, 
majd visszafoglalja Gid városát
A lámániták és a nefiták háborúja során mindkét fél 
sok hadifoglyot ejtett. Ammoron, a lámánita vezér, 
levelet küldött Moróninak, melyben azt javasolta, hogy 
cseréljenek hadifoglyokat. Moróni örömmel állt a fo-
golycsere elé, hiszen így visszatérhettek az elfogott ne-
fiták, és seregeinek nem kellett élelmezniük a lámánita 
foglyokat és gondoskodniuk róluk. (Lásd Alma 54:1–2.)

Ahogy azonban folytatódtak a levélváltások kettejük 
között, Ammoron üzenetében azt követelte, hogy 
a nefiták adják meg magukat, és engedjék, hogy a 
lámániták uralkodjanak felettük. Azt mondta, hogy a 
nefiták gyilkosok, és hogy a lámániták jogosan harcol-
nak ellenük. Azt is kijelentette, hogy nincs Isten. (Lásd 
Alma 54:16–24.)

Amikor Moróni megkapta ezt a levelet, egyből tudta, 
hogy Ammoron hazudik. Ammoron ugyanis tudta, 
hogy a lámánitáknak semmilyen igazlelkű okuk nincs 
a nefiták elleni harcra. Moróni így azt válaszolta, hogy 
nem cserél foglyokat, mert ezzel is csak erősítést adna 
a lámánitáknak. Igyekezett inkább valamilyen módot 
találni a nefita foglyok kiszabadítására fogolycsere 
nélkül. (Lásd Alma 55:1–2.)

Olvasd el az Alma 55:3–24-et, hogy megtudd, mit tett 
Moróni a nefita foglyok kiszabadításáért.

Amikor Moróni megtagadta, hogy behódoljon Ammo-
ron követeléseinek, és módot talált a nefita rabok ki-
szabadítására, ezzel megakadályozta, hogy a lámániták 
komoly előnyre tegyenek szert a nefitákkal szemben, 
sőt ehelyett ő szerzett komoly előnyt a nefiták számára. 
Az egyik igazság, melyet Moróni példájából tanulunk, 
ez: Ha bízunk az Úrban, és pontosan engedel-
meskedünk Neki, akkor Ő támogat bennünket a 
küzdelmeinkben.

Az Alma 55:3–24-ben található történet a szabadítás 
igen izgalmas leírása. Gondolkodj el azon, melyik csa-
ládtagodnak vagy barátodnak tetszene ez a történet, és 
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védelmezték, így igen megörült, amikor Hélamán a 
2000 ifjú harcossal a segítségére sietett (lásd Alma 
56:9–10).

Az ellenséggel vívott első csatájában a 2000 ifjú harcos 
magára vonta a lámániták legerősebb seregét, míg An-
tipus, a nefiták parancsnoka, hátulról üldözte a lámáni-
tákat. Antipus serege utolérte a lámánita sereget, akik 
megálltak, hogy harcba szálljanak velük. A továbbra 
is előre nyomuló ifjú harcosok észrevették, hogy a 
lámániták leálltak az üldözésükkel, de nem tudták, 
hogy a lámániták azért álltak-e meg, mert csapdába 
akarták csalni őket, hogy amikor visszafordulnak, ak-
kor elpusztítsák őket, vagy pedig azért álltak meg, mert 
Antipus serege beérte őket hátulról. Így aztán Hélamán 
nem tudta, hogy visszaforduljon-e, és megtámadja-e a 
lámánitákat. (Lásd Alma 56:29–43.)

Olvasd el az Alma 56:43–48-at, és keress olyan kife-
jezéseket, amelyek azokat a jellemvonásokat írják le, 
amelyeket e fiatal férfiak a csata kritikus időszakában 
mutattak. Sorold fel a talált szavakat a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban „A csata során tanúsított 
jellemvonások” fejléc alá. Ezeket a kifejezéseket be is 
jelölheted a szentírásodban.

Tanulmányozd az Alma 59:49–56-ot, hogy megtudd, 
mi történt, amikor a 2000 ifjú harcos visszatért, hogy 
csatázzon a lámánitákkal. Keress olyan kifejezéseket, 
amelyek a következő igazságot példázzák: Amikor 
hittel cselekszünk, erőt nyerhetünk Istentől.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan segíthet az ifjú harcosok jellemvonásainak magadban 
való kifejlesztése abban, hogy hittel cselekedj a kihívást jelentő 
helyzetekben?
 b. Írj le egy olyan esetet, amikor te (vagy az egyik ismerősöd) a 
hitetek szerint cselekedtetek, és erőt nyertetek Istentől egy ne-
héz helyzet sikeres kezeléséhez?

Alma 57
Hélamán serege visszafoglalja Antipára és Kuméni városát
Hélamán és serege képes volt visszafoglalni Antipára 
és Kuméni városát a lámánitáktól. Hélamán ez idő tájt 
erősítést kapott a seregéhez. Több ezer harcos csatlako-
zott a sereghez Zarahemla földjéről, valamint Ammon 
népének további 60 fia (lásd Alma 57:1–12).

Röviddel azután, hogy Hélamán serege elfoglalta 
Kuméni városát, a lámániták ismét megtámadták őket. 
Hélamán serege kemény küzdelem elé nézett, mely-
nek során a 2060 ifjú harcos komoly erőt biztosított az 
egész sereg számára. Olvasd el az Alma 57:19–21-et, 
hogy megtudd, milyen jellemvonásokat tanúsítottak az 
ifjú harcosok ebben a csatában. Hozzáadhatod ezeket 
a jellemvonásokat „A csata során tanúsított jellemvo-
nások” listához a szentírás-tanulmányozási naplódban, 
valamint bejelölheted őket a szentírásaidban.

 3. Az ifjú harcosok egyik meghatározó tulajdonsága az 
volt, hogy „pontosan” engedelmeskedtek (lásd Alma 

57:21). Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban:
 a. Szerinted mit jelent „pontosan” engedelmeskedni egy paran-
csolatnak?

A csatát megelő-
zően kifejlesztett 

jellemvonások

A csata során tanú-
sított jellemvonások

Ifjú harcos – Fiatal utolsó napi szent
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 b. Szerinted hogyan segítette az ifjú harcosokat a csata meg-
nyerésében az, hogy pontosan engedelmeskedtek a parancsno-
kuk szavának?
 c. Hogyan segít téged az életed lelki csatáiban, ha pontosan en-
gedelmeskedsz az Úr parancsolatainak?

A következő tantételt beírhatod a szentírásodba vagy a 
szentírás-tanulmányozási naplódba: Amikor ponto-
san engedelmeskedünk az Úrnak, akkor Ő meg-
erősít bennünket az életünk csatái során. Olvasd 
el a következő kijelentést Russell M. Nelson eldertől, 
a Tizenkét Apostol Kvórumából, aki elmondta, hogy 
miért olyan fontos „pontosan” engedelmeskedni Isten 
parancsolatainak:

„Találkoz[tok] majd olyan emberekkel, akik kivá-
lasztják, mely parancsolatokat tartják be, és melyeket 
hagyják figyelmen kívül és szegik meg. Én ezt az 
engedelmesség szempontjából büfé-megközelítésnek 
nevezem. Az ilyesfajta válogatás azonban nem műkö-
dik. Nyomorúsághoz vezet. Csak minden parancsolat 
betartása által készülhetünk fel az Istennel való talál-
kozásra. Az engedelmességhez hitre van szükség, és 
parancsolatainak betartása megerősíti ezt a hitet.

Az engedelmesség lehetővé teszi, hogy Isten áldásai 
akadálytalanul áradjanak. Ő fogságtól és nyomorú-
ságtól mentes szabadsággal áldja meg engedelmes 
gyermekeit. És még több világosságot ad nekik.

[…] Isten parancsolatainak betartása fizikai és lelki vé-
delmet nyújt” (Hittel nézz szembe a jövővel. Liahóna, 
2011. máj. 34–35.).

Olvasd el az Alma 57:25–27-et, és keress néhány okot 
arra, hogy az Úr miért nyújtotta ki hatalmát az ifjú 
harcosok védelmére. Mi teszi rád a legnagyobb hatást 
ezen ifjú harcosokkal kapcsolatban e versekben?

Még amikor igazlelkűek vagyunk, Isten akkor sem vé-
delmez bennünket a nehézségektől. Bár az ifjú harco-
sok megmenekültek a haláltól, mindegyikük megsérült 
(lásd Alma 57:25), és sok más igazlelkű nefitát megöl-
tek (lásd Alma 57:26). Isten azonban mindig megerősít 
bennünket a nehézségek idején, és megáld bennünket 
a számunkra szükséges dolgokkal. Végül pedig örök ál-
dásokat ad mindazoknak, akik betartják parancsolatait.

Alma 58
A nefita seregek bevárják az utánpótlást, majd 
visszafoglalják Manti városát
A lámánitákkal vívott csaták mellett Hélamán serege a 
csapások egy másik formájával is szembekerült. Csa-
táikat Zarahemlától távol vívták, amely a nefita állam 
központja volt. Hélamán serege megnyert néhány igen 
nehéz csatát, viszont nem kapták meg a szükséges 
élelmet, ellátmányt és a további katonákat a kormány-
zattól. Nem értették, hogy a kormányzat miért nem 
támogatja őket. (Lásd Alma 58:7–9.)

 4. Olvasd el az Alma 58:10–12-t, és válaszold meg a kö-
vetkező kérdéseket:

 a. Mit tettek a nefiták, amikor ezzel a nehéz helyzettel szembe-
sültek?
 b. Hogyan válaszolt az Úr az őszinte könyörgésükre és imáikra?
 c. Az Alma 58:12 szerint hogyan segített az Úr biztosítéka Héla-
mánnak és seregének?

Írd a következő tantételt a szentírásodba vagy a 
szentírás-tanulmányozási naplódba: Ha a nehézségek 
során Istenhez fordulunk, akkor isteni biztosíté-
kot kaphatunk, amely megerősítheti hitünket és 
reményt nyújthat nekünk.

Seregük gyengesége ellenére, Hélamán és harcosai 
képesek voltak elfoglalni Manti városát (lásd Alma 
58:13–41). Hélamán az Úr segítségének tulajdonította 
a sereg sikerét (lásd Alma 58:37).

Hélamán továbbra is ámult az ifjú harcosok sikeres-
ségén. Tanulmányozd az Alma 58:39–40-et, és keress 
olyan szavakat és kifejezéseket, amelyek megmutatják, 
milyen módon voltak bátrak az ifjú harcosok a nehéz 
körülmények között. Meg is jelölheted ezeket a szava-
kat vagy kifejezéseket a szentírásaidban.
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 5. Írj egy olyan alkalomról a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amikor Istenhez fordultál segítségért a nehé-

zség idején, és érezted az Ő támogatását.

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

Tanulmányoztam az Alma 53; 56–58-at, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

21. RÉSZ: 4. NAP

Alma 59–63
Bevezetés
Hélamán levelet írt Moróni kapitánynak, amelyben 
tájékoztatta őt a sereg erőfeszítéseiről, és segítséget kért 
a nefita kormányzattól. Moróni kapitány örvendezett, 
amikor tudomást szerzett Hélamán sikereiről, ugyan-
akkor dühös is volt a kormányzatra, amiért késlekedtek 
az erősítés elküldésével. Moróni kapitány számonkérő 
levelet írt Pahoránnak, a főbírónak. Válaszában Pahorán 
a kormányzat elleni lázadásról számolt be. Moróni a se-
gítségére vonult és legyőzte a lázadókat. A nefita seregek 
ezután egyesült erővel képesek voltak legyőzni a lámá-
nitákat. 14 évnyi háborúskodás után ismét béke honolt a 
nefiták országában, ami lehetővé tette, hogy Hélamán és 
fivérei az egyház felépítésére összpontosíthassanak.

Alma 59
A nefiták elveszítenek egy erődítményt, Moróni kapitány 
pedig gyászol a nép gonoszsága miatt
Amikor Moróni kapitány levelet kapott Hélamántól, 
amelyben seregének sikereiről írt, Moróni és emberei 
örvendeztek. Ezt követően Moróni levelet küldött Paho-
ránnak, a nefiták zarahemlai vezetőjének, arra kérve őt, 
hogy küldjön erősítést és utánpótlást Hélamánnak. De 
nem küldtek utánpótlást. Így aztán, amikor a lámániták 
Nefiha városára támadtak, Nefiha népe kénytelen volt 
elmenekülni, a lámániták pedig elfoglalták a várost.

Olvasd el az Alma 59:9–12-t, hogy megtudd, hogyan 
reagált Moróni a lámánita győzelemre. Megjelölheted 
a következő részt a szentírásaidban az Alma 59:9-
ben: „könnyebb egy várost tartani, hogy ne kerüljön a 
lámániták kezére, mint azt visszaszerezni tőlük”. Ebből 
a kifejezésből a következő tantételt ismerjük meg: 
Könnyebb és jobb hithűnek maradni, mint vissza-
térni a hithez, miután elhagytuk azt.

 1. Tanulmányozd a kifejezést, amelyet az Alma 59:9-ben 
megjelöltél, és a vastagon szedett tantételt az előző be-

kezdésben. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:
 a. Miért könnyebb elkerülni a káros anyagoktól való függőséget, 
mint legyőzni azt?
 b. Miért könnyebb megtartani a bizonyságunkat, mint vissza-
nyerni azt, miután elvesztettük?
 c. Miért lehet könnyebb egy embernek tevékenynek maradni az 
egyházban, mint az inaktivitásból visszatérni az egyházba?

Alma 60–62
Moróni Pahorántól a kormányzat hanyagságának okáról 
érdeklődik
Miután a lámániták elfoglalták Nefiha városát, Moróni 
kapitány úgy döntött, hogy kérdőre vonja Pahoránt, a 
zarahemlai főbírót. Olvasd el az Alma 60:17–24-et, és 
keresd meg azokat a vádakat, amelyeket Moróni hozott 
fel Pahoránnal és a zarahemlaiakkal szemben.

Olvasd el az Alma 60:23-at ismét, és figyeld meg 
Moróni kapitány utalását arra, hogy „először a belső 
edényt kell megtisztítani”. Arra célzott, hogy fel kell 
számolni a züllöttséget a nefita kormányzatban és a 
nép között. Ez a vers azonban a saját életünkre is vo-
natkozhat. Képzeld el azt, hogy földet vagy sarat teszel 
egy pohárba. Még ha a pohár külsejét meg is mosod, 
jó érzéssel innál belőle?

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Ha saját magunkra egy ilyen edényként gondolunk, szerinted 
mit jelent a belső edény megtisztítása?
 b. Miért segít a belső edényünk megtisztítása abban, hogy na-
gyobb szolgálatára legyünk az Úr királyságának?

Az Alma 60:33–36 feljegyzése szerint Moróni kapi-
tány azt mondta Pahoránnak, hogy gyorsan küldjön 
embereket és utánpótlást a seregéhez és Hélamán 
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seregéhez. Moróni azt mondta, hogy ha Pahorán nem 
teszi ezt meg, akkor haderejével Zarahemlába vonul, és 
kényszeríteni fogja ezekre. Pahorán megkapta Moróni 
levelét, és gyorsan vissza is írt neki. Olvasd el az Alma 
61:1–5-öt, hogy megtudd, mi történt Zarahemlában.

Olvasd el az Alma 61:9–14-et, és gondolkozz el azon, 
hogyan válaszolt Pahorán Moróni vádjaira. Bejelöl-
heted azokat a kifejezéseket, amelyek Pahorán szemé-
lyiségének igazi kiválóságát mutatják. Sértődés helyett, 
Pahorán felkérte Morónit, hogy csatlakozzon hozzá az 
Úr erejével, hogy felvehessék a harcot az ellenséggel. 
Olvasd el az Alma 62:1-et, hogy megtudd, mit érzett 
Moróni, amikor megkapta Pahorán válaszát.

A szentírás-tanulmányozási naplódba leírhatod az alábbi 
igazságokat: Dönthetünk úgy, hogy nem sértődünk 
meg mások szavain vagy tettein. Amikor egységesek 
vagyunk másokkal az igazlelkűségben, akkor erő-
sebbek vagyunk a gonosz elleni harcunkban.

David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
ezt tanította:

„Jézus Krisztus engesztelésének megerő-
sítő hatalmával, ti és én abban az áldásban 
részesülünk, hogy elkerülhetjük és legyőz-
hetjük megbántódásunkat. »A te törvényed 
kedvelőinek nagy békességök van, és nincs 
Bántódásuk« (Zsoltárok 119:165). […]

Moróni… írt egy levelet Pahoránnak, amelyben kár-
hoztatja (lásd Alma 60:2), valamint gondatlansággal, 
hanyagsággal és nemtörődömséggel vádolja keményen 
őt. Pahorán könnyen megsértődhetett volna Morónira 
az üzenete miatt, ő viszont úgy döntött, hogy nem 
sértődik meg. […]

Saját lelki érettségünk egyik legnagyszerűbb mutatója 
abban nyilvánul meg, hogyan reagálunk mások gyen-
geségeire, tapasztalatlanságára és lehetségesen sértő 
cselekedeteire. Egy dolog, egy esemény vagy egy kije-
lentés lehet sértő, de ti és én eldönthetjük, hogy nem 
sértődünk meg, és azt mondhatjuk Pahorán szavaival, 
hogy »ez mit sem jelent« [Alma 61:9]” (És nem lesz 
bántódásuk. Liahóna, 2006. nov. 90–91.).

 3. Gondolj vissza egy olyan alkalomra, amikor úgy dön-
töttél, nem sértődsz meg valaki más szavai vagy tettei mi-

att. Írj egy rövid bekezdést arról, milyen fontos, hogy ne a 
sértődést válasszuk.

Az Alma 62 feljegyzése szerint Moróni kapitány Za-
rahemlába vezette seregét, hogy segítsen Pahoránnak 
letörni a királypártiakat – azokat a nefita szakadárokat, 
akik királyt szerettek volna, illetve szövetségre akartak 
lépni a lámánitákkal. A királypártiak megakadályozták, 
hogy Pahorán embereket és ellátmányt küldjön Moróni 

és Hélamán megsegítésére. Moróni és Pahorán ezután 
egyesítették erejüket, és más nefita seregektől is segít-
séget kaptak, hogy kiűzzék a lámánitákat az országból. 
Ebben az időben sok lámánita megtért és csatlakozott 
Ammon népéhez.

Képzeld el, milyen kihívásokkal nézhettek szembe a 
családok és az egyének is egy ilyen háború végeztével. 
Olvasd el az Alma 62:39–41-et, hogy megértsd, milyen 
hatással voltak a háború megpróbáltatásai a nefitákra. Ol-
vasás közben keress különböző igazságokat e versekben.

Írd a következő tantételt vagy igazságot a szentírásod-
ban az Alma 62:39–41 mellé vagy a szentírás-tanul-
mányozási naplódba: A megpróbáltatásaink során 
közelebb kerülhetünk az Úrhoz.

 4. Írd le a válaszaidat a következő kérdésekre a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba:

 a. Szerinted miért van az, hogy néhányan közelebb kerülnek az 
Úrhoz, amikor megpróbáltatásokkal kerülnek szembe, míg mások 
elfordulnak Őtőle?
 b. Mit tanítottak a háborús fejezetek arról, hogy Jézus Krisztus 
tanítványainak kell lennünk a nehézségekkel és megpróbáltatá-
sokkal teli idők során is?

Alma 63
Sok nefita az északi földre utazik
Hélamán halála után (lásd Alma 62:52), testvére, 
Siblon vette birtokába a szent feljegyzéseket. Olvasd 
el az Alma 63:1–2-t, hogy megtudd, milyen ember volt 
Siblon. Az Alma 63 feljegyzése szerint Moróni és Sib-
lon is meghalt, majd Moróni fia, Moróniha lett a nefita 
seregek parancsnoka.

Olvasd el az Alma 63:10–13-at. Halála előtt Siblon 
Hélamánra, Hélamán fiára bízta a szent feljegyzése-
ket. Hélamán megőrizte a már leírt feljegyzéseket, és 
elkezdte annak a feljegyzésnek az elkészítését, amely 
később Hélamán könyve lett.

Az Alma 63:5–8 feljegyzi, hogy sok nefita hajóval az 
északi földekre utazott, és többé nem hallottak felőlük. 
Szintén az Alma 63 vége mutatja meg, hogy ismét el-
lenkezések kezdődtek a lámániták és a nefiták között, 
ezzel zárva Alma hosszú és inspiráló könyvét.

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

Tanulmányoztam az Alma 59–63-at, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS 

Hélamán KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Hélamán könyvének tanulmányozása közben 
olyan nagyszerű férfiak példáiból és tanításaiból 
fogsz tanulni, mint például Hélamán, Nefi, 
Lehi és a lámánita Sámuel, akik mind bátran 
engedelmeskedtek az Úrnak és bizonyságot 
tettek Jézus Krisztusról. Ezen egyének szolgálata 
megmutatja, hogy Isten hatalommal ruházza fel 
a szolgáit, hogy segítsen nekik végrehajtani az 
akaratát, valamint hogy az igazlelkű emberek ezrek 
életére hozhatnak áldást. Tanulni fogsz továbbá 
a kevélység, a gonoszság és a titkos cselekedetek, 
összeesküvések következményeiről.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon Nefi nagylemezei feljegyzéseinek 
összeállításával és kivonatolásával hozta létre 
Hélamán könyvét. A könyv Hélamán nevét viseli, 
aki Hélamán fia és a fiatalabbik Alma unokája 
volt. Hélamán nagybátyjától, Siblontól kapta meg 
a feljegyzéseket, és igazlelkű főbíróként szolgált 
a nefiták felett. Arra tanította fiait, Nefit és Lehit, 
hogy emlékezzenek Megváltójukra, Jézus Krisztusra 
(lásd Hélamán 5:9–14). Ezek a tanítások később 
arra ösztönözték Nefit, hogy adja fel a főbíraként 
betöltött pozícióját azért, hogy bűnbánatot hirdessen 
a nefitáknak és a lámánitáknak. Miután lámániták 
ezrei tértek meg, egy lámánita próféta, akit 
Sámuelnek hívtak, sugalmazást kapott, hogy Nefivel 
egy időben bűnbánatot prédikáljon és jövendöljön 
a nefiták között. Hélamán könyve a Hélamán 
(Hélamán 1–3) és a Nefi (Hélamán 4–16) uralkodása és 
szolgálata alatt vezetett feljegyzésekből merít. Nefi 
feljegyzései magukban foglalták a lámánita Sámuel 
tanításait és próféciáit.

Hol és mikor íródott?
A Hélamán könyve forrásául szolgáló eredeti 
feljegyzések nagy valószínűséggel Kr.e. 52 és Kr.e. 1 
között íródtak. Mormon azokat a feljegyzéseket 
valahol Kr.u. 345 és Kr.u. 385 között kivonatolta. 
Mormon nem jegyezte fel, hogy hol volt, amikor 
összeállította ezt a könyvet.

22. RÉSZ: 1. NAP

Hélamán 1–2
Bevezetés
Pahorán, a főbíró halálát követően súlyos viszálykodás 
támadt a nefiták között azt illetően, hogy ki legyen a 
következő főbíró a fiai – Pahorán, Pánki és Pakuméni 
– közül. A nép Pahoránt választotta meg az új főbíró-
ként. Pánki egyik követője, egy Kiskumen nevű férfi, 
aki egy titkos bandához tartozott, megölte Pahoránt, 
minekutána Pakuménit jelölték ki, hogy főbíró legyen. 
Ezt a viszálykodást és megosztottságot kihasználva a 
lámániták el tudták foglalni a nefiták fővárosát, Za-
rahemlát, és megölték Pakuménit. Moróniha, a nefita 
fővezér, visszafoglalta Zarahemla városát, és Hélamánt 
jelölték ki főbírónak. Kiskument megölték, amikor épp 
Hélamánt készült megölni, és Gadianton lett a titkos 
banda vezére.

Hélamán 1
Az afeletti viszálykodás, hogy ki legyen a főbíró, lehetővé 
teszi a lámánitáknak, hogy elfoglalják Zarahemlát, a 
nefiták fővárosát
Gondolj a legutóbbi alkalomra, amikor vitába keve-
redtél valakivel, vagy tanúja voltál mások vitájának. 
Milyen problémákat vet fel az efféle viszálykodás? 
A Hélamán 1 tanulmányozása közben figyeld meg, 
milyen problémákat idézett elő a viszálykodás a nefiták 
körében, és gondolkodj el azon, hogy mit tanulhatsz az 
ő tapasztalatukból.

Olvasd el a következő szentírásrészeket, és írd be 
válaszaidat a megadott helyekre:

• Hélamán 1:1–4. Mi okozott viszálykodást és széthú-
zást a nefiták között?   
 

• Hélamán 1:5–8. Kit jelöltek ki főbírónak? Hogyan 
reagált erre az új főbíró két fivére?   
 

• Hélamán 1:9–12. Mit tett Kiskumen, és milyen 
szövetséget kötött egymással Kiskumen és titkos 
bandája?   
 

A nefiták közt eluralkodó viszálykodás idején egy Kori-
ántumr nevű férfi hadba vezette a lámánitákat Zara-
hemla városa ellen. Olvasd el a Hélamán 1:18–22-t, és 
keresd meg, mit tudtak a lámániták megtenni a nefiták 
viszálykodásának köszönhetően.
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Az egyik igazság, amelyet ebből a beszámolóból 
tanulhatunk, ez: A viszálykodás megosztottságot 
okoz, és sebezhetővé tesz bennünket az ellenség 
befolyásával szemben. Ezt a tantételt be is írhatod a 
szentírásodba a Hélamán 1:18 mellé.

 1. Hogy segítsen jobban megértened ezt a tantételt, vá-
laszold meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmá-

nyozási naplódban:
 a. Egy fiatal nő a barátairól vitatkozik a szüleivel. Ez a viszály-
kodás hogyan befolyásolhatja azt, hogy miként viszonyul a szüle-
itől az életének más területeire vonatkozóan kapott 
tanácsokhoz?
 b. Egy fiatal férfi haraggal van valaki iránt a papsági kvórumá-
ban. Ez a viszálykodás milyen hatással lehet arra, hogy hogyan 
cselekszik az egyházban?
 c. Gondolj életed egy olyan területére, amelyben úgy érzed, vi-
szálykodás van közted és mások között. Milyen konkrét dolgot 
tudsz tenni azért, hogy megszüntesd ezt a viszálykodást az éle-
tedben? Ezt hogyan tudod elérni?

A Hélamán 1:22–30 feljegyzi, hogy miután a lámániták 
legyőzték Zarahemlát, azonnal Bőség városa felé kezd-
tek menetelni, hogy azt is elfoglalják. A nefita seregek 
képesek voltak bekeríteni és legyőzni a lámánitákat. 
Sok lámánita lelte halálát, azoknak pedig, akik megad-
ták magukat, megengedték, hogy visszatérjenek a saját 
földjeikre.

Hélamán 2
Hélamán főbíró lesz, szolgája pedig megakadályozza, hogy 
egy titkos banda kiontsa az életét
Mielőtt tanulmányoznád a Hélamán 2-t, gondolkodj el 
azon, hogy egy hithű fiatal nő vagy fiatal férfi hogyan 
törekedne egy tévedés vagy egy bűn rendezésére. 
Megpróbálná-e elfedezni, vagy bocsánatot kérne-e az 
Úrtól és azoktól, akiket megbántott?

Miután Kiskumen megölte Pahoránt, titkos bandája 
tagjaival ígéretet tettek egymásnak, hogy soha senki-
nek nem fogják elárulni, ki követte el a gyilkosságot. 
Olvasd el a Hélamán 2:3–4-et, és szentelj különös 
figyelmet a „szövetségre lépett, hogy senki nem tudhat 
az ő gonoszságáról” kifejezésnek. Azután olvasd el 
a Tan és a szövetségek 58:43-at, és figyeld meg, mit 
szeretne az Úr, hogyan cselekedjünk, amikor valami 
rosszat tettünk.

 2. A Hélamán 2:3–4 és a Tan és a szövetségek 58:43 ta-
nulmányozása alapján írd le a szentírás-tanulmányozási 

naplódban, miben különbözik az, ahogyan az Úr szeretné, hogy 
cselekedjünk, amikor bűnt követünk el, és az, ahogyan Kiskumen 
és a követői cselekedtek.

Hélamán lett az új főbíró Pahorán fivére, Pakuméni 
halála után. Kiskumen és titkos bandája Hélamán 
megölésére is szövetkezett. Ekkor egy Gadianton nevű 
férfi vette át a titkos banda vezetését. Olvasd el a Hé-
lamán 2:2–9-et, és írd le az alábbi helyre, hogyan halt 
meg Kiskumen:   
 

Olvasd el a Hélamán 2:10–14-et, és figyeld meg, mi 
történt Gadianton rablóbandájával. Mormon figyel-
meztetett, hogy a Gadianton rablókhoz hasonló 
titkos csoportok, melyeket titkos összeesküvéseknek 
neveztek (lásd például Hélamán 3:23), végül a ne-
fita nép pusztulását okozzák majd. Korábbi Mormon 
könyvebeli próféták szintén figyelmeztettek a titkos 
összeesküvések befogadása ellen (lásd 2 Nefi 26:22; 
Alma 1:12). A Mormon könyve ezt a tantételt tanítja: A 
titkos összeesküvések társadalmak pusztulásához 
vezethetnek.

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból figyelmeztetett a titkos összeesküvések veszélyeire 
napjainkban. Miközben elolvasod intő szavait, jelöld 
meg, mit tehetünk, hogy ellenálljunk a titkos összees-
küvéseknek.

„A Mormon könyve azt tanítja, hogy a 
bűnözéssel együtt járó titkos összeeskü-
vések komoly kihívást jelentenek nem-
csak az egyéneknek és a családoknak, 
hanem egész civilizációknak is. Napjaink 
titkos összeesküvései közé tartoznak a 

bűnbandák, kábítószer kartellek és a szervezett 
bűnözői családok. A jelenkor titkos összeesküvései 
nagyjából ugyanúgy működnek, mint a Mormon 
könyve idejében a Gadianton rablók. […] Céljaik közé 
tartozik, hogy »hazájuk törvényei ellenére, valamint 
Istenük törvényei ellenére gyilkolhassanak, és foszto-
gathassanak, és lophassanak, és paráznaságokat és 
mindenféle gonoszságokat követhessenek el« [Héla-
mán 6:23].

Ha nem vagyunk óvatosak, korunk titkos összeesküvé-
sei éppen olyan gyorsan és éppen oly kiterjedt mérték-
ben tehetnek szert hatalomra és befolyásra, akárcsak a 
Mormon könyvében. […]

A Mormon könyve azt tanítja, hogy az ördög »minden 
bűnnek a szerzője« és e titkos összeesküvések megala-
pítója [Hélamán 6:30]. […] Célja az, hogy elpusztítson 
egyéneket, családokat, közösségeket és nemzeteket 
[lásd 2 Nefi 9:9]. Ez bizonyos fokig sikerült is neki a 
Mormon könyve idejében. Ma is túlságosan nagy a 
sikere. Ezért olyan fontos, hogy …szilárdan kiálljunk 
amellett, ami igaz és helyes, minden tőlünk telhetőt 
megtéve azért, hogy segítsük közösségünk biztonságá-
nak megőrzését.
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[…] [Képesek vagyunk] »Isten tanúiként állni« példa-
mutatás által, megtartva az egyház normáit és bizony-
ságunkat környezetünkkel megosztva [lásd Móziás 
18:9]” (lásd Az igazság és a jó védelmében. Liahóna, 
1998. jan. 39–40.).

Gondolj ki egy vagy több módot Ballard elder tanítása-
inak alkalmazására, hogy közösségedben és hazádban 
ki tudj állni az igazságért és a jóért.

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

22. RÉSZ: 2. NAP

Hélamán 3–4
Bevezetés
A Hélamán első fejezeteiben leírt időszak során a 
nefiták a béke korszakait élték meg, de tapasztaltak 
viszálykodásokat is. A nyugalom ideje alatt nefiták 
tízezrei csatlakoztak az egyházhoz. E nagymértékű fel-
lendülést követően az alázatos egyháztagok a kevélyek 
üldöztetése ellenére is növekedtek a hitükben. Mivel 
sok nefita gonosszá vált, elveszítették déli földjeiket a 
lámánitákkal szemben.

Hélamán 3
Sok nefita északra vándorol, míg az egyház virágzik a 
gonoszság és üldöztetés közepette
Olvasd el a Hélamán 3:1–2-t, és figyeld meg, hogy 
sok éven át „nem volt viszálykodás” a nefiták között. 
Most olvasd el a Hélamán 3:3, 19-et, és keress olyan 
szavakat vagy kifejezéseket, amelyek azt jelzik, hogy a 
dolgok megváltoztak a nefiták között.

A Hélamán 3:4–16 elmondja, hogy a nefiták közti 
viszálykodás eredményeként sokan északra költöztek. 
Sok nefita gonosszá lett, és csatlakozott a lámániták-
hoz.

A viszálykodás és gonoszság ellenére Hélamán úgy 
döntött, ő másképp fog élni. Hélamán a nefiták főbíró-
jaként szolgált, és ő volt egyben a prófétájuk is. Olvasd 
el a Hélamán 3:20-at, hogy meglásd, hogyan jellemez-
ték Hélamánt. (A részrehajlás nélkül kifejezés annyit 

tesz: igazságosan, illetve előítéletek vagy kivételezés 
nélkül.)

Mi az, ami nagy hatással van rád Hélamánnal kapcso-
latban? Szerinted miért tudott olyan erős maradni a 
viszálykodás és gonoszság ezen időszaka során? Beje-
lölheted a szüntelenül szót a Hélamán 3:20-ban.

Olvasd el a Hélamán 3:22–26-ot, és jelöld be, hogyan 
kezdtek el a nefiták a jó irányába változni. Hányan 
csatlakoztak az egyházhoz?   
 

Mormon gyakorta használta az „így láthatjuk” és a 
„látjuk” szavakat, hogy rámutasson olyan igazságokra, 
amelyeket szeretett volna megtanítani nekünk. Ezek a 
szavak többször is elhangzanak a Hélamán 3:27–30-
ban, azt mutatva, hogy Mormon néhány fontos leckét 
akart tanítani nekünk. Olvasd el a Hélamán 3:27–30-
at, és jelöld be a kulcsfontosságú kifejezéseket, és 
határozd meg, mit szeretett volna tanítani nekünk 
Mormon.

 1. Végezd el a következő feladatokat a szentírás-tanul-
mányozási naplódban:

 a. Írd le, mit szeretett volna Mormon, hogy megtudj Isten szavá-
ról a Hélamán 3:27–30-ból.
 b. Írd le, hogy a szentírások tanulmányozása hogyan segített el-
kerülnöd a gonoszságot, és miként tartott téged az Isten jelenlé-
téhez vezető ösvényen.

Olvasd el a Hélamán 3:32–34-et, és figyeld meg, hogy 
néhány egyháztag üldözni kezdte a többi egyháztagot. 
A másokat üldözők olyan emberek voltak, akik azt 
mondták, hogy az egyházhoz tartoznak, de valójában 
telve voltak kevélységgel, és nem hittek az egyház 
tanításaiban. Tetteik sok szenvedést okoztak az egyház 
alázatos tagjainak. Gondolj bele, milyen nehéz lenne 
úgy járni istentiszteletre, hogy közben más egyház-
tagok üldöznek azért, mert te Isten prófétáinak és 
parancsolatainak követését választottad.

Olvasd el a Hélamán 3:35-öt, hogy megtudd, hogyan 
cselekedtek az egyház hithű tagjai az üldöztetés és 
szenvedés idején.

 2. A Hélamán 3:35 tanulmányozása alapján válaszold 
meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási 

naplódban:
 a. Gyarapodott vagy csökkent az alázatos egyháztagok hite 
szenvedéseik idején?
 b. Mit tettek az alázatos egyháztagok, ami megerősítette a 
 hitüket?
 c. Milyen áldásban részesültek ezek az egyháztagok?

A Hélamán 3:33–35 tanulmányozásából megtudhat-
juk, hogy minden egyén maga dönti el, hogy milyen 
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 5. Gondolkodj el azon, hogy milyen „csatákat” kell meg-
vívnod az életedben, és írj ezek közül egyről vagy többről 

a szentírás-tanulmányozási naplódban. Írj le legalább egy vala-
mit, amit megtehetsz, hogy megtartsd a Lélek társaságát az éle-
tedben. Írd le az érzéseidet a Lélek jelenlétének fontosságáról is 
az életedben, aki segít neked az Úr erejével szembenézni életed 
csatáival.

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

Tanulmányoztam a Hélamán 3–4-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

22. RÉSZ: 3. NAP

Hélamán 5
Bevezetés
A nefiták továbbra is gonoszak maradtak, mígnem 
többségük a gonoszságot választotta az igazlelkű-
ség helyett. Atyjuk szavaitól ösztönözve Nefi és Lehi 
elkötelezte magát az evangélium prédikálása mellett. 
Atyjuk, Hélamán, tanított nekik arról, hogy fontos 
a Szabadító alapjára építeni az életüket. A nefiták 
tanítása után Lehi és Nefi a lámánitáknak prédikáltak, 
akik börtönbe vetették őket. Miután az Úr csodálatos 

hatással lesz rá az üldöztetés és a megpróbáltatás. 
Fejezd be az alábbi kijelentést az alapján, amit e ver-
sekből tanultál: Az üldöztetések és a megpróbáltatá-
sok ellenére gyarapodhat a Jézus Krisztusba vetett 
hitünk, ha   
                                                                                            . 
(Többféle lehetséges befejezés is van.) Beírhatod a te 
verziódat a szentírásodba a Hélamán 3:33–35 mellé.

 3. Hogy segítsen jobban megértened az e versekben álló 
tanításokat, válaszolj meg legalább két kérdést a követke-

zők közül a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Hogyan segített téged az ima és a böjt az üldöztetések és a 
megpróbáltatások alatt?
 b. Szerinted mit jelent átengedni a szívedet Istennek?
 c. Volt-e példa arra, hogy gyarapodott a Jézus Krisztusba vetett 
hited egy üldöztetéssel vagy megpróbáltatással teli időszak so-
rán? Mikor?

Olvasd el a Hélamán 3:36–37-et, és határozd meg, 
milyen lelki állapotban élt a nefiták többsége Hélamán 
halálának idején.

Hélamán 4
Az Úr Lelke visszahúzódik a nefitáktól, a lámániták pedig 
elfoglalják a nefiták összes déli földjét
Amint az a Hélamán 4-ben feljegyzésre került, Héla-
mán halálát követően a nefiták közötti kevélység és 
viszálykodás arra indított sok nefitát, hogy csatlakoz-
zanak a lámánitákhoz. A lámániták hadba vonultak a 
nefiták ellen. Olvasd el a Hélamán 4:4–8-at, és jelöld 
be a térképen azt a területet, amelyet szerinted a lámá-
niták elfoglaltak.

 4. Oszd két részre a szentírás-tanulmányozási naplód 
egyik oldalát egy függőleges vonallal a lap közepén. A lap 

egyik felének tetejére írd fel: Kifejezések, amelyek rámutatnak a 
nefiták viselkedésére és cselekedeteire. A lap másik felére ezt írd: 
Kifejezések, amelyek azt jelzik, mi történt e cselekedetek miatt. 
Olvasd el a Hélamán 4:11–13, 21–26-ot, és írj legalább három ki-
fejezést mindkét fejléc alá.

Az egyik fontos tantétel, amelyet a Hélamán 4-ből 
tanulunk, a következő: A kevélység és a gonoszság 
elválasztanak bennünket az Úr Lelkétől, és ezáltal 
a saját erőnkre hagyatunk. Ezt a tantételt be is írha-
tod a szentírásodba a Hélamán 4:23–25 mellé.

A nefiták tapasztalatai alapján az, hogy a saját ere-
jükre hagyattak, általában csaták és földek elvesztését 
jelentette (lásd Hélamán 4:25–26). A mi életünkben az, 
hogy a saját erőnkre hagyatunk, a Lélek társaságának 
elvesztését jelentheti.

Északi föld

Bőség földje

Zarahemla
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módon kiszabadította Nefit és Lehit a börtönből, a 
lámániták többsége megtért az evangéliumhoz.

Hélamán 5:1–13
Hélamán arra tanította fiait, Nefit és Lehit, hogy 
emlékezzenek Isten parancsolataira és Jézus Krisztus 
hatalmára, amely segítséget tud adni nekik
Olvasd el az alábbi hat szót és kifejezést. A következő 
tevékenység elvégzéséhez próbálj emlékezni minde-
gyikükre. Arra leszel kérve, hogy írd le őket emléke-
zetből a szentírás-tanulmányozási naplódban: család, 
szülők, Jézus Krisztus engesztelése, próféták, a bűnbánat 
szabaduláshoz vezet, tartsd be a parancsolatokat.

 1. Csukd be a könyvedet, és írd le emlékezetből ezt a hat 
szót és kifejezést a szentírás-tanulmányozási naplódba.

Most ellenőrizd le magad. Gondolkodj el egy pilla-
natra, hogy könnyű vagy nehéz volt-e emlékezni a 
kifejezésekre. Szerinted számított-e, hogy előre tudtad, 
hogy majd le kell írnod őket emlékezetből?

Olvasd el a következő kijelentést Spen-
cer W. Kimball elnöktől, és gondolkodj el 
azon, hogy miért olyan fontos az a szó, 
hogy emlékezz, amikor igyekszünk az 
evangélium szerint élni: „Ha a legfonto-
sabb szót keresitek a szótárban, tudjá-

tok-e, melyik az? Lehet az emlékezz. Mivel 
mindannyian szövetséget kötöttetek – tudjátok, mit 
kell tennetek, és tudjátok, hogyan –, leginkább emlé-
keznünk kell” (“Circles of Exaltation” [address to CES 
religious educators, June 28, 1968], 5).

Ma két olyan férfiről fogsz tanulni, akik emberek ezrei 
életét változtatták meg azért, mert emlékeztek az édes-
apjuk által tanított igazságokra. A mai lecke folyamán 
elmélkedj el azon, hogy szerinted mit szeretne az Úr, 
mire emlékezz.

Amint azt a Hélamán 5:1–4 kifejti, Nefi lemondott a fő-
bírói hivatalból, mert a nép nagyon gonosz lett. Fivéré-
vel, Lehivel minden idejüket Isten szava prédikálásának 
akarták szentelni. Amikor megkezdték szolgálatukat, 
emlékeztek atyjuk, Hélamán tanításaira. Olvasd el a kö-
vetkező verseket, és foglald össze a mellettük álló üres 
helyen, hogy minek az emlékezetben tartására kérte 
Hélamán a fiait. Be is jelölheted az emlékezni ige külön-
böző alakjait, amikor azok e versekben előfordulnak.

• Hélamán 5:5–7   
 

• Hélamán 5:9–11   
 

• Hélamán 5:12   
 

 2. Hogy segítsen jobban megértened, amit olvastál, vá-
laszold meg a következő kérdéseket a szentírás-tanulmá-

nyozási naplódban:
 a. Hogyan segíthet a mások igazlelkű cselekedeteire való emlé-
kezés arra, hogy azt tedd, ami jó? (lásd Hélamán 5:7)?
 b. Mit teszel, hogy emlékezz Jézus Krisztus engesztelésére?

Olvasd el még egyszer a Hélamán 5:12-t, és keress 
olyan kifejezéseket, amelyek alátámasztják ezt a 
tantételt: Ha mi Jézus Krisztusra építjük az alapun-
kat, akkor Sátánnak nem lesz hatalma felettünk. 
(A Hélamán 5:12 szentírás-memoriter. Jó ötlet lehet 
jellegzetes módon megjelölni, hogy később könnyen 
meg tudd találni.)

Képzeld el, hogy egy olyan épület megtervezésére 
kapsz felkérést, amely soha nem tudna összedőlni. 
Gondolkodj el azon, miként válaszolnál az alábbi 
kérdésekre:

• Milyen alapra lenne szüksége egy ilyen épületnek?
• Hogyan segít az erős alap abban, hogy az épület 

ellenálljon az időjárási viszontagságoknak, a termé-
szeti katasztrófáknak, illetve más nehéz körülmé-
nyeknek?

• A Hélamán 5:12-ben mely szavak vagy kifejezések 
sugallják azt, hogy a Megváltónk, Jézus Krisztus 
alapjára építés nem fogja megakadályozni az 
ellenség támadásait, de erőt fog adni azok 
leküzdéséhez?

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent Jézus Krisztus sziklájára építeni életed 
alapját? Miként törekszel ezt megtenni az életedben?
 b. Történt-e már olyan, hogy ellenálltál a kísértéseknek, vagy ki-
tartottál a megpróbáltatásokban, mert Jézus Krisztusra építetted 
életed alapját? Mikor?
 c. Hogyan teheted a Szabadítót még inkább az életed alapjává?
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Hélamán 5:14–52
Az Úr megvédi Nefit és Lehit a börtönben, és eloszlatja a 
sötétséget fogvatartóik előtt, amikor Hozzá fohászkodtak 
és bűnbánatot tartottak
Amint az a Hélamán 5:14–19-ben feljegyzésre került, 
Nefi és Lehi nagy hatalommal prédikálta az evangéli-
umot Zarahemla földjén, több ezer embert keresztelve 
meg ott. Onnan aztán Nefi földjére utaztak, amely a 
lámániták földje volt. A következő tevékenység célja az, 
hogy segítsen neked megérteni Nefi és Lehi figyelemre 
méltó élményeit a lámániták között.

 4. Rajzold át az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmá-
nyozási naplód egy teljes oldalára. Azután olvasd el az 

egyes mezőkben álló verseket, és rajzolj egy egyszerű ábrát, vagy 
írj egy rövid összefoglalást a verscsoport által leírtak szemlélteté-
sére.

Nefi és Lehi a lámániták között

Hélamán 5:20–21 Hélamán 5:22–25 Hélamán 5:26–28

Hélamán 5:29–34 Hélamán 5:35–39 Hélamán 5:40–44

Ebben az élményben a sötét felhő a bűnt jelképez-
heti, az egyes embereket körülvevő tűzoszlop pedig a 
Szentlélek jelképeként szolgálhat.

Nézd át a 28. és 34. verset, és írd le, milyen érzéseik 
voltak az embereknek, mialatt a sötét felhőben álltak:   
 

Nézd át a 43. és 44. verset, és írd le, milyen érzéseik 
voltak az embereknek, amikor körülvette őket a tűz-
oszlop:   
 

Nézd át a 41. és 42. verset, és írd le, mit tettek az 
emberek, hogy elűzzék a sötét felhőt, vagy más szóval 
hogy megbánják a bűneiket:   
 

Olvasd el a Hélamán 5:45–47-et, és elmélkedj el azon, 
hogy milyen igazságokat tanulsz a bűnbánatról ebből 
az élményből. Az egyik tantétel a következő: Amikor 
hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban és megbánjuk 
a bűneinket, a Szentlélek békével és örömmel tölti 
meg a szívünket.

A Hélamán 5:48–52-ből megtudjuk, hogy körülbelül 
300 lámánita volt részese ennek a csodának, akik teljes 

mértékben megtértek az evangéliumhoz. Ők azután 
mentek és szolgáltak a népüknek, míg „a lámániták 
többsége meggyőzetett” és szintén megtért (Hélamán 
5:50). Ezek a megtértek „letették harci fegyvereiket” 
(Hélamán 5:51), és „a birtokukban lévő földeket átad-
ták a nefitáknak” (Hélamán 5:52). A Mormon köny-
vében a népcsoportok legtöbbször hadakozás révén 
szerezték vissza földjeiket, ám ebben az esetben a 
nefiták azért kapták vissza földjeiket, mert ellenségeik 
bűnbánatot tartottak és elfogadták az evangéliumot.

 5. Gondolkodj el azon, hogy békességet és örömet ér-
zel-e az életedben. Gondolj olyan sötét felhőkre, amelyek 

jelen lehetnek az életedben (például a meg nem bánt bűn, a csa-
ládtagokkal vagy barátokkal való viszálykodás, illetve az olyan 
dolgok elmulasztása, mint a szentírásolvasás és a rendszeres 
ima). Írj le ezek közül egyet vagy többet a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban. Gondolkodj el azon, mit tehetnél, hogy kövesd a 
lámániták példáját a Hélamán 5-ben, és írd le, mit tehetsz, hogy 
megkérd a Szabadítót, hogy oszlassa el a fejed fölött tornyosuló 
sötét felhőket. Miként lehet a keresett megoldás része a bűnbá-
nat? Hogyan fog segíteni neked a bűnbánat abban, hogy Jézus 
Krisztus alapjára építs?

Szentírás-memoriter – Hélamán 5:12
Olvasd el a Hélamán 5:12-t, és keress olyan szavakat, 
amelyekhez valamiféle képet tudsz társítani (például 
szikla, alap, szél, jégeső, zivatar ). Hogy könnyebben 
memorizáld ezt a verset, fogj egy darab papírt, és írd le 
minden egyes szó kezdőbetűjét, kivéve azokét, ame-
lyekhez képet tudsz társítani. Az ilyen szavak esetében 
a kezdőbetű helyett rajzolj egy, az adott szót jelképező 
egyszerű ábrát. Gyakorold a vers elmondását, egyedül 
a papírt használva segítségként. Tedd a lapodat egy 
olyan helyre, ahol gyakran láthatod, hogy segítsen 
emlékezned az e versben álló igazságokra.

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

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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22. RÉSZ: 4. NAP

Hélamán 6–9
Bevezetés
Nefi és Lehi misszionáriusi erőfeszítéseit követően a 
lámániták gyarapodtak az igazlelkűségükben. Sajnos 
ugyanebben az időben a nefiták gonoszak lettek és 
a Gadianton rablókat támogatták, ami azt eredmé-
nyezte, hogy az Úr Lelke visszahúzódott tőlük. Nefi 
próféta megjövendölte, hogy ha a nefiták továbbra is 
gonoszságban fognak élni, akkor elpusztulnak. Erre 
válaszként a korrupt bírók haragra gerjesztették a nép 
nagy részét Nefi ellen, míg mások merészen a próféta 
védelmére keltek. Annak testamentumaként, hogy 
szavai be fognak teljesedni, Nefi kinyilatkoztatta, hogy 
a főbírót meggyilkolta a saját fivére. Amikor Nefi szavai 
bebizonyosodtak, néhányan elfogadták őt prófétának.

Hélamán 6
A lámániták igazlelkűek lesznek és küzdenek a Gadianton 
rablók ellen, míg a nefiták a titkos összeesküvéseket 
támogatják

 1. Rajzold meg a következő ábrát a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban. Hagyj helyet alatta és fölötte, hogy 

írni tudj majd oda:

A Lélek hatása az életünkben

Hélamán könyvének tanulmányozása során azt láthattad, hogy 
a nefiták olyan döntéseket hoztak, amelyek eredményeként az 
Úr Lelke visszahúzódott az életükből, míg a lámániták döntései 
egyre fokozódó mértékben hívták meg a Lelket az ő életükbe. 
Olvasd el a Hélamán 6:1–5, 16–17, 34–36-ot. Keresd meg, mit 
tettek a lámániták, ami miatt gyarapodott az Úr Lelke, és írd be 
ezeket a dolgokat a felfelé mutató nyíl fölé. Ugyanezekben a ver-
sekben keresd meg, mit tettek a nefiták, ami miatt csökkent az Úr 
Lelke, és írd be ezeket a dolgokat a lefelé mutató nyíl alá.
Egy fontos tantétel, amelyet a nefitáktól és a lámáni-
táktól tanulhatunk, így hangzik: Ha hiszünk és enge-
delmeskedünk az Úr szavának, akkor Ő kiárasztja 
ránk a Lelkét. E tantétel ellenkezője szintén igaz: Ha 
nem vagyunk hajlandóak hinni és engedelmes-
kedni az Úr szavának, akkor az Úr Lelke vissza fog 
húzódni tőlünk.

Nézd át, mit írtál az ábrába a szentírás-tanulmányozási 
naplódban. Gondolkodj el azon, hogy a felső rész-
ben lévő cselekedetek miként példázzák azt, amikor 
az ember hajlandó hinni és engedelmeskedni az Úr 
szavának, míg az alsó részben állók hogyan jelentenek 
példát arra, amikor az embernek megkeményedik a 
szíve, és nem hajlandó az Úrra hallgatni.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Válaszd ki az egyik pozitív cselekvést (az ábra felső részéből), 
amelyet te is megteszel vagy megtettél már az életedben. Ho-
gyan hívta meg a Szentlelket az életedbe ez a cselekedet?
 b. Nézd meg az ábra alsó részében álló cselekedeteket. Miért 
akarod elkerülni ezek megtételét?

Válassz egy dolgot, amit megtehetsz, hogy fokozottabb 
mértékben meghívd életedbe az Úr Lelkét, és igyekezz 
ezen munkálkodni az elkövetkező hét folyamán.

Hélamán 7
Nefi a gonosz nefitáknak prédikál, és bűnbánatra szólítja 
fel őket
Nefi próféta hat éven át szolgált misszionáriusként 
az északi földön. Azután tért vissza otthonába, hogy 
megpróbálta tanítani a nefitákat, akik elutasították 
szavait, és megmaradtak gonosz állapotukban. Nefi 
nagyon elcsüggedt. Olvasd el a Hélamán 7:6–11-et, 
hogy megtudd, mit tett.

Miután az emberek összegyűltek, hogy meghallgas-
sák Nefit a kertjében álló toronyban imádkozni, Nefi 
tanítani kezdte őket (lásd Hélamán 7:12–29). Figyel-
meztette őket döntéseik következményeire, és kihang-
súlyozta ezt a tantételt: Ha nem vagyunk hajlandóak 
megbánni a bűneinket, akkor elveszítjük az Úr 
védelmét és az örök élet áldásait.

Hélamán 8:1–26
Korrupt bírók haragra gerjesztik a népet Nefi ellen
Milyen hatások vonják el a figyelmedet attól, hogy 
meghalld a próféták szavait? A Hélamán 8 tanulmá-
nyozása közben keress bepillantást abba, hogy mit kell 
tenned, amikor ilyen hatásokkal találkozol.

Olvasd el a Hélamán 8:1–6-ot, és keresd meg, hogyan 
reagáltak Nefi tanításaira a nefita bírók (akik egyben 
Gadianton rablók is voltak). Olvasás közben gon-
dolkodj el a következő kérdéseken: Mi volt a bírák fő 
üzenete az embereknek? A Hélamán 8:4 szerint miért 
nem fogták el a bírák Nefit?

Gondolkodj el azon, hogy mit tennél, ha valaki arra 
próbálna rávenni téged, hogy hagyd figyelmen kívül a 
próféták tanításait. A Hélamán 8-ban néhány ember 
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felszólalt az ellen, amit a bírók Nefi ellen mondtak. 
Olvasd el a Hélamán 8:7–9-et, és esetleg jelöld is be, 
mit mondtak az emberek Nefi védelmében.

Nézd meg a Hélamán 8:10-et, és figyeld meg, milyen 
hatással voltak szavaik a kialakult helyzetre. Beírha-
tod a következő tantételt a Hélamán 8:7–10 mellé: Ha 
ellenállunk a gonosznak, akkor meghiúsíthatjuk a 
terjedését.

 3. Írj egy rövid bekezdést a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amelyben elmagyarázod, szerinted miért fon-

tos napjainkban a fenti tantétel.
 4. Válaszolj legalább egyre a következő kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Hogyan tudsz ellenállni azoknak a hatásoknak, amelyek arra 
próbálnak rávenni, hogy hagyd figyelmen kívül vagy utasítsd el a 
próféta tanításait?
 b. Milyen helyénvaló módokon emelhetjük fel a hangunkat az 
ilyen befolyások ellenében, az Úr prófétáit támogatva?
 c. Előfordult-e már, hogy te vagy valaki, akit ismersz, kiállt az 
efféle hatások ellen? Mikor? Mi volt az eredménye?

Amint az a Hélamán 8:11–23-ban feljegyzésre került, 
Nefi emlékeztette a népet mindazokra a prófétákra, 
akik bizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Ezt a tantételt 
tanította a nefitáknak: Ha hitet gyakorolunk Jézus 
Krisztusban és engedelmesek vagyunk, akkor örök 
életet kapunk. Annak ellenére, hogy Nefi szavait 
próféták sokaságának tanításai támasztották alá, az 
emberek elutasították Nefit és üzenetét. Olvasd el a 
Hélamán 8:24–26-ot, és határozd meg, milyen követ-
kezményekkel szembesülnek a nefiták, ha továbbra is 
elutasítják a próféták bizonyságait. Azután elmélkedj el 
a következő kérdésen: Mit gondolsz, miért kell szem-
benézniük ilyen súlyos következményekkel azoknak, 
akik folyamatosan elutasítják az igazságot és lázadnak 
Isten ellen?

Hélamán 8:27–9:41
Nefi kinyilatkoztatja, hogy a főbírót a fivére gyilkolta meg
Annak bizonyítékaként, hogy a nép bűnös állapotban 
volt, és hogy amit elmondott nekik a pusztulásukról, 

be fog teljesedni, Nefi kinyilatkoztatta, hogy a nefi-
ták főbíróját meggyilkolták. Azt is kijelentette, hogy a 
meggyilkolt férfi és a fivére egyaránt Gadianton rablók 
voltak. (Lásd Hélamán 8:27–28.)

 5. Írd le a következő tantételt a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban: A próféták szavai be fognak telje-

sedni. Képzeld azt, hogy a főbíró halálesetét kivizsgáló nyomozó 
vagy. Találj választ az alábbi kérdésekre a zárójelben megadott 
versek elolvasásával. Jegyezd fel válaszaidat a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban.

A nyomozás első napja:
 a. Amikor öt ember megvizsgálta Nefi állításait, mit találtak? 
Miért rogytak a földre? (Hélamán 9:1–5)
 b. Kiket gyanúsított a nép a gyilkossággal? (Hélamán 9:7–8)

A nyomozás második napja:
 c. Ki bizonyult ártatlannak? (Hélamán 9:10–14, 18)
 d. Kit vádoltak? (Hélamán 9:16, 19)
 e. Milyen bizonyítékot adott Nefi az ártatlanságára? (Hélamán 
9:25–36)
 f. Ki volt a gyilkos? (Hélamán 9:37–38)

A következő kérdésekre adott válaszokat bejelölheted 
a szentírásodban:

• A Hélamán 9:5 szerint mit hitt és mitől tartott az az 
öt férfi, akik megtalálták a főbíró holttestét?

• A Hélamán 9:36 szerint mit mondott Nefi, miről fog 
bizonyságot tenni Szeántum, amikor bevallja fivére 
meggyilkolását?

• A Hélamán 9:39–41 szerint miért hittek néhányan 
Nefinek?

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

Tanulmányoztam a Hélamán 6–9-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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23. RÉSZ: 1. NAP

Hélamán 10
Bevezetés
Miután véget ért a főbíró meggyilkolása ügyében 
zajló tárgyalás (lásd Hélamán 7–9), Nefi elindult haza. 
Eltöprengett azokon a dolgokon, amelyeket az Úr 
megmutatott neki, de közben aggódott is az emberek 
gonoszsága miatt. Csüggedésének pillanatában az Úr 
szólt hozzá, és örökre megáldotta őt a pecsételő hata-
lommal. Az Úr azt parancsolta Nefinek, hogy továbbra 
is prédikáljon bűnbánatot a népnek, és Nefi azon 
nyomban engedelmeskedett is e parancsnak.

Hélamán 10:1–11
Nefi megkapja a pecsételő 
hatalmat
Gondolj egy olyan időre, 
amikor minden igye-
kezeteddel azon voltál, 
hogy helyesen cselekedj, 
de mások reakciói vagy 
az elért eredmények 
nem olyanok voltak, 
amilyet elvártál volna. A 
Hélamán 10-ben arról 
fogsz olvasni, hogy az Úr 
miként áldotta meg Nefit, 
amikor ő továbbra is 
hithű volt a nehéz körül-
mények közepette.

Miután ártatlannak talál-
ták a főbíró meggyilkolá-
sában, Nefi azt látta, hogy 
a nép a Hélamán 9-ben 
tapasztalt drámai ese-

mények ellenére mégsem reagált hittel és nem tartott 
bűnbánatot. Nefi csüggedve indult haza. Olvasd el a 
Hélamán 10:1–3-at, és keresd meg, min elmélkedett 
Nefi, miközben hazafelé tartott. Bejelölheted az eltöp-
rengeni és elgondolkozni szavak minden előfordulását. 
Töprengeni annyit tesz, hogy alaposan elgondolkozunk 
és átgondolunk valamit; gyakran a szentírások vagy 
Isten más dolgai összefüggésében használatos. Ami-
kor imával társul, az Isten dolgain való elgondolkozás 
kinyilatkoztatáshoz és mélyebb megértéshez vezethet.

Gondolkodj el a következő kérdéseken:

• Min töprengett Nefi?
• Miért volt lesújtva?

Az evangéliumi tanulás ideális 
színteréhez szükséges a rend, 
az áhítat és a békesség érzete. 
Próbálj meg kiküszöbölni 
minden olyan zavaró ténye-
zőt, amelyek elvonhatnák 
figyelmedet a szentírások ta-
nulmányozásától és átgondo-
lásától. Boyd K. Packer elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke azt tanította, hogy 
„könnyebben adatik sugal-
mazás békés körülmények 
közepette”, illetve hogy „az 
áhítat meghívja a kinyilatkoz-
tatást” (“Reverence Invites 
Revelation,” Ensign, Nov. 
1991, 21–22).

A tanulási légkör 
kialakítása

• Mi történt, miközben így töprengett?

Az egyik tantétel, amely megnyilvánul a Hélamán 
10:1–3-ban, ez: Az Úr dolgain való elmélkedés 
felkészít bennünket, hogy kinyilatkoztatásokban 
részesüljünk. További szentírásbeli példák is vannak 
e tantétel szemléltetésére: Nefi elgondolkodott azon, 
amit atyja, Lehi tanított, és megtudta, hogy mindaz 
igaz (lásd 1 Nefi 10:17; 11:1); az ifjú Joseph Smith „újra 
meg újra átgondolta” a Jakab 1:5-öt, és kinyilatkozta-
tást kapott az igazságról (lásd Joseph Smith története 
1:11–19); illetve Joseph F. Smith elnök elgondolkodott 
és elmélkedett a halottak megváltásáról szóló szentí-
rásokon, és kinyilatkoztatást kapott az igazságról (lásd 
T&Sz 138:1–6, 11).

A legtöbb kinyilatkoztatás azonban, amelyet az embe-
rek akkor kapnak, amikor eltöprengenek az Úr dolgain, 
nem hangok hallása révén, látomások látása útján vagy 
más hasonló drámai módon érkezik. David A. Bednar 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából így magyarázta:

„Sokféleképpen érkezik kinyilatkoztatás, 
például álmok, látomások, mennyei 
hírnökökkel folytatott beszélgetések vagy 
sugalmazás útján. Vannak azonnal és 
intenzíven kapott kinyilatkoztatások, és 
vannak fokozatosan és finoman felismer-

hetők. […]

A kinyilatkoztatás leginkább időről időre, részenként 
érkezik, vágyaink, érdemességünk és felkészültségünk 
szerint. A Mennyei Atyánktól érkező ilyen közlések 
fokozatosan és finoman csapódnak le lelkünkön, 
»mint az égből érkező harmat« (T&Sz 121:45). Ez a 
kinyilatkoztatási forma sokkal általánosabb, és Nefi is 
megtapasztalta, amikor különféle módokon igyekezett 
megszerezni Lábántól a rézlemezeket, mielőtt sikerült 
volna neki (lásd 1 Nefi 3–4). […]

[A] visszaállított evangélium alapvető igazságait sem 
egyszerre kapta meg a szent ligetben Joseph Smith 
próféta. E felbecsülhetetlen kincsek kinyilatkoztatására 
a körülmények függvényében és mindig a megfelelő 
időben került sor.

Joseph F. Smith elnök kifejtette, hogyan mutatkozott 
meg életében ez a kinyilatkoztatási forma: »Gyer-
mekként… gyakran fordultam az Úrhoz és kértem 
őt, mutasson nekem néhány csodálatos dolgot, hogy 
bizonyságot nyerhessek. De az Úr visszatartotta tőlem 
a csodákat, és az igazságot sorról sorra… mutatta meg 
nekem, amíg tudatta velem az igazságot egészen a 
fejem búbjától a lábujjamig, addig, amíg a kétség és 
a félelem teljesen ki nem tisztult belőlem« (in Con-
ference Report, Apr. 1900, 40–41).
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Az egyház tagjaiként hajlamosak vagyunk olyannyira 
kihangsúlyozni a csodás és drámai lelki megnyilvá-
nulásokat, hogy nem értékeljük az általános módot, 
amelyen a Szentlélek elvégzi munkáját, és talán el is 
siklunk felette” (A kinyilatkoztatás lelke. Liahóna, 2011. 
máj. 88.).

 1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan 
alkalomról, amikor úgy érzed, személyes kinyilatkoztatást 

kaptál. Milyen körülmények segítették elő a kinyilatkoztatást? 
Hogyan segített az elmélkedés, hogy kinyilatkoztatást kapj? (Ne 
feledd: sokféleképpen kaphatunk kinyilatkoztatást. Történhet a 
megvilágosodás és megértés hirtelen vagy fokozatos pillanatai-
ban, illetve a béke és a bizonyosság érzései útján.)

Különíts el időt a rendszeres elmélkedésre az életedben, 
például az egyházi gyűlések közben, a személyes imák 
és a szentírás-tanulmányozás előtt és után, az általános 
konferencia megnézése vagy meghallgatása után, 
böjtölés közben, illetve a sabbat megszentelése idején.

Képzeld el, hogy van valamid, ami nagyon értékes a 
számodra, és valaki másra kell bíznod. Kire bíznád? 
Miért éppen ezt a személyt választanád? Mit tett ez az 
ember, hogy kiérdemelje a bizalmadat?

Olvasd el a Hélamán 10:4–5-öt, és keresd meg, miért 
bízott az Úr Nefiben. A fáradhatatlanul szó annyit tesz: 
soha nem fáradva. Gondolkodj el olyan általad ismert 

emberek példáján, akik látszólag fáradhatatlanul szol-
gálják az Urat, mindegy, milyenek a körülmények.

Az Úr Nefinek adott válasza a Hélamán 10:4-ben ezt 
a tantételt tanítja: Az Úr áldásokat és felelősségeket 
bíz ránk, amikor mi a sajátunk elé helyezzük az Ő 
akaratát.

 2. Válaszolj legalább egyre a következő kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Milyen módokon szoktad felismerni, hogy mi az Úr akarata 
az életedre vonatkozóan?
 b. Mit tettél nemrég az életedben, amivel megmutattad az Úr-
nak, hogy az Ő akarata fontosabb számodra a saját akaratodnál, 
és azt akarod követni minden időben?
 c. Életed mely területén tudnád még jobban keresni és követni 
az Úr akaratát a sajátod helyett?

Olvasd el a Hélamán 10:5–7-et, és határozd meg, 
milyen áldásokat és ígéreteket adott az Úr Nefinek a 
megbízhatóságáért. Írd az áldásokat és ígéreteket a 
megfelelő vers mellé:

5. vers:   
 

6. vers:   
 

7. vers:   
 

A Hélamán 10:7-ben meghatározott áldás központi 
tana Jézus Krisztus evangéliumának: A pecsételő 
hatalom megköt és felold a földön és a mennyben. 
Tudsz-e másokról a szentírásokban, akiknek megada-
tott ez a pecsételő hatalom? Keresztutalást készíthetsz 
a Hélamán 10:7 és a következő szentírások között: 
1 Királyok 17 (Illés); Máté 16:15–19 (Péter); Tan és a 
szövetségek 132:46 (Joseph Smith).

Olvasd el a Tan és a szövetségek 128:9-et, és határozd 
meg, mit tanított Joseph Smith próféta a pecsételő 
hatalomról.

A pecsételő hatalom ugyanezen kulcsait napjainkban 
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyhá-
zának elnöke viseli. Épp úgy, ahogy az Úr meg tudott 
bízni Nefiben, azt is tudja, hogy az egyház elnöke 
nem fogja az Ő akaratával ellenkezően használni ezt a 
hatalmat. Ez a pecsételő hatalom átadatik más érde-
mes papságviselőknek szerte a világon, lehetővé téve, 
hogy a papsági szertartások összekössenek a földön és 
a mennyben.

Gondolkodj el a következő kijelentésen Bruce R. 
McConkie eldertől, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjá-
tól, aki elmagyarázta e pecsételő hatalom jelentőségét:
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„Minden dolog, mely nem lett megpecsé-
telve e hatalom által, véget ér, amikor az 
ember meghal. A keresztelkedés mara-
dandó pecsétje nélkül senki sem léphet 
majd be a celesztiális királyságba; ha 
örökkévaló házassági szövetségük nincs 

megpecsételve e hatalom által, akkor a házastársak 
nem nyerik el a felmagasztosulást a legmagasabb 
mennyben a celesztiális világon belül.

Minden dolog e pecsételő hatalom révén nyer mara-
dandó erőt és érvényességet” (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 683).

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. McConkie elder szerint mi történik, ha egy szertartást nem 
pecsétel meg a megfelelő hatalom?
 b. Milyen hatással volt a pecsételő hatalom az eddigi életedre, 
és mit szeretnél, hogyan áldja meg az életedet a jövőben?

Olvasd el Russell M. Nelson elder, a Tizenkét Apos-
tol Kvórumának tagja következő megerősítését arról, 
hogy Isten pecsételő hatalma visszaállíttatott: „Pont 
úgy, ahogyan megjövendölték, visszaállításra ke-
rültek a templomok, a szertartások, a szövetségek, 

felruházások és pecsételések. A templomi szertartások 
gondoskodnak az Úrral való összhangunkról, és örökre 
összepecsételik a családokat. A templomokban kötött 
szent szertartások iránti engedelmesség képessé tesz 
bennünket az örök életre, mely az ember legnagyobb 
ajándéka Istentől” (“Prepare for the Blessings of the 
Temple,” Ensign, Oct. 2010, 42).

Nelson elder szerint mi tesz minket alkalmassá arra, 
hogy elnyerjük a pecsételő hatalom ígért áldásait?

Hélamán 10:12–19
Nefi engedelmeskedik az Úr parancsának, hogy hirdessen 
bűnbánatot az embereknek
Előfordult-e már, hogy egy szülőd, munkaadód vagy 
vezetőd megkért valamire, te viszont késlekedve vagy 
egyáltalán nem tetted meg? Gondolkodj el azon, 
milyen üzenetet közvetítesz azzal, amikor késlekedsz 
megtenni valamit, amire megkérnek.

Olvasd el a Hélamán 10:11–12-t, és keresd meg, ho-
gyan reagált Nefi az Úr azon parancsára, hogy menjen 
és prédikáljon bűnbánatot a népnek. Mit fejezünk ki 
az Úrnak azzal, ha azonnal és gyorsan reagálunk a 
tanácsaira és parancsolataira?
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 4. Olvasd el a Hélamán 10:13–18-at. Azután írj néhány 
mondatot a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, 

hogy mit tanulsz Nefi arra mutatott példájából, ahogyan az Úr 
parancsolataira reagált. Írj egy módot, ahogyan ezt alkalmazni 
tudod az életedben.

Nefi hithűsége megmutatkozott abban, hogy az Úr 
megbízhatott benne, emiatt pedig nagy hatalommal és 
az Úr védelmével lett megáldva.

Szentírás-memoriter áttekintés
A szentírás-memoriterek áttekintéseként olvasd el 
a következő verseket: 1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 
31:19–20 és Móziás 2:17. Gondolkodj el azon, hogy 
ezek a szentírás-memoriterek miként vonatkoznak 
Nefire és szolgálatára a Hélamán 10-ben.

Keress módokat arra, hogy az Úr akaratát a sajátod elé 
helyezd, és gyorsan engedelmeskedj annak. Amikor 
hithűen szolgálod az Urat, ahogyan Nefi tette, akkor Ő 
bízni fog benned és megáld téged.

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

Tanulmányoztam a Hélamán 10-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

23. RÉSZ: 2. NAP

Hélamán 11–12
Bevezetés
A Hélamán 11–12 a nefita történelem 14 évét fedi le, 
és bemutatja, hogy az emberek hogyan haladtak át az 
igazlelkűség és a gonoszság körforgásán. Kevélységük 
miatt az emberek nem voltak hajlandóak megbánni a 
gonoszságukat. Nefi lepecsételte a mennyeket, szá-
razságot és éhínséget idézve elő. A szárazság és az 
éhínség alázatossá tette az embereket, akik így bűn-
bánatot tartottak és az Úrhoz fordultak. Mivel nem 
döntöttek az alázat mellett, a nép kezdett könnyedén 
megfeledkezni az Úrról, az Istenükről, míg végül 
rákényszerültek annak felismerésére, hogy mily nagy 
szükségük van a segítségére. Isten az Ő irgalmában 
megfeddi a népét, hogy bűnbánatra és szabadulásra 
vezesse őket.

Hélamán 11
A nefiták az igazlelkűség és a gonoszság körforgásán 
haladnak át

 1. Rajzold át az igazlelkűség és a gonoszság alábbi kör-
forgását a szentírás-tanulmányozási naplódba. Erre a 

körre gyakorta a kevélység körforgásaként utalunk. Figyeld meg, 
hogy a körforgás 4. eleme hiányzik az ábrából. Szerinted mi kell 
ahhoz, hogy egy nép a pusztulás és szenvedés állapotából az 
igazlelkűség és jólét állapotába emelkedjen? A Hélamán 11 ta-
nulmányozása közben keress olyan információt, amely segítségé-
vel be tudod írni a körforgás e hiányzó lépését.

Ahogyan azt a Hélamán 10-ben olvashattad, a nép 
nem volt hajlandó meghallani Isten szavát, amint azt 
Nefi próféta átadta nekik. Nézd át a Hélamán 10:18-
at, és határozd meg, szerinted hol álltak a nefiták a 
kevélység körforgásában abban az időben (a bírák 
uralmának 71. évének végén).

A következő szentírás-tevékenység segíteni fog 
meglátnod az igazlelkűség és gonoszság e körforgását 
a Mormon könyve népei történelmének 14 eszten-
dejében. Az alábbi táblázatban először olvasd el a 
Hélamán 11-ből vett szentírásutalásokat, azután írj 
rövid jellemzést a nefiták állapotáról, majd pedig írd be 
azokat a számokat, ahová a kevélység körforgásában 
helyeznéd őket. Két példát megadtunk számodra. Ke-
ress olyan szavakat, amelyek segítségével be tudod írni 
a szentírás-tanulmányozási naplódba rajzolt körforgás 
negyedik lépését.

A bírák 
uralmá-
nak évei

Hélamán 11 A nefiták álla-
potának rövid 
jellemzése

A körfor-
gásban 
betöltött 
hely

72–73. 1–2. vers Egyre több volt 
a viszálykodás 
és a háború, 
emellett a 
rablók titkos 
bandája foly-
tatta a pusztító 
munkát.

2, 3

1. Igazlelkűség 
és jólét

2. Kevélység és 
gonoszság

3. Pusztulás és 
szenvedés

4. ------------------------
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A bírák 
uralmá-
nak évei

Hélamán 11 A nefiták álla-
potának rövid 
jellemzése

A körfor-
gásban 
betöltött 
hely

73–75. 3–6. vers

75. 7., 9–12. vers

76–77. 17–18., 
20–21. vers

A nép örven-
dezett és di-
csőítette Istent; 
igazlelkűek 
voltak, és újra 
felvirágoztak.

4, 1

78–79. 22–23. vers

80. 24–26. vers

80–81. 27–30., 
32–35. vers

82–85. 36–37. vers

Ahogy az a szentírás-tevékenységből kiderül, a ke-
vélység körforgásának 4. lépése az alázat és bűnbánat. 
Ezt írd be a szentírás-tanulmányozási naplódban lévő 
táblázatba.

 2. A kevélység körforgása nem csupán egy társadalmat 
jellemezhet. Előfordulhat egy családban vagy akár egy 

személy életében is. Segíthet elkerülnünk, ha megértjük, hogy ho-
gyan működik. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy 
szerinted mi szükséges számodra ahhoz, hogy elkerüld a körfor-
gás „kevélység és gonoszság”, illetve „pusztulás és szenvedés” 
fázisait.

Beírhatod a következő tantételt a szentírásodba a 
Hélamán 11 mellé: Az alázatosság és a bűnbánat 
által elkerülhetjük a kevélységet és a pusztulást. 
Megjelölheted a Hélamán 11:4-ben, hogy mit remélt 
Nefi, mit fog előidézni az éhínség a népben.

Gondolkodj el azon, miként válaszolnál az alábbi 
kérdésekre:

• Szükségszerű-e, hogy egy társadalom, család vagy 
egyén végigjárja a kevélység körforgását?

• Mit gondolsz, mit kell tennie egy társadalomnak, 
családnak vagy egyénnek, hogy elkerülje a kevélység 
körforgásának csapdáját?

Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a következőket mondta Nefi imájával kapcsolatban: 
„Az Úr meghallotta szolgája könyörgését [a Hélamán 
11:10–14-ben], és megszüntette az éhínséget, de csak 
a következő évben. Ez az esemény jól szemlélteti, hogy 
az Úr azonnal meghallja esdeklésünket, de csak akkor 
válaszol, amikor válasza az Ő bölcsessége szerint a 
leginkább a javunkat szolgálja” (“Nephi, Son of Hela-
man,” in Heroes from the Book of Mormon [1995,] 154.)

Ezra Taft Benson elnök tanított arról, hogy mit tehe-
tünk a kevélység körforgása csapdájának elkerülése 
érdekében:

„Isten népe csakis alázatos lehet. Választ-
hatjuk, hogy alázatosak leszünk, vagy 
pedig rákényszerítenek bennünket, hogy 
azok legyünk. Alma ezt mondta: »Áldot-
tak… azok, akik megalázkodnak anélkül, 
hogy alázatosságra kényszerülnének« 

(Alma 32:16).

Válasszuk hát az alázatosságot!

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy legyőzzük testvére-
ink iránt érzett ellenséges érzéseinket, hogy tiszteljük 
őket, mint önmagunkat, és hogy olyan magasra vagy 
még magasabbra emeljük őket, mint amilyen magasan 
mi állunk… 
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Úgy tudunk alázatossá válni, hogy elfogadjuk a taná-
csot és a feddést… 

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy megbocsátunk 
azoknak, akik megbántottak minket… 

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy önzetlen szolgálatot 
végzünk… 

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy misszióba megyünk, 
és prédikáljuk az igét, amely alázatossá tesz másokat… 

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy gyakrabban elme-
gyünk a templomba.

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy beismerjük és el-
hagyjuk bűneinket, és újjászületünk Istentől… 

Úgy tudunk alázatossá válni, hogy szeretjük Istent, és 
saját akaratunkat alárendeljük az Övének, valamint 
hogy Őt tesszük az első helyre az életünkben… 

Válasszuk hát az alázatosságot! Meg tudjuk tenni. Tu-
dom, hogy képesek vagyunk rá!” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Ezra Taft Benson [2014]. 256–257.).

Hélamán 12
Mormon elmagyarázza, hogy az Úr miért fenyíti meg az 
embereket
Képzeld azt, hogy te vagy Mormon próféta, és épp most 
fejezted be azt a beszámolót, amelyet a nefita történelem 
14 évéről írtál a Hélamán 11-ben. Hogyan egészítenéd ki 
a következő kijelentést: „És így láthatjuk, hogy   
 .”

Olvasd el a Hélamán 12:1-et, és keresd meg, mit sze-
retett volna Mormon megláttatni velünk. Gondolkodj 
el azon, hogy vajon mit értett Mormon e kifejezés alatt: 
„milyen álhatatlan az emberek gyermekeinek szíve”.

Tanulmányozd a Hélamán 12:2–3-at, és keress további 
tanulságokat, amelyeket Mormon szerette volna, hogy 
megtanuljunk. Ügyelj az „és láthatjuk” (2. vers) és az 
„és így látjuk” (3. vers) kifejezésekre.

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted miért olyan könnyű megfeledkezni az Úrról azok-
nak, akiknek jól megy a soruk?
 b. A könnyű és bővelkedő élet milyen példáit látod ma, amelyek 
oda vezethetnek, hogy az ember megfeledkezzen Istenről?
 c. Te milyen helyzetekről tudsz, amelyekben egy személy vagy 
egy csoport megfeledkezett az Úrról a jólétükben?

Néhány lecke, amelyet Mormon szeretett volna átadni 
olvasóinak, a következő: Ha nem vigyázunk, akkor a 
jólétünk az Úr elfeledéséhez vezethet bennünket, 

és az Úr megfeddi népét, hogy felserkentse őket az 
Őreá való emlékezésben.

D. Todd Christofferson elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja, e szavakkal 
tanított arról, hogy miért fedd meg minket 
az Úr:

„Bár gyakran nehéz kitartani, valójában 
örvendeznünk kell abban, hogy Isten úgy 

gondolja, érdemes időt és fáradságot áldozni a helyrei-
gazításunkra.

Az isteni dorgálásnak legalább három célja van: 
(1) bűnbánatra ösztönözzön, (2) megtisztítson és 
megszenteljen bennünket, valamint (3) hogy időnként 
átszabja életünk haladását egy olyan irány felé, melyről 
Isten tudja, hogy jobb nekünk” („A kiket én szeretek, 
megfeddem és megfenyítem”. Liahóna, 2011. máj. 98.).

Szerinted e célok közül melyik tükrözi az Úr azon 
szándékát, hogy megfeddje a nefitákat és a lámánitákat 
a Hélamán 11–12-ben? Milyen célból használt feddést 
a te életedben?

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Olvasd el a Hélamán 12:4–6-ot, és keress további jellemzést 
olyanokról, akik megfeledkeznek Istenről. Milyen egyéni hozzáál-
lások gátolják az embereket abban, hogy emlékezzenek Istenre?
 b. Olvasd el a Hélamán 12:7–13-at. Miért mondja Mormon, 
hogy az emberek gyermekei „még a föld poránál is keveseb-
bek”? Mit tesz a por, amit az emberek olykor nem hajlandók 
megtenni?

Joseph Fielding Smith elnök ezt tanította: 
„Nos, ez a próféta [Mormon] nem azt 
akarta mondani, hogy az Úr jobban 
törődik a föld porával és jobban szereti 
azt, mint a gyermekeit. […] Arra mutat rá 
itt, hogy a föld pora engedelmes. Az Úr 

parancsára kétfelé mozdul. Minden összhangban van a 
törvényeivel. A világegyetemben minden betartja a 
neki adott törvényt, amennyire én tudom, az embert 
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kivéve. Bárhová tekintünk, törvényt és rendet látunk, 
az elemek elhívásuknak megfelelően engedelmesked-
nek a nekik adott törvénynek. Az ember azonban 
lázad, és e tekintetben az ember kevesebb a föld 
poránál, mert elveti az Úr tanácsait” (in Conference 
Report, Apr. 1929, 55).

Mormon úgy értette, hogy azok, akik Istent teszik meg 
vezetőjüknek, nagyobbak a föld poránál. Hasonlatával 
fel akarta hívni a figyelmet azokra, akik kevélyek, elu-
tasítják az Úr hangját, és álhatatlan a szívük. Amint az 
a Hélamán 12:9–20-ban feljegyzésre került, Mormon 
emlékeztetett minket az Úrnak a fizikai elemek feletti 
hatalmas erejére, amelyek mind megmozdulnak az Ő 
parancsára. Egy pillanatra gondolkodj el azon, hogy te 
milyen mértékben vagy engedelmes az Úr parancso-
latai iránt. A parancsolatai betartása iránti hajlandósá-
god miként tanúsít alázatosságot? Hogyan tanúsítunk 
kevélységet, ha önrendelkezésünket arra használjuk, 
hogy engedetlenek legyünk az Úr szavai iránt?

 5. Másold be és egészítsd ki a következő kifejezéseket a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. És így láttam a Hélamán 11–12-ben, hogy…
 b. Ennélfogva aztán ezt fogom tenni:

Ha emlékezünk az Úrra, hallgatunk az Ő hangjára és 
bűnbánatot tartunk, akkor alázatosságunkról és Belé 
vetett hitünkről teszünk tanúságot. Cserébe Ő eleget 
tesz ígéretének: megáld és felvirágoztat bennünket, 
végül pedig majd örök életet nyújt.

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

Tanulmányoztam a Hélamán 11–12-t, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

23. RÉSZ: 3. NAP

Hélamán 13–14
Bevezetés
A Szabadító születése előtt pár évvel az Úr elküldött 
egy lámánita prófétát, Sámuelt, hogy bűnbánatot pré-
dikáljon a nefitáknak Zarahemlában. Sámuel próféta 

egy másik tanúja volt Jézus Krisztusnak Nefi próféta 
mellett. Figyelmeztette a nefitákat, hogy elpusztulnak, 
ha nem tartanak bűnbánatot. Szembesítette őket azzal, 
hogy hajlamosak elutasítani a prófétákat, és inkább a 
gonoszságban keresni a boldogságot. Bejelentette a 
Jézus Krisztus születését és halálát kísérő jeleket. Azt is 
tanította, hogy Jézus Krisztus megváltása által minden 
ember vissza fog térni Isten jelenlétébe, hogy megítél-
tessenek.

Hélamán 13
Sámuel figyelmezteti a nefitákat, hogy elpusztulnak, ha 
nem tartanak bűnbánatot
Amikor valami rosszat tettél, és helyre kellett igazítania 
a szüleidnek vagy egy vezetődnek, hogyan reagáltál?

A Hélamán 13–16-ban feljegyzett beszámoló, melyben 
egy próféta bűnbánatra szólít egy népet, azért egyedül-
álló, mert ez az első olyan eset a Mormon könyvében, 
amikor egy lámánita próféta szólítja bűnbánatra a 
nefitákat.
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Olvasd el a Hélamán 13:1–8, 11-et, hogy megértsd, 
miért prédikált Sámuel a nefitáknak, illetve minek az 
elmondására utasította az Úr. E versek az alábbi tan-
tételt szemléltetik: A próféták azokat az üzeneteket 
kapják és szólják, melyeket Isten a szívükbe he-
lyez. Milyen üzenetet helyezett Isten Sámuel szívébe? 
A Hélamán 13:7 szerint mit remélt Sámuel, milyen 
hatással lesz üzenete a nefitákra?

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor úgy érezted, hogy a szüleid vagy egy 

egyházi vezető sugalmazott volt, amikor egy bizonyos üzenetet 
átadott. Milyen hatással volt rád ez az üzenet?

Az üresen hagyott helyekre írd be az alábbi táblázat 
kérdéseire adott válaszaidat a Hélamán 13:17–23 és a 
Hélamán 13:24–30 tanulmányozása folyamán.

HÉLAMÁN 13:17–23
Tantétel: Amikor nem emlékezünk az Úrra, még inkább sebezhetővé válunk a kevélységgel és a gonoszsággal szemben.

Szerinted mely versek tanítanak a fenti a tantételről?

Mit mondott Sámuel, milyen átok fogja sújtani a nefitákat?

Sámuel szerint mit nem tettek a nefiták, amikor a kincseikre helyezték a szívüket?

Miként helyezhetik a mai fiatalok a szívüket kincsekre – anyagi javakra, szokásokra vagy vágyakra –, amelyek kevélységhez és 
 gonoszsághoz vezethetnek?

Szerinted miért fontos, hogy „emlékez[z] az Úrra, Istene[d]re, azon dolgok tekintetében, melyekkel megáldott [téged]” (22. vers)?

HÉLAMÁN 13:24–30
Tantétel: Ha elutasítjuk az Úr prófétáinak szavait, akkor megbánásban és szomorúságban lesz részünk.

Szerinted mely versek tanítanak a fenti a tantételről?

Mit mondott Sámuel, milyen kifogást adtak a nefiták, miért utasították el az Úr prófétáit?

Szerinted miért van az, hogy az emberek gyakran elfogadják a hamis prófétákat, ahogy azt Sámuel is leírta?

A következő két kérdésre a legfrissebb Liahónában megjelent általános konferenciai beszédek tanulmányozása után válaszolj:

Milyen konkrét tanításokat ismersz az élő prófétáinktól és apostolainktól?

Milyen konkrét problémák elkerülésére figyelmeztettek minket a próféták és az apostolok?

Nézd át a Hélamán 13:26–28-at, és keresd meg, ho-
gyan reagáltak a nefiták a hamis prófétákra. Ezra Taft 
Benson elnök kijelentette: „A hithűségünk próbatétele 
az, hogy miként reagálunk az élő próféta szavaira, ami-
kor megmondja, amit tudnunk kell, bár nem szívesen 
halljuk” (Az egyház elnökeinek tanításai: Ezra Taft Benson 
[2014]. 163.).

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mondj példát arra, te milyen prófétai tanácsot illetően válasz-
tottad az engedelmességet!
 b. Milyen áldásokban részesültél e tanács követésének köszön-
hetően?
 c. Hogyan válhatnál jobbá az élő próféták tanácsainak követé-
sében?
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Sámuel megjövendölte, hogy a nefiták 400 év elteltével 
el fognak pusztulni, ha nem tartanak bűnbánatot (lásd 
Hélamán 13:9–10), és azt tanította, hogy eddig is csak a 
köztük lévő igaz emberek miatt nem lettek elpusztítva 
(lásd Hélamán 13:12–14).

Olvasd el a Hélamán 13:38-at, hogy meglásd, hogyan 
vált olyan gonosszá oly sok nefita Sámuel idejében.

Sámuel kijelentette, hogy nem tehetünk szert bol-
dogságra, ha gonoszságot cselekszünk, ami segít 
megértenünk, hogy a valódi boldogság csakis Isten 
parancsolatainak betartásából fakad. Mely szent-
írás-memoriter tanítja ugyanezt az igazságot? (Lásd 
a c lábjegyzetet a Hélamán 13:38 alatt.)

Ezra Taft Benson elnök e tantétel megér-
tésében nyújtott segítséget, amikor ezt 
mondta: „Van egy régi mondás: jobb 
felkészülni és megelőzni, mint helyre-
hozni és megbánni. Mily igaz ez…! Első 
védelmi vonalunk az erkölcsösségünk 

megőrzésében az, hogy felkészítjük magunkat a 
kísértéseknek való ellenállásra, és őrizkedünk a 
bűnbeeséstől” (Az egyház elnökeinek tanításai: Ezra Taft 
Benson [2014]. 237.).

Sámuel azt tanította, hogy a nefiták azon döntése, 
hogy késlekednek bűnbánatot tartani, nyomorúsághoz 
és pusztulásukhoz fog vezetni. A Mormon könyvében 
más beszámolók is tanítanak arról, hogy az egyének 
néha addig ragaszkodnak a lázadáshoz és a gonosz-
sághoz, míg a bűnbánat lelke elhagyja őket. Például 
Lámán és Lemuel addig nem volt hajlandó Istenre 
figyelmezni, míg már kivesztek belőlük az érzések 
(lásd 1 Nefi 17:45). Az efféle példák megmutatják, mi-
ért olyan fontos, hogy ne halogassuk a bűnbánatot. A 
bűnbánat által lehetséges helyrehoznod a dolgokat, és 
megakadályozhatod, hogy a bűn és a kísértés legyőzze 
benned Isten követésének vágyát.

Olvasd el a következő kijelentést Dieter F. Ucht-
dorf elnöktől, az Első Elnökség tagjától, hogy jobban 
megértsd, hogy lehetséges visszatérni a helyes útra az 
életedben, ha esetleg helytelen ösvényre tévedtél:

„Pilótakiképzésem alatt meg kellett 
tanulnom, hogyan navigáljak egy repülőt 
hosszú távokon. A hatalmas óceánok 
feletti repülések, a kiterjedt sivatagok 
átszelése, valamint az egész kontinensek 
átrepülése gondos tervezést igényelt 

ahhoz, hogy biztonságos megérkezést biztosítsunk a 
terv szerinti célállomáshoz. E nonstop repülőjáratok 
némelyikének menetideje akár 14 óra is lehet, és közel 
9000 mérföldet is megtehetnek.

Az ilyen hosszú repülőutak alatt létezik egy biztonságos 
visszatérés pontjaként ismert döntési pont. Eddig a pon-
tig a repülőgép elég üzemanyaggal rendelkezik ahhoz, 
hogy megforduljon, és biztonságosan visszatérjen arra 
a repülőtérre, ahonnan elindult. Miután elhagyta e biz-
tonságos visszatérési pontot, a kapitány elvesztette ezt 
a lehetőséget, és tovább kell haladnia. Ezért gyakran 
emlegetik azon pontként, ahonnan nincs visszaút.

[…] Sátán azt akarja, hogy azt higgyük, hogy amikor 
bűnt követtünk el, túlhaladtunk azon a ponton, ahon-
nan nincs visszatérés – vagyis túl késő irányt változtat-
nunk.

[…] Ahhoz, hogy reményt veszítsünk, hogy olyan nyo-
morultnak érezzük magunkat, mint ő maga, és hogy 
elhiggyük, hogy átléptük a megbocsátás határát, Sátán 
képes akár azokkal a szentírásbeli igékkel is visszaélni, 
amelyek Isten igazságosságát hangsúlyozzák, ahhoz, 
hogy arra utaljon, nincs irgalom.

Krisztus azért jött, hogy megszabadítson bennünket. 
Ha rossz irányt vettünk, Jézus Krisztus engesztelése azt 
a biztosítékot nyújthatja számunkra, hogy a bűn nem 
egy olyan pont, ahonnan nincs visszatérés. Lehetséges 
a biztonságos visszatérés, amennyiben követjük Isten 
tervét, melyet a szabadulásunkért készített” (A bizton-
ságos visszatérés pontja. Liahóna, 2007. máj. 99.).

Uchtdorf elnök szavai miként nyújthatnak reményt 
azoknak, akik úgy érzik, olyan sok bűnt követtek 
el, hogy már túlléptek a ponton, ahonnan nincs 
visszaút?   
 

Hélamán 14
Sámuel megjövendöli a Szabadító születésének és 
halálának jeleit
Idézz fel egy olyan eseményt, amely nemrégiben 
történt a hazádon kívül, és amely világszerte nagy 
visszhangot kapott. Honnan szereznek tudomást az 
emberek olyan eseményekről, amelyek a világ távo-
labbi pontjain történnek, például természeti kataszt-
rófákról vagy háborúkról? Miért akarnak az emberek 
tudni olyasmiről, ami a világ más részein történik?

Sámuel jövendölt a Szabadító születéséről és halá-
láról – olyan eseményekről, amelyek Zarahemlától 
nagyon távol fognak bekövetkezni. Tanulmányozd a 
Hélamán 14:3–6-ot, és jelöld meg a szentírásodban a 
Jézus Krisztus születését kísérő jeleket. Tanulmányozd 
a Hélamán 14:20–27-et, és jelöld meg a halálát kísérő 
jeleket.

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogy 
szerinted te hogyan reagáltál volna, ha ott lettél volna, és 
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hallottad volna, amikor Sámuel ezekről a dolgokról jövendöl. A 
megadott jelek közül szerinted melyik sugallta volna neked lege-
rősebben a bűnbánat szükségességét?

Ezek a jelek egyszerre voltak tanító szándékúak és 
jelképesek. Amikor Jézus Krisztus a világra jött, erősö-
dött a világosság. Amikor meghalt, sötétség áradt szét. 
Ugyanez történik az életünkben, amikor vagy enged-
jük, hogy Jézus belépjen a szívünkbe, vagy megakadá-
lyozzuk a belépését.

Olvasd el a Hélamán 14:11–13-at, és határozd meg, 
milyen szándék vagy cél vezérelte Sámuelt, hogy a ne-
fitáknak prédikáljon. Beszámozhatod a szentírásodban, 
hogy mit akart Sámuel, mit tudjanak és mit tegyenek 
a nefiták. (Az „ő érdemei által” kifejezés a 13. versben 
azt jelenti: Jézus Krisztus engesztelésén keresztül.) 
Ezekből a versekből megtanuljuk, hogy a Jézus Krisz-
tusba vetett hit bűnbánathoz és a bűnök bocsána-
tához vezet.

Olvasd el a Hélamán 14:28–29-et, és keresd meg, miért 
ad az Úr jeleket és csodákat. Az egyik igazság, ame-
lyet megtanulunk, így hangzik: Az Úr azért biztosít 
jeleket és csodákat, hogy segítsen az emberek-
nek hinni Őbenne. Elmélkedj azokon a jeleken 

(bizonyítékokon), amelyek úgy érzed, segítenek hinned 
Jézus Krisztusban.

Miközben a Sámuel által megjövendölt jelekről 
tanulsz, fontos emlékezni arra, hogy az Úr azért ad 
jeleket, hogy segítsen az igazlelkű embereknek hinni 
és bűnbánatot tartani, míg a gonoszok saját önző cél-
jaik érdekében keresnek vagy követelnek jeleket (lásd 
T&Sz 46:9). Noha fontos ismerni az Úr halálának vagy 
második eljövetelének jeleit, elengedhetetlen ismer-
nünk Sámuel azon tanításait, amelyek Jézus Krisztus 
halálának és feltámadásának jelentőségéről szólnak.

Különösen figyelmesen olvasd el a Hélamán 14:15–19-
et, azután tanulmányozd az alábbi ábrát.

Miután elolvastad a Hélamán 14:15–19-et és tanulmá-
nyoztad az ábrát, gondolkodj el a következőkön:

• A halandóságba történő megszületés nevezhető egy-
fajta lelki halálnak, mivel elválunk Mennyei Atyánk 
jelenlététől.

• Halála és feltámadása révén Jézus Krisztus az 
egész emberiséget megváltja a bukástól, így 
visszatérhetünk Isten jelenlétébe.

Isten jelenléte1. Ádám és Éva bukása miatt 
bekövetkezett az első lelki 
halál (lásd Hélamán 14:16).

Föld

halál és a 
lélekvilág

2. A feltámadás által minden ember 
visszatér Isten jelenlétébe, hogy 
megítéltessenek (lásd 2 Nefi 
2:10; Hélamán 14:17).

3. Azok, akik megbánják 
bűneiket és 
bűnbocsánatot nyernek, 
Isten jelenlétében élnek 
örökre (lásd Hélamán 
14:13; Mormon 7:7–8).

4. Azok, akik nem bánják 
meg bűneiket, ismét 
kivágatnak Isten 
jelenlétéből, és egy 
második lelki halált 
fognak elszenvedni (lásd 
Hélamán 14:18).
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• Jézus Krisztus engesztelése által minden ember 
visszavitetik Isten színe elé, hogy megítéltessen.

• Az utolsó ítéletkor azok, akik továbbra sem hajlan-
dók bűnbánatot tartani, újabb lelki halált fognak 
megtapasztalni – mindörökre kivágatnak Isten jelen-
létéből.

• Jézus Krisztus megvált minket a lelki haláltól a 
bűnbánat feltételével.

Jelölj meg olyan kifejezéseket a Hélamán 14:15–19-
ben, amelyek az imént olvasott vastag betűs tanté-
telekhez kapcsolódnak. Befejezésként olvasd el a 
Hélamán 14:30–31-et.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogy 
miként tudnád felhasználni a Hélamán 14:30–31-et, ha 

egy barátodnak el akarnád magyarázni, miért olyan fontosak az 
ebben az életben hozott döntéseink.

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

Tanulmányoztam a Hélamán 13–14-et, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

23. RÉSZ: 4. NAP

Hélamán 15–16
Bevezetés
Amikor a lámánita Sámuel a fal tetejéről szólt a nefi-
tákhoz Zarahemlában, megjövendölte, hogy ha nem 
tartanak bűnbánatot, akkor Isten „teljesen elpusztít[ja] 
őket” (Hélamán 15:17). Kijelentette, hogy a lámániták 
igazlelkűbbé váltak a nefitáknál, és az Úr meg fogja 
hosszabbítani a napjaikat. Néhány nefita hitt Sámuel 
tanításainak, és Nefi megkeresztelte őket. Mások, akik 
nem hittek Sámuelnek, megpróbálták megölni őt. Sá-
muelt azonban megvédte az Úr hatalma, és visszatért a 
saját földjére.

Hélamán 15
Sámuel figyelmezteti a nefitákat, és elmagyarázza, miért 
váltak a lámániták az ígéret népévé
A következőkben két fiatal férfiről olvashatsz kitalált 
helyzetekben:

Egy fiatal férfit olyan szülők neveltek fel, akik nem vol-
tak tagjai Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházának, és nem fektettek hangsúlyt Jézus Krisztus 
tanításaira. Engedték, hogy tizenéves fiuk alkoholt 
igyon, ami a főiskolán is folytatódott. Később találko-
zott néhány utolsó napi szent misszionáriussal. Miután 
néhány alkalommal találkozott velük, megfogadta, 
hogy lemond az alkoholról. Pár nappal később egy 
baráti társasággal volt, akik alkoholos itallal kínálták.

Egy másik fiatal férfi utolsó napi szent családban 
nevelkedett. Szülei rendszeresen tartottak családi estet 
és családi szentírás-tanulmányozást. A fiú kialakította 
a mindennapos szentírás-tanulmányozás és személyes 
ima szokását. Végigjárta az Elemit, szolgált az ároni 
papsági kvórumokban, valamint kijárta az ifjúsági 
hitoktatást. Ismerte és értette Jézus Krisztus evangéliu-
mát és Isten parancsolatait. Miközben főiskolára járt, új 
barátságokat kötött. Egy este néhány barátja alkoholos 
itallal kínálta.

Gondold át, milyen szintű lelki erő várható el e két fia-
tal férfitől az adott helyzetükben, és ez hogyan hasonlít 
a lámánitákhoz és a nefitákhoz, akikről most tanulsz a 
Hélamán 15-ben.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. A Hélamán 15:3, 17 szerint milyen volt a nefiták lelki álla-
pota? 
 b. A Hélamán 15:4–8 szerint milyen volt a lámániták lelki álla-
pota? (A körültekintően szó a Hélamán 15:5-ben annyit tesz: 
óvatosan, figyelmesen.)

Noha a lámániták már hosszú ideje gonoszságban 
éltek „atyáik hagyományainak gonoszsága miatt”, 
amikor megismerték az igazságot, akkor bűnbánatot 
tartottak és szilárddá és állhatatossá váltak a hitben 
(lásd Hélamán 15:4, 8). Ezzel ellentétben a nefiták 
elteltek kevélységgel, és elutasították az evangélium 
igazságait.

Gondosan olvasd el a Hélamán 15:7–8-at, 
és egészítsd ki az alábbi kijelentést: Az igaz-
ság ismerete és a szentírásokba vetett hit elve-
zeti az embert a ------------- és -------------, ami 
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bűnbánatot tarts, valamint szilárd és állhatatos legyél 
az evangélium igazságaiban?

Hélamán 16
Azok, akik hisznek Sámuelnek, megkeresztelkednek, míg 
mások megkeményítik a szívüket
Gondolkodj el azon, hogy általában miként reagálsz 
az élő próféták és apostolok szavaira. A nefitáknak 
lehetőségük adódott meghallgatni a lámánita Sámuel 
próféta szavait. A Hélamán 16:1–7-ből kapott ismere-
tek felhasználásával töltsd ki az alábbi táblázatot, hogy 
meghatározd, mely emberek hittek, illetve hogy miként 
reagáltak a nefiták.

Hélamán 16 Hitt-e ez 
a nefita 
csoport?

Hogyan reagáltak ezek az 
emberek Sámuel próféta 
szavaira?

Igen Nem

1. vers

2. vers

3–5. vers

6–7. vers

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted miért van az, hogy néhány fiatal esetleg haragra 
gerjed és elutasítja a próféták tanácsát napjainkban?
 b. Láttad-e már, hogy valaki egy próféta tanácsának követése 
mellett dönt, noha mások elutasították azt? Fejtsd ki!
 c. Történt-e már olyan, hogy te magad egy próféta tanácsának 
követése mellett döntöttél, noha mások körülötted elutasították 
azt? Fejtsd ki!
 d. Mit tanulsz a próféták szavairól a Hélamán 16:13–14-ből?

Gondolkodj el Ezra Taft Benson elnök 
következő kijelentésén arról, hogy a 
világban élők miként reagálnak az újkori 
prófétákra: „A próféta nem feltétlenül lesz 
népszerű a világban vagy a világi emberek 
között. Amikor a próféta kinyilvánítja az 

igazságot, az megosztja az embereket. Akik szívükben 

-----------------------------------eredményez; aki tehát eljut 
ide, az -----------------------------------.

Amikor a lámániták megismerték az igazságot azáltal, 
hogy tanulmányozták és elhitték a szentírásokat, akkor 
hit ébredt bennük Jézus Krisztusban, és ez bűnbá-
natra indította őket. Szívbéli változást tapasztaltak, és 
szilárd dá és állhatatossá váltak a hitben.

 2. Válaszolj legalább egyre a következő kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Előfordult-e már, hogy a szentírások tanulmányozása segített 
megtenned a szükséges változtatásokat az életedben? Fejtsd ki!
 b. Mit gondolsz, a szentírások hithű tanulmányozásának szo-
kása hogyan segíthet az embernek abban, hogy szívbéli válto-
zást tapasztaljon?

Sámuel tanításai segítenek megértenünk, miért fontos 
igaznak maradni ahhoz a tudáshoz és hithez, amelyet 
megkaptunk. Olvasd el a Hélamán 15:14–17-et, és 
keress olyan kifejezéseket, amelyek ezt az evangéli-
umi tantételt sugallják: Ha az emberek hitetlenekké 
válnak, miután részesültek az evangélium teljes-
ségében, akkor nagyobb kárhoztatásban fognak 
részesülni. Ezt az igazságot be is írhatod a szentírá-
sodba e versek mellé. Keresztutalásként odaírhatod a 
szentírásod margójára: T&Sz 82:3.

Hogyan vonatkozik ez a tantétel az életedre? Előfor-
dult-e már olyan alkalom, amikor tudatosan ellene 
fordultál annak, amiről tudtad, hogy igaz? Mit kell 
tenned, hogy megerősítsd a Szabadítóba vetett hitedet, 
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becsületesek, azok hallgatnak szavaira, a hamislelkűek 
viszont nem vesznek róla tudomást, vagy éppen 
küzdenek ellene. Amikor a próféta rámutat a világ 
bűneire, a világias ember vagy be akarja zárni a próféta 
száját, vagy úgy akar tenni, mintha a próféta nem is 
létezne, de nem akarja megbánni a bűneit. A népsze-
rűség soha nem jelenti az igazság próbáját. Sok 
prófétát megöltek vagy kivetettek. Amint egyre 
közelebb kerülünk az Úr második eljöveteléhez, 
számíthattok rá, hogy ahogyan a világban lévő embe-
rek egyre gonoszabbá válnak, egyre kevésbé lesz 
köztük népszerű a próféta” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Ezra Taft Benson [2014]. 163.).

Olvasd el a Hélamán 16:16–21-et, hogy meglásd, mivel 
igazolták a hitetlenek azt, hogy elutasították a jöven-
dölések és a mennybéli jelek beteljesedését. Esetleg 
be is jelölheted a szentírásodban, hogy a próféta ellen 
felsorakoztatott e kifogások vagy érvek közül szerinted 
melyek a leggyakoribbak manapság.

Olvasd el a Hélamán 16:23-at, és írd be a szentírá-
sodba vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
hogy milyen következmény sújtja azokat, akik eluta-
sítják az Úr tanúit. Kijelentésed hasonló lehet ehhez a 
tantételhez: Amikor elutasítjuk az Úr tanúit, akkor 
megengedjük Sátánnak, hogy hatást gyakoroljon a 
szívünkre.

Olvasd fel a következő kijelentést 
Henry B. Eyring elnöktől az Első Elnök-
ségből, és jelöld meg azokat a szavait, 
amelyek megerősítik, amit a Hélamán 16-
ból tanultál: „Amikor elutasítjuk az 
Istentől jövő tanácsot, akkor nem 

függetlenítjük magunkat a külső befolyásoktól, hanem 
másik befolyást választunk. Elutasítjuk egy tökéletesen 
szerető, korlátlan hatalmú, mindentudó Mennyei Atya 
védelmét, akinek egyetlen célja – ahogyan az Ő 
Szeretett Fiának is –, hogy örök életet adjon nekünk, 
hogy megadja számunkra mindazt, amivel rendelkezik, 
és hogy hazavezessen bennünket családunkkal az Ő 
szerető karjaiba. Az Ő tanácsának elvetésével egy 
másik hatalom befolyását választjuk, akinek az a célja, 
hogy boldogtalanná tegyen minket, és akit a gyűlölet 
motivál. Rendelkezünk az erkölcsi önrendelkezés isteni 
ajándékával. Ahelyett, hogy a befolyásoktól való 
függetlenség jogát adná nekünk, azt a megmásíthatat-
lan jogot ruházza ránk, hogy annak a hatalomnak 
vethetjük alá magunkat, amelyiket választjuk” (“Fin-
ding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 25).

Mit mondott Eyring elnök, mi történik, amikor el-
utasítjuk Isten hatását az életünkben? Miért fontos 
megérteni, hogy amikor elutasítjuk Isten hatását, akkor 
Sátán hatása alá kerülünk?

Gondolkodj el azon, hogy bármilyen módon is meg-
keményítetted-e a szívedet a próféták és apostolok 
által adott tanácsok iránt. Hasznos lehet áttekinteni A 
fiatalság erősségéért füzetet, miközben felidézed, mit ta-
nítanak és hogyan fogadod a tanácsukat. Határozd el, 
hogy mit fogsz megtenni ma, hogy szilárd és állhatatos 
légy az evangélium szerinti életben és az Úr prófétáitól 
jövő tanács megfogadásában.

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

Tanulmányoztam a Hélamán 15–16-ot, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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24. RÉSZ: 1. NAP

3 Nefi 1
Bevezetés
Mielőtt eltávozott volna az országból, Nefi próféta 
(Hélamán fia) átadta a feljegyzéseket legidősebb fiá-
nak, Nefinek. A hitetlenek azt tervezték, hogy megö-
lik a hithű embereket, ha a Jézus Krisztus születését 
illető próféciák nem válnak valóra egy bizonyos napig. 
Miközben Nefi az Úrhoz fohászkodott a hívőkért, az 
Úr hangját hallotta, aki kijelentette neki, hogy szüle-
tése jele aznap éjjel fel fog tűnni. A lámánita Sámuel 
jövendölésének beteljesüléseként amikor a nap lement, 
nem lett sötét, és feltűnt egy új csillag. Sátán arra tett 
folyamatos erőfeszítései ellenére, hogy romba döntse 
az emberek hitét, „a nép nagyobb része hitt és megtért 
az Úrhoz” (3 Nefi 1:22).

3 Nefi 1:1–26
Beteljesednek a Jézus Krisztus születését illető 
jövendölések, és sok nefita megtér
Gondolj olyan emberekre a szentírásokból vagy az 
egyház történetéből, akik életüket áldozták Jézus 
Krisztus evangéliumáért. Mit gondolsz, miért voltak 
készek meghozni ezt az áldozatot?

Amint az a 3 Nefi 1-ben feljegyzésre került, hithű 
nefiták egy csoportjának el kellett döntenie, hogy 
hajlandóak-e feladni az életüket, hogy hűek maradja-
nak a hitelveikhez. A fejezet annak elmagyarázásával 
kezdődik, hogy Nefi átadta a feljegyzéseket a fiának 
– akit szintén Nefinek hívtak –, azután pedig eltávo-
zott az országból (lásd 3 Nefi 1:1–3). Ezután elénk 
tárja, milyen hitbéli próbát kellett megtapasztalnia sok 
nefitának.

Olvasd el a 3 Nefi 1:4–9-et, és keresd meg, milyen 
nagy kihívást jelentő helyzettel találták szembe magu-
kat a hithű nefiták. Hogy éreznéd magad, ha te lennél 
Nefi, és elérkezne az idő, amikor a hívőket hamarosan 
elpusztítják? Gondolkodj el egy percre, hogy miért je-
lenthet nehézséget néhány ember számára, hogy hithű 
maradjon ebben a helyzetben.

Olvasd el a 3 Nefi 1:10–12-t, és keresd meg, mit tett 
Nefi ebben a kritikus pillanatban. Olvasd el az Úr 
Nefinek adott válaszát a 3 Nefi 1:13–14-ben. Meg is 
jelölheted azt a kijelentést a 3 Nefi 1:13-ban, amely ezt 
a tantételt tanítja: Az Úr minden szót be fog teljesí-
teni, amelyet prófétái által elmondatott.

BEVEZETÉS 

3 Nefi KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
A 3 Nefi tanulmányozása során a Szabadító szavairól 
és tetteiről fogsz tanulni, melyeket a Mormon 
könyve népei közötti szolgálata idején mondott 
és cselekedett. Az egyházi vezetők 3 Nefi könyvét 
Urunk „ötödik evangéliumának” is nevezték, mert 
az Újszövetségben található négy evangéliumhoz 
hasonlóan ez a könyv is Jézus Krisztus közvetlen 
tanításaira és szolgálatára összpontosít (lásd 
Gordon B. Hinckley, “The Cornerstones of Our 
Faith,” Ensign, Nov. 1984, 52). Ezra Taft Benson 
elnök azt tanította, hogy a „3 Nefiben található 
a teljes szentírás néhány legszívhezszólóbb és 
legerőteljesebb szakasza. Ez a könyv tanúságot 
tesz Jézus Krisztusról, az Ő prófétáiról, valamint a 
szabadítás tanairól” (“The Savior’s Visit to America,” 
Ensign, May 1987, 6). Amikor látod majd, hogy Jézus 
Krisztus miként tanúsított könyörületet a sokaság 
tagjai iránt egyenként (lásd 3 Nefi 11:15; 17:21), 
akkor jobban fogod érteni azt is, hogy mily törődéssel 
fordul feléd is. Fontos leckéket tanulhatsz abból is, ha 
megfigyeled, miként készítette fel magát az emberek 
egy része a Szabadítóval történő találkozásra, 
míg mások önmagukat gátolták meg abban, hogy 
káprázatos áldásokban részesüljenek.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon Nefi nagylemezei feljegyzéseinek 
kivonatolásával hozta létre a 3 Nefi könyvét. A könyv 
Nefi, Nefi fia nevét viseli, akinek a munkássága 
átívelt a Szabadítónak a nép előtti megjelenéseit 
megelőző, közbeni és utáni időszakokon. A Jézus 
Krisztus látogatásait megelőző nagy gonoszság 
idején Nefi „hatalommal és nagy felhatalmazással” 
szolgált (3 Nefi 7:17). Szolgálata azonban csupán 
bevezetése volt Jézus Krisztus szolgálatának, akinek 
szavai és tettei jelentik a 3 Nefi központi fókuszát. 
Nefi feljegyzésének kivonatolása során Mormon 
hozzátette saját magyarázatait és az e könyvről való 
bizonyságát is (lásd 3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Hol és mikor íródott?
A 3 Nefi könyve forrásául szolgáló eredeti 
feljegyzések nagy valószínűséggel Kr.e. 1 és Kr.e. 34 
között íródtak. Mormon azokat a feljegyzéseket 
valahol Kr.u. 345 és Kr.u. 385 között kivonatolta. 
Mormon nem jegyezte fel, hogy hol volt, amikor 
összeállította ezt a könyvet.
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 1. Próbáld meg elképzelni, milyen lehetett Nefinek köz-
vetlenül azután, hogy megadatott a Szabadító születésé-

nek jele. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy 
szerinted te hogyan reagáltál volna, ha ott lettél volna ebben az 
időben. Mit gondolsz, hogyan éreznél Nefi helyében közvetlenül 
a jel feltűnése után?

Olvasd el a 3 Nefi 1:4, 
14–15, 19–21-et, és 
keress további olyan 
kifejezéseket, amelyek 
azt hangsúlyozzák, 
hogy az Úr következe-
tesen beteljesíti prófétái 
szavait. Ezeket be is 
jelölheted a szentírásod-
ban. Miközben a 3 Nefi 
1:14-et olvasod, segíthet, 
ha megérted, hogy az 
a Lény, aki itt beszél, 
két szerepet tölt be, és 
mindkét szemszögből 
szólt: Jehovaként (aki a 
felhatalmazás isteni át-
ruházása révén az Atya) 
és Jézus Krisztusként, aki 
Isten hamarosan halan-
dóként eljövendő Fia.

Brigham Young egyszer ezt 
a kérdést tette fel: „Úgy 
olvassátok [a szentírásokat], 
mintha ti lennétek azoknak 
az embereknek a helyében, 
akik írták őket? …kiváltsá-
gotokban áll ezt megtenni, 
hogy olyan jól megismerjétek 
Isten írott szavának [lelkét] 
és jelentését, mint amennyire 
mindennapi életeteket és 
beszédeteket” (Az egyház 
elnökeinek tanításai: Brigham 
Young [1997]. 119.).

A szentírások 
íróinak helyébe 
képzelni magadat

Hogy meglásd, hogyan teljesedtek be a Szabadító szü-
letéséről szóló jövendölések, írd be az alábbi táblázat 
bal oszlopába a lámánita Sámuel által mondott pró-
féciát. Azután írd be a jobb oszlopba, hogy a 3 Nefi 1 
mely versében teljesedett be, és röviden foglald össze, 
hogyan.

A lámánita Sámuel jövendölései Beteljesedés

1. jövendölés (Hélamán 14:3–4): 3 Nefi 1:

2. jövendölés (Hélamán 14:5): 3 Nefi 1:

3. jövendölés (Hélamán 14:6): 3 Nefi 1:

4. jövendölés (Hélamán 14:7): 3 Nefi 1:
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Miközben elolvasod a 3 Nefi 1:16–18-at, figyeld meg, 
hogyan reagáltak a gonoszak, amikor feltűntek a 
jelek. Néhány reakciójukat meg is jelölheted. A 3 Nefi 
1:18-ból megtudjuk, hogy néhányan „gonoszságuk és 
hitetlenségük miatt félni kezdtek”. Gondolkozz el a 
következő kérdésen: Miért vezet félelemhez a bűn és a 
hitetlenség?

Olvasd el a 3 Nefi 1:22–23-at, és keresd meg, mit pró-
bált tenni az ördög, miután megadattak az Úr születé-
sének jelei. Egészítsd ki a következő kijelentést, hogy a 
22. versben talált tantételt tükrözze: Sátán hazugsága-
ival szembenézve választhatjuk azt, hogy  
 .

Richard C. Edgley püspök, aki az Elnöklő Püspökség-
ben szolgált, tanácsot adott arra vonatkozóan, hogy 
miként reagálhatunk hitünk próbatételei idején. Jelöld 
be azon szavait vagy kifejezéseit, melyek arra báto-
rítanak, hogy a hit mellett dönts mindazon kételyek 
ellenére, melyekkel Sátán esetleg megkísért:

„A napjainkban tapasztalható konfliktu-
sok és kihívások miatt egyetlen választási 
lehetőséget javaslok: a béke és védelem 
választását. Egy választást, mely minden-
kinek megfelel. Ez pedig a hit. Ne gondol-
játok, hogy a hit ingyenes ajándék, melyet 

bármiféle gondolkodás, vágy vagy erőfeszítés nélkül 
elnyerhetünk. […] A Szabadító azt mondta: »Jőjjetek 
énhozzám« (Máté 11:28), valamint hogy »zörgessetek 
és megnyittatik néktek« (Máté 7:7). A jöjjetek, zörgesse-
tek igék cselekvést fejeznek ki, és egyúttal választást is. 
Így hát azt mondom, válasszuk a hitet. Válasszuk a 
hitet a kétség helyett, válasszuk a hitet a félelem 
helyett, válasszuk a hitet az ismeretlen és homályos 
helyett, válasszuk a hitet a pesszimizmus helyett.

[…] Amikor a logika, az ésszerűség vagy a személyes 
meglátás összeütközésbe kerül a szent tanításokkal és 
a tannal, vagy az ellentétes üzenetek tüzes nyilakként 
záporoznak a hitetekre, …válasszátok azt, hogy hitet-
lenségetek által nem vetitek ki szívetekből a magot… 
Ne feledjétek, nem kapunk bizonyságot, míg hitünk ki 
nem állja a próbát (lásd Ether 12:6)” (Hit: a döntés a 
tiétek! Liahóna, 2010. nov. 31–33.).

 2. Milyen hazugságokat és megtévesztéseket terjeszt 
ma az ördög, hogy megpróbálja megkeményíteni az em-

berek szívét az igazsággal szemben? Írd le a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban, mit tehetsz, hogy megőrizd a Jézus Krisztusba 
és az Ő visszaállított evangéliumába vetett hitedet még akkor is, 
amikor az ördög megpróbál rávenni hited megkérdőjelezésére.

Olvasd el a 3 Nefi 1:24–25-öt, és keresd ki, milyen 
további kihívással kellett szembenéznie néhány hívőnek. 
Gondolkodj el azon, hogy mit tanulhatsz az embereknek 
a reakciójából, amikor megtudták, hogy tévednek.

3 Nefi 1:27–30
Nefita szakadárok és a lámánita fiatalok közül néhányan 
csatlakoznak a Gadianton rablókhoz
Néhány évvel azután, hogy feltűntek Jézus Krisztus 
születésének jelei, néhány szakadár nefita miatt a 
hithűeknek egyre nehezebb volt szilárdan állni az 
evangéliumban. Te hogyan tudsz szilárdan állni az 
evangéliumban, még az egyház elleni támadások 
kereszttüzében is? Olvasd el a 3 Nefi 1:27–30-at, és ke-
resd meg, hogy a lámániták „felnövekvő nemzedéke” 
pozitív vagy negatív hatással volt-e mások hitére.

Figyeld meg, hogy sok lámánita fiatal önálló lett (lásd 
3 Nefi 1:29), és elfordult az evangéliumtól. Kathleen H. 
Hughes nőtestvér, aki régebben a Segítőegylet általá-
nos elnökségében szolgált, a következő magyaráza-
tot fűzte az „önállóak lettek” kifejezéshez: „[Ez azt] 
sugallja nekem, hogy elsősorban önmagukra tekintet-
tek, és olyan vágyak kielégítésébe vetették magukat, 
amelyeknek az elkerülésére intették őket a próféták. 
Engedtek Sátán csábításainak és kísértéseinek” (“Grow 
Up unto the Lord,” Ensign, Feb. 2010, 18).

Ha gondolod, beírhatod a következő tantételt a 
szentírásodba a 3 Nefi 1:29–30 mellé, vagy akár a 
szentírás-tanulmányozási naplódba: Ha engedünk a 
kísértésnek, példánk rossz hatással lehet mások 
hitére és igazlelkűségére.

 3. Hogy segítsen jobban megértened, hogy miként vo-
natkozik rád ez a tantétel, válaszold meg a következő kér-

déseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Milyen alkalommal láttál már példát a fenti tantételre? Ho-
gyan tudsz hithű maradni még akkor is, ha a körülötted lévők 
ennek az ellenkezőjét választják?
 b. Noha fontos tudnunk, hogy példánk rossz hatással lehet má-
sokra, azt is fontos szem előtt tartanunk, hogy példánk segíthet 
valaki más megerősítésében. Láttad-e már, hogy a „felnövekvő 
nemzedék” – vagyis az egyház mai fiatalsága – pozitív hatással 
volt mások hitére? Fejtsd ki!

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban sorolj fel né-
hány módot, mellyel pozitív hatással lehetsz mások hitére 

a saját családodban, az egyházközségedben vagy gyülekezeted-
ben, illetve a kortársaid között. Válassz ki két ötletet a felsorolá-
sodból, és írd le, hogy konkrétan mit fogsz tenni ennek eléréséért.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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24. RÉSZ: 2. NAP

3 Nefi 2–5
Bevezetés
Nem sokkal azután, hogy az emberek látták Jézus 
Krisztus születésének jeleit, kezdtek megfeledkezni a 
kapott tanúbizonyságokról, és megkeményítették a szí-
vüket. Sok nefita és lámánita elvetette a további jeleket 
és csodákat, és egyre gonoszabbá lettek. Ennek ered-
ményeként a Gadianton rablók ereje növekedett, és a 
nefiták elpusztításával fenyegettek. A nefiták főbírója, 
Lakoneusz egybegyűjtötte az összes igazlelkű nefitát 
és lámánitát, majd bűnbánatra és harci előkészületekre 
szólította az embereket. Egységük és az Úrba vetett hi-
tük miatt győzelmet arattak ellenségeik felett. Megsza-
badulásukat követően az igazlelkű nefiták és lámániták 
elismerték Isten hatalmát, amely megtartotta őket.

3 Nefi 2
Az igazlelkű nefiták és lámániták egyesítik erejüket, hogy 
megvédjék magukat a Gadianton rablókkal szemben
Idézz fel néhány jelentős lelki élményt az életedből. 
(Ne feledd: a lelki élményeknek nem kell drámainak 
vagy rendkívülinek lenniük ahhoz, hogy jelentőség-
teljesek legyenek.) Mit gondolsz, miért lehet fontos 
emlékezni ezekre a lelki élményekre?

Olvasd el a 3 Nefi 2:1–3-at, és keresd meg, mi történt a 
nép között, amikor elkezdtek megfeledkezni a Szaba-
dító születésével kapcsolatos jelekről. Mit tanulhatsz 
ebből a beszámolóból a lelki élményekről való megfe-
ledkezés veszélyeiről?

Az egyik tantétel, amelyet a nefitákkal történtekből 
tanulhatunk, az, hogy ha megfeledkezünk korábbi 
lelki élményeinkről, sebezhetőbbé válunk Sátán 
kísértéseivel és megtévesztéseivel szemben. Ezt a 
tantételt be is írhatod a szentírásodba a 3 Nefi 2:1–3 
mellé. Közben gondolkodj el azon, hogy a lelki élmé-
nyek elfelejtése miért tehet sebezhetővé minket Sátán 
számára.

Gondold át, mit tehetsz, ami segíthet felismerned és 
emlékezetben tartanod a lelki élményeket. Sorolj fel 
néhány ötletet, amelyek szerinted a leginkább segíte-
nének:   
 

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből elmesélte, 
hogyan segített neki lelki élményeinek feljegyzése a 
naplójában. Miközben elolvasod az élményét, húzz alá 
néhány áldást, amely a lelki élmények feljegyzéséből 
származik:

„Évekig mindennap leírtam néhány sort. 
Egyetlen napot sem hagytam ki, bármi-
lyen fáradt is voltam, vagy bármilyen 
korán is kellett kezdenem a következő 
napot. Mielőtt bármit is írtam volna, 
elgondolkodtam a következő kérdésen: 

»Láttam ma Isten kezét megérinteni minket, a gyerme-
keinket vagy a családunkat?« Miközben folytattam e 
szokásomat, valami elkezdődött. Amikor végiggondol-
tam a napot, megláttam, Isten mit tett valamennyiün-
kért, amit máskülönben nem vettem volna észre a nap 
elfoglalt pillanataiban. Amikor ez történt – és gyakran 
megtörtént –, rájöttem, hogy az, hogy megpróbálok 
emlékezni, lehetőséget adott Istennek, hogy megmu-
tassa nekem, mit tett.

A hálánál valami sokkal több kezdett el növekedni a 
szívemben. Bizonyság született. Egyre bizonyosabb 
lettem afelől, hogy a Mennyei Atyánk meghallja az 
imákat, és válaszol rájuk. Még nagyobb hálát éreztem 
a Szabadító Jézus Krisztus engeszteléséből származó 
meglágyító és megtisztító erőért. És bizonyosabb 
lettem abban, hogy a Szentlélek minden dolgot az 
eszünkbe tud juttatni – még olyan dolgokat is, amelye-
ket nem veszünk észre, vagy amelyekre nem figyelünk, 
amikor megtörténnek” (Ó, emlékezzetek, emlékezze-
tek! Liahóna, 2007. nov. 67.).

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj arról, hogy 
a lelki élményekre való emlékezés hogyan segített hithű-

nek maradnod Sátán azon erőfeszítései ellenére is, hogy megkí-
sértsen vagy megtévesszen téged. (Ide tartozhat a lelki 
élményekre való emlékezés a naplóírás által.)

Ahogyan az a 3 Nefi 2:4–19-ben feljegyzésre került, 
sok nefita tovább folytatta a gonoszságot, a Gadianton 
rablók pedig gyarapodtak számban és erőben. Egyre 
erőszakosabbá és agresszívebbé váltak, arra indítván a 
megtért lámánitákat, hogy csatlakozzanak a nefitákhoz 
a rablók elleni küzdelemben. Noha némi sikerrel jártak 
a Gadianton rablók földjeikről való kiűzésében, a ne-
fiták és a lámániták még mindig veszélyes helyzetben 
voltak 15 évvel azután, hogy feltűntek Jézus Krisztus 
születésének jelei.

3 Nefi 3:1–10
A Gadianton rablók vezére azt követeli, hogy a nefiták és a 
lámániták adják meg magukat
A 3 Nefi 3:1–10-ben példát láthatunk arra, hogy az 
ördög miként munkálkodik néha másokon keresztül, 
amikor megpróbálja meggyengíteni hitünket és tévútra 
vezetni minket. Giddiánhi, a Gadianton rablók vezére, 
levelet írt Lakoneusznak, az egyesült nefita és lámánita 
nép főbírájának és kormányzójának, hogy rávegye: 
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adják meg magukat a Gadianton rablóknak. Olvasd el 
a 3 Nefi 3:2–10-et, és keress olyan szavakat vagy kifeje-
zéseket, amelyek szemléltetik, milyen taktikát használt 
Giddiánhi, hogy megpróbálja meggyengíteni Lakone-
usz hitét és tévútra vezetni őt. Ezeket be is jelölheted, 
amikor megtalálod őket.

Ezek a versek azt tanítják, hogy Sátán és követői 
gyakorta használnak hízelgést, hamis ígéreteket és 
fenyegetéseket, hogy tévútra vezessék az embe-
reket. Fontos felismerni, hogy Sátán taktikái gyakran 
sokkal kevésbé szembetűnőek, és olykor a nyilvánvaló 
ellenségek helyett a barátainkat és a nekünk kedves 
embereket használja arra, hogy megkísértsen minket. 
Mégis sok a hasonlóság Giddiánhi indítékai és takti-
kái és aközött, ahogyan Sátán munkálkodik ma, hogy 
félrevezesse az embereket.

 2. Válaszd ki Giddiánhi egyik taktikáját, és magyarázd el 
a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy miként al-

kalmazhat az ördög egy ehhez hasonló taktikát a mai fiatalokkal 
szemben. Írd le azt is, hogy miként tudsz ellenállni ennek a takti-
kának.

3 Nefi 3:11–4:33
Lakoneusz népe felkészül, hogy megvédje magát, és 
visszaverik a Gadianton rablókat

Lakoneusz meglepődött Giddiánhi levelén, és eltö-
kélte, hogy felkészíti népét a közelgő támadásra. 
Olvasd el az alábbi szentírásrészeket, és határozz meg 
legalább négy módot, mellyel Lakoneusz felkészítette 
népét lelkileg és fizikailag, hogy ellenállhassanak a 
Gadianton rablók támadásának. (Tipp: e versek 
tanulmányozása közben ügyelj arra, hogy különbséget 
tégy Giddiánhi – a Gadianton rablók vezetője – és 
Gidgiddóni – a nefiták nagy prófétája és főparancsnoka 
– között.)

• 3 Nefi 3:12
• 3 Nefi 3:13–14
• 3 Nefi 3:15
• 3 Nefi 3:17–19

 3. Oszd két részre a szentírás-tanulmányozási naplód 
egyik oldalát egy függőleges vonallal a lap közepén. Az 

egyik oszlop fejlécébe írd be: Lakoneusz felkészülése, a másikba 
pedig: Modernkori párhuzamok. A „Lakoneusz felkészülése” elne-
vezésű fejléc alá írd vagy rajzold be a talált négy módot, mellyel 
Lakoneusz és a nefiták a támadás kivédésére készültek. A „Mo-
dernkori párhuzamok” elnevezésű fejléc alá írj vagy rajzolj példá-
kat napjainkból, melyek párhuzamba állíthatók azzal, amit 
Lakoneusz tett népe felkészítésére. Ezek a párhuzamok azokat a 
lelki és fizikai felkészüléseket jelenítsék meg, amelyek megtéte-
lére tanácsot kaptunk az utolsó napokban.

 4. Hogy segítsen jobban átgondolnod, hogy miként tud-
nád alkalmazni a tanultakat, válaszolj meg legalább két 

kérdést a következők közül a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban:
 a. Hogyan erősítheted meg otthonodat az ellenség támadásai-
tól?
 b. Miként nyújt védelmet számunkra a családokban, illetve az 
egyházközségekben vagy gyülekezetekben való gyülekezés?
 c. Miért elengedhetetlen önmagad megerősítéséhez a minden-
napos szentírás-tanulmányozás?
 d. Segített-e már neked az ima abban, hogy lelki erőre tegyél 
szert a csapásokkal vagy veszéllyel szemben? Fejtsd ki!
 e. Hogyan lehet a jövőre való felkészülés egy formája a bűnbá-
nat?
 f. Szerinted miért különösen fontos napjainkban, hogy azok kö-
vetését válasszuk, akikben megvan a jövendölés és kinyilatkozta-
tás lelke?

Hogy meglásd, mi történt, amikor a Gadianton rablók 
megtámadták Lakoneuszt és népét, olvasd el a 3 Nefi 
4:7–12-t. Ebből a beszámolóból azt tanulhatjuk, hogy 
amikor lelkileg és fizikailag felkészülünk, képesek 
vagyunk legyőzni a kihívásokat az Úr ereje által.

Lakoneusz és népe le tudták győzni a Gadianton 
rablókat, és megölték a rablók vezéreit. Azért arattak 
diadalmat, mert helyesen választották meg a vezetői-
ket (lásd 3 Nefi 3:19; 4:17), engedelmesek voltak (lásd 
3 Nefi 3:21; 4:18) és Istenre támaszkodtak (lásd 3 Nefi 
4:30–31). Olvasd el a 3 Nefi 4:30–33-at, és keresd meg, 
hogyan reagáltak az emberek a Gadianton rablók felett 
aratott győzelmük után. Mit tulajdonítottak a Gadian-
ton rablóktól való megszabadulásuk okainak? Az egyik 
tantétel, amelyet e versek szemléltetnek, ez: Istennek 
a nehézségektől való szabadulásunkban tanúsított 
jóságának és irgalmának felismerése segít alázatos-
nak maradnunk.
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3 Nefi 5
A béke helyreállíttatik a nép között; Mormon elmagyarázza 
a feljegyzésekről készített kivonatát
Gondolkodj el azon, hogy milyen hatással volt egy 
lelki élményed a hitedre, a vágyaidra, illetve arra, hogy 
miként viselkedtél az adott lelki élmény után. Olvasd 
el a 3 Nefi 5:3–4-et, és keresd meg, mit tettek a nefiták 
az Úrtól kapott segítség és áldások eredményeként. 
Figyeld meg, hogy egyik reakciójuk az evangélium 
hirdetése volt.

A 3 Nefi 5:14–26-ban Mormon elmagyarázta, miért 
készíti el kivonatolt feljegyzését. Olvasd el a 3 Nefi 
5:12–13-at, és keresd ki, mit mondott Mormon azon 
felelősségéről, hogy kivonatot kell készítenie a nefita 
feljegyzésekről.

Ezekből a versekből azt tanuljuk, hogy Jézus Krisztus 
tanítványaiként felelősséggel tartozunk azért, hogy 
megtanítsuk másoknak az örök élethez vezető utat. 
Az egyik legfontosabb módja annak, hogy kimutassuk 
hálánkat az Úrnak mindazért, amit értünk tesz, az, 
hogy segítünk másoknak is Hozzá jönni és elnyerni az 
áldásokat, melyeket számukra tartogat.

 5. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba néhány ötle-
tet, hogy Jézus Krisztus tanítványaként miként tudod 

megtanítani másoknak az örök élethez vezető utat. Gondolj ki 
néhány helyzetet is, amelyben ezt megteheted.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 2–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

24. RÉSZ: 3. NAP

3 Nefi 6–10
Bevezetés
A Gadianton rablóktól való csodálatos megmenekülé-
süket követően a nefiták és a lámániták három éven át 
békességben éltek, akkor azonban kevélység, osztály-
különbségek és üldöztetések támadtak a nép soraiban, 
ami nagy gonoszsághoz és idővel a nefita kormány 
bukásához vezetett. Jézus Krisztus Jeruzsálemben 
bekövetkezett halálának jelei között nagy pusztítások 
is szerepeltek, melyek során sok nefita város romba 
dőlt, maga alá temetve gonosz lakosait. A földet három 
napon át sötétség borította. A sötétség közepette fel-
hangzott a Szabadító hangja, arra kérve a népet, hogy 
térjenek vissza Hozzá. Amikor a sötétség eloszlott, 
az emberek siránkozását felváltotta az örvendezés és 
Jézus Krisztus dicsérete.

3 Nefi 6–7
A nefiták kevéllyé válnak, felbomlik az egyház, titkos 
összeesküvések megdöntik a kormányt, és a nép törzsekre 
szakad
Gondolj egy olyan időszakra, amikor döntened kellett, 
hogy követed-e a prófétát. Amint az a 3 Nefi 6–7-ben 
feljegyzésre került, néhány nefita megtapasztalta a 
próféták elutasításának tragikus következményeit, míg 
mások áldásokban részesültek a bűnbánatnak és az Úr 
választott vezetői követésének köszönhetően.

Ahogyan a 3 Nefi 5-ben olvashatod, a nefiták bűnbá-
natot tartottak, szorgalmasan szolgálták Istent, és isteni 
segítséggel megmenekültek a Gadianton rablóktól. 
Ezt követően a nefiták egy rövid ideig boldogultak, 
azonban hamarosan kevélység költözött sokak szívébe, 
ami széthúzást eredményezett az egyházban. Próféták 
küldettek, hogy prédikáljanak az emberek gonosz-
sága ellen, de a bírák elfogták és titokban kivégezték 
őket (lásd 3 Nefi 6:4–23). Mintegy hat éven belül az 
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emberek „átadták magukat a Sátán hatalmának” 
(3 Nefi 7:5), és olyan gonosszá váltak, hogy minden 
igazlelkűség ellen harcba szálltak. A titkos összeeskü-
vések romba döntötték a föld kormányát, és törzsekre 
bontották a népet.

A nép gonoszsága ellenére Nefi továbbra is bizony-
ságot tett bűneik ellen, és bűnbánatra szólította őket 
(lásd 3 Nefi 7:15–20). Olvasd el a 3 Nefi 7:21–22-t, és 
jelölj meg néhány példát arra, hogy milyen áldásokban 
részesült a nép Nefi követése miatt. E versekből azt ta-
nulhatjuk, hogy ha bűnbánatot tartunk és követjük 
az Úr szolgáit, akkor részesülni fogunk a Szentlé-
lek hatásából az életünkben.

 1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan 
alkalomról, amikor a próféta vagy más egyházi vezetők 

tanácsának követése mellett döntöttél. Milyen áldásokban része-
sültél emiatt?

3 Nefi 8:1–18
Hatalmas pusztítás teljesíti be Jézus Krisztus  
halálának jelét
Képzeld el a napot, amikor elérkezik Jézus Krisztus 
második eljövetele. Mit gondolsz, mit éreznél? Hason-
lóképpen a nefiták is régóta várták már Jézus Krisztus 
eljövetelét. A lámánita Sámuel megjövendölte a jeleket, 
amelyek fel fognak tűnni Jézus Krisztus halálakor (lásd 
Hélamán 14:20–27). Olvasd el a 3 Nefi 8:3–4-et, és 
figyeld meg, milyen különböző érzéseik voltak a nefi-
táknak a jelekkel kapcsolatban.

Olvasd el a 3 Nefi 8:5–7-et, és keresd meg, mi történt 
a Szabadító születése jelét követő 34. évben. Fusd át a 
3 Nefi 8:8–18-at, és keresd meg, mi történt azon váro-
sok lakosaival, amelyekre lesújtott a vihar és a vele járó 
földrengések. Olvasd el a 3 Nefi 10:11–12-t, és jelöld 
be, ki élte túl ezt a pusztítást. Annak ellenére, hogy a 
túlélők „a [nefita] nép igazlelkűbb rész[éből kerültek 
ki]”, még így is szükséges volt bűnbánatot tartaniuk és 
Jézus Krisztushoz térniük.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplód egyik oldalán ké-
szíts újságcikket a 3 Nefi 8:5–18 eseményeiről tudósítva. 

Adj a cikknek címet, vázolj fel hozzá egy képet, majd pedig adj 
tudósítást a pusztulásról. 

3 Nefi 8:19–25
A földet három napon át sötétség borítja
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor egy teljesen sötét 
helyen voltál, például egy barlangban vagy egy ablak-
talan szobában, amikor valaki lekapcsolta a világítást 
(vagy képzeld el, hogy milyen lehet). Milyen érzés 
volt a sötétben lenni és nem látni semmit? Olvasd el a 

3 Nefi 8:19–23-at, és keresd meg, mi következett, mi-
után abbamaradt a vihar és a pusztítás. (Megjelölhetsz 
olyan szavakat vagy kifejezéseket, amelyek a sötétség 
komolyságára utalnak.)

Olvasd el a 3 Nefi 8:24–25-öt, és keresd meg, mit 
mondtak a nefiták, mi akadályozhatta volna meg né-
pük oly sok tagjának halálát és pusztulását.

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan hasonlíthatóak a bűn hatásai ahhoz, ha sötétben va-
gyunk?
 b. Mennyiben olyan a bűnbánat, mintha fényt engednénk egy 
elsötétített szobába?

3 Nefi 9:1–14
A sötétségben Jézus Krisztus hangja arra szólítja a 
pusztulást túlélőket, hogy bánják meg a bűneiket és 
jöjjenek Őhozzá
A háromnapos sötétség idején a Szabadító hangja szólt 
az életben maradottakhoz. Olvasd el a 3 Nefi 9:1–2,  
7-et, és keresd meg, mit mondott a Szabadító, miért 
következett be ez a pusztítás az emberek között. Az-
után olvasd el a 3 Nefi 9:13–14-et, és keresd meg, mit 
mondott a Szabadító, hogy vigaszt nyújtson a népnek a 
szenvedésben. Bejelölheted azokat a részeket ezekből a 
versekből, amelyek jelentőségteljesek a számodra.

C. Scott Grow elder, a Hetvenek tagja, tanúbizonysá-
got tett arról, hogy a Szabadító mindannyiunkat arra 
hív, hogy jöjjünk Hozzá és gyógyuljunk meg:

„Jézus Krisztus lelkünk Nagy Gyógyítója. 
A kárhozat bűneinek kivételével nincs 
olyan bűn vagy vétek, fájdalom vagy 
bánat, amely kívül esne engesztelésének 
gyógyító hatalmán.

Ha bűnt követünk el, a Sátán azt mondja 
nekünk, hogy elvesztünk. A Megváltó ezzel szemben 
mindenkinek, nektek is és nekem is megváltást kínál, 
függetlenül attól, hogy mit tettünk rosszul” (Az en-
gesztelés csodája. Liahóna, 2011. máj. 109.).

A Szabadító 3 Nefi 9:13-ban elhangzott hívása – hogy 
jöjjünk Hozzá és részesüljünk gyógyító hatalmában 
– mindannyiunkhoz szól. Ahhoz, hogy a Szabadító 
meggyógyítson minket, el kell fogadnunk a felhívását 
és Hozzá kell térnünk, meg kell bánnunk a bűneinket, 
és meg kell térnünk.

 4. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj életed egy 
olyan részéről, amelynek javára válna a Szabadító gyó-

gyító hatalma. Mit kell tenned, hogy meghívd az Urat, hogy gyó-
gyítson meg?
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3 Nefi 9:15–22
A Szabadító hangja kijelenti, hogy áldozata révén 
beteljesedett Mózes törvénye
A mózesi törvény részeként – mely törvényt a nefiták 
egészen eddig a pontig betartották – az Úr megparan-
csolta népének, hogy ajánljanak fel állatáldozatokat 
azon végső áldozat jelképeként és árnyékképeként, 
amelyet majd Ő ajánl fel engesztelése révén. A Szaba-
dítónak a 3 Nefi 9:17-ben elhangzott szavaival egé-
szítsd ki a következő mondatot: „Énáltalam jön el a 
megváltás, és énbennem   
 .”

A Szabadító kijelentette, hogy Mózes törvényének 
minden ceremóniája, törvénye, rítusa és jelképe, 
melyek azért adattak, hogy az Ő irányába fordítsák a 
népet, beteljesedett, amikor Ő elvégezte engesztelő 
áldozatát. Olvasd el a 3 Nefi 9:19-et, és határozd meg, 
mit nyilvánított ki a Szabadító, mit nem kellett a továb-
biakban felajánlaniuk a nefitáknak. Azután olvasd el a 
3 Nefi 9:20-at, és jelöld be, inkább mit kellett áldozatul 
ajánlaniuk.

Szerinted mit jelent „megtört szív[et] és töredelmes 
[lelket]” ajánlani áldozatként? A töredelmes lélek 
alázatos, tanítható és bűnbánó. Hogy jobban megértsd, 
mit jelent megtört szívvel és töredelmes lélekkel élni, 
olvasd el a következő kijelentést D. Todd Christoffer-
son eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és jelöld 
be azokat a szavakat, melyeket a „megtört szív” és a 
„töredelmes lélek” meghatározására használt:

„Az ősi időkben, amikor az emberek az 
Urat akarták szolgálni és az Ő áldásaira 
törekedtek, gyakran hoztak ajándékot. 
[…] Amint a megtérés áldására töreked-
tek, felajánlhatjátok az Úrnak megtört, 
vagyis bűnbánó szíveteket, és töredelmes, 

vagyis engedelmes lelketeket. Valójában önmagatokat 
adjátok ajándékba – azt, amik vagytok és amivé váltok.

Van valami bennetek vagy az életetekben, ami tisztá-
talan vagy helytelen? Ha megszabadultok ettől, akkor 
az ajándék a Szabadítónak. Van olyan jó szokás vagy 
tulajdonság, ami hiányzik az életetekből? Ha felvesztek 
ilyet és jellemetek részévé teszitek, akkor ajándékot 
adtok az Úrnak” (lásd Te azért idővel megtérvén. Lia-
hóna, 2004. máj. 12.).

Olvasd el a 3 Nefi 9:21–22-t, és keresd meg, mit taní-
tott a Szabadító, milyennek kell lennünk ahhoz, hogy 
Hozzá tudjunk jönni.

 5. Gondolj néhány kisgyerekre, akiket ismersz! Írd le a 
szentírás-tanulmányozási naplódban a kisgyermekek azon 

tulajdonságait, amelyeket át kell vennünk ahhoz, hogy a Szabadí-
tóhoz tudjunk jönni.

Egészítsd ki a következő tantételt a megfelelő sza-
vakkal vagy kifejezésekkel, melyeket a 3 Nefi 9:13–14, 
20–22-ben találsz: Ha megtört szívvel és töredelmes 
lélekkel jövünk Krisztushoz, akkor Ő   
 . 
(Több helyes válasz is van.)

 6. Hogy jobban tudd alkalmazni ezt az igazságot, vála-
szolj az alábbi kérdésekre:

 a. Milyen hozzáállások gátolhatnak meg minket abban, hogy az 
Úrnak ajánljuk megtört szívünket és töredelmes lelkünket?
 b. Hogyan láttad már azt, hogy az Úr megáldott téged, amikor 
bűnbánó szívvel és engedelmes lélekkel Hozzá jöttél?
 c. Hogyan tudod még jobban felajánlani az Úrnak megtört szí-
vedet és töredelmes lelkedet?

3 Nefi 10
Az Úr megígéri, hogy összegyűjti népét, mint tyúk a csibéit
Miután az emberek hallották a Szabadító hangját, 
olyannyira elámultak, hogy sok órán keresztül csend 
honolt közöttük. Azután a hang ismét szólt a néphez 
(lásd 3 Nefi 10:1–3). Olvasd el a 3 Nefi 10:4–6-ot, és 
határozd meg, mit mondott a Szabadító, mit próbált 
megtenni, hogy megvédje és táplálja a népet. Jelöld 
be az ígéretet, amelyet a Szabadító a 6. versben tett 
azoknak, akik bűnbánatot tartanak és szívük minden 
szándékával Hozzá térnek.

A Szabadító egy metaforát használt: a csibéit a veszély 
elől a szárnyai alá gyűjtő tyúk képét. Gondolkodj el 
azon, hogy milyen tekintetben hasonlít a Szabadító 
a tyúkra, amely meg akarja óvni csibéit a veszélytől. 
Ezenkívül miért nem lett összegyűjtve Izráel teljes 
háza, a 3 Nefi 10:4–6 szerint?

Olvasd el a 3 Nefi 10:8–10-et, és keresd meg, mi tör-
tént, miután az emberek hallották a Szabadító hangját.
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 7. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a 3 Nefi 6–10-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

24. RÉSZ: 4. NAP

3 Nefi 11:1–17
Bevezetés
A Szabadító halálát jelző hatalmas pusztítást és há-
romnapos sötétséget követően körülbelül 2500 férfi, 
nő és gyermek gyűlt össze a templom körül a Bőség 
földjén (lásd 3 Nefi 17:25). Hallottak egy hangot, ame-
lyet eleinte nem értettek meg. Amikor jobban odafi-
gyeltek, megértették, hogy az a Mennyei Atya hangja 
volt, bemutatva Fiát, Jézus Krisztust. Akkor megjelent a 
világ Szabadítója. Jézus Krisztus arra kérte az embere-
ket, hogy egyesével Hozzá járulva érintsék meg a sebet 
az oldalán és a szögek nyomait a kezén és a lában, és 
legyenek tanúi személyesen, hogy Ő megöletett a világ 
bűneiért.

3 Nefi 11:1–7
A nép hallja az Atya hangját, aki bejelenti Fia megjelenését
Menj ki az utcára egy ceruzával és ezzel a tanulmányi 
kalauzzal, és jól fülelj egy percen keresztül. Az itt meg-
adott helyre írj le annyi hangot, amennyit csak tudsz:   
  
 

Most tegyél csillagot minden olyan hang mellé, ame-
lyet szerinted nehéz lenne meghallani, illetve amelyet 
nem valószínű, hogy meghallanál, ha nem figyelnél 
alaposan. Azután menj vissza a házba.

Nem sokkal a Jézus Krisztus halálát jelző hatalmas 
pusztulás és sötétség után az emberek a Bőség földjén 
lévő templomnál gyűltek össze. Miközben a nemrég 
történtekről beszélgettek, csodálatos esemény követke-
zett be, melyet eleinte nem tudtak megérteni. Olvasd 
el a 3 Nefi 11:1–3-at, és keresd meg, mi volt az, amit 
nehezen értettek meg az emberek. Megjelölheted, 
hogyan írják le Isten hangját, valamint azt, hogy milyen 
hatással volt ez a hang azokra, akik hallották.

Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy a hang, ame-
lyet az emberek hallottak, milyen jellemzőiben hasonlít 
a Szentlélektől kapott késztetésekhez. Milyen igazsá-
got tanulhatsz a 3 Nefi 11:1–3-ból arról, hogy gyakran 
hogyan szól hozzánk az Úr és a Szentlélek? Az egyik 
tan, amelyet ezekben a versekben láthatunk meg-
nyilvánulni, ez: A Szentlélek gyakran szelíd, halk 
hangon szól hozzánk, melyet a szívünkben érzünk.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak elnöke elmagyarázta, hogyan munkálkodik az Úr 
hangja a Szentlélek által az elménkben és a szívünk-
ben:

„A legnagyszerűbb felfedezésem a 
Mormon könyve olvasása során talán az 
volt, hogy a Lélek hangja inkább érzésként 
érkezik, mintsem hangként. Hozzám 
hasonlóan ti is megtanuljátok majd 
fürkészni azt a hangot, amely inkább 

érződik, mintsem hallatszik. […]

A Szentlélek ajándéka… utat mutat és védelmet ad, és 
ki is igazítja a tetteiteket. Lelki hang ez, amely gon-
dolat formájában érkezik az elmébe, vagy érzésként 
a szívbe” (Tanács a fiataloknak. Liahóna, 2011. nov. 
17–18.).

 1. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor érezted az Úr 
hangját, vagyis a Lélek benyomásai az elmédbe vagy a 

szívedbe hatoltak. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban erről 
az élményedről és arról, hogy milyen érzés volt.

A nefiták kétszer is hallották a hangot úgy, hogy nem 
értették meg. Olvasd el a 3 Nefi 11:4–7-et, és keresd 
meg, mit tettek a nefiták másként a harmadik alkalom-
mal, hogy megértsék a hangot. Szerinted mit jelent az, 
hogy az emberek „kinyitották a fülüket, hogy hallják” 
a hangot (3 Nefi 11:5)?

Boyd K. Packer elnök a következő tanácsot adta arra 
vonatkozóan, hogy mit kell tennünk, hogy meghalljuk 
és megértsük az Úr hangját a Szentlelken keresztül. 
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Húzd alá azokat a szavakat vagy kifejezéseket, amelyek 
segítenek tudnod, hogy mit tegyél, vagy éppen mit ne 
tegyél, hogy jobban meghalld az Úr hangját a Szentlé-
lek által.

„A Lélek nem kiabálással kelti fel a figyelmünket. Soha 
nem ráz meg minket erős kézzel. A Lélek suttog. Oly 
gyengéden cirógat, hogy ha el vagyunk foglalva, akkor 
talán egyáltalán nem is érezzük.

Időnként kicsit megbök, éppen csak annyira, hogy 
odafigyeljünk; de az a tapasztalatom, hogy legtöbb-
ször ha nem engedünk a gyengéd érzésnek, ha nem 
hallgatunk ezekkel az érzésekkel eltelve, akkor a Lélek 
visszahúzódik és megvárja, amíg mi keressük és oda-
figyelünk rá, a saját időnkben és a saját módunkon” 
(“How Does the Spirit Speak to Us?” New Era, Feb. 
2010, 3).

Ha gondolod, beírhatod a következő tantételt a szentírá-
sodba a 3 Nefi 11:5–6 mellé és a szentírás-tanulmányo-
zási naplódba: Amikor megtanuljuk, hogyan halljuk 
meg az Úr hangját a Szentlélek által, akkor képesek 
leszünk megérteni a Tőle érkező üzeneteket.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mi segít neked abban, hogy felkészítsd az elmédet és a szíve-
det az Úr hangjának meghallására és megértésére?
 b. Előfordult-e már, hogy megértetted az Úrtól jövő közléseket, 
amelyeket esetleg elszalasztottál volna, ha nem figyeltél volna 
oda tudatosan? Fejtsd ki!
 c. Kaptál-e már ismétlődő késztetést a Szentlélektől, mire végül 
megértetted és követted? Mikor?

3 Nefi 11:8–17
Jézus Krisztus megjelenik, és megkéri az embereket, hogy 
egyesével járuljanak elé és érintsék meg a sebeit
Olvasás közben próbáld meg elképzelni a 3 Nefi 
11:8–10-ben leírt eseményeket.

 3. Miközben elgon-
dolkodsz azon, milyen 

lehetett tanúja lenni annak, 
hogy a feltámadt Jézus Krisz-
tus megjelenik a Mormon 
könyve népeinek, írd le a 
szentírás-tanulmányozási nap-
lódban, szerinted milyen gon-
dolatok vagy érzéseid 
támadtak volna, ha te magad 
is ott vagy.

Jeffrey R. Holland elder, a 
Tizenkét Apostol Kvó-
rumának tagja, a követ-
kezőket mondta annak 
jelentőségéről, hogy a 
Szabadító megjelent a 
nefitáknak:

„Ez a megjelenés és ez a kijelentés áll a Mormon 
könyve történetének gyújtópontjában, ez a mindenek 
felett álló pillanat. Ez volt az a megnyilvánulás és az 
az elrendelés, amely tudást és sugalmazást biztosított 
minden nefita próféta számára az azt megelőző 600 
esztendő során, nem is szólva az ő izráelita és járedita 
elődeikről további évezredeken át azelőtt.

Mindenki róla beszélt, róla énekelt, róla álmodott és az 
ő megjelenéséért imádkozott – és most valóban meg-
jelent. Az volt minden idők legnagyszerűbb napja! Az 
Isten, aki minden sötét éjjelt ragyogó hajnallá változtat, 
eljött hát!” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 250–51).

Emlékezz arra, hogy az életben maradt nefiták és 
lámániták nemrég szörnyű pusztítást és három napos 
teljes sötétséget éltek át. Olvasd el a 3 Nefi 11:10–12-t, 
és figyeld meg, mit szeretett volna Jézus Krisztus, hogy 
az emberek tudjanak Róla és arról, amit a halandó 
szolgálata során tett. Szerinted a Szabadító mely 
kijelentései nyújtották volna a legnagyobb vigaszt 

A szentírások tanulmányo-
zása során gyakran segít, ha 
megpróbáljuk magunk elé 
képzelni, hogy mi történik, 
illetve hogy milyen érzés lehe-
tett ott lenni azok között, akik 
az adott élményt átélték. Ez a 
tanulási készség valósabbá te-
heti számodra a szentírásbeli 
eseményeket és személyeket, 
és lehetőségeket nyújthat 
neked a Szentlélek hatásának 
megérzésére.

Képzeld el magadban, 
hogy mi történik
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számodra, ha ott lehettél volna? Gondolkodj el azon, 
hogy miért jelentett volna olyan sokat neked az a ki-
jelentés. Be is jelölheted a szentírásodban azt a kifeje-
zést, amely a legnagyobb jelentőséggel bír számodra.

Olvasd el a 3 Nefi 11:13–15-öt, és jelöld be, mire kérte 
Jézus Krisztus az embereket, hogy megkapják Róla azt 
a személyes tudást, amelyet nekik szánt önmagával 
kapcsolatban. Gondolkodj el azon, miként válaszol-
nál az alábbi kérdésekre: A 3 Nefi 11:14 szerint mit 
szeretett volna a Szabadító, mit tudjanak az emberek 
ennek az élménynek köszönhetően? Annak figyelembe 
vételével, hogy körülbelül 2500 ember volt jelen ekkor 
(lásd 3 Nefi 17:25), mennyi ideig tarthatott mindez? 
Mit tanít ez neked a Szabadítóról?

 4. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban:

 a. Szerinted miért akarta az Úr, hogy „egyenként mind” meglás-
sák és megérintsék Őt (3 Nefi 11:15)?
 b. Milyen hatással lenne rád, ha megérinthetnéd a Szabadító 
sebeit, amelyeket akkor kapott, amikor engesztelést hozott a bű-
neidért?

Ha gondolod, beírhatod a következő igazságot a 
szentírásodba a 3 Nefi 11:11–15 mellé, vagy akár a 

szentírás-tanulmányozási naplódba: Jézus Krisztus 
arra kér engem, hogy személyes bizonyságot sze-
rezzek arról, hogy Ő az én Szabadítóm.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mennyire érzed erősnek a Szabadítóról való személyes bi-
zonyságodat? Az elmúlt időszakban növekedett és erősödött-e?
 b. Milyen élmények vezettek oda, hogy személyes bizonyságot 
kapj a Szabadítóról, illetve mit tehetsz azért, hogy erősebb tanú-
bizonyságod legyen?
 c. Honnan tudhatod, hogy a Szabadító figyel rád mint egyénre?

Olvasd el a 3 Nefi 11:16–17-et, és figyeld meg, mit 
tettek az emberek, miután részük volt ebben a szemé-
lyes élményben a Szabadítóval. Segít, ha tudod, hogy a 
„hozsánna” az Urat dicsérő felkiáltás.

Nézd meg alaposabban a 3 Nefi 11:15-öt, és hatá-
rozd meg, mit tettek az emberek, miután személyesen 
megérintették a Szabadító sebeit. Mivel te nem voltál 
ott, hogy személyesen megérintsd a Szabadító sebeit, 
ahogyan a 3 Nefiben lévő emberek tették, honnan 
tudhatod, hogy Jézus a Krisztus? (Néhány lehetséges 
válaszért fordulj a következő szentírásokhoz: János 
20:30–31; Moróni 10:3–7; T&Sz 46:13–14.)
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Hogy magadra vonatkoztasd a 3 Nefi 11:15-öt, egé-
szítsd ki a következő kijelentést: Amikor személyes 
bizonyságot kapok Jézus Krisztusról, akkor fele-
lősségemmé válik, hogy   
 .

Gondolkodj el azon, hogy hogyan tanúskodhat Jézus 
Krisztusról az az ember, akinek bizonysága van Őróla.

Boyd K. Packer elnök a következőt tanította a bizony-
ságokról: „Nem erőltethetitek a lelki dolgokat. A bi-
zonyságot nem erőltetik rátok; a bizonyság növekszik. 
A bizonyság pedig bizonyság, amelyet tiszteletben kell 
tartani, legyen akár kicsiny, akár óriási. A bizonysá-
gunkban is egyre nagyobbá válunk, akárcsak a fizikai 
termetünkben, miközben szinte észre sem vesszük, 
mivel az is növekedés által gyarapszik” (“How Does 
the Spirit Speak to Us?” 3).

 6. Zárd azzal ezt a leckét, hogy leírod a szentírás-tanul-
mányozási naplódban a Jézus Krisztusról való bizonysá-

godat. Belefoglalhatod, hogy mit tettél bizonyságod elnyeréséért, 
illetve mit tervezel tenni a megerősítéséért. Ha a Lélek arra kész-
tet, olvasd fel valakinek, illetve add oda valakinek, hogy elol-
vassa.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 11:1–17-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

25. RÉSZ: 1. NAP

3 Nefi 11:18–12:48
Bevezetés
Miután az emberek a Bőség földjén lévő templomnál 
egyenként megtapintották a sebhelyeket Jézus Krisztus 
kezén, oldalán és lábán, a Szabadító hatalmat adott 
Nefinek és másoknak a keresztelésre. A Szabadító arra 
intette az embereket, hogy kerüljék a viszálykodást, 
és megígérte, hogy akik az evangélium szerint élnek, 
Isten királyságát fogják örökölni. Azt is megtanította a 
nefitáknak, hogyan részesüljenek evangéliumának ál-
dásaiban, és utasította őket, hogy legyenek jó hatással 
másokra. A Szabadító kijelentette, hogy betöltötte Mó-
zes törvényét, és magasabb törvényt adott az emberek-
nek, hogy felkészítse őket arra, hogy olyanná váljanak, 
mint Ő és Mennyei Atyánk.

3 Nefi 11:18–30
Jézus Krisztus hatalmat ad Nefinek és másoknak a 
keresztelésre, és elítéli a viszálykodást
Fel tudod idézni, milyen gondolataid és érzéseid vol-
tak, amikor a keresztelésedre készültél, illetve amikor 
egy barátod vagy családtagod felkészülését kísérted 
figyelemmel? Sokakban felmerülnek ezek a kérdések: 
„ki keresztelhet meg engem?” és „hogyan végzik a 
keresztelés szertartását?”. Gondold át, mit válaszolnál 
ezekre a kérdésekre.

A 3 Nefi 11:1–17 tanulmányozása közben tanultál 
arról, hogy Jézus Krisztus megjelent Nefi népének, 
akik „a Bőség földjén lévő templom körül” voltak (lásd 
3 Nefi 11:1). Ezek az emberek érezték az Úr sebhe-
lyeit, és személyes tanúivá váltak feltámadásának és 
isteni mivoltának. Közvetlenül ezen élményük után a 
Szabadító tanított nekik a keresztelésről, többek között 
arról, hogy ki keresztelhet, és hogyan kell végezni a 
keresztelést.

Olvasd el a 3 Nefi 11:18–22, 24–25-öt, és írd le a 
válaszodat erre a kérdésre: „Ki keresztelhet meg en-
gem?”   
 

A Szabadító 3 Nefi 11-ben feljegyzett szavaiból és tet-
teiből ezt tanuljuk: A keresztelést olyan személynek 
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kell végeznie, aki megfelelő felhatalmazással 
rendelkezik. Újkori kinyilatkoztatások világossá te-
szik, hogy a keresztelést csak olyasvalaki végezheti, aki 
a pap hivatalát viseli az ároni papságban (lásd T&Sz 
20:46) vagy akire ráruházták a melkisédeki papságot 
(lásd T&Sz 20:38–39; 107:10–11). Ezenkívül az adott 
személynek egy olyan papságviselő irányítása alatt 
kell cselekednie, aki viseli a szertartás jóváhagyásához 
szükséges papsági kulcsokat (például püspök, gyüleke-
zeti elnök, misszióelnök vagy általános felhatalmazott).

Olvasd el a 3 Nefi 11:23–27-et, és írd le a válaszodat 
erre a kérdésre: „Hogyan végzik a keresztelés szertar-
tását?”   
 

 1. A szentírás-tanulmányozási naplódban írd le, szerin-
ted miért van az, hogy a keresztelést az Úr által meg-

határozott módon kell végezni. Mi történik, ha a keresztelési 
szertartás szövegét nem megfelelően mondják, vagy ha a keresz-
telendő személy nincsen teljesen a víz alá merítve?

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

 a. Mire emlékszel abból, hogy miért keresztelkedtél meg, és 
mire emlékszel a keresztelődről? Ki keresztelt meg? Hány éves 
voltál? Milyen érzéseid voltak, amikor megkeresztelkedtél? Mit 
jelent számodra az a tudat, hogy egy megfelelő felhatalmazással 
rendelkező személy révén és az Úr által lefektetett módon lettél 
megkeresztelve?
 b. Tanúja voltál-e nemrégiben valaki keresztelőjének? Milyen ér-
zéseid voltak?
 c. Ha a papi hivatalt viseled az ároni papságban, milyen érzés-
sel tölt el az a tudat, hogy felhatalmazásodban áll keresztelést 
végezni? Ha már volt lehetőséged megkeresztelni valakit, milyen 
érzéseid voltak, és mit tanultál ebből az élményből?

Amint azt a 3 Nefi 11:28–30-ban feljegyezték, az Úr azt 
a tanácsot adta a népnek, hogy ne vitatkozzanak vagy 
viszálykodjanak egymással a keresztelkedést vagy más 
tantételeket illetően. Azt tanította, hogy a viszálykodás 
az ördögtől való, és fel kell hagyni vele.

3 Nefi 11:31–41
Jézus Krisztus kijelenti a tanát
Gondolj valamire, amit ma tettél (egy cselekedetre), 
amely pozitív következménnyel járt. Írd be a cseleke-
detet és a következményt az alábbi ábra megfelelő he-
lyeire. Azután gondolj valamire, amit ma tettél, amely 
negatív következménnyel járt.

A tettek és következmények kapcsolatát olykor 
úgy is nevezik, hogy az aratás törvénye. Az újkori 

tett következmény
----------------------------------------------------------------------

kinyilatkoztatás ekképpen írja le: „…amit elvettek, azt 
fogjátok aratni; ha tehát jót vettek el, akkor jutalmato-
kul is jót fogtok aratni” (T&Sz 6:33).

Olvasd el a 3 Nefi 11:31-et, és határozd meg, mit mon-
dott Jézus Krisztus, mit fog kijelenteni a népnek.

 3. Amint az a 3 Nefi 11:32–39-ben feljegyzésre került, 
Jézus Krisztus kijelentette a tanát, „melyet az Atyától 

kap[ott]” (3 Nefi 11:32). Másold be az alábbi táblázatot a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba. Olvasd el az egyes szentírásutalá-
sokat, és határozd meg azokat a tetteket és következményeket, 
melyekről Jézus Krisztus azt tanította, hogy a tanához kapcsolód-
nak. Írd be a táblázatba a szentírás-tanulmányozási naplódban, 
hogy mit találtál.

Tettek Következmények

3 Nefi 11:32–34

3 Nefi 11:35–36

3 Nefi 11:37–38

3 Nefi 11:39–40

A táblázatot alapján milyen kulcsfontosságú tettek-
ről tanított Jézus Krisztus, amelyeket a Mennyei Atya 
összes gyermekének meg kell tennie, hogy beléphes-
sen a mennyek királyságába?

Talán felfigyeltél rá, hogy a 3 Nefi 11:32 kijelenti: a 
Szentlélek bizonyságot tesz a Mennyei Atyáról és 
Jézus Krisztusról. Gondolkodj el a legutóbbi alkal-
mon, amikor a Szentlélek bizonyságot tett neked a 
Mennyei Atya és Jézus Krisztus valóságáról és szerete-
téről.

3 Nefi 12:1–16
Jézus Krisztus azokról az áldásokról tanítja a sokaságot, 
amelyet akkor kaphatunk, ha az Ő evangéliuma szerint 
élünk
Végezd el az alábbi igaz-hamis kérdéssort a helyes 
válaszok bekarikázásával:

I H Mennyei Atyánk azt szeretné, hogy tökéletesek 
legyünk.

I H Tökéletessé kell válnunk ebben az életben 
ahhoz, hogy beléphessünk a celesztiális király-
ságba.

I H Tökéletessé válhatunk.
Válaszaid leellenőrzéséhez először olvasd el a 3 Nefi 
12:48-at. (Ez egy szentírás-memoriter. Jó ötlet lehet 
jellegzetes módon megjelölni, hogy később könnyen 
meg tudd találni.)
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Hogyan lehetséges tökéletesnek lenni? 
Russell M. Nelson elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a következőket 
mondta a tökéletessé válás parancsolatá-
ról: „Nem szabad csüggednünk, ha a 
tökéletességre tett őszinte erőfeszítéseink 

nagyon fáradságosnak [nehéznek] és vég nélkülinek 
tűnnek most. A tökéletesedés folyamatban van. Csak a 
feltámadás után és egyedül az Úr által adathat meg 
teljességgel. Mindazokra vár, akik szeretik Őt és 
betartják a parancsolatait” (“Perfection Pending,” 
Ensign, Nov. 1995, 88).

Gondolkozz el a következő kérdésen: Szerinted miért 
van az, hogy a tökéletesség „egyedül az Úr által adat-
hat meg”?

Vess még egy pillantást az imént elvégzett igaz-hamis 
tesztre, és ha szükséges, változtass a válaszaidon az 
alapján, amit a 3 Nefi 12:48-ból és Nelson elder kije-
lentéséből tanultál.

Jézus Krisztus 3 Nefi 12–14-ben álló tanításaira néha 
a „templomi beszéd” néven utalnak, mivel nagyon 
hasonlít a Szabadító jól ismert „hegyi beszédében” álló 
tanításokra, és sok helyen még jobban elmélyíti azok 
megértését (lásd Máté 5–7). Harold B. Lee elnök ezt 
tanította: „A hegyi beszédben a Mester saját jelleméről 
adott nekünk egyfajta kinyilatkoztatást, mely jellem 
tökéletes volt. Ezt nevezhetjük akár »önéletrajznak is, 
melynek minden betűje cselekedetek által íratott le«, 
és ezáltal vázlatként szolgál a saját életünkhöz” (lásd 
Az egyház elnökeinek tanításai: Harold B. Lee [2001]. 199–
200.). A 3 Nefi 12–14 tanulmányozása során keress 
példákat arra, hogy a Szabadító mi módon szeretné, 
ha tökéletességre törekednél.

Csakúgy, mint a hegyi beszédben, a Szabadító a nefi-
tákhoz szóló beszédét is számos „boldogmondással” 

kezdte – a hithűek áldott és örömteli állapotának 
kijelentéseivel (lásd 3 Nefi 12:1–12). Miközben ezeket 
olvasod, keresd meg, mely jellemvonások kifejleszté-
sére ösztönöz minket a Szabadító, és milyen áldáso-
kat ígér, ha így teszünk. Olvasás közben bejelölheted 
ezeket a jellemvonásokat és ígért áldásokat. Segíthet, 
ha tudod, hogy a lélekben szegények kifejezés (3 Nefi 
12:3) azt jelenti: alázatosnak lenni és az Úrtól függeni; 
a gyászolni (3 Nefi 12:4) szó arra utal, hogy bánatot 
érzünk bűneink miatt, ami aztán bűnbánathoz vezet 
minket; illetve szelídnek lenni (3 Nefi 12:5) jelentheti 
azt, hogy alázatosak és gyengédek vagyunk, aláren-
deljük magunkat Isten akaratának, illetve türelmesen, 
neheztelés nélkül viseljük a sértéseket.

 4. Határozz meg egy imént olvasott jellemvonást, ame-
lyet törekszel vagy törekedni fogsz kialakítani. Írd le a 

szentírás-tanulmányozási naplódban, milyen áldásokban része-
sülsz, vagy milyen áldásokban remélsz részesülni, amikor kialakí-
tod ezt a jellemvonást.

A 3 Nefi 12:1–12-ben tanított sok igazságból azt tanul-
juk, hogy ha Jézus Krisztus tanításai szerint élünk, 
akkor áldottak leszünk, és felkészülünk arra, hogy 
belépjünk a mennyek királyságába. Ha így teszünk, 
akkor példaként és világosságként is szolgálhatunk a 
világ számára (lásd 3 Nefi 12:14–16).

3 Nefi 12:17–48
Jézus Krisztus megtanítja a sokaságnak a magasabb 
törvényt, amely segíteni fog nekik hasonlóvá válni Őhozzá 
és a Mennyei Atyához
Jézus Krisztus megtanította a nefitáknak, hogy bűn-
bánat és a parancsolatai iránti engedelmesség révén 
jöjjenek Hozzá (lásd 3 Nefi 12:19–20). A 3 Nefi 12 
hátralévő részében Jézus utalt Mózes törvényének 
részeire, azután egy magasabb rendű törvényt tanított. 
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A mózesi törvény egyes részeit ilyen kifejezésekkel ve-
zette be: „megmondták a régiek”, „meg van írva”. Az-
után a „de én azt mondom nektek” kifejezéssel vezeti 
be azt az új és magasabb törvényt, amelyet szeretné, ha 
ma betartanánk.

 5. Olvasd el az alábbi szentírásutalásokat, és írd le a 
szentírás-tanulmányozási naplódban, milyen magatartá-

sokról mondta azt a Szabadító, hogy a tökéletességre vezetnek:
 a. 3 Nefi 12:21–22. Segíthet, ha tudod: a ráka szó egy negatív 
kifejezés, amely megvetést, nyílt nemtetszést vagy gyűlöletet fe-
jez ki.
 b. 3 Nefi 12:23–24. A 24a lábjegyzet segítségével nézd meg, 
mit jelent megbékélni valakivel.
 c. 3 Nefi 12:25. Hasznos lehet megérteni, hogy az „egyezzetek 
meg ellenségetekkel hamar” kifejezés annyit tesz: oldjuk meg a 
konfliktusainkat hamar, és ne hagyjuk, hogy azok elmérgesedje-
nek és még nagyobb problémákká nőjenek. Mialatt a Hetvenek-
nél szolgált, David E. Sorensen elder ezt tanította: „Sehol sem 
érvényes jobban ez az alapelv, mint a családunkban” (A megbo-
csátás szeretetté varázsolja a keserűséget. Liahóna, 2003. 
máj. 11.).
 d. 3 Nefi 12:27–30. Hasznos lehet megérteni, hogy a vágyako-
zás egy nem helyénvaló, ördögi és önző vágyra utal.
 e. 3 Nefi 12:38–42.
 f. 3 Nefi 12:43–45.

Az egyik tantétel, amelyet a 3 Nefi 12 e verseiből ta-
nulunk, így hangzik: Amikor Krisztushoz jövünk és 
betartjuk a parancsolatait, hasonlóbbá válhatunk 
Hozzá és Mennyei Atyánkhoz, akik tökéletesek.

Noha nem érjük el a tökéletességet ebben 
az életben, James E. Faust elnök az Első 
Elnökségből elmondta, hogy törekednünk 
kell most előrelépést tenni a tökéletesség 
irányába annak érdekében, hogy képesek 
legyünk elérni majd a következő életben: 

„A tökéletesség örök cél. Bár a halandó életünk során 
nem lehetünk tökéletesek, az erre való törekvés olyan 
parancsolat, amelyet az engesztelés révén végül meg 
tudunk tartani” (lásd Ez a mi napunk. Liahóna, 1999. 
júl. 21.).

Szentírás-memoriter – 3 Nefi 12:48
 6. Lássuk, képes vagy-e memorizálni a 3 Nefi 12:48-at 
tökéletesen. Amikor úgy érzed, megtanultad, írd le a ver-

set a szentírás-tanulmányozási naplódban.

Ne feledd: az Úr nem várja el, hogy mindenben töké-
letessé váljunk a halandó életünk során, de miközben 
szorgalmasan törekszünk Őt követni és részesülni az 
engesztelés áldásaiban, idővel tökéletessé válhatunk.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 11:18–12:48-at, és a mai napon elvé-
geztem ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

25. RÉSZ: 2. NAP

3 Nefi 13
Bevezetés
Amint az a 3 Nefi 13-ban feljegyzésre került, a Szaba-
dító folytatta a Bőség földjén álló templomnál mondott 
prédikációját. Intette az embereket a képmutatás ellen, 
és arra tanította őket, hogy igazlelkű cselekedeteik 
tetszőek a Mennyei Atya számára. Arra is utasította 
a sokaságot, hogy a mennyben gyűjtsenek kincseket, 
majd pedig felszólította tizenkét tanítványát, hogy 
Isten királyságát keressék, mielőtt saját fizikai dolgaik 
miatt aggódnának.

3 Nefi 13:1–18
A Szabadító a képmutatás ellen inti a nefitákat, és arra 
tanítja őket, hogy igazlelkű cselekedeteket vigyenek 
véghez, amelyek tetszőek a Mennyei Atya számára
Végezd el magadban az alábbi önértékelést úgy, hogy 
kiválasztod, melyik kifejezés jellemzi a legjobban, hogy 
miért adsz alamizsnát (miért adakozol másoknak), 
miért imádkozol, és miért böjtölsz:

Azért adok alamizsnát, mert:
 a. elvárják, hogy így tegyek.
 b. szeretem az Urat, és szeretek segíteni másoknak.
 c. szeretném, ha mások jót gondolnának rólam.

Azért imádkozom, mert:
 a. nem akarok nemet mondani mások előtt, amikor 

felkérnek az imádkozásra.
 b. a szokásos napirendem része.
 c. szeretnék kommunikálni Mennyei Atyámmal.

Azért böjtölök, mert:
 a. a böjtölés segít közelebb kerülnöm az Úrhoz.
 b. mások rossznak fognak tartani, ha nem böjtölök.
 c. a szüleim nem engedik, hogy egyek, amikor 

böjtölnöm kellene.
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A 3 Nefi 13-ban Jézus Krisztus arról tanította a nefita 
sokaságot, hogy milyen fontos az ember motivációja, 
amikor adakozik, imádkozik és böjtöl. Az ebben az ön-
értékelésben felsorolt válaszok különféle okait jelenítik 
meg annak, hogy miért tesszük ezeket vagy a vallási 
odaadást sugalló egyéb cselekedeteket.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Számít-e, hogy miért viszünk véghez 

igazlelkű tetteket? Miért igen vagy miért nem?
 2. Másold át az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódba, és töltsd ki úgy, hogy elolvasol minden 

egyes szentírásutalást és választ adsz a két kérdésre. Olvasás 
közben hasznos lehet szem előtt tartani, mit jelent a képmutató 
szó: olyasvalakit takar, aki az igazlelkűség hamis látszatát kelti, 
illetve aki mást mond, mint amit cselekszik.

Tevékenység Milyen hozzáál-
lás ellen intett 
az Úr, miközben 
ezt a tevékeny-
séget végezzük?

Mit mondott az 
Úr, hogyan kell 
ezt a tevékeny-
séget végez-
nünk?

Alamizsnát adni 
(3 Nefi 13:1–4)

Imádkozni (3 Nefi 
13:5–6)

Böjtölni (3 Nefi 
13:16–18)

Fontold meg a következő kérdéseket:

• Milyen hatással lehet a jótettek végrehajtásának 
módjára az, hogy milyen indíttatásból cselekszünk?

• Milyen igazlelkű motivációk indíthatnak valakit 
arra, hogy titokban adakozzon, imádkozzon vagy 
böjtöljön?

E dolgok megtételének egyik igazlelkű oka az, hogy 
Mennyei Atyánk kedvében akarunk járni. Olvasd 
el a 3 Nefi 13:4, 6, 18-at, és keresd meg, mit ígér az 
Úr azoknak, akik titokban visznek véghez igazlelkű 
tetteket.

Az egyik fontos tantétel, amelyet a Szabadító ezekben 
a versekben tanított, így hangzik: Ha azért cselek-
szünk igazlelkűen, mert szeretjük Mennyei Atyán-
kat, akkor Ő majd nyíltan megjutalmaz minket.

 3. A szentírás-tanulmányozási naplódban írj egy olyan 
alkalomról, amikor áldottnak érezted magad, mert azért 

törekedtél megtenni valamit, hogy a Mennyei Atya kedvében járj, 
nem pedig azért, hogy mások lássák.

Gyorsan fusd át a lecke elején lévő önértékelést, és ele-
mezd ki az adakozás, az imádkozás és a böjtölés mö-
götti motivációdat. Gondolkodj el azon, hogy miként 
alkalmazhatnád a Szabadító tanításait az e tettek vagy 
egyéb, az Úr iránti odaadást jelző cselekedetek mögött 
rejlő motivációid jobbá tételére.

A Szabadító további utasításokat is adott a nefitáknak 
az imát illetően. Olvasd el a 3 Nefi 13:7-et, és keresd 
meg, hogyan jellemezte az Úr az ismétlődő kifejezése-
ket vagy szóvirágokat, melyeket nem kísér őszinteség 
az imában. A hiábavaló szó arra utal: üres, nem rejlik 
mögötte gondolat vagy érzés. A hiábavaló ismétlések 
kifejezés azt is jelentheti, hogy az ember gépiesen, 
gondolkodás nélkül ismétli ugyanazokat a szavakat, 
illetve hit nélkül imádkozik.

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted miért fontos, hogy kerüljük a hiábavaló ismétlése-
ket a Mennyei Atyához szóló imáinkban?
 b. Mit tehetsz azért, hogy elkerüld a hiábavaló ismétléseket, 
amikor imádkozol?

Olvasd el a 3 Nefi 13:8-at, és keress egy tantételt, ame-
lyet Jézus Krisztus kijelentett Mennyei Atyánkról. Ezt 
a tantételt be is jelölheted a szentírásodban. „Az ima 
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célja… az, hogy olyan áldásokat biztosítsunk magun-
kat és másoknak, amelyek megadására Isten már eddig 
is készen állt, de kérnünk kell ahhoz, hogy el is nyerjük 
azokat” (Kalauz a szentírásokhoz: ima.).

Olvasd el a 3 Nefi 13:9–15-öt, és elmélkedj el azon, mit 
szeretne az Úr, hogy megtanulj az imáiddal kapcso-
latban. Gondolj ki néhány módot imáid jobbá tételére 
annak alkalmazásával, amit a Szabadító tanításaiból 
tanultál.

3 Nefi 13:19–24
Jézus Krisztus arra tanítja a sokaságot, hogy a mennyben 
gyűjtsenek kincseket
Olvastál vagy hallottál-e már elveszett vagy eltemetett 
kincsről? Az efféle történetekben megesik, hogy ami-
kor a kincsvadászok végre elérnek a céljukhoz, azzal 
szembesülnek, hogy a kincs nincs ott, vagy soha nem 
is létezett. Olvasd el a 3 Nefi 13:19–20-at, és határozd 
meg, milyen kétféle kincsről beszél itt az Úr. E kincsek 
közül melyikre mondta, hogy mindig ott lesz szá-
munkra, ha keressük?

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mi a különbség a földi kincsek és a mennyei kincsek között?
 b. Abból, amit a 3 Nefi 13:21–24-ből tanulsz, milyen igazságo-
kat tanított a Szabadító a földi és a mennyei kincsek keresésé-
ről? (Segíthet jobban megértened ezeket a verseket, ha tudod, 
hogy a mammon a világiasság vagy a vagyon egyik jelképe.)
 c. A földi kincsek gyűjtése hogyan terelheti el a figyelmünket a 
mennyei kincsek gyűjtéséről?

A Szabadító nem azt tanította, hogy a pénz vagy a földi 
javak az ördögtől valók. Azt azonban kihangsúlyozta, 
hogy fontos szívünket a maradandó mennyei kincsekre 
fordítani, nem pedig a földi kincsekre.

Az egyik tantétel, amelyet a 3 Nefi 13:19–24-ből tanu-
lunk, így hangzik: Ahhoz, hogy Isten legyen a mes-
terünk, a világ dolgainál jobban kell szeretnünk és 
szolgálnunk Őt.

Milyen példákat tudsz mondani arra, hogy valaki egy-
szerre próbálja szolgálni Istent és a mammont? Miért 
jelenthet nehézséget az, hogy mindig Istent szeressük 
és szolgáljunk a világ dolgai helyett? Miért éri meg az 
erőfeszítést az, hogy Istent tegyük az első helyre?

 6. Olvasd el az alábbi példákat. A szentírás-tanulmányo-
zási naplódban írd le, szerinted melyik mesternek szolgál 

az adott személy: Istennek vagy mammonnak (a világiasságnak).
 a. Egy fiatal férfi elutasít egy olyan álláslehetőséget, amely mi-
att nem tudna eljárni a vasárnapi gyűléseire, és inkább egy keve-
sebbet fizető munkát vállal, amely nem követeli meg a vasárnapi 
munkavégzést.

 b. Egy fiatal nő gyakran panaszkodik a szüleinek, hogy új ru-
hákra van szüksége. Olyan ruhákra vágyik, amelyeket a családja 
nem engedhet meg magának.
 c. Egy fiatal férfi rendszeresen fizeti a tizedét a keresetéből. A 
fennmaradó pénzét azonban szórakoztató dolgokra költi, köztük 
néhány nem helyénvaló filmre és zenére, emellett nem tett félre 
semmit a missziójára vagy az iskoláira.
 d. Egy fiatal nő gyakran fordítja bevétele egy részét arra, hogy 
apró ajándékokat vásároljon másoknak a szeretete jeleként.

3 Nefi 13:25–34
A Szabadító felszólítja a tanítványait, hogy Isten 
királyságát keressék a saját földi érdekeik előtt
Amikor nekiláttak, hogy szolgálatot végezzenek a nép 
között, Jézus Krisztus arra utasította tizenkét tanítvá-
nyát, hogy ne aggódjanak földi szükségleteik – ételük 
és ruházatuk – miatt (lásd 3 Nefi 13:25–31). Olvasd el a 
3 Nefi 13:32–33-at, és keresd meg, mit mondott a Sza-
badító a tanítványoknak fizikai szükségleteiket illetően. 
Mit ígért azoknak, akik Istent és az Ő királyságát teszik 
az első helyre az életükben?

Az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből tanu-
lunk, ez lehet: Ha Isten királyságát keressük először, 
akkor Ő segíteni fog gondoskodnunk a szükségle-
teinkről.

 7. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan keresheti az ember először Isten királyságát (lásd 
3 Nefi 13:33)?
 b. Milyen tekintetben gondoskodott az Úr a szükségleteidről, 
amikor Őt tetted az első helyre az életedben?

Ezra Taft Benson elnök bizonyságot tett azokról az ál-
dásokról, amelyek abból fakadnak, hogy Istent tesszük 
az első helyre az életünkben. (Ezt átírhatod egy lapra, 
és beteheted a szentírásodba, hogy később is át tudd 
nézni vagy meg tudd osztani.)
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„Amikor Istent tesszük az első helyre, 
minden egyéb dolog a megfelelő helyére 
kerül, vagy pedig kihullik az életünkből. 
Az Úr iránti szeretetünk uralja majd 
minden vonzalmunkat, ez szabja meg, 
mire fordítjuk időnket, ez határozza meg 

elfoglaltságainkat és dolgaink fontossági sorrend-
jét. […]

Kizárólagos elsődlegességet kell adnunk Istennek, 
lelkünk Atyjának az életünkben” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Ezra Taft Benson [2014]. 45–46.).

Gondolkodj el azon, hogy miként részesültél áldásban 
te vagy valaki, akit ismersz, amikor Istent tettétek az 
első helyre az életetekben.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 13-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

25. RÉSZ: 3. NAP

3 Nefi 14
Bevezetés
Jézus Krisztus templomnál mondott prédikációja 
tovább folytatódik a 3 Nefi 14-ben. Tanította a népet a 
mások feletti ítélkezésről, és azt az utasítást adta nekik, 
hogy törekedjenek a Mennyei Atya áldásaira imád-
kozás által. A Szabadító figyelmeztette őket a hamis 
prófétákra is, és kihangsúlyozta, milyen fontos Isten 
akaratának megtétele.

3 Nefi 14:1–6
A Szabadító mások megítéléséről tanít
Olvasd el a Lásd, követlek, Uram című himnusz (Him-
nuszok, 140. sz.) második versszakának szövegét, vagy 
akár énekeld is el, ha szeretnéd:

Ki vagyok, hogy ítélkezzek?
Hibátlan én sem vagyok.
Csendes szívben bánat rejlik,
Mit talán nem láthatok.
Ki vagyok, hogy ítélkezzek?
Lásd, követlek, Uram!

Amint az a 3 Nefi 14-ben feljegyzésre került, a Szaba-
dító folytatta a nefiták tanítását a templomnál. Olvasd 
el a 3 Nefi 14:1–2-t, és gondolkodj el azon, hogy a Sza-
badító eme útmutatása hogyan kapcsolódik a himnusz 
imént olvasott második versszakához. (Segíthet, ha 
érted, hogy az „amilyen mértékkel mértek, az méret-
tetik majd ismét nektek” kifejezés arra a mércére utal, 
amellyel az ember megmér, vagyis megítél másokat.)

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Hogyan kapcsolódik a Szabadító 3 Nefi 14:1–2-ben adott ta-
nácsa a Lásd, követlek, Uram című himnusz második versszaká-
hoz?
 b. Hogyan fogalmaznád meg saját szavaiddal azt a fontos igaz-
ságot, amelyet a Szabadító a 3 Nefi 14:2-ben tanított? (Ezt az 
igazságot vagy tantételt oda is írhatod a margóra a szentírásod-
ban.)

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
olyan betekintést nyújtott, amely segít nekünk meg-
érteni a Szabadító e szavait a 3 Nefi 14:1-ből: „ne 
ítélkezzetek”. Miközben elolvasod, húzd alá, miféle 
ítélkezésről mondta, hogy el kell kerülnünk, és miért.

„…kétféle ítélkezés van: végső ítélkezés, 
amelyet megtiltanak nekünk, és közbenső 
ítélkezés, amelyre parancsot kapunk, 
azonban igazlelkű tantételek szerint kell 
ítélkeznünk. […]

Az utolsó ítélet… az a jövőbeli esemény, 
amely során mindannyian Krisztus ítélőszéke elé ál-
lunk, hogy cselekedeteink szerint megítéltessünk. […] 
Úgy hiszem, hogy a szentírásbeli parancs, mely szerint 
»ne ítélj«, egyértelműen erre a végső ítéletre utal. […]

Miért parancsolta a Szabadító, hogy ne hozzunk 
végleges ítéleteket? Úgy vélem, azért adatott ez a 
parancsolat, mert végleges ítéleteket engedünk meg 
magunknak, amikor kijelentjük, hogy valaki a pokolba 
(vagy a mennybe) fog jutni egy adott tettért vagy 
egy bizonyos időben. Amikor így teszünk – és nagy 
a kísértés, hogy így tegyünk –, akkor kárt okozunk 
önmagunknak és annak a személynek, akit megítélni 
feltételezünk. […]

Az igazlelkű ítélkezésnek – a megnevezéséből adó-
dóan – a középúton kell maradnia. Tartózkodni fog 
attól, hogy kijelentse, hogy az adott személynek 
biztosítva van a felmagasztosulása, mint ahogy nem 
fogja elutasítani sem a személyt azzal, hogy vissza-
vonhatatlanul a pokol tüzére van kárhoztatva. Tartóz-
kodni fog attól, hogy kijelentse, hogy az adott személy 
eljátszotta minden lehetőségét a felmagasztosulásra, 
vagy akár minden lehetőségét arra, hogy hasznos sze-
repet töltsön be az Úr munkájában. Az evangélium a 
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remény evangéliuma, és egyikünknek sem áll jogában 
megtagadni, hogy az engesztelés ereje képes előidézni 
az egyes bűnöktől való megtisztulást, a megbocsátást, 
valamint az adott élet megújhodását a megfelelő felté-
telek mellett” (“ ‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Aug. 
1999, 7, 9).

Gondolkodj el azon, hogyan segít neked Oaks elder ki-
jelentése megérteni a Szabadító azon parancsát, hogy 
„ne ítélkezzetek”.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: A 3 Nefi 14:2-ben rejlő e tantétel, 

hogy aszerint leszünk megítélve, ahogyan mi megítélünk 
másokat, miként változtathatja meg azt, ahogyan mások hibáira 
vagy gyengeségeire tekintünk? Olvasd el a 3 Nefi 14:12-t. Ho-
gyan kapcsolódhat ez a vers a fenti tantételhez?

Volt-e már, hogy valami kis dolog belement a sze-
medbe, például szempilla vagy porszem? A szentí-
rásokban ez a szembe került apró dolog a szálka. A 
gerenda egy hosszú és masszív fadarab. A Szabadító 
arra használta ezeket a jelképeket, hogy segítsen 
megértenünk, milyen problémákat vet fel, amikor 
nem igazlelkűen ítélünk meg másokat, illetve amikor 
helytelen módon hibát keresünk bennük. Olvasd el a 
3 Nefi 14:3–5-öt, és gondolkodj el azon, mit jelképez a 
szálka és a gerenda.

 3. Rajzolj egy képet a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban arról, amit a Szabadító a 3 Nefi 14:4-ben jellemzett. 

Azután válaszolj a következő kérdésekre:
 a. Szerinted mit jelképez a szálka?
 b. Szerinted mit jelképez a gerenda?
 c. Mit gondolsz, miért a gerendát és nem a szálkát használja 
azok hibájának jelképezésére, akik igaztalanul ítélkeznek?

Figyeld meg, hogy a Szabadító hasonlata olyan tár-
gyakra összpontosít, amelyek a szembe jutottak, és így 
hatással vannak az ember látására. Gondolkodj el a 
következő kérdéseken saját magaddal kapcsolatban: 
Milyen hatással lehetnek a hibáim arra, ahogy másokat 
látok? Hogyan tudom alkalmazni a tanácsot, amelyet 
Jézus Krisztus a 3 Nefi 14:5-ben adott?

Mit gondolsz, helyénvaló-e vagy szükséges-e bármikor 
is ítéletet mondani mások viselkedése felett? Joseph 
Smith próféta tisztázta, hogy noha nem szabad má-
sokat igaztalanul megítélnünk, azt az utasítást kapjuk, 
hogy hozzunk igazlelkű ítéletet (lásd Joseph Smith 
fordítás, Máté 7:1 [a Kalauz a szentírásokhoz részben 
található a JSF, Máté 7:1–2 alatt]).

A következő magyarázat további betekintést nyújt má-
sok megítélésének kérdésébe: „Néha az emberek úgy 
vélik, helytelen másokat bármely módon megítélni. 
Noha igaz az, hogy nem szabad másokat hamislelkűen 

kárhoztatni vagy elítélni, egész életetekben elképze-
léseket, helyzeteket és embereket kell majd megítél-
netek. Az Úr sok parancsolatot adott, melyeket nem 
tudtok ítélethozatal nélkül betartani” (Hűek a hithez: 
evangéliumi értelmező szótár [2004]. 134.).

Hogy segítsen megértened, miért fontos igazlelkű íté-
letet hozni, olvasd el a 3 Nefi 14:6-ot, és határozz meg 
néhány olyan ítéletet, melynek meghozatalára Jézus 
Krisztus itt utasít bennünket. Olvasás előtt hasznos 
lehet, ha érted, hogy „az ebeknek adni azt, ami szent” 
és „gyöngyöket dobni a disznók elé” annyit tesz: meg-
osztani valamit, ami szent, olyanokkal, akik nem fogják 
értékelni azt vagy megérteni a szentségét.

Hogyan segít neked a 3 Nefi 14:6 megérteni, hogy 
szükséges igazlelkű ítéleteket hozni? Dallin H. Oaks 
elder elmagyarázott néhány további helyzetet, amely-
ben igazlelkű ítéletet kell hoznunk:

„Mindannyian ítéletet alkotunk, amikor 
megválasztjuk a barátainkat, megválaszt-
juk, mire fordítsuk az időnket és a pén-
zünket, és természetesen akkor, amikor 
megválasztjuk örökkévaló társunkat. […]

Az igazlelkű ítéletet az Úr Lelke fogja 
elősegíteni, nem a harag, a bosszúvágy, a féltékenység 
vagy az önös érdek” (“‘Judge Not’ and Judging,” 9).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Miért fontos igazlelkűen ítélkezni olyan esetekben, mint pél-
dául barátaink megválasztása, időnk és pénzünk felhasználásá-
nak eldöntése, illetve örökkévaló társunk kiválasztása? Milyen 
további esetekben lehet szükséges vagy helyénvaló ítéletet hozni 
másokról?
 b. Hogyan ítélkezhetsz igazlelkűbben? Gondolkodj el azon, hogy 
van-e bárki, akihez kedvesebb lehetnél, vagy tartózkodhatnál az 
igaztalan megítélésétől.

3 Nefi 14:7–12
A Szabadító azt tanítja, hogy kérjünk áldásokat a Mennyei 
Atyától
Idézz fel olyan alkalmakat, amikor a Mennyei Atya 
megválaszolta az imáidat. Olvasd el a 3 Nefi 14:7–11-
et, és keresd meg, mit tanított Jézus Krisztus a Mennyei 
Atya arra irányuló hajlandóságáról, hogy megválaszolja 
az imáinkat.

Az egyik tantétel, amelyet a 3 Nefi 14:7–11-ből tanul-
hatunk, az, hogy Mennyei Atyánk meg fog áldani 
minket, ha kérjük és Hozzá fordulunk imában. 
Hogyan változtathatja meg az imádkozási szokásaidat 
az a tudat, hogy Mennyei Atyád hőn vágyik arra, hogy 
megválaszolja az imáidat?
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 5. Tedd fel a következő kérdést egy olyan felnőttnek, 
akiben bízol: Érezted-e már Mennyei Atyád irántad érzett 

szeretetét amiatt, ahogy megválaszolta az imáidat? Mesélj róla! 
A szentírás-tanulmányozási naplódban foglald össze a válaszát 
és azt, amit te ebből tanultál.

3 Nefi 14:13–27
A Szabadító arról tanít, hogy fontos megtennünk a 
Mennyei Atya akaratát
Miközben a Szabadító folytatta a templomnál 
összegyűlt nefiták tanítását, számos hasonlatot hasz-
nált, hogy segítsen megértenünk, milyen fontos en-
gedelmeskednünk a tanításainak. Mindegyik hasonlat 
tartalmaz egy jó és egy rossz példát is.

 6. A szentírás-tanulmányozási naplódban egy-egy egy-
szerű képpel illusztráld az alábbi három szentírásrészben 

található jó és rossz példákat. Írd le azt is, hogy szerinted mit 
szeretne a Szabadító, mit tanuljunk e jó és rossz példák összeve-
téséből. Készülj fel arra, hogy képeidet bemutatod az osztályod-
nak, és elmondod, mit tanultál ezekből a hasonlatokból.
 a. 3 Nefi 14:13–14
 b. 3 Nefi 14:15–20
 c. 3 Nefi 14:24–27

Olvasd el a 3 Nefi 14:21–23-at, és gondold ki, mit 
felelnél annak az embernek, aki azt mondaná neked, 
hogy az Isten királyságában való szabaduláshoz nem 
kell mást tenni, mint kijelenteni, hogy hiszel Jézus 
Krisztusban.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 14-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

25. RÉSZ: 4. NAP

3 Nefi 15–16
Bevezetés
Miközben a Szabadító folytatta a nép tanítását a Bőség 
földjén álló templomnál, kijelentette, hogy Mózes 
törvénye betöltetett Őbenne, és hogy Ő az a világosság 
és törvény, amelyre az embereknek tekinteniük kell. 

Azután elmagyarázta a tizenkét nefita tanítványnak, 
hogy az amerikai földrészen élők azon „másik juhok” 
közül valók, akikről Jeruzsálemben beszélt az embe-
reknek (lásd János 10:14–16). Arra is ígéretet tett, hogy 
akik bűnbánatot tartanak és visszatérnek Őhozzá, 
szövetséges népe közé lesznek számlálva.

3 Nefi 15:1–10
A Szabadító kijelenti, hogy betöltötte Mózes törvényét
Elgondolkodtál már azon, hogy az Úr vajon miért kéri, 
hogy engedelmeskedjünk bizonyos törvényeknek és 
parancsolatoknak, mint például a tizedfizetés, a Sabbat 
megtartása, vagy szüleink tisztelete? Amikor Jézus 
Krisztus tovább tanította a nefitákat, feltárta előttük a 
törvényei és parancsolatai mögött rejlő fő célt. Figyeld 
meg ezt a célt a 3 Nefi 15 tanulmányozása közben.

Amikor a Szabadító befejezte a sokasághoz intézett 
szavait, úgy látta, hogy vannak közöttük néhányan, 
akiknek kérdése van. Olvasd el a 3 Nefi 15:1–2-t, és írd 
le, mi miatt bámultak és csodálkoztak az emberek:   
 

Segít megértened, miért csodálkoztak a nefiták a Sza-
badító azon kijelentésén, miszerint Mózes törvényének 
„régi dolgai” elmúltak, „és minden dolog megújult”, 
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ha szem előtt tartod, hogy a nefiták évszázadokon 
keresztül ismerték és követték Mózes törvényét. Tör-
vényeik, szertartásaik és egyházi szervezetük a mózesi 
törvényre épültek, mely törvényt az ősi időkben adta át 
nekik a halandóság előtti Jézus Krisztus, hogy előké-
szítse népét az Ő eljövetelére, és engesztelő áldozata 
felé fordítsa őket. Most pedig ott állt előttük az Isteni 
Törvényhozó, kijelentve, hogy az engesztelés elvé-
geztetett (lásd 3 Nefi 11:10–14), valamint hogy Mózes 
törvénye Őbenne betöltetett (lásd 3 Nefi 9:16–20; 
12:46–47). Kijelentése, hogy Mózes törvényének „régi 
dolgai elmúltak”, és új dolgok fogják átvenni a tör-
vény helyét, hirtelen megváltoztatta azt, hogy hogyan 
hódoljanak Istennek.

A Szabadító egy nagyon fontos tan kihangsúlyozásával 
válaszolt aggályaikra. Olvasd el a 3 Nefi 15:3–5, 9-et, 
és jelöld meg a Szabadító válaszában azokat a kifeje-
zéseket, amelyek biztosítékul szolgálhattak a nefiták 
számára arról, hogy a törvény forrása változatlan.

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted mit tanított Jézus a nefiták-

nak, amikor így szólt: „én vagyok a törvény” (3 Nefi 15:9)?

A Szabadító e versekben álló tanításaiból megtanul-
hatjuk, hogy az evangélium minden törvénye és 
parancsolata Jézus Krisztusról szól. Gondolkodj 
el azon, miért lehetett fontos ez az igazság a nefiták 
számára, amikor megtudták, hogy Mózes törvényét egy 
magasabb törvény váltotta fel, és változásokat tapasz-
taltak hódolatuk milyenségében.

Olvasd el a 3 Nefi 15:9–10-et, és jelöld be, mit sze-
retne az Úr, mit tegyünk e tan következtében. Az e 
versekből tanultak segítségével egészítsd ki az alábbi 
tantételt: Ha Jézus Krisztusra--------------------azáltal, 
hogy betartjuk a-----------------------------------, akkor 
Ő-----------------------------------ad nekünk.

 2. Gondolj olyan parancsolatokra, mint a tizedfizetés, a 
Sabbat megtartása és szüleink tisztelete, és válaszolj az 

alábbi kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Lehetséges lenne-e, és ha igen, miért, hogy valaki betartja a 
parancsolatokat, és mégsem tekint Krisztusra?
 b. Hogyan változhat a parancsolatok iránti engedelmességünk, 
ha a szabályok puszta betartása helyett arra összpontosítanánk, 
hogy Jézus Krisztusra tekintsünk?

Ha Krisztusra tekintünk, a parancsolatok iránti en-
gedelmességünk például abban fog változni, hogy az 
engedelmesség mögött rejlő indíték már nem a köte-
lesség vagy a szabály szeretete, hanem az Úr szeretete 
lesz.

Olvasd el a következő kijelentést Marvin J. 
Ashton eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: „Mily lelki vigaszt és áldást 
jelent az a tudat, hogy ha Szabadítónkra, 
Jézus Krisztusra tekintünk, és mindvégig 
kitartunk, akkor örök életben és felma-

gasztosulásban lehet részünk! […] Isten sokkal 
megközelíthetőbbé válik, amikor Rá tekintünk. Az 
Istenre tekintés arra tanít minket, hogy kényszer nélkül 
szolgáljunk és éljünk [anélkül, hogy bármire kényszerí-
tenének minket]” (“There Are Many Gifts,” Ensign, 
Nov. 1987, 21).

 3. Válassz egy parancsolatot, amely kapcsán eltűnődtél 
már, hogy miért kell betartani, és gondolkodj el azon, 

hogy a betartása miként vezethet téged Jézus Krisztushoz. Kitűz-
heted célul, hogy nagyobb engedelmességet tanúsítasz a válasz-
tott parancsolat iránt, és leírhatsz néhány ötletet, hogy hogyan 
fogod ezt elérni. Jegyezd fel gondolataidat a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban.

3 Nefi 15:11–16:5
Jézus Krisztus a másik juhairól beszél a tanítványainak
Érezted-e már valaha egyedül magad, vagy azt, hogy 
megfeledkeztek rólad, és eltűnődtél, vajon Mennyei 
Atyád tudja-e, ki vagy? Bár néha magányosnak és 
másoknál kevésbé fontosnak érezhetjük magunkat, Is-
ten minden gyermekével törődik, és kinyilvánítja 
magát nekik. Keress bizonyítékot erre az igazságra, 
miközben a 3 Nefi 15 hátralévő részét és a 3 Nefi 16 
elejét tanulmányozod.

Amint az feljegyzésre került az Újszövetségben és a 
Mormon könyvében, Jézus Krisztus szolgált az em-
berek között az Óvilágban és az amerikai földrészen. 
Olvasd el a 3 Nefi 15:11–17-et, és keresd meg, mit 
mondott az Úr a jeruzsálembelieknek az Amerikában 
élő népéről.

A „más juhok” kifejezés a Pásztor, vagyis Jézus Krisz-
tus további követőire utal. A nyáj szó a János 10:16-ban 
használatos akol szóhoz hasonlatosan olyan emberek 
csoportjára utal, akik osztoznak a Jézus Krisztusba 
vetett hitben. A 3 Nefi 15:17 szerint mit mondott az Úr, 
hogyan fogja kinyilvánítani magát más juhainak?

Jézus elmondta, miért parancsolta neki a Mennyei 
Atya, hogy ne adjon további felvilágosítást más juhairól 
a Jeruzsálemben élőknek. Olvasd el a 3 Nefi 15:18–20-
at, és jelöld be a Szabadító magyarázatát. Azt látva, 
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hogy az Atya visszatartotta a zsidóktól a nefitákról 
való részletesebb tudást a zsidók gonoszsága mi-
att, fontos tantételt tanulhatunk arról, hogy miként 
kapunk tudást és igazságot az Úrtól. E versek alapján 
hogyan egészítenéd ki a következő tantételt? Isten 
-----------------------------------mértékében ad nekünk 
tudást és igazságot.

Az Úr elmondta a nefitáknak, hogy ők is azon más 
juhok közé tartoznak, akikről Jeruzsálemben szólt. 
A zsidók azt gondolták, hogy Jézus a nemzsidókról 
beszél (akik nem tagjai Izráel házának). Nem értették, 
hogy a nemzsidók „soha nem fogják hallani” a Szaba-
dító hangját (lásd 3 Nefi 15:20–23).

Olvasd el a 3 Nefi 15:24-et, és keresd meg, milyen 
konkrét módon biztosította az Úr a nefitákat arról, 
hogy törődik velük.

Olvasd el a 3 Nefi 16:1–3-at, és keresd meg, ki fogja 
még hallani a Szabadító hangját. Nem áll rendelkezé-
sünkre szentírásbeli beszámoló arról, hogy még kiket 
látogatott meg a Szabadító, de nyilvánvaló, hogy más 
csoportokhoz is ellátogatott, és őket is a „nyájába” 
fogadta.

Hogyan mutatja meg Jézus Krisztus, hogy törődik 
azokkal az emberekkel, akiknek nem adatik meg, hogy 
hallják a hangját? Olvasd el a 3 Nefi 15:22–23-at és 
a 3 Nefi 16:4-et, és keresd meg, mit mondott az Úr, 
hogyan fogja kinyilvánítani magát a nemzsidóknak.

Mindabból, amit eddig a 3 Nefi 15-ből és 16-ból tanul-
tál, milyen bizonyítékot láttál arra, hogy Isten törődik a 

népével és kinyilvánítja magát nekik?   
  
 

Olvasd el a 3 Nefi 16:5-öt, és keresd meg, mi fog 
történni az utolsó napokban, miután a nemzsidók is 
eljutnak Jézus Krisztus és az evangéliuma ismeretéhez.

Jézus ígéretet tett, hogy megáldja minden gyermekét – 
Izráel házát és a nemzsidókat egyaránt – azáltal, hogy 
megadja nekik a nefiták által feljegyzett szavait. A nefi-
ták írásai segíteni fognak a nemzsidók megtérítésében, 
akik azután segíteni fognak Izráel házának összegyűj-
tésében az utolsó napokban (lásd 3 Nefi 16:4–5).

 4. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanul-
mányozási naplódban: Milyen bizonyítékot találtál a saját 

életedben arra, hogy Jézus Krisztus mindannyiunkkal törődik?

3 Nefi 16:6–20
Jézus Krisztus áldásokat jelent ki és figyelmeztetéseket ad 
azon nemzsidóknak, akik az utolsó napokban élnek
Szerettél-e volna valaha is csatlakozni egy csoporthoz, 
klubhoz vagy csapathoz? Gondolj egy konkrét példára! 
Milyen követelményeknek kell megfelelni, hogy be-
vegyenek? A legnagyszerűbb csoport, amelynek tagja 
lehetsz, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza, vagyis az Úr szövetséges népe.

Olvasd el a 3 Nefi 16:6–7-et, és keresd meg, mi fog 
történni a nemzsidók hite és Izráel háza hitetlensége 
miatt az utolsó napokban. Segíthet, ha érted, hogy 
lesznek hitetlen nemzsidók is az utolsó napokban, akik 
szétszórják és sanyargatják Izráel házának tagjait (lásd 
3 Nefi 16:8–9). Az Úr el fogja venni evangéliumát a 
gonoszoktól, és ki fogja nyilatkoztatni azt az igazlelkű-
eknek – mind az izráelitáknak, mind a nemzsidóknak 
– az utolsó napokban (lásd 3 Nefi 16:10–12).

Olvasd el a 3 Nefi 16:13-at, és keresd meg, mi 
szükséges ahhoz, hogy valaki az Úr szövetséges 
népe tagjává váljon. A 3 Nefi 16:13-ból tanultak 
alapján egészítsd ki a következő tantételt: Ha mi 
-----------------------------------, akkor mi az Ő szövetsé-
ges népe közé számláltatunk majd.

 5. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Honnan tudod, hogy az Úr szövetséges népéhez tartozol?
 b. Miként áldotta meg az életedet az, hogy az Úr népe közé 
számláltatsz?

 6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:
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Tanulmányoztam a 3 Nefi 15–16-ot, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

26. RÉSZ: 1. NAP

3 Nefi 17
Bevezetés
A nefiták között töltött első napjának végéhez kö-
zeledvén Jézus Krisztus úgy látta, hogy sokan nem 
teljesen értik, amit tanított nekik, így aztán megtaní-
totta őket arra, hogyan kaphatnak további tudást. Az 
emberek könnyeztek, amikor az Úr azt mondta, hogy 
távozni készül. Mivel eltelt könyörülettel, a Szabadító 
még egy kis ideig velük maradt. Meggyógyította bete-
geiket, megáldotta gyermekeiket, és imádkozott értük. 
A sokaság nagy örömöt és szeretetet érzett a Szabadító 
iránt az együtt töltött idő miatt.

3 Nefi 17:1–3
Jézus arra utasítja az embereket, hogy gondolkodjanak el 
szavain és imádkozzanak megértésért
Hogyan reagálsz, amikor olyan tanításra bukkansz a 
szentírásokban vagy egy egyházi vezető szavaiban, 
amelyet nem értesz? Karikázz be minden olyan választ, 
amely vonatkozik rád:

• Figyelmen kívül hagyom a tanítást.
• Megkérek valakit, hogy segítsen megértenem.
• Alaposan elgondolkodom a tanításon.
• Megkérem Mennyei Atyámat, hogy segítsen 

megértenem.

A 3 Nefi 17-ben feljegyzett eseményekre Jézus Krisz-
tus a nefita sokasággal töltött első napja vége felé 
került sor. Olvasd el a 3 Nefi 17:1–3-at, és jelöld be, 
mit mondott a Szabadító a nefitáknak, mit tegyenek, 
hogy jobban megértsék, amit tanított nekik. Gondold 
át, hogyan segítene jobban megértened az evangélium 
igazságait, ha az otthonodba mennél elmélkedni és 
imádkozni.
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Henry B. Eyring elnök az Első Elnökség-
ből kifejtette, mit jelent elmélkedni. 
Olvasd el az alábbi kijelentést, és jelölj 
meg benne olyan szavakat vagy kifejezé-
seket, amelyek leírják, mit jelent elmél-
kedni, vagyis elgondolkodni: „Az olvasás, 

tanulmányozás és az elmélkedés… nem ugyanaz. A 
szavak olvasásával lehetnek gondolataink. Tanulmá-
nyozás által mintákat és összefüggéseket fedezhetünk 
fel a szentírásokban. Elmélkedés közben viszont 
meghívjuk a Lélek általi kinyilatkoztatást. Az elmélke-
dés számomra abból áll, hogy a szentírások gondos 
tanulmányozása után elgondolkozom, majd imádko-
zok azokról” (A Lélek által szolgálni. Liahóna, 2010. 
nov. 60.).

Nézd meg gondosan a 3 Nefi 17:3-at, és figyeld meg, 
hogy a Szabadító azt az utasítást adta az embereknek, 
hogy készítsék elő elméjüket a következő Vele való 
élményre. Mielőtt továbblépnél a tanulásban, gondold 
át, mit válaszolnál a következő kérdésekre: Mit tehet-
nél, hogy előkészítsd elmédet az istentisztelet előtt? 
A hitoktatás előtt? Az általános konferencia meghall-
gatása előtt? A szentírások tanulmányozása előtt? Mit 
gondolsz, elméd előkészítése mennyiben tenné mássá, 
hogy mit nyersz e tanulási lehetőségekből?

Az egyik tantétel, amelyet ezekből a versekből tanu-
lunk, így hangzik: Azáltal, hogy elmélkedünk és 
imádkozunk az Atyához, képesek leszünk mé-
lyebb megértésre szert tenni. (Ezt be is írhatod a 
szentírásodba a 3 Nefi 17:1–3 mellé.)

 1. Hogy segítsen alkalmaznod e tantételt, válaszd ki az 
egyiket vagy mindkettőt az alábbi pontok közül, és a kö-

vetkező hét folyamán építsd be az adott cselekedetet az életedbe. 
Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, hogy mit tettél. Írj 
arról is, hogy ez a cselekedet hogyan gazdagította, amit az isten-
tiszteleten, a hitoktatáson, az általános konferencián vagy a 
szentírásokból tanultál. Készülj fel e tevékenység megosztására a 
hitoktatóddal. Készíts tervet a további fejlődésre is e területek 
egyikén az elkövetkező hetek során.
 a. Fel fogom készíteni az elmémet, mielőtt részt veszek az isten-
tiszteleten vagy a hitoktatáson.
 b. Elmélkedni és imádkozni fogok arról, amit az istentiszteleten 
vagy a hitoktatáson hallok.

3 Nefi 17:4–25
A Szabadító meggyógyítja a betegeket a nefiták között, 
és megáldja a gyermekeiket
Idézz fel egy olyan alkalmat, amikor annyira felemelve 
és örömmel eltelve érezted magad, hogy nem akartad, 
hogy véget érjen. Olvasd el a 3 Nefi 17:4–5-öt, hogy 
megtudd, hogyan reagáltak a nefiták, amikor a Szaba-
dító azt mondta, hogy vissza fog térni az Atyjához.

A Szabadító nagy könyörülettel reagált a nefiták 
igazlelkű vágyaira. A következő tevékenység segíthet 
jobban megértened, milyen szeretettel van Jézus Krisz-
tus mindannyiunk iránt. Segíthet továbbá abban is, 
hogy szentírásbeli igazságokat fedezz fel Jézus Krisztus 
jelleméről és természetéről.

 2. Írd le az alábbi szentírásutalásokat a szentírás-tanul-
mányozási naplódba. Hagyj helyet az egyes utalások alatt 

további információk számára: 3 Nefi 17:6–10; 3 Nefi 17:11–18; 
3 Nefi 17:19–25. Tanulmányozd ezeket a szentírásrészeket, és ke-
ress igazságokat a Szabadító jelleméről – arról, hogy milyen is Ő. 
Keress legalább három igazságot (egyet mindegyik szentírásuta-
lásban), és jegyezd le őket a megfelelő helyre.

A Mormon könyvében leírt egyik leggyengédebb és 
legmegindítóbb esemény az, amikor Jézus megáldotta 
a kisgyermekeket, akik jelen voltak vele. Ez az alkalom 
segít megértenünk Jézus Krisztus természetét és jelle-
mét. Mielőtt idézte volna a Szabadítóról és a gyerme-
kekről szóló feljegyzést a 3 Nefi 17:11–12, 21–25-ből, 
Boyd K. Packer elnök kijelentette: „A Szabadítónak 
a nefiták közötti szolgálatáról szóló feljegyzésben 
mélyebbre tekinthetünk az Úr lelkébe, mint bármely 
más helyen” (“Teach the Children,” Ensign, Feb. 2000, 
16–17).

Figyeld meg, hogy a sokaság a Szabadító elé vitte 
azokat, akik betegek és nyomorultak voltak, köztük 
azokat, akik bármely más módon voltak nyomorultak 
(lásd 3 Nefi 17:9). Ez jelenthetett fizikai, lelki vagy 
mentális nyomorúságot egyaránt. Gondolkodj el azon, 
hogy te esetleg milyen módon lehetsz „nyomorult”. 
Hogyan tudna a Szabadító segíteni a nyomorúságo-
don, ha személyesen megáldana téged?

 3. Idézd fel, mit tanultál a lecke elején az elmélkedés 
tantételéről. Az elmélkedés egyik módja az, hogy belekép-

zeled magad az adott szentírásbeli beszámolóban leírt helyzetbe. 
Szánj egy percet arra, hogy elképzeled, milyen lett volna, ha ré-
szese vagy a 3 Nefi 17-ben feljegyzett eseményeknek. A szentí-
rás-tanulmányozási 
naplódban írd le, szerinted mit 
hallottál, láttál és éreztél 
volna, és mit tanultál volna a 
Szabadítótól. Írhatsz arról is, 
hogy milyen áldást kértél 
volna a Szabadítótól.

Fogalmazz meg egy 
olyan igazságot megra-
gadó mondatot, amelyet a 
3 Nefi 17:6–25-ből tanul-
tál. Írd be ezt a mondatot 
a szentírásod margójára 
e versek mellé, vagy a 
szentírás-tanulmányozási 

Elmélkedhetsz a szentíráso-
kon képi megjelenítést alkal-
mazva. Ehhez próbáld meg 
megjeleníteni magadban a 
szentírások eseményeit, illetve 
képzeld magad az olvasott 
történet résztvevőjének. A 
képi megjelenítés segíthet 
átgondolnod, megértened és 
alkalmaznod, amit a szentírá-
sokban olvasol.

Képi megjelenítés
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naplódba. Az e szentírásokból tanult egyik igazság 
ez: A Szabadító nagy könyörülettel van irántunk. 
Miért fontos számodra, hogy ismerd azokat az igaz-
ságokat a Szabadító jelleméről, amelyeket ezekből a 
versekből tanultál?

Olvasd el a következő kijelentést a hitről: „Ahhoz, 
hogy hitetek szabaduláshoz vezessen benneteket, az 
Úr Jézus Krisztusban kell összpontosulnia… Krisz-
tusba vetett hitet gyakoroltok, amikor bizonyosak 
vagytok abban, hogy Ő létezik, helyesen képzelitek el 
az Ő jellemét, és tudjátok, hogy az Ő akarata szerint 
törekedtek élni” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező 
szótár [2004]. 80.).

 4. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Hogyan segít a Szabadító könyörüle-

tes természetének megértése abban, hogy hitet gyakorolj 
Őbenne?

 5. Ossz meg valakivel egy olyan dolgot, amit a 
3 Nefi 17-ből tanultál a Szabadítóról. A szentírás-tanul-

mányozási naplódban jegyezd fel ennek a személynek a nevét, 
és foglald össze, mit mondtál neki.
Bár nekünk nem adatott meg ugyanaz az élmény Jézus 
Krisztussal, mint a nefitáknak, mindannyiunk számára 
el fog jönni a nap, amikor látni és hallani fogjuk Őt. A 
következő egy-két napban elmélkedj erről a leckéről. 
Gondolkodj a Szabadító könyörületén, amikor vágya-
idról, gyengeségeidről, szívfájdalmadról és megpróbál-
tatásaidról imádkozol.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 17-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

26. RÉSZ: 2. NAP

3 Nefi 18
Bevezetés
Amikor Jézus Krisztus végére ért a nefiták közti szolgá-
lata első napjának, kiszolgálta az úrvacsorát, és megpa-
rancsolta az embereknek, hogy mindig imádkozzanak 
az Atyához, és nyújtsanak baráti kezet minden ember 
felé. A Szabadító nagyszerű áldásokat ígért azok-
nak, akik betartják ezeket a parancsolatokat. Azután 
utasításokat adott a tizenkét nefita tanítványának az 

egyházban végzett szolgálatukat illetően. Mielőtt fel-
ment volna a mennybe, hatalmat adott nekik a Szent-
lélek ajándékának megadására.

3 Nefi 18:1–14
Jézus Krisztus kiszolgálja az úrvacsorát a nefitáknak
Olvasd el a következő történetet Gerald N. Lund el-
dertől, aki a Hetvenek tagjaként szolgált, és képzeld el, 
milyen lehetett a történetben szereplő férfinak lenni:

„Nemrégiben érdekes cikk jelent meg… a hegy-
mászásról, [amelyben] egy történet szerepelt, érdekes 
választ kínálva e kérdésre: »Mit tehetünk mi, haszonta-
lan szolgák, hogy valaha is visszafizessük Krisztusnak, 
amit Ő értünk tett?«

A cikk egy Czenkusch nevű férfiről szólt, aki egy 
hegymászóiskolát vezet. […] Czenkusch a hegy-
mászásban használt biztosítórendszerről beszélt a 
riporternek. Ezt a rendszert használják a hegymászók 
a leesés elleni védelemül. Az egyik hegymászó biz-
tonságosan elhelyezkedve biztosítja a kötelet a másik 
mászó számára, általában saját teste köré fonva azt. A 
»biztosítalak« kifejezés azt jelenti: »Tartalak. Ha bármi 
történik, megakadályozom, hogy leess.« Fontos része 
ez a hegymászásnak. Most pedig figyeljétek meg, mi 
következett ezek után a cikkben: »Egymás biztosítása 
jelentette a legjobb és a legszörnyűbb pillanatokat 
Czenkusch számára a hegymászásban. Egyszer leesett 
egy magas szakadékról, kitépve három szeget és magá-
val rántva a biztosítást nyújtó társát is. Végül a földtől 
mintegy 3 méterre, fejjel lefelé állt meg, amikor kezét-
lábát széttáró társa kinyújtott karjaival megállította a 
zuhanást. ‘Don megmentette az életemet – mondja 
Czenkusch. – Hogyan lehet ezt megköszönni? Veszel 
neki karácsonyra egy használt mászókötelet? Ugyan. 
Inkább úgy, hogy emlékszel rá. Mindig emlékszel rá’« 
[Eric G. Anderson, “The Vertical Wilderness,” Private 
Practice, November 1979, 21; kiemelés hozzáadva]” 
(“The Grace and Mercy of Jesus Christ,” in Jesus Christ: 
Son of God, Savior, ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, 
and Laura D. Card [2002], 48).

Olvasd el a 3 Nefi 18:1–11-et, és keresd meg, mit kért 
a Szabadító a nefitáktól, mit tegyenek, hogy emlékez-
zenek Őrá. Megjelölheted az emlékezetére és emlékeztek 
szavakat a 7. és 11. versben. Szerinted miért fontos 
mindig emlékezni a Szabadító érted hozott engesztelő 
áldozatára? Mennyiben viselkedsz másként, amikor 
emlékszel a Szabadítóra?

A Szabadító azon parancsa, hogy emlékezzünk a 
testére és a vérére, különösen jelentőségteljes le-
hetett ezeknek az embereknek, hiszen épp azelőtt 
egy kis idővel tapintották meg a sebhelyeit. Bár a 
Mormon könyve népével ellentétben te nem láttad a 
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sebhelyeket a Szabadító testén, mégis emlékezhetsz 
engesztelő áldozatára, amikor veszel az úrvacsorából.

 1. Válaszold meg a következő kérdést a szentírás-tanul-
mányozási naplódban: Hogyan segített hálát érezned a 

Szabadítóért az, hogy emlékeztél az áldozatára az úrvacsora 
 során?

Jézus Krisztusnak a 3 Nefi 18:7–11-ben feljegyzett 
szavai az alábbi tantételeket tanítják: Amikor ve-
szünk az úrvacsorából, tanúbizonyságot teszünk 
az Atyának, hogy hajlandóak vagyunk megtenni 
mindazt, amit megparancsolt. Amikor veszünk az 
úrvacsorából, tanúbizonyságot teszünk az Atyá-
nak, hogy mindig emlékezünk Jézus Krisztusra. 
Fusd át a 3 Nefi 18:7–11-et, és jelölj meg olyan szava-
kat vagy kifejezéseket, amelyek ezeket a tantételeket 
tanítják. A 11. vers olvasása közben gondolkodj el 
azon, hogyan éreznéd magad, ha a Szabadító hozzád 
intézné e szavakat.

 2. Válassz két kérdést az alábbiak közül, és válaszolj rá-
juk a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. A Szabadító életének és szolgálatának mely vonatkozásait 
idézheted fel az úrvacsora szertartása alatt?
 b. Mit tehetsz, hogy az egész hét során mindig emlékezz a Sza-
badítóra?
 c. Ha őszintén törekszel emlékezni a Szabadítóra az úrvacsora 
alatt, ez milyen hatással lehet rád az elkövetkező hét folyamán?

Határozz meg egy másik tantételt is a 3 Nefi 18:7, 11-
ből azzal, hogy kiegészíted az alábbi kijelentést egy 
olyan kifejezéssel, amely elmagyarázza, mit ígért a 
Szabadító azoknak, akik vesznek az úrvacsorából és 
emlékeznek Őrá. Amikor veszünk az úrvacsorából 
és mindig emlékezünk a Szabadítóra, akkor   
 .

 3. Vesd össze a 3 Nefi 18:12–14-et és a Hélamán 5:12-t. 
A szentírás-tanulmányozási naplódban fogalmazd meg, 

hogyan segíthet a rendszeres úrvacsoravétel azzá az alappá ten-
ned Jézus Krisztust, amelyre az életedet építheted.

 4. Hogy segítsen még jobban emlékezned a Szabadítóra, 
jegyezd fel a szentírás-tanulmányozási naplódban a kö-

vetkező hét minden napján, hogy mit tettél aznap azért, hogy 
emlékezz a Szabadítóra. Zárásképp leírhatod, hogy miről gondol-
kodtál az úrvacsora közben, vagy azt, hogy a Szabadítóra való 
emlékezés milyen hatással volt gondolataidra, szavaidra és csele-
kedeteidre.

3 Nefi 18:15–25
Jézus arra tanította a nefitákat, hogy mindig imádkozzanak 
az Atyához, és gyakran gyűljenek össze
Miután Jézus Krisztus kiszolgálta az úrvacsorát a 
nefitáknak, fontos tantételeket tanított nekik az imával 
kapcsolatban. Az egyik tantétel, amelyet tanított, ez: 
Ha éberek vagyunk és mindig imádkozunk az 
Atyához, akkor ellen tudunk állni Sátán kísérté-
seinek. Ébernek lenni annyit tesz: lelkileg érzékenyek 
vagyunk, őrködünk, résen vagyunk.

Olvasd el a 3 Nefi 18:15–21-et, és jelölj meg olyan 
szavakat vagy kifejezéseket, amelyek a fenti tantételt 
tanítják. Szerinted miért elengedhetetlen a kísértések 
legyőzéséhez mind az éberség, mind pedig az ima?

Vedd figyelembe, hogy a 3 Nefi 18:15, 20–21 szentírás-
memoriter. Be is jelölheted ezeket a verseket a szentí-
rásodban.

 5. Olvasd el és gondold át a következő kérdéseket, majd 
pedig válaszolj meg legalább kettőt közülük a szentírás-

tanulmányozási naplódban:
 a. Hogyan segített neked az ima abban, hogy ellenállj Sátán 
 kísértéseinek?
 b. Mit tehetsz személyes imáid jobbá tétele érdekében?
 c. Milyen áldásokat tapasztaltál már amiatt, hogy együtt imád-
kozol a családoddal (lásd 3 Nefi 18:21)?
 d. Mit tehetsz annak érdekében, hogy elősegítsd családodban a 
következetes és jelentőségteljes családi imákat?

Amikor imádkozunk Mennyei Atyánkhoz és közelebb 
kerülünk Szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz, gyak-
ran szeretnénk másoknak is segíteni, hogy közelebb 
kerüljenek Hozzá. Gondolj valakire, akinek szeretnél 
segíteni közelebb kerülni a Szabadítóhoz. Olvasd el a 
3 Nefi 18:22–24-et, és keresd meg a következő tantételt 
ezekben a versekben: Amikor szolgálunk másokat, 
segíthetünk nekik Krisztushoz jönni.

Amint az a 3 Nefi 18:24-ben feljegyzésre került, a 
Szabadító azt tanította, hogy mindannyiunknak fel kell 
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tartanunk a világosságunkat, hogy világítson a világ-
nak. Azt is mondta, hogy Ő az a világosság, amelyet fel 
kell tartanunk. Robert D. Hales elder a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából azt tanította, hogy azzal tartjuk fel a 
Szabadító világosságát, hogy betartjuk a parancsolatait 
és követjük a példáját:

„Olyannak kell lennünk, mint a Szaba-
dító, amikor így intett minket: »jer, kövess 
engem«. Nem lenne-e Jézus kedvére való, 
ha úgy ragyogna világosságunk, hogy a 
minket követők a Szabadítót követnék? 
Vannak olyanok a világosság keresői 

között, akik örömmel belépnének a keresztelés 
kapuján a szoros és keskeny ösvényre, mely az örök 
élethez vezet (lásd 2 Nefi 31). Lesztek-e az a világos-
ság, amely biztos kikötőbe vezeti őket? […]

Elgondolkodtatok-e már valaha is azon, hogy talán ti 
vagytok az a világosság, melyet a Mennyei Atya valaki 
biztonságos hazavezetésére küldött, vagy egy messziről 
feltűnő jelzőfény, hogy megmutassa a visszavezető utat 
az örök élethez vezető szoros és keskeny ösvényre? 
Világosságotok jelzőfény, amelynek soha nem szabad 
kihunynia vagy tévútra vezetnie azokat, akik a hazafelé 
vezető utat keresik. […]

Jézus Krisztus a világosság, amely megadatott nékünk, 
hogy követése által tudhassuk, merre kell mennünk. 
[Imádkozom azért], hogy mindannyian a jót válasszuk, 
[hogy képesek legyünk] felemelni és megerősíteni a 
körülöttünk lévőket” (“That Ye May Be Children of 
Light” [Church Educational System fireside for young 
adults, Nov. 3, 1996], 6–7).

Amikor imádkozunk másokért, meghívjuk őket az 
egyházi gyűlésekre, és krisztusi példát mutatunk, az 
mások szolgálatának néhány módja. Idézd fel, milyen 
érzéseid voltak, amikor Jézus Krisztus példáját követve 
segítettél valaki másnak is közelebb kerülni a Szabadí-
tóhoz. Mit fogsz megtenni ma vagy ezen a héten azért, 
hogy feltartsd a világosságodat, hogy azok, akik téged 
követnek, a Szabadítót is kövessék?

3 Nefi 18:26–39
A Szabadító arra tanítja tanítványait, hogy nyújtsanak 
baráti kezet minden ember felé
Miután a Szabadító bevezette az úrvacsorát és az 
imáról tanította a nefitákat, az Általa választott tizen-
két tanítványhoz fordult, és utasításokat adott nekik 
arról, hogyan vezessék és irányítsák az egyház ügyeit 
(lásd 3 Nefi 18:26–39). Figyeld meg, hogy a 3 Nefi 
18:26-ban a Szabadító már nem a sokasághoz beszél, 
hanem a vezetőkhöz fordul, „akiket kiválasztott”. A 
28–29. versben álló üzenete intésként adatott e papsági 

vezetőknek arra vonatkozóan, hogy ne engedjék, hogy 
olyanok vegyenek az úrvacsorából, akik érdemtele-
nek rá.

Az egyház tagjainak a saját érdemességükre kell 
összpontosítaniuk az úrvacsoravételt illetően, mások 
érdemessége meghatározásának felelősségét az Úr 
által elhívott személyekre, például a püspökre vagy a 
cövekelnökre kell hagyniuk. Olvasd el a 3 Nefi 18:32-t, 
és keresd meg, mit tanított a Szabadító a tanítványa-
inak, hogyan bánjanak azokkal, akik eltévelyedtek a 
hittől. Gondolkodj el azon, te hogyan tudnál „továbbra 
is szolgál[ni]” egy barátodnak, családtagodnak, illetve 
egyházközséged vagy gyülekezeted egy tagjának, aki 
eltévelyedett a hittől.

Szentírás-memoriter – 3 Nefi 18:15,  
20–21
Fordíts néhány percet a 3 Nefi 18:15, 20–21 memorizá-
lására. Írd le egy lapra ezt a három verset, majd pedig 
hangosan olvasva gyakorold őket. Miután párszor fel-
olvastad, kezdj el kiradírozni vagy kitörölni különböző 
részeket, és úgy ismételd el a verseket. Ezt egészen 
addig folytathatod, míg az összes szót kiradírozod vagy 
kitörlöd.

Miután megtanultad ezeket a verseket, gondolkodj 
el azon, mit tanított a Szabadító. Ahogy azt a 3 Nefi 
18:15-ben feljegyezték, Jézus Krisztus megtanította a 
nefitáknak, hogyan álljanak ellen az ördög kísértése-
inek. Figyelj fel az imából fakadó erőre! Ima által erőt 
kaphatunk a kísértéseknek való ellenálláshoz.

A 3 Nefi 18:20–21-ben feljegyzettek szerint Jézus 
Krisztus azt tanította, hogy amikor hittel imádkozunk, 
az Atya mindig válaszol az imáinkra, de a gyermekei 
számára készített terve szerint válaszol, az alapján, 
amiről Ő tudja, hogy az a legjobb nekünk. Ismételd 
el hangosan a 20. verset: „És bármit kértek az Atyától 
az én nevemben, ami helyes, és hiszitek, hogy kapni 
fogtok, akkor íme, az megadatik nektek.” Szerinted 
mit jelent ebben a versben az „ami helyes” kifejezés? 
(Fellapozhatod a Jakab 4:3-at.)

Gordon B. Hinckley elnök az alábbi 
bizonyságot osztotta meg: „Isten, a mi 
Örökkévaló Atyánk él. Ő a világegyetem 
Teremtője és Irányítója, és Ő a mi Atyánk. 
Mindenható és mindenek felett való. 
Imában azonban elérhetjük Őt. […] Hogy 

meghallja-e egy gyermek imáját? Természetesen! Hogy 
megválaszolja-e? Természetesen! Nem mindig úgy, 
ahogy azt mi szeretnénk, de megválaszolja. Meghallja 
és megválaszolja” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 468).
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eljutni oda? Szeretnél másokat is magaddal vinni? 
Mit tennél, hogy felkészülj erre az élményre?

Olvasd el a 3 Nefi 19:1–3-at, és keresd meg, hogyan 
reagáltak a nefiták a Szabadító azon ígéretére, hogy 
másnap vissza fog térni. Miután a sokaság összegyűlt, 
a tizenkét tanítvány tizenkét csoportra osztotta és 
tanítani kezdte őket. Arra utasították a sokaságot, 
hogy térdeljenek le imádkozni, és megtanították nekik 
ugyanazokat az igazságokat, amelyeket a Szabadító az 
előző nap tanított. (Lásd 3 Nefi 19:4–7.)

 1. Olvasd el a 3 Nefi 19:8–9-et, és válaszold meg a 
 következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási 

 naplódban:
 a. Mi volt az, amit a tanítványok a leginkább óhajtottak? 
 Saját tapasztalatod szerint miért olyan kívánatos a Szentlélek 
ajándéka?
 b. A tizenkét tanítványon volt a sor, hogy az egyház ügyeit irá-
nyítsák az amerikai földrészen, miután a Szabadító eltávozott 
közülük. Miért volt elengedhetetlen, hogy rendelkezzenek a 
Szentlélek útmutatásával?

Miután elvégezted ezt a feladatot a szentírás-tanul-
mányozási naplódban, gondolkodj el ezeken a kér-
déseken: Mi az a néhány dolog, amire a leginkább 
vágysz, amikor imádkozol? Milyen gyakran imádkozol 
a Szentlélekért?

Olvasd el a 3 Nefi 19:10–12-t, és keresd meg, mit tettek 
a tanítványok, miután imádkoztak. A 10–12. versben 
leírt keresztelés a tizenkét tanítvány második keresz-
telése volt. Az egyház eddigre már sok éve meg volt 
alapítva a nefiták között, és e papságviselő fivéreknek 
már korábban meg kellett keresztelkedniük, bár első 
keresztelkedésük nincs feljegyezve a szentírásokban. Ez 
a második keresztelkedés különleges körülmény volt, 
amint azt Joseph Fielding Smith elnök elmagyarázta: 
„A Szabadító megparancsolta Nefinek és a népnek, 
hogy keresztelkedjenek meg újra, mivel újjászervezte az 
egyházat az evangélium szerint. Korábban [Mózes] tör-
vénye szerint volt megszervezve” (Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:336).

Tartsd szem előtt, hogy a tanítványok és a többi nefita 
érdemesek voltak arra, hogy az Úr jelenlétében legye-
nek. Olvasd el a 3 Nefi 19:13-at, és keresd meg, mi ada-
tott meg a tizenkét tanítványnak igazlelkű vágyaik miatt.

 2. Készíts felsorolást a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban olyan áldásokról, amelyek annak adatnak az életé-

ben, aki megkapta a Szentlélek ajándékát és érdemesen él rá. 
Azután hasonlítsd össze a felsorolásodat a következő idézettel 
Robert D. Hales eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és egé-
szítsd ki a listádat bármilyen új elgondolással, amelyet itt találsz:

Dallin H. Oaks elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
tagja, ezt tanította: „[A 3 Nefi 18:20-ban] a Szabadító 
arra emlékeztet minket, hogy a hit, bármily erős is 
legyen, nem járhat olyan eredménnyel, amely ellen-
kezne annak akaratával, akié ez a hatalom. Az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hit gyakorlása mindig alá van ren-
delve a menny rendjének, az Úr jóságának és akara-
tának és bölcsességének és időzítésének. Ezért van az, 
hogy nem lehet igazi hitünk az Úrban anélkül, hogy ne 
lenne tökéletes bizodalmunk az Úr akaratában és az 
Úr időzítésében is” (“Faith in the Lord Jesus Christ,” 
Ensign, May 1994, 100).

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 18-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

26. RÉSZ: 3. NAP

3 Nefi 19
Bevezetés
A 3 Nefi 11–18-ban feljegyzett események mind 
egyetlen nap alatt történtek. Annak a napnak a végén 
elterjedt a hír a nép között a Szabadító látogatásáról 
és másnapi visszatéréséről, az emberek pedig „egész 
éjjel rendkívül fáradoztak, hogy másnap azon a helyen 
lehessenek, ahol Jézus meg fogja mutatni magát a 
sokaságnak” (3 Nefi 19:3). Reggel a tizenkét tanítvány 
tanította az embereket és imádkoztak velük. Nefi azu-
tán megkeresztelte a tizenkét tanítványt, minekutána 
elnyerték a Szentlelket és angyalok vették őket körül. 
E megnyilatkozás során megjelent Jézus Krisztus, és 
megparancsolta a tanítványoknak, hogy imádkozza-
nak, és Ő maga is imádkozott az Atyához a sokaságért. 
Hitük miatt a tanítványok elteltek a Szentlélekkel. 
Megtisztultak, és eggyé lettek az Atyával és a Fiúval.

3 Nefi 19:1–14
A tizenkét tanítvány szolgál a népnek a Szabadító 
parancsolata szerint
Képzeld el, mit éreznél és mit tennél, ha tudnád, hogy 
Jézus Krisztus holnap eljön egy tőled némi távolságra 
lévő templomhoz. Mennyire komolyan próbálnál 
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„A Szentlélek megadja nekünk az ahhoz  szükséges 
erőt és bátorságot, hogy Isten királyságának mód-
szerei szerint éljük az életünket, és forrását képezi 
bizonyságunknak az Atyáról és a  Fiúról. […]

Állandó társként szükségünk van a Szentlélekre, 
hogy segítsen nekünk jobb döntéseket hozni 

azon választások során, melyekkel nap mint nap szembesülünk. 
A fiatal férfiakat és nőket bombázzák a világ mocskos dolgai. A 
Lélek társasága erőt ad majd nekik ahhoz, hogy ellenálljanak a 
gonosznak, és ha szükséges, megbánják a bűneiket, és vissza-
térjenek a szoros és keskeny ösvényre. Egyikünk sincs beoltva 
az ellenség kísértései ellen. Mindannyiunknak szüksége van 
erősítésre, mely a Szentlelken keresztül áll rendelkezésre. […] 
A Szentlélek ajándéka segít a család tagjainak bölcs döntések 
meghozatalában – olyan döntésekében, melyek segítenek nekik 
családjaikkal együtt visszatérni Mennyei Atyjukhoz, valamint az 
Ő Fiához, Jézus Krisztushoz, hogy örökre Velük éljenek” (lásd A 
keresztelés szövetsége: a királyságban és a királyságból valónak 
lenni. Liahóna, 2001. jan. 8.).
Az alapján, amit a 3 Nefi 19:1–14 tanulmányozásából 
tanultál, gondolkodj el azon, mi az az áldás, amelyet a 
leginkább szeretnél az életedben, és miért.

Egészítsd ki a következő tantételt a 3 Nefi 19:9, 13 
alapján: Hő vágyaink és buzgó imánk révén mega-
dathat nekünk a   
 .

3 Nefi 19:14–36
A Szabadító megjelenik, és imádkozik az emberekért, 
hogy hitük által megtisztulhassanak
Olvasd el a 3 Nefi 19:14–16-ot, hogy megtudd, mi tör-
tént, miután a tizenkét tanítvány megkeresztelkedett és 
eltelt a Szentlélekkel.

Miután a tanítványok és a sokaság letérdeltek, a Sza-
badító megparancsolta tizenkét tanítványának, hogy 
imádkozzanak. Olvasd el az imájukról szóló feljegyzést 
a 3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30-ban. Ez az egyetlen olyan 
hely a feljegyzett szentírásokban, ahol az emberek 
közvetlenül Jézus Krisztushoz imádkoznak. Imáinkban 
az Atyaistenhez szólunk Fia, Jézus Krisztus nevében. 
A szentírásokban sehol nem tanítják nekünk azt, hogy 
Jézushoz imádkozzunk.

Bruce R. McConkie elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból adott egy lehetséges indoklást arra, hogy a tanítvá-
nyok miért imádkozhattak Jézushoz ebben az egyedi 
esetben: „Jézus már megtanította nekik, hogy nevében 
az Atyához imádkozzanak, és először így is tettek [lásd 
3 Nefi 19:8–9]. […] Ez alkalommal azonban »Jézushoz 
imádkoztak, Uruknak és Istenüknek nevezvén őt« 
[3 Nefi 19:18]. Jézus az Atyát jelképezve ott volt előt-
tük. Látták őt, mintha az Atyát látták volna; Őhozzá 
imádkoztak, mintha az Atyához imádkoztak volna. 

Különleges és egyedi helyzet volt ez” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 560–61). 
Maga a Szabadító ezt mondta: „azért imádkoznak 
énhozzám, mert velük vagyok” (3 Nefi 19:22).

 3. Miközben az emberek térdeltek, három különálló 
 imának voltak tanúi, melyeket Jézus Krisztus értük és a 

tanítványaiért mondott. Másold be az alábbi táblázatot a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba. Olvasd el a megadott szentírásuta-
lásokat, és töltsd ki a táblázatot.

Szentírás-
rész

Miért imádko-
zott a Szaba-
dító?

Hogyan vonatkoz-
tathatod az életedre, 
amit a Szabadító 
imájából tanultál?

3 Nefi 
19:19–23

3 Nefi 
19:27–29

3 Nefi 
19:31–34
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Olvasd el a 3 Nefi 19:24-et. Szerinted mit jelent „nem 
szaporít[ani] sok szót”? Az olyan imákat illetően, 
melyekben megadatnak nekünk a szavak, hogy tudjuk, 
miért imádkozzunk, Bruce R. McConkie elder ezt taní-
totta: „A tökéletes imák azok, amelyek sugalmazottak, 
amelyekben a Lélek kinyilatkoztatja a használandó 
szavakat” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 586).

Hogy segítsen jobban megértened néhány tantételt, 
melyet a Szabadító az imáiban tanított, nézd át a 3 Nefi 
19:28-at, és jelölj be olyan szavakat vagy kifejezéseket, 
melyek ezt a tantételt tanítják: Amikor hitet gyakoro-
lunk Jézus Krisztusban, megtisztulhatunk. Gondol-
kodj el azon, hogyan gyakoroltak hitet a tanítványok a 
3 Nefi 19-ben feljegyzett élmények során. Hitük ered-
ményeként a tanítványok elteltek a Szentlélekkel (lásd 
3 Nefi 19:13), a Szentlélek elnyerése pedig alapvető a 
megtisztuláshoz.

Olvasd el az alábbi kijelentést Marion G. 
Romney elnöktől, az Első Elnökség 
egykori tagjától, és keresd meg, mit jelent 
megtisztulni: „»Akkor jön a tűz és a 
Szentlélek általi keresztelés« [2 Nefi 
31:13]. Ez a tűz és a Szentlélek általi 

keresztelés, amelyről Nefi itt szól, hatással van az 
emberekben végbemenő azon hatalmas szívbéli 
változásra, amelyre Alma utal [lásd Alma 5:14]. A testi 
mivoltból a lelkiségbe téríti őket. Megtisztítja, meggyó-
gyítja és finomítja a lelket. […] A Jézus Krisztusba 
vetett hit, a bűnbánat és a vízzel való keresztelés mind 
ennek előkészítése és előfeltétele, de ez jelenti a 
beteljesülést [a végső célt]. Ennek elnyerése azt jelenti, 
hogy az illető ruháit megmossák Jézus Krisztus 
engesztelő vérében« (Learning for the Eternities, comp. 
George J. Romney [1977], 133).

 4. Gondolkodj el azon, mit jelent megtisztulni, és vála-
szolj az alábbi kérdésre a szentírás-tanulmányozási nap-

lódban: A Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása hogyan segít 
tisztává válnunk?

Jézus nagyszerű imát mondott engesztelő áldozata 
előestéjén, amely nagyban hasonlított azokhoz az 
imákhoz, amelyeket a nefiták körében mondott a köz-
tük tett látogatása második napján. Olvasd el a követ-
kező szentírásokat: 3 Nefi 19:23, 29 és János 17:9, 11, 
21–22. Jelöld meg a „hogy egyek lehessünk” kifejezést. 
Gondolkodj el azon, hogy miként egyek Jézus Krisztus 
és az Atya. Mit tanulhatunk e versekből arról, hogy 
miként válhatunk eggyé Jézus Krisztussal?

Az ezekben a versekben tanított egyik 
tantétel így hangzik: Hit által megtisztul-
hatunk, és eggyé válhatunk Jézus 
Krisztussal, ahogyan Ő és az Atya 
egyek. Olvasd el a következő kijelentést 

D. Todd Christofferson eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából arról, hogy miként válhatunk eggyé az 
Atyával és a Fiúval: „Addig biztosan nem leszünk egyek 
Istennel és Krisztussal, amíg nem az ő akaratuk és 
érdekük lesz a leghőbb vágyunk. Ez a fajta alázatosság 
nem érhető el egyetlen nap alatt, de a Szentlelken 
keresztül az Úr tanítani fog minket, ha mi is akarjuk, 
addig, amíg idővel valóban azt nem mondhatjuk, hogy 
Ő bennünk van, ahogy az Atya Őbenne. Néha belere-
megek, amikor arra gondolok, mit kell tennem, de 
tudom, hogy csakis ebben a tökéletes egységben 
található meg az öröm teljessége” (lásd Hogy ők is 
egyek legyenek mi bennünk. Liahóna, 2002. nov. 72–73.).

A mai tanulmányozás befejezéseként olvasd el és gon-
dold át a 3 Nefi 19:35–36-ot.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 19-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

26. RÉSZ: 4. NAP

3 Nefi 20–22
Bevezetés
A nefiták közötti szolgálatának második napján Jézus 
Krisztus ismét kiszolgálta az úrvacsorát a népnek. Bi-
zonyságot tett arról, hogy az utolsó napokban az Atya 
be fogja teljesíteni az arra vonatkozó szövetségét, hogy 
összegyűjti Izráelt és megáldja a föld minden nemze-
tét. Elmondta továbbá azt is, hogy a Mormon könyve 
előjövetele az utolsó napokban annak jele lesz, hogy az 
Atya megkezdte e szövetség beteljesítését.

3 Nefi 20:1–9
A Szabadító ismét kiszolgálja az úrvacsorát a népnek
Ha fiatal férfi vagy és viseled az ároni papságot, gon-
dolkodj el az alábbi kérdéseken: Mit jelent számodra, 
hogy segíthetsz az úrvacsora kiszolgálásában? Hogyan 
mutatod meg az Úrnak, hogy megérted e szertartás 
szent természetét?

Ha fiatal nő vagy, vagy olyan fiatal férfi, aki még nem 
viseli a papságot, gondolkodj el ezeken a kérdéseken: 
Milyen érzéseid vannak, amikor azt látod, hogy érde-
mes fiatal férfiak szolgálják ki az úrvacsorát? Mit teszel 
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az úrvacsora kiszolgálása során, ami azt mutatja, hogy 
érted annak szent természetét?

Amint az feljegyzésre került a 3 Nefi 20:3–5-ben, a 
nefiták közti szolgálata második napján a Szabadító 
csodálatos módon gondoskodott kenyérről és borról, 
hogy ismét kiszolgálja az úrvacsorát. Olvasd el a 3 Nefi 
20:1-et, és határozd meg, mire kérte Jézus az embere-
ket közvetlenül azelőtt, hogy előkészítette és kiosztotta 
volna az úrvacsorát. Mit gondolsz, a szívedben végzett 
imádkozás hogyan befolyásolhatja az úrvacsoravétel 
hetente visszatérő élményét?

Olvasd el a 3 Nefi 20:8-at. Figyeld meg, hogy a nefiták 
ekkoriban bort használtak, az egyház jelenlegi gya-
korlata szerint viszont vizet használunk (lásd T&Sz 
27:2). Figyeld meg azt is, mit jelképez a kenyér és a víz. 
Amikor rendszeresen veszünk az úrvacsorából, meg-
mutatjuk arra való hajlandóságunkat, hogy a Szabadító 
engesztelését életünk részévé tegyük.

A 3 Nefi 20:8 szerint mit ígért Jézus Krisztus azoknak, 
akik vesznek az úrvacsorából? Gondolkodj el az úrva-
csorához használt kenyér és víz adagján. Ha fizikailag 
éhes és szomjas lennél, kielégítené-e éhségedet és 
szomjadat az úrvacsorai kenyér és víz? Hogy jobban 
megértsd, hogyan telhetünk el az úrvacsoravétel által, 
olvasd el a 3 Nefi 20:9-et, és fejezd be ezt a tantételt: 
Ha érdemesen veszünk az úrvacsorából, eltelhe-
tünk a -----------------------------------.

Olvasd el a következő kijelentést Dallin H. Oaks el-
dertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és húzd alá, mit 
mondott, mi módokon lehetsz áldott, amikor eltelsz a 
Lélekkel:

„Váljunk érdemessé Szabadítónk ígére-
tére, mely szerint az úrvacsoravétel által 
eltöltetünk (lásd 3 Nefi 20:8; lásd még 
3 Nefi 18:9), ami azt jelenti, hogy eltelünk 
a Lélekkel (lásd 3 Nefi 20:9). Ez a Lélek 
– a Szentlélek – a mi vigasztalónk, 

útmutatónk, üzenetátadónk, tolmácsunk, tanúságte-
vőnk és megtisztítónk – csalhatatlan vezetőnk, aki 
megszentel minket az örök élethez vezető halandó 
utunkon.

[…] Abból a látszólag kicsiny cselekedetből, hogy 
tudatosan és áhítattal megújítjuk keresztelési szövet-
ségeinket, a víz és a Lélek általi keresztelés áldásainak 
megújhodása fakad, hogy Lelke mindig velünk lehes-
sen. Ily módon mindannyian útmutatásban fogunk ré-
szesülni, és ily módon mindannyian megtisztulhatunk” 
(“Always Have His Spirit,” Ensign, Nov. 1996, 61).

 1. Idézz fel egy olyan alkalmat, amikor érezted a Szent-
lelket az úrvacsoravétel alatt. Olvasd el az úrvacsorai imá-

kat a Moróni 4:3-ban és 5:2-ben. Miként segít neked eltelni a 

Szentlélekkel az, hogy minden héten veszel az úrvacsorából? 
Írj le e gondolatok közül néhányat a szentírás-tanulmányozási 
naplódba.

3 Nefi 20:10–46
A Szabadító olyan szövetségekről tanítja a nefitákat, 
amelyek be fognak teljesedni az utolsó napokban
Gondolj néhány nagyon jellemző tulajdonságodra. 
Milyen tulajdonságokra összpontosítottál? Fizikai tu-
lajdonságokra, személyiségjegyekre vagy lelki jellem-
vonásokra?

Olvasd el a következő kijelentést David A. Bednar 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, és jelöld meg, 
ő miként határozta meg, hogy kik vagyunk: „Talán él-
vezitek a zenét, a sportot, vagy érdekelnek a műszaki 
dolgok, és egy napon talán a kereskedelemben vagy 
művészi pályán fogtok dolgozni. Bármennyire is 
fontosak az ilyen tevékenységek vagy foglalkozások, 
ezek nem határozzák meg a kilétünket. Legelsősorban 
lelki lények vagyunk. Isten fiai [és lányai] és Ábrahám 
magjai vagyunk” (Misszionáriussá válni. Liahóna, 2005. 
nov. 47.).

Ábrahám magjának lenni azt jelenti, hogy Ábrahám 
szó szerinti leszármazottai vagyunk, vagy a Jézus 
Krisztus evangéliuma törvényeinek és szertartásainak 
való engedelmesség révén az ő fiaivá és lányaivá let-
tünk. Mindenki részesül ugyanazokban az ígéretekben 
és szövetségekben, melyeket Isten Ábrahámmal kötött.

Amint azt a 3 Nefi 20:11–13-ban feljegyezték, a Sza-
badító tanított a nefitáknak az Ábrahámnak és leszár-
mazottainak – Izráel házának – adott szövetségekről 
és ígéretekről. Azt tanította, hogy az Atya be fogja 
teljesíteni azon szövetségét, hogy összegyűjtse 
Izráel házát az utolsó napokban. Olvasd el a 3 Nefi 
20:13-at, és figyeld meg, milyen ismeretre fog szert 
tenni Izráel háza ennek az összegyűjtésnek az alapvető 
részeként. Mit gondolsz, miért alapvető ez az ismeret?

Olvasd el a 3 Nefi 20:25–26-ot, és határozd meg, mit 
tanított a Szabadító arról, hogy milyen áldásokban ré-
szesültek Lehi utódai amiatt a szövetség miatt, amelyet 
az Atya Ábrahámmal kötött. A Szabadító kihangsú-
lyozta, hogy az Atya küldte Őt a nefiták meglátogatá-
sára és bűntől való megmentésére, „és ez azért [volt], 
mert [ők] a szövetség gyermekei” (3 Nefi 20:26).

 2. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban arról, hogy 
miként áldott meg téged az a szövetség, amelyet 

Mennyei Atyáddal kötöttél a keresztelésed alkalmával. Mivel az 
egyház tagjává keresztelkedtél, Ábrahám magja vagy, és felelős-
séggel tartozol, hogy segíts betölteni a szövetséget, amelyet Is-
ten Ábrahámmal kötött.
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Olvasd el a 3 Nefi 20:27-et, és jelölj meg olyan kife-
jezéseket, amelyek ezt a tantételt tanítják: Ábrahám 
magjaként szövetséges felelősségünk, hogy áldást 
hozzunk a földön élő minden emberre.

Miközben elolvasod az alábbi kijelentést 
David A. Bednar eldertől, keresd meg, 
hogy Ábrahám magjaként mi módon kell 
megáldanunk a föld minden lakosát: „…
ti és én, most és örökké, áldást kell, hogy 
jelentsünk a világ minden nemzetének 

népe számára. Nektek és nekem, most és örökké, 
bizonyságot kell tennünk Jézus Krisztusról, és hirdet-
nünk kell a visszaállítás üzenetét. Nektek és ne-
kem, most és örökké, mindenkit hívnunk kell, hogy 
részesüljenek a szabadító szertartásokban. Az evangé-
lium hirdetése nem egy részidős papsági kötelesség. 
Nem egyszerűen egy tevékenység, mellyel egy bizo-
nyos ideig foglalkozunk, nem csak egy feladat, me-
lyet Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházaként el kell végeznünk. A misszionáriusi 
munka inkább a lelki öntudatunk és örökségünk 
megnyilvánulása. A halandóság előtti létben azért 
rendeltek el minket előre, és azért születtünk a halan-
dóságra, hogy beteljesedjenek Isten Ábrahámnak tett 
ígéretei és vele kötött szövetségei. Azért vagyunk most 
itt a földön, hogy felmagasztaljuk a papságot és 
hirdessük az evangéliumot. Ezek vagyunk mi, és ez az, 
amiért itt vagyunk – most és örökké” (Misszionáriussá 
válni. 47.).

 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Fiatalként mit tehetsz most azért, hogy megáldj másokat a 
 világban?
 b. Szerinted miért fontos megértened, hogy Ábrahám magjából 
való vagy?

3 Nefi 21–22
Jézus Krisztus megjövendöli, milyen jel kíséri Izráel 
házának összegyűjtését az utolsó napokban
Ahogy azt a 3 Nefi 21–22-ben feljegyezték, a Szabadító 
sok mindent tanított a nefitáknak az utolsó napok-
ról, vagyis arról az időszakról, amikor az evangélium 
visszaállíttatik a földre és a szentek felkészülnek az Úr 
második eljövetelére.

 4. Hogy megtudd, mit tanított a Szabadító Izráel 
utolsó napi összegyűjtéséről, amint az a 3 Nefi 21–22-ben 

áll, olvasd el az alábbi táblázat bal oszlopában szereplő összes 
szentírást. Azután válassz két kérdést a jobb oszlopban lévők kö-
zül, és válaszolj rájuk a szentírás-tanulmányozási naplódban.

Versek Kérdések

Olvasd el a 3 Nefi 21:1–2, 7-
et. Amikor a Mormon könyve 
napvilágra kerül az utolsó 
napokban, az annak jele 
lesz, hogy az Atya megkezdte 
Izráel háza összegyűjtését.

 a. Tanúja voltál-e már, hogy 
a Mormon könyve valakit 
(magadat is beleértve) 
Jézus Krisztushoz és az 
evangélium szövetségei-
hez vezet (vagyis gyűjt)? 
Fejtsd ki!

Olvasd el a 3 Nefi 21:9-et. 
A „nagyszerű és csodálatos 
munka” kifejezés Jézus 
Krisztus evangéliumának 
visszaállítására utal.

 b. Szerinted mi nagyszerű és 
csodálatos Jézus Krisztus 
evangéliumának visszaál-
lításában?

Olvasd el a 3 Nefi 21:10–
11-et, és gondolkodj el 
azon, hogy ez a jellemzés 
mennyiben illik Joseph Smith 
prófétára.

 c. Miért alapvetően fontos 
elhinni az Úr azon szavait, 
amelyeket Joseph Smith 
próféta által hozott napvi-
lágra?

Olvasd el a 3 Nefi 21:22-t. 
Ha az emberek bűnbánatot 
tartanak és nem keményítik 
meg a szívüket, akkor 
Izráel háza közé fognak 
számláltatni.

 d. Mit gondolsz, miért szük-
séges az embernek bűn-
bánatot tartania ahhoz, 
hogy Isten szövetséges 
népébe gyűjtethessen?

Olvasd el a 3 Nefi 22:7–10-
et, és keresd meg, milyen 
ígéreteket tett a Szabadító 
a szövetséges népének, akik 
visszatérnek Őhozzá, miután 
megfeledkeztek a Vele kötött 
szövetségekről.

 e. Szerinted miért fontos 
megérteni, hogy az Úr 
örökké tartó kedvességgel 
és irgalommal van azok 
iránt, akik eltévelyedtek 
Tőle?

Gondolj valakire, akivel meg tudnád osztani a bizony-
ságodat Jézus Krisztusról, a Mormon könyvéről, az 
evangélium visszaállításáról és Joseph Smith prófétáról, 
hogy segíts neki részesülni a visszaállított evangélium 
áldásaiban. Gondolkodj el azon is, hogy miként tudnál 
arra ösztönözni másokat, hogy jöjjenek az Úrhoz, 
köztük olyan embereket is, akik régebben hűek voltak 
az evangéliumban, de már nem azok. Ha konkrét sze-
mély jut eszedbe, tűzd ki célul, hogy követed a kapott 
késztetéseket.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 20–22-t, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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27. RÉSZ: 1. NAP

3 Nefi 23
Bevezetés
Ésaiás szavainak idézése után Jézus Krisztus meg-
parancsolta a nefitáknak, hogy kutassák a próféták 
szavait. A Szabadító feddésben is részesítette a nefi-
tákat, amiért nem voltak szorgalmasak a feljegyzések 
vezetésében.

3 Nefi 23:1–5
Jézus Krisztus megparancsolja az embereknek, hogy 
kutassák a próféták szavait
Idézd fel, milyen élményeid voltak az idei évben a 
szentírások tanulmányozása kapcsán. Írj pár szót vagy 
rövid kifejezést azokat az áldásokat jellemezve, ame-
lyeket a szentírások tanulmányozása miatt kaptál az 
életedben.   
  
 

Felsorolásod áttekintése közben gondold át, mit tanít-
hatnak neked ezek az áldások a szentírás-tanulmányo-
zás fontosságáról.

Ésaiás néhány tanításának idézése után (lásd 
3 Nefi 22), a Szabadító azt parancsolta a népnek, 
hogy szorgalmasan kutassák Ésaiás és más prófé-
ták szavait. Olvasd el a 3 Nefi 23:1–5-öt, és határozd 
meg, mit mondott a Szabadító, miért tanulmányozzuk 
Ésaiás és más próféták szavait. Bejelölheted azokat 
a szavakat és kifejezéseket, amelyek segíteni fognak 
emlékezni arra, hogy mit tanultál.

Az egyik oka, amiért azt a parancsot kaptuk, hogy ta-
nulmányozzuk Ésaiás szavait, az, hogy ő „szólt minden 
olyan dolgot érintve, mely Izráel házából való népemet 
[az Úr szövetséges népét] illeti” (3 Nefi 23:2). Mivel 
szövetségeket kötöttél az Úrral, te is része vagy Izráel 
házának. Ésaiás írásai rád is vonatkoznak. Egy másik 
oka, hogy miért kell tanulmányoznunk Ésaiás szavait, 
az, hogy egytől egyig be fognak teljesedni (lásd 3 Nefi 
23:3).

Figyeld meg, hogy a 3 Nefi 23:1-ben Jézus Krisztus ki-
fejezetten ezt parancsolja a nefitáknak: „szorgalmasan 
kutassátok [Ésaiás szavait]”.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted mi a különbség aközött, hogy elolvassuk a próféták 
szavait, vagy szorgalmasan kutatjuk őket?

 b. Milyen szentírás-tanulmányozási módszerek segíthetnek ne-
ked abban, hogy hatékonyan és jelentőségteljesen kutasd Ésaiás 
és más próféták szavait? (Visszalapozhatsz az 1. rész: 1. nap 
alatti „A szentírások tanulmányozása” című leckéhez, hogy feli-
dézz néhány fontos szentírás-tanulmányozási segítséget.)

Merrill J. Bateman elder, a Hetvenek nyugalmazott 
tagja, megemlített néhány áldást, amelyek a próféták 
szavai kutatásának eredményeként adatnak meg az 
életünkben: „Vannak bizonyos áldások, amelyek a 
szentírások kutatása révén nyerhetők el. Amikor az 
ember tanulmányozza az Úr szavait és engedelmes-
kedik nekik, akkor közelebb kerül a Szabadítóhoz, és 
nagyobb vágya lesz az igazlelkű életre. Gyarapszik a 
kísértésekkel szembeni ellenálláshoz szükséges ereje, 
és legyőzi a lelki gyengeségeket. Begyógyulnak a lelki 
sebek” (“Coming unto Christ by Searching the Scrip-
tures,” Ensign, Nov. 1992, 28).

Olvasd el a 3 Nefi 23:5-öt, és keresd meg, milyen 
ígéretet tett a Szabadító mindannyiunknak, ha ta-
nulmányozzuk a szentírásokat, és a benne található 
felhívások szerint cselekszünk.

 2. Képzeld el, hogy az egyik barátodnak vagy családta-
godnak nehézséget okoz a szentírások rendszeres tanul-

mányozása. A 3 Nefi 23:1–5-ben tanultakat felhasználva írd le, 
mit mondanál, amivel biztatni tudnád ezt a személyt a próféták 
szavainak szorgalmas tanulmányozására és arra, hogy legyenek 
jelentőségteljes élményei a szentírásokkal.

3 Nefi 23:6–14
Jézus Krisztus megfeddi tanítványait, amiért elmulasztottak 
feljegyezni fontos eseményeket
Olvasd el Spencer W. Kimball elnök következő megál-
lapítását:

„Az Úr Jézus Krisztus maga hangsúlyozta 
a nefitáknak és a lámánitáknak, milyen 
nagyon fontos a feljegyzések vezetése 
[lásd 3 Nefi 23:6–13]. […]

Örülök, hogy nem én vagyok, aki dorgá-
lásban részesült, ha mégoly gyengéden és 

kedvesen is, hogy nem tettem eleget kötelességemnek, 
és nem frissítettem a feljegyzéseimet. […]

Ne feledjétek: a Szabadító megfeddte azokat, akik 
elmulasztottak feljegyezni fontos eseményeket” (“The 
Angels May Quote from It,” New Era, Feb. 2003, 32, 
34–35).

A 3 Nefi 23 hátralévő része tartalmazza azt a beszámo-
lót, amelyről Kimball elnök szólt, amikor a Szabadító 
megfeddte a nefitákat amiatt, hogy nem foglaltak bele 
néhány számottevő eseményt a feljegyzéseikbe. Olvasd 
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el a 3 Nefi 23:6–11-et, és keresd meg, mit mulasztot-
tak el feljegyezni a nefiták. Mit gondolsz, miért lett 
volna fontos, hogy a nefiták feljegyezzék a lámánita 
Sámuel által tett e jövendölés beteljesülését? Hogyan 
segít minket a napjainkban, hogy ez a feljegyzés részét 
képezi a Mormon könyvének?

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Miért lehet fontos számodra, hogy le-

írd azokat a lelki jellegű eseményeket és késztetéseket, amelyek a 
te életedben történnek?

Ha történt veled nemrégiben olyan lelki jellegű ese-
mény, amelyet elmulasztottál feljegyezni, akkor esetleg 
most leírhatod a személyes naplódban. A naplóíráshoz 
elegendő egy egyszerű jegyzetfüzet vagy jegyzettömb 
is. Olvasd el a 3 Nefi 23:12–14-et, és keresd meg, mit 
tett a Szabadító, miután a nefiták engedelmeskedtek a 
parancsolatnak, hogy írják le a lámánita Sámuel jöven-
dölésének beteljesülését.

A Szabadító „minden szentírást… kifejtett”, ami azt 
jelenti, hogy elmagyarázta a szentírások jelentését.

Olvasd el a 3 Nefi 24:1-et, és figyeld meg, milyen ha-
sonlóságok vannak e vers első fele és a 3 Nefi 23:12–
14-ben történtek között. Figyeld meg, hogy miután a 
nefiták feljegyezték, amit Jézus Krisztus tanított nekik, 
Ő további tudást és kinyilatkoztatást adott nekik e 
dolgok kifejtése által.

Egészítsd ki a következő tantételt annak alapján, amit 
a 3 Nefi 23:6–14-ből tanultál: Amikor leírok szent 
késztetéseket és eseményeket, meghívom   
 .

Több lehetőség között valami ehhez hasonlót írhattál 
a fenti tantétel kiegészítéseként: Amikor leírok szent 
 késztetéseket és eseményeket, meghívom az Urat, 
hogy további kinyilatkoztatást adjon.

Hogy még teljesebben megértsd az igazságot, amelyet 
tanultál, olvasd el a következő két kijelentést  Richard G. 
Scott eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„A gondosan feljegyzett tudás olyan 
tudás, amely szükség esetén a rendelke-
zésünkre áll. A lelki szempontból érzé-
keny információt szent helyen kell tárolni, 
ami jelzi az Úr felé, hogy kincsként 
becsülitek azt. Az ilyen gyakorlat növeli 

annak valószínűségét, hogy további világosságban 
részesüljetek” (“Acquiring Spiritual Knowledge,” 
Ensign, Nov. 1993, 88).

„Írjátok le egy biztos helyre azokat a fontos dolgokat, 
melyeket a Lélektől tanultok. Észre fogjátok venni, 
hogy amikor leírjátok értékes benyomásaitokat, még 

több ilyenben fogtok részesülni. Továbbá a tudás, 
amelyre szert tesztek, végigkísér majd titeket az 
egész életeteken át” (“To Acquire Knowledge and the 
 Strength to Use It Wisely,” Ensign, June 2002, 32).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mit gondolsz, miért segíthet nekünk több kinyilatkoztatást 
kapni az, ha leírjuk a kinyilatkoztatásokat, melyeket már meg-
kaptunk az Úrtól?
 b. Hogyan segíthet hálát éreznünk az áldásainkért és kifejez-
nünk hálánkat az Úrnak az, ha időt szakítunk arra, hogy írjunk 
az Úr életünkben gyakorolt hatásáról?

Talán úgy érzed, hogy nem volt részed semmilyen kü-
lönleges vagy szent élményben, amelyet érdemes lenne 
lejegyezni. John H. Groberg elder, a Hetvenek nyu-
galmazott tagja, ezt mondta erről az aggályról: „Né-
hányan azt mondják: »Nincs semmi feljegyeznivalóm. 
Nem történik velem semmi lelki természetű dolog.« Én 
azt felelem: »Kezdjetek el írni, és jönni fognak a lelki 
dolgok. Állandóan ott vannak, de amikor írni kezdünk, 
fogékonyabbá válunk irántuk«” (“Writing Your Perso-
nal and Family History,” Ensign, May 1980, 48).

Elkezdheted alkalmazni a lelki élmények feljegyzéséről 
tanultakat azáltal, hogy a következő héten magad-
dal hordasz egy darab papírt, egy jegyzetfüzetet vagy 
egy naplót. Jegyezz le minden késztetést, benyomást, 
élményt vagy érzést, amelyben a hét során részed lesz. 
Jegyezd le azt is, milyen sugalmazást kapsz a kapott 
késztetéseid szerinti cselekvésre. Miután véghezvitted 
e cselekedeteket, írd le az élményeidet.

Mesélj valakinek (egy családtagnak, barátnak vagy 
egyházi vezetőnek) a tervedről, miszerint feljegyzést 
fogsz vezetni a lelki élményeidről. Fontolóra veheted, 
hogy felkéred ezt a személyt arra, hogy csatlakozzon 
hozzád ebben az erőfeszítésben, és ő is jegyezze le 
néhány lelki élményét. Azzal, hogy felkérsz valakit, 
hogy veled együtt végezze ezt a projektet, biztathatjá-
tok egymást és beszámolhattok egymásnak a haladá-
sotokról. Emlékezzetek azonban, hogy nem szükséges 
– és talán nem is helyénvaló – megosztani egymással a 
szent élményeiteket.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 23-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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Olvasd el a 3 Nefi 24:2–3-at. A 3 Nefi 24:2-ben Jézus 
Krisztust a finomító tüzéhez és a ruhatisztító lúgjához 
hasonlítják amiatt, amit második eljövetelekor tenni 
fog. A 3 Nefi 24:3-ban pedig ezüsttisztítóhoz hasonlít-
ják, aki megtisztítja az ezüstöt. E versek megértéséhez 
segítséget nyújthat, ha tudod, hogy az ezüsttisztítás 
folyamata során az ötvös az ezüstöt a tűz legforróbb 
részébe tartja, hogy kiégesse belőle a tisztátalanságo-
kat. Az ezüsttisztítónak gondosan oda kell figyelnie az 
ezüstre, mert ha a kelleténél akár csak egy percig is to-
vább tartja a lángokban, az ezüst odavész. A ruhatisztító 
olyasvalaki, aki mosószerrel megtisztítja vagy fehéríti a 
szövetet. „Lévi fiai” az ősi Izráel papságviselői voltak; 
ez a kifejezés utalhat ma az Úr egész népére.

Gondolkodj el azon, mit sugall ez a képi megjelenítés, 
mi fog történni Jézus Krisztus második eljövetelekor. 
Beírhatod a szentírásodba a 3 Nefi 24:2–3 mellé: Má-
sodik eljövetelekor Jézus Krisztus meg fogja tisztí-
tani a népét.

Olvasd el a 3 Nefi 24:5–6-ot, és határozd meg, ki fog és 
ki nem fog elégni, vagyis elpusztulni a Szabadító eljö-
vetelekor. (Tudnod kell, hogy ebben a szakaszban „Já-
kób fiai” az Úr szövetséges népe Izráel házában.) Ezek 
a versek a következő tantételt tanítják: Jézus Krisztus 
meg fogja ítélni a gonoszokat az eljövetele idején.

 1. Írd be az alábbi fejlécet a szentírás-tanulmányozási 
naplódba: Mit kell tennem, hogy felkészüljek Jézus Krisz-

tus második eljövetelére? Miközben tovább tanulmányozod a 
3 Nefi 24–26-ot, sorolj fel e fejléc alá minden olyan dolgot, amit 
tanulsz, ami segíteni fog felkészülni Jézus Krisztus második eljö-
vetelére.

3 Nefi 24:7–18
Malakiás arról tanít Izráel házának, hogy miként térhetnek 
vissza az Úrhoz
Képzeld el, hogy egy közeli barátod vagy egy családta-
god látszólag nem aggódik amiatt, hogy az ember tet-
tei milyen hatással lehetnek rá az ítéletkor, a második 
eljövetelkor vagy az örökkévalóságban. Gondolkodj el 
azon, mit mondanál neki, amivel segíteni tudnál neki. 
Olvasd el a 3 Nefi 24:7-et, és határozd meg, mit mon-
dott az Úr Jákób fiainak, akik kezdtek eltérni Őtőle. 
Szerinted mit jelent, hogy az emberek eltértek az Úr 
szertartásaitól?

Az egyházban a szertartás egy szent, hivatalos cseleke-
det, melyet a papság hatalmával végeznek el. Néhány 
szertartás elengedhetetlen a felmagasztosulásunkhoz. 
Ezeket „szabadító szertartásoknak” nevezzük. Ilyen 
többek között a keresztelés, a konfirmáció, a melki-
sédeki papságba való elrendelés (férfiak számára), 
a templomi felruházás és a házassági pecsételés. E 
szertartások mindegyikével ünnepélyes szövetségekre 

27. RÉSZ: 2. NAP

3 Nefi 24–26
Bevezetés
A 3 Nefi 24–25-ben Jézus Krisztus eleget tett a 
Mennyei Atya azon parancsolatának, hogy adja át a 
népnek Malakiás néhány próféciáját. Malakiás kije-
lentette, hogy Izráel háza tagjainak bűnbánatot kell 
tartaniuk és vissza kell térniük az Úrhoz a Szabadító 
eljövetelének előkészítéseként. Amint az a 3 Nefi 
26:3-ban feljegyzésre került, Jézus Krisztus kifejtett 
a nefitáknak „minden dolgot…, méghozzá kezdettől 
fogva addig az időig, amikor eljön majd az ő dicsőségé-
ben”. Mormon pedig azt tanította, hogy azoknak, akik 
hisznek a Mormon könyvében, még nagyobb dolgok 
lesznek majd kinyilatkoztatva (lásd 3 Nefi 26:9).

3 Nefi 24:1–6
Jézus Krisztus idézi a Malakiásnak a második eljövetelt 
illetően adott szavakat
Amikor idézte a nefitáknak Malakiás néhány jöven-
dölését, Jézus Krisztus a tűz és a lúg (vagyis szappan) 
képét használta. Képzelj magad elé egy lobogó lángot 
és egy darab szappant. Gondolkodj el azon, mi lehet 
a közös ebben a két dologban tisztító vagy finomító 
szerként.
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lépünk Istennel. Felsorolhatod a szabadító szertartá-
sokat az 1. naplóbeli feladat alatt. Gondolkodj el azon, 
hogy ezek a szertartások hogyan segítenek nekünk 
felkészülni a második eljövetelre.

Noha az Úr népe eltért az evangélium szertartásaitól 
és szövetségeitől, figyeld meg a 3 Nefi 24:7-ben álló 
ígéretet, melyet az Úr adott nekik, ha visszatérnek 
Hozzá. Bejelölheted ezt az ígéretet a szentírásodban, 
hogy segítsen emlékezned arra, hogy ha visszatérünk 
az Úrhoz, Ő is visszatér hozzánk.

Olvasd el a 3 Nefi 24:8–10-et, és keresd ki, mi volt az 
egyik mód, amelyet az Úr megadott Jákób fiainak, ho-
gyan térhetnek vissza Hozzá, ami által felkészülhetnek 
a második eljövetelre. Beírhatod az 1. naplóbeli feladat 
fejléce alá a tized és a felajánlások fizetését.

Olvasd el az alábbi tanácsot Gordon B. Hinckley elnök-
től a tizedfizetésről: „Igenis be tudjuk fizetni a tizedün-
ket. Ez nem annyira a pénz kérdése, mint a hité” (“Let 
Us Move This Work Forward,” Ensign, Nov. 1985, 85).

Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy miként jelzi az 
Úrba vetett hitedet a tized és a felajánlások fizetésére 
való hajlandóságod. Olvasd el a 3 Nefi 24:10–12-t, és 
összpontosíts azokra az áldásokra, amelyeket a teljes és 
becsületes tizedet fizetők kapnak.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen áldásokat kaptál azáltal, hogy engedelmeskedtél a ti-
zed törvényének?
 b. Mit gondolsz, a tizeded és felajánlásaid fizetésére vonatkozó 
parancsolat betartása eddig hogyan segített neked lelkileg felké-
szülni a második eljövetelre?

Voltak néhányan az ősi Izráelben, akik zúgolódtak, 
hogy az Úr parancsolatainak betartása semmi hasz-
not nem nyújtott számukra. Úgy érezték, hogy erő-
feszítéseik hiábavalóak, vagyis értelmetlenek (lásd 
3 Nefi 24:14). Másrészről viszont azzal érveltek, hogy 
a kevélyek és a gonoszak boldogok, gyarapodnak és 
megmenekülnek (lásd 3 Nefi 24:15). Más szóval azt 
állították, hogy a gonoszak jobb helyzetben vannak, 
mint az igazlelkűek. Az Úr azzal felelt ezekre a pana-
szokra, hogy elmondta: azok, akik félik az Urat félik, és 
gondolnak az Ő nevére, illetve gyakran összegyűlnek 
beszélgetni, nevüket megtalálják majd az emlékezet 
könyvében (lásd 3 Nefi 24:16). Ők lesznek azok, akik 
felkészültek az Úr eljövetelére, és meg lesznek kímélve 
az Úr féltett „ékszereiként” (lásd 3 Nefi 24:16–17). Az 
Úr felszólítja a panaszkodókat, hogy várjanak és fi-
gyeljék meg a végeredményt, azután térjenek vissza és 
tegyenek különbséget az igazlelkű és a gonosz között 
(lásd 3 Nefi 24:18). Látni fogják, hogy az igazlelkűek 
sokkal jobb helyzetben lesznek a végén.

3 Nefi 25
Jézus Krisztus Malakiás jövendölését idézi arról, hogy Illés 
vissza fog térni a második eljövetel előtt
Olvasd el a 3 Nefi 25:1–3-at, és keresd meg, miért fog 
áldást jelenteni a második eljövetel azoknak, akik hűek 
Jézus Krisztushoz. A gyökér szó az 1. versben az ősökre 
utal, az ág pedig az utódokra. Ennek megfelelően a go-
noszak a következő életben nem élvezhetik majd sem 
az őseikhez, sem a leszármazottaikhoz való pecsételés 
áldásait. Az istállóban nevelkedő borjak olyan gyerme-
kek jelképe, akiket óvnak, akikről gondoskodnak, és 
akiknek minden szükséges dolog megadatik, miköz-
ben felnőnek.

A Szabadító megosztotta a nefitákkal, mit írt Malakiás 
egy olyan eseményről, amely a második eljövetel előtt 
fog bekövetkezni, és amelyben szerepet játszik majd 
az Ószövetség-beli Illés próféta. Olvasd el a 3 Nefi 
25:5–6-ot, és figyeld meg, mit tanított Malakiás, mit 
fog tenni Illés, hogy segítsen felkészíteni a világot az 
Úr eljövetelére.

Illés visszatérése a földre elengedhetetlen része volt az 
evangélium visszaállításának. 1836. április 3-án Illés 
megjelent Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek 
az újonnan felszentelt Kirtland templomban (lásd 
T&Sz 110). Rájuk ruházta a papság pecsételő hatalmát, 
lehetővé téve ezáltal a családok nemzedékeken átívelő 
összepecsételését. Mit gondolsz, mit jelent ez a kifeje-
zés: „…ő az atyák szívét a gyermekekhez fogja fordí-
tani, és a gyermekek szívét az atyáikhoz” (3 Nefi 25:6)?  
  
 

E versek azt tanítják, hogy amikor szívünk az atyá-
ink felé fordul, azzal segítjük előkészíteni a földet 
Jézus Krisztus második eljövetelére.
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27. RÉSZ: 3. NAP

3 Nefi 27
Bevezetés
Szolgálatuk kezdetén, a feltámadt Szabadító köztük 
való megjelenésének második napja után a tizen-
két nefita tanítvány összegyűlt buzgó imádságban 
és böjtben. Jézus Krisztus újra megjelent nekik, és 
megválaszolta kérdésüket arról, milyen nevet adjanak 
az egyháznak. A Szabadító megtanította nekik, hogy 
az engesztelés jelenti evangéliuma lényegét, és hogy 
az engesztelés által szeplőtelenül állhatunk Őelőtte, 
amikor bűnbánatot tartunk, megkeresztelkedünk, és 
mindvégig kitartunk. Ezenfelül azt a parancsolatot adta 
tanítványainak, hogy legyenek olyanok, mint Ő.

3 Nefi 27:1–12
Az Úr megtanítja a tizenkét tanítványnak, hogy egyházának 
az Ő nevét kell viselnie
Képzeld el, hogy új klubot vagy sportcsapatot tervezel 
indítani. Döntsd el, milyen klubot vagy csapatot sze-
retnél életre hívni, azután válassz nevet a szervezetnek. 
Írd le a nevet és azt, hogy milyen szervezetet választot-
tál:   
  
 

Gondolj néhány szervezetre, amelyet ismersz, és 
gondolkodj el azon, mit sugall a nevük a céljaikról és a 
hozzájuk tartozó emberekről.

A tizenkét nefita tanítvány tovább folytatta az embe-
rek tanítását és keresztelését. Egy alkalommal együtt 
böjtöltek és imádkoztak, amikor a Szabadító ismét 
meglátogatta őket (lásd 3 Nefi 27:1–2). Olvasd el a 
3 Nefi 27:3–7-et, és keresd meg, milyen kérdést tettek 
fel a tanítványok, és mit felelt a Szabadító. Megjelöl-
heted, milyen okokat sorolt fel Jézus Krisztus, miért az 
Ő nevén nevezzék az egyházat.

Nézd át a 3 Nefi 27:8–10-et, és jelöld meg, mit tanított 
a Szabadító, mi jellemzi az Ő igaz egyházát. Fejezd be 
a következő mondatot a könyvedben az igaz egyház 
számos kulcsfontosságú jellemzőjével:

Jézus Krisztus igaz egyháza   
  
 .

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan 
élményedet, vagy egy családtagod élményét, amely segí-

tett az őseid felé fordítani a szívedet. Lehet ez egy szent temp-
lomi pecsételés, a családod történetének kutatása, vagy a 
halottakért végzett keresztelésben való részvétel. Ha nem jut 
eszedbe ilyen élmény, akkor írj egy rövid bekezdést a vágyadról, 
hogy részt vegyél ebben a munkában. (Az 1. naplóbeli feladat alá 
beírhatod: részesülni a templomi szertartásokban magamért és a 
családomért, eljárni a templomba, és családtörténeti információ-
kat gyűjteni.)

3 Nefi 26
Mit kell tennünk a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott 
nagyobb dolgok elnyeréséhez?
A 3 Nefi 26:3-ból megtudjuk, hogy a Szabadító 
megtanított a nefitáknak „minden olyan dolgot, mely 
bekövetkezik majd a föld színén”. Olvasd el a 3 Nefi 
26:6–8-at, és keresd ki, hogy mennyit jegyeztek le 
a Mormon könyvében a Szabadító prédikációjából. 
Tanulmányozd a 3 Nefi 26:9–11-et, hogy megtudd, 
Mormon miért nem foglalt bele mindent.

Az Úr azt parancsolta Mormonnak, hogy e tanítások-
nak csupán egy kis részét írja le, hogy próbára tegye 
a hitünket. A 3 Nefi 26:1–21-ből azt tanuljuk, hogy 
amikor elhisszük, amit Isten kinyilatkoztatott, 
akkor még nagyobb kinyilatkoztatások elnyeré-
sére készítjük fel magunkat. Szerinted miért elen-
gedhetetlen hinni a már megkapott igazságokban, 
mielőtt továbbiakat kaphatnánk? (Lásd Alma 12:9–11.) 
Hogyan tudjuk kimutatni, hogy hiszünk az Úr által 
kinyilatkoztatott dolgokban?

 4. A fenti vastag betűs tantétel alkalmazására válaszolj 
az alábbi kérdésre a szentírás-tanulmányozási naplódban: 

Mit teszel az életedben, ami a Mormon könyvébe vetett hitedről 
tanúskodik?

Amint az a 3 Nefi 26 hátralévő részében áll, Mormon 
összefoglalta a Szabadító szolgálatát és annak a nefi-
tákra gyakorolt hatását. Olvasd el a 3 Nefi 26:13–21-et, 
és akár meg is jelölheted, miként ültették át a gyakor-
latba az emberek Jézus Krisztus szavait.

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 24–26-ot, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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 a. A Szabadító bizonyságát tette a tanítványainak, hogy azért 
jött a világra, hogy megtegye Atyja akaratát. A 3 Nefi 27:14 sze-
rint mi volt a Mennyei Atya akarata Szent Fia számára?
 b. Mit biztosít az egész emberiségnek az, hogy a Szabadító ele-
get tett Atyja akaratának? (Különösen lásd a 3 Nefi 27:19-et.)

 3. Hogy segítsen értékelned e jó hír nagyszerűségét, ol-
vass el egyet vagy többet az alábbi szentírásszakaszok 

közül, és írj rövid magyarázatot a szentírás-tanulmányozási nap-
lódban arról, hogy miért olyan nagyszerű örömhír Jézus Krisztus 
engesztelése: 2 Nefi 9:8–10; Alma 34:14–16; Hélamán 14:15–18.
Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból bizonyságot tett arról, hogy miért jelent örömhírt 
az evangélium minden embernek: „Az »örömhír« az, 
hogy a haláltól és a pokoltól meg lehet menekülni, a 
hibákat és a bűnöket le lehet győzni, van remény, van 
segítség, a megoldhatatlan megoldódik, az ellenség 
pedig legyőzetett. Az örömhír az, hogy minden ember 
sírboltja megüresedik egy nap, minden ember lelke újra 
tiszta lehet, Isten minden gyermeke visszatérhet ahhoz 
az Atyához, aki életet adott neki” (“Missionary Work 
and the Atonement,” Ensign, Mar. 2001, 8, 10).

Hallottad-e már valakitől azt, hogy „az evangélium 
szerint kell élni”? Amikor arra kérnek minket, hogy 
éljünk az evangélium szerint, akkor általában arra 
kérnek, hogy éljünk azon tantételek szerint és része-
süljünk azokban a szertartásokban, amelyek az 
életünkbe hívják Jézus Krisztus engesztelésének erejét, 
hogy részünk lehessen a szabadításban. Olvasd át a 
3 Nefi 27:20–21-et, és keresd meg, mit kell tennünk, 
hogy elnyerjük az engesztelés összes áldását, és 
felkészüljünk az ítéletre.

Gondolkodj el azon, miért fontos, hogy Jézus Krisztus 
igaz egyháza ne csupán az Úr nevét viselje, hanem 
evangéliumára is épüljön (lásd 3 Nefi 27:8–10). A 
Szabadító megígérte a nefitáknak, hogy ha az egyház 
az Ő evangéliumára épül, „akkor az Atya meg fogja 
benne mutatni a saját cselekedeteit” (3 Nefi 27:10). 
Gondolkodj el azon, hogy te magad miként láttad, 
hogy a Mennyei Atya megmutatta cselekedeteit az 
egyházban.

 1. Írd le ezt a szentírás-tanulmányozási naplódban: 
 Jézus Krisztus igaz egyháza tagjának lenni azért fontos 

számomra, mert… Azután egy rövid bekezdésben fogalmazd 
meg az ezzel kapcsolatban támadt gondolataidat. Próbálj meg 
minél több okot belefoglalni mindabból, amit a 3 Nefi 27:1–12 
tanulmányozása során tanultál.

3 Nefi 27:13–22
Jézus Krisztus meghatározza evangéliumát, és megtanítja, 
mit kell tennünk, hogy bűntelenül állhassunk Őelőtte
Idézz fel egy olyan alkalmat, amikor rajtakaptak egy 
olyan tetten, amiről tudtad, hogy nem helyes. Emlé-
kezz vissza, hogy érezted magad, amikor kiderült az 
igazság a tettedről. Gondolkodj el a következő kérdé-
seken: Hogyan éreznéd magad az Úr előtt állva, az íté-
letére várva, ha lennének olyan helytelen cselekedetek, 
amelyeket még nem bántál meg? Hogyan éreznéd ma-
gad az Úr előtt állva, az ítéletére várva, ha nem lenne 
mód az életed során elkövetett bűnök megbánására?

Miután megtanította a nefitáknak, hogy egyházát az 
evangéliumára kell építeni, a Szabadító megtanította 
nekik, mi is az Ő evangéliuma. Az evangélium szó sze-
rint azt jelenti: „jó hír” vagy „örömhír”. Az evangélium 
örömhírt hirdet mindannyiunk számára még akkor is, 
ha bűnt követtünk el.

 2. Olvasd el a 3 Nefi 27:13–16, 19-et, és keress benne 
olyan evangéliumi részeket, amelyek jó hírt jelentenek 

mindannyiunk számára. Jézus Krisztus evangéliumának alapja 
az, hogy Ő megcselekedte Atyja akaratát az engesztelés 
véghezvitelével. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-
tanulmányozási naplódban:



284

élete a legjobban megközelíti Krisztus példáját. Ennek 
semmi köze a földi gazdasághoz, hatalomhoz vagy 
tekintélyhez. A nagyság, az áldottság, az örömteliség 
egyetlen igazi fokmérője az, hogy az illető élete 
mennyire közelíti meg a Mesterét, Jézus Krisztusét. Ő a 
helyes út, a teljes igazság, és a bővelkedő élet” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Ezra Taft Benson 
[2014]. 109.).

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 27-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

27. RÉSZ: 4. NAP

3 Nefi 28–30
Bevezetés
Távozása előtt Jézus Krisztus megkérdezte tizenkét 
nefita tanítványa mindegyikét arról, hogy mit kívánnak 
Tőle. Kilencük azt kérte, hogy hamar visszatérhessenek 

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban: Ha mi 
-----------------------------------, akkor szeplőtelenül áll-

hatunk majd Jézus Krisztus előtt. Egészítsd ki ezt a mondatot 
egy olyan evangéliumi tantétellel a 3 Nefi 27:20–21-ből, amelyet 
követnünk kell ahhoz, hogy szeplőtelenül állhassunk az Úr előtt. 
(Több tantételt is találhatsz, amely illik e kijelentés „ha” ré-
szébe.) Ezután válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanul-
mányozási naplódban: Mit tehetek az életemben jelenleg, hogy 
teljesebben tudjak „az evangélium szerint élni”, hogy megta-
pasztalhassam az engesztelés hatalmát és szeplőtelenül állhas-
sak Isten előtt az utolsó napon?

Gondolkodj el azon, milyen lenne egy nap azzal a tudat-
tal állni Jézus Krisztus előtt, hogy tisztává tétettél az Ő 
engesztelése által az evangéliuma tantételei, parancsola-
tai és szertartásai iránt tanúsított engedelmesség révén.

3 Nefi 27:23–33
Jézus Krisztus arra utasítja tanítványait, hogy legyenek 
olyanok, mint amilyen Ő
Amint az a 3 Nefi 27-ben feljegyzésre került, Jézus 
Krisztus utasításokat adott tizenkét tanítványának, és 
tanította őket népük vezetőiként és bíráiként betöltött 
szerepükről. Olvasd el a 3 Nefi 27:27-et, és keresd meg, 
milyen parancsolatot adott az Úr a tanítványainak, 
hogy segítsen nekik igazlelkűen betölteni a szerepüket. 
Gondolkodj el egy percre a következő kérdéseken:

• Miért lenne fontos, hogy azok, akik mások bíráiként 
szolgálnak, olyanok legyenek, mint a Szabadító?

• Visszautalva a 3 Nefi 27:21-re, minek a megtételét 
parancsolta meg a Szabadító a tanítványoknak?

• Milyen kapcsolat van aközött, hogy azt tesszük, amit a 
Szabadító is tett, illetve hogy olyanná válunk, mint Ő?

Olvasd el újra a 3 Nefi 27:21, 27-et, és jelöld meg a 
szentírásodban azokat a szavakat és kifejezéseket, 
amelyek azt mutatják, hogy az Úr elvárja tanítványa-
itól, hogy azt tegyék, amit Ő, és olyanná váljanak, 
mint Ő.

 5. Válaszolj az alábbi kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban, hogy jobban tudd alkalmazni a Sza-

badító azon tanítását, hogy olyanná válj, mint Ő:
 a. Milyen lehetőségeim voltak tegnap, hogy olyan legyek, mint 
a Szabadító?
 b. Hogyan lehetnék hasonlóbb a Szabadítóhoz ma?
 c. A Szabadító mely cselekedeteit tudnám megtenni holnap az 
iskolában vagy otthon?

Ezra Taft Benson elnök azt tanította, hogy 
azok, akik törekednek olyanná válni, mint 
Jézus Krisztus, valódi nagyságra tesznek 
szert: „Az [az ember] a legnagyobb, 
legáldottabb és legörömtelibb, akinek 
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Hozzá, amikor elvégzik földi szolgálatukat. Hárman 
azt kérték, hogy a földön maradhassanak, hogy tovább 
munkálkodhassanak és lelkeket vezethessenek Hozzá, 
amíg visszatér. Az Úr mindkét igazlelkű kívánságot 
tiszteletben tartotta. Mormon megadott néhány részle-
tet a három nefita földi szolgálatáról.

Amikor Mormon a végéhez ért a Szabadító nefiták közti 
látogatásáról írt beszámolójának, elmondta, hogy a 
Mormon könyve előkerülése annak jele lesz majd, hogy 
az Úr elkezdte beteljesíteni az Izráel házával kötött szö-
vetségét. A 3 Nefi zárásaként lejegyezte Jézus Krisztus 
minden emberhez szóló azon felhívását, hogy tartsanak 
bűnbánatot és számláltassanak Izráel házához.

3 Nefi 28:1–11
Jézus Krisztus megadja tizenkét tanítványa kívánságát
Gondolkodj el azon, mit felelnél, ha Jézus Krisztus 
megjelenne előtted, és azt kérdezné: „Mi az, amit 
kívánsz tőlem?”

Röviden írd le, mely igazlelkű vágyaidat osztanád meg 
Vele.   
 

Olvasd el a 3 Nefi 28:1–3-at, és keresd meg, hogyan 
válaszolt kilenc a nefita tanítványok közül, amikor az 
Úr azt kérdezte tőlük: „Mi az, amit kívántok tőlem?” 
Figyeld meg, mit érzett a Szabadító a vágyukat illetően.

Olvasd el a 3 Nefi 28:4–7-et, és keresd meg, mit kért 
a Szabadítótól a többi három tanítvány. Figyeld meg, 
milyen érzései voltak Jézus Krisztusnak e három tanít-
vány vágyát illetően. Gondold át, hogy szerinted miért 
mondta az Úr, hogy ők áldottabbak a vágyuk miatt.

Olvasd el a 3 Nefi 28:8–10-et, hogy lásd, milyen 
áldásokat ígért a Szabadító a három nefitának azon 
vágyunk miatt, hogy a halandó emberek között akartak 
munkálkodni. Ha gondolod, beírhatod a következő 
igazságot a szentírásod margójára vagy a szentírás-
tanulmányozási naplódba: Az Úr megáld minket 
igazlelkű vágyaink szerint. Olvasd el a következő 
kijelentést Neal A. Maxwell eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából, hogy lásd, milyen fontosak az igazlelkű 
vágyak:

„Amire tehát kitartóan vágyunk, idővel 
azzá leszünk, és azt kapjuk majd az 
örökkévalóságban. […]

Az igazlelkű vágyaknak tehát rendíthe-
tetleneknek kell lenniük, mert Brigham 

Young elnök szavaival élve »azok a férfiak és nők, akik 
helyet kívánnak szerezni a celesztiális királyságban, rá 
fognak jönni, hogy nap mint nap…harcolniuk [kell]« 
(in Journal of Discourses, 11:14)” (“According to the 
Desire of [Our] Hearts,” Ensign, Nov. 1996, 21–22).

 1. Válaszolj legalább egyre a következő kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Érezted-e már, hogy az Úr megáldott téged, amikor igazlelkű 
vágyaid szerint cselekedtél? Fejtsd ki!
 b. Minek a megtételét fogod elkezdeni ma igazlelkű vágyaid táp-
lálására az életedben, hogy érdemesnek bizonyulj az Úr áldásaira?

3 Nefi 28:12–35
Mormon leírja a három nefita szolgálatát
Sokan hallottak legendákat, mítoszokat és szóbeszéde-
ket a három nefita állítólagos látogatásairól. A men-
demondákra való támaszkodás helyett ismerd meg, 
mit mondanak a szentírások, mi az ő küldetésük, és 
hogyan tudnak hatalommal szolgálni úgy, „mint Isten 
angyalai” (3 Nefi 28:30).

Olvasd el a 3 Nefi 28:12–17-et, hogy megtudd, mi 
történt a három nefitával. A 3 Nefi 28:15 szerint mi volt 
az egyik oka annak, hogy a tanítványoknak át kellett 
menniük ezen a változáson?   
 

Olvasd el a 3 Nefi 28:18–23-at, és keresd meg, ho-
gyan áldotta meg az Úr a három nefitát, hogy véghez 
tudják vinni igazlelkű vágyukat. Gondolkodj el azon, 
mit tanítanak nekünk ezek a versek arról, hogy az Úr 
kész megáldani bennünket, amikor igazlelkű vágyaink 
szerint élünk.

Tanulmányozd a 3 Nefi 28:25–31-et, és határozd meg, 
kiknek vált javára és még kiknek fog javára válni a há-
rom nefita szolgálata. Be is jelölheted, amit találsz.

3 Nefi 28:36–40
Mormon tudomást szerez az átváltozott lények 
természetéről
Idézz fel egy alkalmat, amikor kérdésed támadt az 
evangéliumról vagy egy kihívásról, amellyel szembe 
kellett nézned. Olvasd el a 3 Nefi 28:36-ot, és keresd 
meg, mit nem értett Mormon a három nefita fizikai 
állapotával kapcsolatban a változás után, amelyet 
megtapasztaltak. Gondolkodj el azon, mit válaszolnál 
a következő kérdésre: Általában kihez fordulsz, amikor 
kérdésed van az evangéliumról? Olvasd el a 3 Nefi 
28:36–37-et, hogy megtudd, mit tett Mormon, hogy 
választ találjon a kérdésére.

Tanulmányozd a 3 Nefi 28:37–40-et, és keresd meg, mit 
tudott meg Mormon a három nefita testében végbement 
változásról. A három nefita helyzetét vagy állapotát 
átváltozásnak nevezzük, amely olyan, mint a színevál-
tozás (lásd 3 Nefi 28:17), csak hosszabb ideig tart. Az 
átváltozott lények még mindig halandók, de ahogyan 
azt Joseph Smith próféta tanította, fizikai testük átvál-
tozott a telesztiális állapotból a terresztriális állapotba; 
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szabaddá válnak halandó testük fizikai szenvedésétől 
(lásd History of the Church, 4:210). Az átváltozott lények 
szabad választásuk és Isten akarata szerint tudnak 
előtűnni és eltűnni (lásd 3 Nefi 28:27–30). Segítenek 
szabadulásra vezetni a lelkeket, és átváltozott állapotban 
maradnak Jézus Krisztus második eljöveteléig, amikor is 
újabb változáson esnek át, hogy feltámadt és megdicső-
ült személyekké váljanak (lásd 3 Nefi 28:7–8, 39–40).

Mormon élményéből azt tanulhatjuk, hogy ha tudást 
kérünk az Úrtól, akkor kinyilatkoztatást fogunk 
kapni. Ezt a tantételt be is írhatod a szentírásodba 
vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba.

 2. Jegyezz le egy olyan élményt a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban, mely során te vagy valaki, akit ismersz, 

buzgó, szívből jövő imában igyekeztetek választ kapni az Úrtól.

3 Nefi 29
Mormon tanúságot tesz arról, hogy az Úr be fogja 
teljesíteni Izráel házával kötött szövetségét az utolsó 
napokban
Miután Mormon írt a Szabadító a Mormon könyve 
népe között tett látogatásáról, megjövendölte az Úr 
ígéreteinek beteljesedését az utolsó napokban. Gon-
dolkodj el azon, mit válaszolnál a következő kérdésre: 
Előfordult-e már, hogy tudomásodra jutott vagy tanúja 
voltál Isten egyik ígérete beteljesedésének? Mikor?

Ha gondolod, megjelölheted az amikor és akkor sza-
vakat a 3 Nefi 29:1–3 tanulmányozása közben. Ezek a 
szavak segíteni fognak neked beazonosítani egy olyan 
eseményt, amely megmutatja, hogy az Úr betartja az 
Izráel házának tett ígéreteit az utolsó napokban. (Az 
„ezek a mondandók” kifejezés a 3 Nefi 29:1-ben a 
Mormon könyvében álló írásokra utal.)

A 3 Nefi 29:1–3-ból azt tanuljuk, hogy a Mormon 
könyve előkerülése annak a jele, hogy az Úr betel-
jesíti szövetségét Izráel házával.

A Mormon könyve afelől biztosít bennünket, hogy 
az Úr jelenleg készíti elő népét az Ő eljövetelére (lásd 
3 Nefi 29:2). Miközben elolvasod a következő kijelentést 

Russell M. Nelson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból, jelöld meg, hogy a Mormon könyve hogyan segít 
nekünk felkészülni a Szabadító eljövetelére:

„A Mormon könyve kézzel fogható jele annak, hogy 
az Úr elkezdte összegyűjteni a szövetséges Izráelből 
származó gyermekeit. […]

Az Úr valóban nem feledkezett meg [ szövetségéről]! 
Megáldott minket és másokat szerte a világon a 
Mormon könyvével, [amely] segít nekünk szövetsé-
geket kötni Istennel. Hív minket, hogy emlékezzünk 
Őreá és ismerjük meg az Ő Szeretett Fiát. Valóban egy 
másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról” (Szövetségek. 
Liahóna, 2011. nov. 88.).

 3. Olvasd el a 3 Nefi 29:4–6-ot, és végezd el az alábbi 
tevékenységek egyikét vagy mindkettőt a szentírás-tanul-

mányozási naplódban:
 a. Határozz meg három konkrét Mormon könyvebeli szakaszt, 
amely szerinted segíthet valakinek Jézus Krisztushoz jönni. Mind-
három szakaszhoz írj egy-két mondatos magyarázatot arról, 
hogy miért választottad.
 b. Írj egy bekezdést arról, hogy szerinted a Mormon könyve ho-
gyan segíthet valakinek megérteni és elfogadni a kinyilatkozta-
tás, a jövendölés és a nyelveken szólás ajándékát vagy a 
Szentlélek hatalmát.

3 Nefi 30
Az Úr arra inti a nemzsidókat, hogy bánják meg a bűneiket 
és jöjjenek Őhozzá
Mormon azzal zárta a Szabadító szolgálatáról szóló fel-
jegyzését, hogy leírt néhány konkrét utasítást, amelyet 
Jézus Krisztustól kapott a nemzsidókat illetően. Olvasd 
el a 3 Nefi 30:1–2-t, és jelöld be a Szabadító annyi utasí-
tását a nemzsidókhoz, amennyit csak találsz. Megjelöl-
heted azokat az áldásokat is, amelyekben a nemzsidók 
részesülhetnek, ha Krisztushoz jönnek. Noha a 3 Nefi 
30:2 azokhoz szól, akik nem tagjai az egyháznak, Jézus 
Krisztus e felhívását mi is alapul vehetjük annak fel-
méréséhez, hogy mennyire vagyunk hajlandóak az Úr 
szövetségének követelményei szerint élni.

 4. Írd be az alábbi tantételt a szentírás-tanulmányozási 
naplódba: Ha Krisztushoz jövünk, akkor a népe közé 

számláltathatunk. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódban, 
miért jelent az Úrtól jövő áldást az, hogy „nép[e] közé 
számláltathass[unk], akik Izráel házából valók” (3 Nefi 30:2).

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

Tanulmányoztam a 3 Nefi 28–30-at, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum).

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS  

4 Nefi KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Miközben a 4 Nefit tanulmányozod, tanúja leszel azon 
áldásoknak, amelyekben a Jézus Krisztus evangéliuma 
szerinti életben egységes népek részesülnek. A könyv 
beszámol arról, hogy a földrész teljes lakossága meg-
tért a Szabadító közöttük végzett szolgálata alatt. A 
parancsolatoknak való engedelmességnek köszönhe-
tően békességben, jólétben és csodálatos lelki áldá-
sokban volt részük. Mormon kijelentette: „…bizonyos, 
hogy nem lehetett volna náluk boldogabb nép mind-
azon emberek között, akiket Isten keze teremtett” 
(4 Nefi 1:16). Fontos tanulságokat sajátítasz majd el ab-
ból is, ahogyan e nép fokozatosan hatalmas gonoszság 
állapotába süllyedt.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon négy másik szerző feljegyzéseit gyűjtötte 
össze és kivonatolta a 4 Nefi könyvének elkészítésé-
hez. Közülük az első Nefi volt, akiről a könyv a nevét 
kapta. Nefi annak a Nefinek volt a fia, akit az Úr a Lehi 
leszármazottai között végzett szolgálata során a 12 ta-
nítványa közé választott (lásd 3 Nefi 11:18–22; 12:1). 
A másik három szerző Ámós, Nefi fia; Ámós, Ámós fia; 
valamint Ammáron, Ámos fivére volt (lásd 4 Nefi 1:19, 
21, 47).

Hol és mikor íródott?
A 4 Nefi forrásául szolgáló eredeti feljegyzések nagy 
valószínűséggel Kr. u. 34 és Kr. u. 321 között íródtak. 
Mormon valamikor Kr. u. 345 és 385 között kivonatolta 
ezeket a feljegyzéseket. Mormon nem jegyezte le, hol 
volt, amikor ezt a könyvet összeállította.

28. RÉSZ: 1. NAP

4 Nefi 1
Bevezetés
Miután Jézus Krisztus az amerikai földrészre látogatott 
és ott szolgált, a nép alkalmazta a tanításait, és 200 
évnyi egységben, gyarapodásban és boldogságban volt 
része. Végül azonban a nép elkezdett kevéllyé válni és 
egyre gonoszabb lett. Nem sokkal később ismét ket-
téváltak, nefitákká és lámánitákká, majd 300 év múlva 
mind a nefiták, mint a lámániták gonoszak lettek, 
csupán néhány igazlelkű ember kivételével. 

4 Nefi 1:1–18
Az egész nép megtért, és békességben és boldogságban 
volt része
Mi tesz téged igazán boldoggá?   
 

Szerinted mi a különbség azok között a dolgok között, 
amelyek ideiglenesen tesznek boldoggá, és azok 
között, amelyek tartós boldogsághoz vezethetnek? 
Olvasd el a 4 Nefi 1:16-ot, és keresd ki, mit írt Mormon 
a népről, miután a Szabadító meglátogatta őket. Meg-
jelölheted a „bizonyos, hogy nem lehetett volna náluk 
boldogabb nép” kijelentést.

 1. Írd fel a szentírás-tanulmányozási naplódba fejlécnek 
a Nem lehetett volna náluk boldogabb nép kifejezést, és 

rajzolj alá egy kört, ahogyan az alábbi ábra is mutatja. (Írni fogsz 
a kör belsejébe és a körön kívülre is.) Olvasd el a 4 Nefi 1:1–2-t, 
és figyeld meg, mit tettek az emberek, hogy lehetővé tegyék ezt 
a boldogságot. Írd bele a körbe, amit találtál.

Mivel a nép alkalmazta a Szabadító tanításait, „mind… 
megtértek az Úrhoz” (4 Nefi 1:2) és hatalmas boldog-
ságban éltek.

Nem lehetett volna náluk boldogabb nép
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Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta, mi a kapcsolat a megtérés és a boldog-
ság között. Miközben a szavait olvasod, húzd alá, mit 
jelent megtérni:

„Mostani és örökkévaló boldogságotok 
megtérésetek mértékétől függ, valamint 
az átalakulástól, melyet életetekbe hoz. 
Hogyan válhattok tehát igazán megtértté? 
[Marion G.] Romney elnök leírja azokat a 
lépéseket, amelyeket követnetek kell:

»Az egyháztagság és a megtérés nem szükségsze-
rűen rokon értelmű szavak. Megtérni és bizonysággal 
rendelkezni sem szükségszerűen egy és ugyanaz. Bi-
zonyság akkor érkezik, amikor a Szentlélek tanúságot 
tesz az igazságról az őszintén keresőnek. Egy megin-
dító bizonyság életre kelti a hitet. Vagyis bűnbánatot 
gerjeszt, és a parancsolatok iránti engedelmességet. A 
megtérés a bűnbánat és az engedelmesség gyümölcse 
avagy jutalma« [in Conference Report, Guatemala Area 
Conference 1977, 8–9]. 

Egyszerűen fogalmazva az igaz megtérés a hit, a bűnbá-
nat és az állandó engedelmesség gyümölcse. […]

Az igaz megtérés hozza el a tartós boldogság gyümöl-
cseit, melyeket akkor is lehet élvezni, amikor a világ-
ban zűrzavar van, és a legtöbb ember boldogtalan” 
(lásd A teljes megtérés boldogságot hoz. Liahóna, 2002. 
júl. 27–28.).

 2. Olvasd el a 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18-at, és 
keresd ki azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek leír-

ják, mit tapasztalt a nép annak köszönhetően, hogy mindenki 
megtért az Úrhoz. E szavak és kifejezések némelyikét írd fel a 
szentírás-tanulmányozási naplódba, az előző feladat során rajzolt 
kör köré.

A nefiták között tapasztalt e példa nélküli boldogság és 
gyarapodás időszakából azt tanulhatjuk, hogy amikor 
egy népcsoport megtér az Úrhoz, az egységet és 
boldogságot teremt közöttük. Ezt a tantételt leírha-
tod a szentírásaidba a 4 Nefi 1:16 mellé, vagy a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba.

Gondolkodj el, milyen lenne, ha a környezetedben 
mindenki igazán megtérne az Úrhoz.
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 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mit gondolsz, milyen előnyei származnának a családodnak 
abból, ha minden családtagod úgy élne, ahogyan a 4 Nefiben 
lévő emberek?
 b. Gondolj egy olyan időszakra az életedben, amikor abban az 
áldásban volt részed, hogy tagja lehettél egy csoportnak, amely 
egységes volt az igazlelkűségben – például a családod, a kvóru-
mod vagy osztályod, vagy a barátaid egy csoportja. Szerinted mi 
segített ennek a csoportnak egységessé válni az igazlelkűség-
ben? Milyen áldásokban részesültél te és a csoport többi tagja?

4 Nefi 1:19–49
Visszatér és egyre terjed a gonoszság, mígnem csak néhány 
igazlelkű ember marad
Szerinted mi pusztíthat el egy olyan boldog társadal-
mat, mint amelyet a 4 Nefi ír le?

 4. Írd fel fejlécnek az „Egy boldog társadalom pusztu-
lása” kifejezést a szentírás-tanulmányozási naplódba, és 

rajzolj alá egy kört, ahogyan az első feladatban is tetted. Olvasd 
el a 4 Nefi 1:20, 23–24-et, és keresd ki, mi kezdte el feldúlni a 
nép boldogságát és békéjét. Írd bele a körbe, amit találtál.

Leírhatod Henry B. Eyring elnök, az Első Elnökség 
tagja, alábbi kijelentését a szentírásaidba a 4 Nefi 1:24 
mellé, vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba: „Az 
egység nagy ellensége a kevélység” (Szívünk egybefo-
nódik. Liahóna, 2008. nov. 70.). Szerinted miként lehet 
az egység ellensége a kevélység?

Az alábbi kijelentés Dieter F. Uchtdorf elnöktől az Első 
Elnökségből bepillantást nyújt a kevélységbe. Húzd alá 
azokat a kifejezéseket, amelyek elmagyarázzák, miért 
oly pusztító a kevélység.

„[A] kevélység bűnös dolog, mivel 
gyűlöletet vagy ellenségeskedést ébreszt, 
és szembeállít bennünket Istennel és 
felebarátainkkal. Lényegét tekintve a 
kevélység a hasonlítgatás bűne, mert bár 
általában azzal kezdődik, hogy »nézd, 

milyen csodálatos vagyok, és milyen nagyszerű 
dolgokat tettem!«, szinte mindig azzal végződik, hogy 
»éppen ezért jobb vagyok nálad«.

Amikor szívünk tele van kevélységgel, azzal igen 
súlyos bűnt követünk el, mivel megszegjük a két nagy 
parancsolatot [lásd Máté 22:36–40]. Az Istennek való 
hódolat és a felebarátunk iránt érzett szeretet helyett 
felfedjük hódolatunk és szeretetünk valódi tárgyát: a 
tükörben látott képet” (lásd A kevélység és a papság. 
Liahóna, 2010. nov. 56.).

 5. Olvasd el a 4 Nefi 1:25–27, 30–35, 38–45-öt, és ke-
resd ki azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek leírják 

a nép közötti kevélység hatásait. Írd fel e szavakat és kifejezése-
ket a 4. feladatban rajzolt kör köré a szentírás-tanulmányozási 
naplódban.

Az egyik igazság, melyet ezen eseményekből tanul-
hatunk, az, hogy a kevélység bűne viszályt szül és 
gonoszsághoz vezet. Leírhatod ezt a kijelentést a 
szentírásodba. Miként hathat ki egy-két ember kevély-
sége egy egész csoport boldogságára?

Gondold végig, hogy az alábbi esetekben kire lehet 
negatív hatással egy személy kevélysége:

• A Fiatal Nők osztályának egyik tagja nem akarja 
meghallgatni a tanító leckéjét arról, hogy milyen 
áldások származnak a Bölcsesség szavának való 
engedelmességből. Úgy érzi, nincs szüksége arra, 
hogy újra oktassák a Bölcsesség szaváról, így zavarja 
az órát és nem hajlandó közreműködni.

• Egy barát folyton gúnyolja vagy lenézi a csoport egy 
másik tagját, mert az illető öltözködése elárulja, hogy 
nincs sok pénze.

 6. Gondolkodj el, hogy jelen vannak-e a kevélység egyes 
elemei az életedben. Segíthet, ha eközben átnézed Ucht-

dorf elnök kijelentését. Fontold meg, mit tehetsz, hogy ellenállj a 
kevélységnek és segítséget kapj a családodban, kvórumodban, 
osztályodban vagy baráti körödben lévő egység és igazlelkűség 
növeléséhez. Jegyezd fel a gondolataidat és a célkitűzésedet a 
szentírás-tanulmányozási naplódban.

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

Tanulmányoztam a 4 Nefi 1-et, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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BEVEZETÉS  

Mormon KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Miközben Mormon könyvét tanulmányozod, értékes 
leckéket tanulsz Mormontól, aki annak ellenére is 
Jézus Krisztus hithű tanítványaként élt, hogy egész 
életében a gonoszság és az utálatosságok állandó 
látványa vette körül (lásd Mormon 2:18). Okulhatsz 
Mormon fia, Moróni szavainak tanulmányozásából is, 
aki bizonyságát tette az utolsó napi olvasóknak, hogy 
„Jézus Krisztus megmutatott nekem titeket, és én is-
merem cselekedeteiteket” (Mormon 8:35). Ezen írások 
tanulmányozása által megtanulhatod, miért fontos 
Jézus Krisztus evangéliumának parancsolatai és szövet-
ségei szerint élni.

Ki írta ezt a könyvet?
Mormon írta e könyv első hét fejezetét, rövid beszá-
moló gyanánt a korszak nefitáinak és lámánitáinak 
gonoszságáról és háborúiról. „Teljes beszámolót” is ké-
szített Nefi nagylemezein az élete során lezajlott ese-
ményekről. (Lásd Mormon 2:18; 5:9.) Amikor Mormon 
„mintegy tíz éves korban” volt, a feljegyzések írója, 
Ammáron, elmondta neki, hogy végül az ő felelőssége 
lesz, hogy lejegyezze „mindazokat a dolgokat, amiket 
e néppel kapcsolatban [megfigyelt]” (Mormon 1:2, 4). 
Körülbelül 24 évesen kapta meg Nefi lemezeit és ké-
szített „Ammáron szavai szerint feljegyzést” (Mormon 
2:17). Később Mormon elkezdte kivonatolni Nefi nagy-
lemezeit, melyek Lehitől Ammáronig tartalmazták a 
próféták és feljegyzésvezetők írásait. Élete végéhez 
közeledve Mormon a „Kumóra dombjában elrejtett[e] 
mindazon feljegyzéseket, melyeket [rá] bízott az Úr 
keze”, kivéve azt a néhány lemezt, melyet a fiának, 
Moróninak adott (Mormon 6:6). Ezután a lámániták 
elleni utolsó nagy csatában vezette a nefitákat. Mie-
lőtt Mormon elhunyt, arra utasította Morónit, hogy 
fejezze be a feljegyzését. Moróni tette hozzá azokat 
az írásokat, melyek e könyv 8–9. fejezeteit alkotják.

Hol és mikor íródott?
A Mormon 1–7-et Mormon valószínűleg Kr. u. 345 és 
Kr. u. 401 között írta (lásd Mormon 2:15–17; 8:5–6). Írá-
sát a nefiták és lámániták végső, Kumóra melletti nagy 
csatája után fejezte be (lásd Mormon 6:10–11). A Mor-
mon 8–9-et Mormon feltehetően Kr. u. 401 és Kr. u. 
421 között írta, miközben élete megóvása érdekében 
továbbvándorolt (lásd Mormon 8:4–6; Moróni 1:1–3).

28. RÉSZ: 2. NAP

Mormon 1–2
Bevezetés
Habár Mormon nagy gonoszság idején nőtt fel, úgy 
döntött, hogy hithű lesz. Hithűségének köszönhetően 
elhívták, hogy őrizze a nefiták feljegyzéseit. Amikor 
15 éves volt, Mormont „meglátogat[ta] az Úr, és… 
megízlel[te] és megismer[te] Jézus jóságát” (Mormon 
1:15). Ugyanabban az évben a nefiták őt nevezték 
ki seregeik élére (lásd Mormon 2:1). Arra vágyott, 
hogy segítsen a nefitáknak bűnbánatot gyakorolni, 
de szándékos lázadásuk miatt az Úr megtiltotta, hogy 
prédikáljon nekik. A nefiták elveszítették a Szentlelket 
és Isten más ajándékait, és csak saját erejükre támasz-
kodhattak a lámániták elleni csatákban.

Mormon 1:1–5
Mormonra bízzák a szent feljegyzéseket
Ha az emberek jellemeznének téged, mit szeretnél, 
milyen szavakkal tegyék?   
 

Mondták már rád, hogy mormon vagy? Mit jelent ne-
ked, ha valaki úgy jellemez téged, hogy mormon vagy?

Gordon B. Hinckley elnök a következőképpen beszélt 
a mormon becenévről, melyet néhányan Az Utolsó Na-
pok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaira utalva 
használnak:

„Bár néha sajnálom, hogy az emberek 
nem a rendes nevén nevezik ezt az 
egyházat, ugyanakkor boldog vagyok, 
hogy az általuk használt elnevezés 
felettébb megtisztelő, mert azzá tette egy 
figyelemreméltó ember és egy könyv, 

amely páratlan bizonyságot tesz a világ Megváltójáról.

Bárki, aki a szavait olvasva és azokon elmélkedve 
megismeri a Mormonnak nevezett embert; bárki, 
aki elolvassa a történelem eme becses leletét, melyet 
túlnyomórészt ő gyűjtött egybe és őrzött meg, rá fog 
jönni, hogy a mormon nem egy szégyenteljes szó, 
hanem a legnagyobb jót képviseli: a jót, amely Istentől 
ered” (“Mormon Should Mean ‘More Good,’” Ensign, 
Nov. 1990, 52–53).

Mormon, a próféta, olyan korban született, amikor 
szinte mindenki gonoszságban élt a földrészen. Ebben 
az időben egy Ammáron nevű próféta kapott parancsot 
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arra, hogy rejtse el a szent feljegyzéseket (lásd 4 Nefi 
1:47–49). Ammáron meglátogatta a 10 éves Mormont, 
és utasításokat adott neki a feljegyzésekkel kapcsolatos 
jövőbeli felelősségeire vonatkozóan. Olvasd el a Mor-
mon 1:2-t, és figyeld meg, milyen szavakkal és kifeje-
zésekkel jellemezte Ammáron az ifjú Mormont.

Az egyik szó, mellyel Ammáron Mormont jellemezte, 
a megfontolt volt. A megfontolt szó jelentése: komoly, 
igazlelkű vagy isteni. Ezt a magyarázatot odaírhatod a 
margóra a szentírásodban. Szerinted az élet mely te-
rületein vagy helyzeteiben kell megfontoltnak lenned? 
Fontos megérteni, hogy a megfontolt emberek is szó-
rakozhatnak és nevethetnek, de értik, mikor helyénvaló 
könnyednek, és mikor helyénvaló komolynak lenni.

Ammáron azt is mondta Mormonról, hogy „gyors 
megfigyelő” (Mormon 1:2). Szerinted mit jelent gyors 
megfigyelőnek lenni? David A. Bednar elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából elmagyarázta, hogy a megfigyelés 
szót két módon használják a szentírásokban:

„A gyors megfigyelőképesség (lásd Mormon 1:2) 
látszólag egyszerű és valószínűleg alulértékelt lelki 
ajándéka életbevágóan fontos számotokra és szá-
momra ebben a világban, melyben élünk és egyelőre 
élni is fogunk. […]

Kérlek, fontoljátok meg e fontos lelki ajándék jelentő-
ségét. A megfigyelés szónak – ahogyan a szentírásokban 

használják – két fő jelentése van. Az egyik azt jelzi: »fi-
gyelni«, »látni« vagy »észrevenni« – amint azt az Ésaiás 
42:20-ból tanuljuk. […]

A megfigyelés szó másik használata azt a jelentést 
takarja, hogy »engedelmeskedni« vagy »megtartani« 
– amint az a [Tan és a szövetségek 54:6]-ban nyilván-
valóvá válik. […]

Így amikor gyors megfigyelők vagyunk, akkor hala-
déktalanul figyelünk, illetve észlelünk, és engedelmes-
kedünk. E két alapvető összetevő – az odafigyelés és 
az engedelmeskedés – egyaránt lényeges egy gyors 
megfigyelőnél. És Mormon próféta lenyűgöző példája 
eme ajándék használatának” (“Quick to Observe,” 
Ensign, Dec. 2006, 31–32).

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba a gondo-
lataidat arról, hogy a gyors megfigyelőképesség jellemvo-

nása miként segíthetne a mindennapi életedben.

Olvasd el a Mormon 1:3–5-öt, és keresd ki, milyen 
utasításokat adott Ammáron Mormonnak. Mormon 
megfontoltsága és gyors megfigyelőképessége miként 
segíthet neki e felelősségeiben?

Mormon 1:6–19
Az Úr megtiltja Mormonnak, hogy prédikáljon, mert a nép 
szándékosan lázad fel
Veszítettél-e már el valaha valami nagyon értékeset? 
Az ifjú Mormon számos csatának volt szemtanúja a 
nefiták és a lámániták között, és látta, ahogy a közöt-
tük lévő hatalmas gonoszság elterjed a földön (lásd 
Mormon 1:6–13). Mivel a nefiták gonoszsága elhatal-
masodott, Mormon feljegyezte, hogy az Úr sok értékes 
ajándékát elveszítették.

 2. Rajzolj két oszlopot a szentírás-tanulmányozási nap-
lódban. Az egyik fejléce legyen: „Ajándékok, melyeket a 

nefiták elveszítettek”. Olvasd el a Mormon 1:13–14, 18-at, és ke-
resd ki, milyen ajándékokat vett el az Úr a nefitáktól. Sorold fel 
az első oszlopban, amit találtál. A másik oszlop fejléce legyen: 
„Miért vette el az Úr az ajándékait?” Olvasd el a Mormon 1:14, 
16–17, 19-et, és keresd ki, miért vette el az Úr az ajándékait a 
nefitáktól. Sorold fel a második oszlopban, amit találtál.

Ezekből a versekből azt tanulhatjuk, hogy a gonoszság 
és hitetlenség elűzi az Úr ajándékait és a Szentlé-
lek hatását. Habár a nefiták lázadása szélsőséges eset 
volt, e tantétel egyénileg is vonatkozik ránk, amikor 
engedetlenek vagyunk Isten bármely parancsolatával 
szemben.

Ha Mormon idejében éltél volna, a Mormon 1:13–
14, 18-ban említett mely isteni ajándék elvesztését 
bánnád a legjobban?   
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Olvasd el a Mormon 1:15-öt, és keresd ki, milyen élmé-
nyei voltak Mormonnak, miközben a többi nefita elve-
szítette a Szentlélek ajándékát és Isten más ajándékait. 
Szerinted Mormon miként volt képes lelki élményeket 
megélni, ha egyszer nagy gonoszság vette körül?

Mormon 2:1–15
Mormon a nefita seregeket vezeti, és bánkódik 
gonoszságuk miatt
Gondolkodj el a következő szituáción: Egy 30 éves férfi 
otthon él a szüleivel, és úgy dönt, nem keres munkát. 
Ehelyett a szülei munkájából él, és olyan haszontalan 
tevékenységekre vesztegeti ideje nagy részét, mint pél-
dául a videojátékozás. Hasonlítsd össze ezt az állapotot 
az ifjú Mormon jellemzésével, miközben a Mormon 2-t 
tanulmányozod.

Olvasd el a Mormon 2:1–2-t, és keresd ki, milyen fele-
lősséget ruháztak Mormonra, és hány éves volt, amikor 
ezt megkapta.

Nem sokkal azután, hogy kinevezték Mormont a 
nefita seregek vezérének, a lámánita hadsereg akkora 
erővel támadott a nefitákra, hogy a nefiták félel-
mükben visszavonultak. A lámániták egyik városról 
a másikra űzték őket, mígnem a nefiták egy helyre 
gyűltek össze. Végül Mormon hadserege képes volt 
ellenszegülni a lámánitáknak, és megfutamította őket 
(lásd Mormon 2:3–9).

 3. Olvasd el a Mormon 2:10–15-öt, kikeresve belőle a 
nefiták lelkiségének állapotát eme csatákat követően. Ez-

után válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányozási 
naplódban:
 a. Miért bánkódtak a nefiták?
 b. A Mormon 2:14 szerint miből tudta Mormon, hogy a bánatuk 
nem az igaz bűnbánat jele?
 c. Milyen különbséget látsz a Mormon 2:13–14-ben azok között, 
akik bűnbánatra vezető bánatot éreztek, és azok között, akiknek 
a bánata kárhozatra vitte őket (megálltak a fejlődésükben)?

Ezek a versek azt tanítják, hogy ha a bűneink feletti 
szomorúságunk bűnbánatra késztet, az oda vezet, 
hogy alázatos szívvel jövünk Krisztushoz. Továbbá 
azt a tantételt is jól illusztrálja, hogy az a szomorúság, 
amelyet csak a bűn következményei miatt érzünk, 
kárhozatba visz (vagy megakasztja az örök élet felé 
való haladásunkat).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Miként tanúsíthat egy bűnös ember világi bánatot – olyan 
bánatot, amely kárhozatra visz?

 b. Miként tanúsíthat egy bűnös ember olyan bánatot, amely 
bűnbánathoz vezet?

Gondolkodj el, miként reagálsz, amikor felismered, 
hogy hibát vagy bűnt követtél el. Ha alázatos szívvel 
jössz a Szabadítóhoz és bűnbánatot tartasz, békességet 
tapasztalhatsz, és megbékélhetsz Istennel.

Mormon 2:16–29
Mormon magához veszi a lemezeket, és feljegyzi népe 
gonoszságának beszámolóját
Miközben folytatódtak a lámániták elleni harcok, 
Mormon eljutott ahhoz a dombhoz, ahol Ammáron 
elrejtette a nefita feljegyzéseket. Elvitte onnan Nefi 
lemezeit, és elkezdte feljegyezni mindazt, amit gyer-
mekkora óta megfigyelt a népével kapcsolatban (lásd 
Mormon 2:16–18). Olvasd el a Mormon 2:18–19-et, és 
jelöld be azokat a kifejezéseket, amelyek leírják, milyen 
lelki állapotok közepette nőtt fel Mormon.

Annak alapján, amit Mormonról tanultál, szerinted 
miért tudta nyugodtan kijelenteni, hogy „az utolsó na-
pon felemeltetem” (Mormon 2:19)? (Ebben a szöveg-
környezetben az „utolsó napon felemeltetni” kifejezés 
azt jelenti, hogy felmagasztaltatni – celesztiális testtel 
feltámadni és Isten jelenlétébe kerülni, majd örökre 
Ővele maradni.)   
 

Mormon élete annak bizonyítéka, hogy még egy go-
nosz társadalomban is választhatjuk az igazlelkű 
életet.

Gondolkodj el a következő tanácson: „Felelős vagy 
a választásaidért. Isten törődik veled, és segíteni fog 
jó döntéseket hoznod, még akkor is, ha családod és 
barátaid helytelen módon használják az önrendelkezé-
süket. Legyen meg az erkölcsi bátorságod ahhoz, hogy 
szilárdan kiállj az Isten akarata iránti engedelmesség 
mellett még akkor is, ha egyedül kell kiállnod! Ha ezt 
teszed, követendő példát állítasz mások elé” (A fiatal-
ság erősségéért [füzet, 2011]. 2.).

 5. Írj egy olyan alkalomról a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amikor láttad, hogy az egyik barátod vagy 

családtagod szilárdan kiállt az Isten akarata iránti engedelmes-
ség mellett még akkor is, amikor mások nem. Azt is írd le, hogy 
ennek a személynek a példája, illetve Mormon példája miként 
nyújtanak segítséget számodra.

A Fiatal Nők jelmondata így szól: „Állj ki az igazságért 
és az igazlelkűségért!”. Akár fiatal nő vagy, akár fiatal 
férfi, gondolj az életed egy olyan konkrét területére, 
ahol még elkötelezettebben állhatsz ki amellett, ami 
helyes. Az Úr segíteni fog neked, miközben arra törek-
szel, hogy kiállj amellett, ami helyes, még akkor is, ha a 
körülötted lévők talán nem így tesznek.
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 6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

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

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

28. RÉSZ: 3. NAP

Mormon 3–6
Bevezetés
Miután visszavívták földjeiket a lámánitáktól, a nefiták 
ismét csatára készültek. Mormon könyörgött a ne-
fitáknak, hogy bánják meg a bűneiket, ők azonban 
inkább a saját erejükkel kérkedtek és bosszút esküdtek 
elesett testvéreikért. Mivel az Úr megtiltotta népének 
a bosszúállást, Mormon megtagadta, hogy a seregü-
ket vezesse, amely így vereséget szenvedett. Mivel a 
nefiták kitartottak gonoszságukban, Isten kiárasztotta 
rájuk ítéletét, és a lámániták elkezdték őket eltörölni a 
föld színéről. Végül Mormon visszatért, hogy a nefitá-
kat csatába vezesse, mivel azonban nem bánták meg 
a bűneiket, a lámániták elpusztították őket. Mormon 
gyászolta, hogy elestek, és hogy nem hajlandóak 
visszatérni Jézus Krisztushoz. Megjövendölte, hogy 
a nép feljegyzése az utolsó napokban fog előkerülni, 
és arra buzdította azokat, akik majd olvassák, hogy 
tartsanak bűnbánatot, és készüljenek fel saját ítéletükre 
Isten előtt.

Mormon 3–4
Mivel a nefiták gonoszsága nő, Mormon megtagadja, hogy 
vezesse a seregeiket, a lámániták pedig elkezdik lesöpörni 
a nefitákat a föld színéről
Érezted már valaha, hogy az Úr azt akarta, hogy vál-
toztass valamin az életedben? Szerinted bátorított arra, 
vagy segített megváltoztatnod valamit az életedben 
anélkül, hogy észrevetted volna?

Mormon idejében a nefiták gyakran nem vették észre 
vagy nem értékelték, ahogyan az Úr befolyásolta a 
lámániták elleni csatáikat. Miután a nefiták egyezséget 
kötöttek a lámánitákkal és a Gadianton rablókkal, az 
Úr lehetővé tette, hogy 10 évig éljenek összetűzések 
nélkül. Ezen évek alatt felkészültek fizikailag a jövőben 
várható támadásokra (lásd Mormon 2:28; 3:1).

Olvasd el a Mormon 3:2–3-at, és keresd ki, milyen 
fontosabb módon szerette volna az Úr, hogy a nefiták 

felkészüljenek a lámániták támadásaira. Hogyan rea-
gáltak a nefiták? A Mormon 3:3 alapján miért kímélte 
meg az Úr a nefitákat az addigi csatáikban, gonoszsá-
guk ellenére?   
 

Amint az a Mormon 3:4–8-ban feljegyzésre került, az 
Úr még további két csatában védte meg a nefitákat. Az 
egyik tanbéli igazság, melyet abból tanulhatunk, aho-
gyan az Úr foglalkozott a gonosz nefita nemzettel, az, 
hogy irgalmában az Úr elég lehetőséget ad nekünk 
a bűneink megbánására. Ezek a lehetőségek Isten 
türelméről és kedvességéről tanúskodnak, valamint 
azon vágyának bizonyítékai, hogy minden gyermeke 
úgy éljen, hogy érdemes legyen az engesztelés összes 
áldására.

 1. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban (a személyes naplódban is 

megválaszolhatod őket, ha a válaszok szentek vagy bizalmasak):
 a. Hogyan buzdított téged az Úr arra, hogy bűnbánatot tarts, és 
miként adott erre lehetőségeket? Mit tanít ez neked az Úr jelle-
méről?
 b. Mit tehetsz azért, hogy ne hagyd figyelmen kívül vagy ne ke-
ményítsd meg a szívedet e buzdítással szemben, ahogyan a nefi-
ták tették a Mormon 3:3-ban?

Az Úrtól érkező lehetőségek és változásra szólító 
hívások lehet, hogy gyakrabban jönnek az életedbe, 
mint felismernéd. Például érkezhetnek akkor, amikor 
veszel az úrvacsorából, vagy amikor érzed a Szentlélek 
sugalmazását, hogy jobbá tedd magad vagy szolgálj 
másokat. Ha figyelsz ezekre a lehetőségekre, és úgy re-
agálsz rájuk, hogy azonnal változást eszközölsz, akkor 
meghívod az Úr megváltó hatalmát az életedbe. Hogy 
megértsd a nefiták ellenállását az Úr azon próbálkozá-
saival szemben, hogy elérje őket, olvasd el a Mormon 
3:9–10-et, és keresd ki, hogyan reagáltak a lámániták-
kal szembeni többszöri győzelmükre.

Hogyan reagáltak a nefiták a lámániták felett aratott 
győzelmeikre? Olvasd el a Mormon 3:11–13-at, és ke-
resd ki, hogyan reagált Mormon a sereg azon esküjére, 
hogy bosszút állnak.

Mormon több mint 30 éven át vezette a nefita sere-
geket, nyilvánvaló gonoszságuk ellenére. Mit tanít a 
bosszúvágy súlyosságáról az a tény, hogy Mormon 
megtagadta akkor a sereg további vezetését?   
 

Olvasd el a Mormon 3:14–16-ot, és jelöld be azokat a 
kifejezéseket, amelyek megmutatják, mit tanított az Úr 
Mormonnak a bosszúállásról. Az egyik igazság, melyet 
ezekből a versekből tanulhatunk, az, hogy az Úr meg-
tiltja nekünk a bosszúállást.
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 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Akartál valaha is bosszút állni vagy visszaadni valakinek vala-
mit, amit ellened tett? Szerinted ez miért veszélyes vagy szegé-
nyes reakció? Szerinted kinek okozna nagyobb kárt a 
bosszúállásod?
 b. Miért kell az Úr kezében hagynunk az ítélkezést és a bosszú-
állást ahelyett, hogy a saját kezünkbe vennénk?

Habár tudjuk, hogy félre kell tennünk a bosszúállás 
érzését, és vágyunk is arra, hogy ezt tegyük, gyakran 
kihívást jelenthet legyőznünk az ilyen jellegű érzése-
ket. Miközben James E. Faust elnök, az Első Elnökség 
tagjának következő tanácsát olvasod, húzd alá azokat a 
kifejezéseket, amelyek segítenek tudnod, hogy miként 
győzheted le a bosszúállás érzését, amikor szembeke-
rülsz vele:

„Fel kell ismernünk, és be kell vallanunk 
a haraggal teli érzéseket. Alázatra van 
szükség, hogy ezt megtegyük, de ha 
letérdelünk, és megkérjük Mennyei 
Atyánkat, hogy hadd érezzük a megbo-
csátás érzését, Ő segíteni fog nekünk. Az 

Úr elvárja tőlünk, hogy a saját érdekünkben »minden 
embernek megbocsáss[unk]« [T&Sz 64:10], mert »a 
gyűlölet gátolja a lelki növekedésünket« [Orson F. 
Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Az Úr csak akkor 
nyújt vigaszt szívünknek, ha megválunk a gyűlölettől 
és a keserűségtől…

Amikor tragédia történik, nem szabad, hogy szemé-
lyes bosszúra törekedjünk, hanem szabad folyást kell 
engednünk az igazságnak, és tovább kell lépnünk. 
Nem könnyű továbblépni, és megtisztítani a szívünket 
a neheztelés fekélyétől. A Szabadító mindannyiunk 
számára becses békét kínál az Ő engesztelése által, 
ebben viszont csak akkor lehet részünk, ha hajlandóak 
vagyunk elvetni a harag, a gyűlölködés és a bosszú 
negatív érzéseit. Mindannyiunk számára, akik megbo-
csátunk »azoknak, a kik ellenünk vétkeztek« [Joseph 
Smith fordítás, Máté 6:13] – még azoknak is, akik sú-
lyos bűntetteket követtek el –, az engesztelés békét és 
vigaszt nyújt” (A megbocsátás gyógyító ereje. Liahóna, 
2007. máj. 69.).

Gondold át, hogyan alkalmazhatnád ezt a tanácsot, 
hogy el tudd engedni mindazt a neheztelést, haragot 
vagy rosszindulatot, melyet esetleg másokkal szemben 
érzel.

Miután megtagadta a nefita seregek vezetését, Mor-
mon azokhoz kezdett el írni, akik majd az utolsó 
napokban olvassák a szavait. Azt akarta, hogy mind-
annyian megbánjuk a bűneinket, és felkészüljünk arra, 
hogy „Krisztus ítélőszéke előtt [álljunk]” (lásd Mor-
mon 3:18–22).

Olvasd el a Mormon 4:1–2-t, és figyeld meg, mi történt 
a nefita sereggel, amikor bosszút akartak állni a lámá-
nitákon. Olvasd el a Mormon 4:4-et, és keresd ki, miért 
nem győztek a nefita seregek. Olvasd el a Mormon 
4:5-öt, és keress igazságokat arra vonatkozóan, hogy 
milyen következményei vannak, ha valaki megmarad a 
gonoszságban. Mit találtál?   
  
 

Az egyik igazság, melyet láthattál, az, hogy Isten 
ítéletei utolérik a gonoszokat. Gyakran „gonoszok 
által büntettetnek meg a gonoszok” (Mormon 4:5). A 
gonoszok elutasítják Isten segítségét, és megtagadják, 
hogy az Ő isteni védelmét keressék. Olvasd el a Mor-
mon 4:11–14, 18-at, és figyeld meg, miként áradtak ki 
Isten ítéletei a nefitákra.

 3. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban:

 a. Véleményed szerint mi a legszomorúbb a nefiták helyzetében 
a Mormon 3–4-ben?
 b. A ma eddig tanult tanok vagy igazságok miként kapcsolód-
hatnak egymáshoz? (Gondolj a bűnbánat, a bosszúállás és Isten 
ítéletei közötti kapcsolatra.)

Gondold át, az Úr vajon mit szeretne, mit tegyél, hogy 
alkalmazd ezeket az igazságokat.

Mormon 5–6
Mormon úgy dönt, hogy ismét vezeti a nefita sereget, ám 
a lámániták győzedelmeskednek; Mormon gyászolja népe 
pusztulását
Vajon van különbség a között a bánat között, mely egy 
igazlelkű életet élt ember halálát kíséri, és a között a 
bánat között, amely egy gonosz életet élt ember halálát 
kíséri? Szerinted mi a különbség?

Több mint 13 évvel azután, hogy megtagadta a nefita 
seregek vezetését, Mormon ismét átvette a parancs-
nokságot. Mindazonáltal remény nélkül vezette őket, 
mert a nép nem tartott bűnbánatot, és nem hívta 
segítségül az Urat. Miután visszaverték a lámániták 
néhány támadását, a nefiták elmenekültek. Azok, akik 
nem menekültek elég gyorsan, el lettek pusztítva. Mor-
mon levelet írt a lámániták királyának, arra kérve, hogy 
adjon időt a nefitáknak egy végső csatára összegyűlni 
(lásd Mormon 5:1–7; 6:1–6).

Olvasd el a Mormon 6:7–11-et, és próbáld meg meg-
érteni Mormon bánatát, melyet akkor érzett, amikor 
tanúja volt népe pusztulásának. Szerinted miért lehet 
félelmetes a halál azoknak, akik gonoszul élnek?   
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 4. Olvasd el a Mormon 6:16–22-t, majd válaszolj a kö-
vetkező kérdésekre a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Miért buzdítanak minket a próféták, a vezetők és a szülők oly 
szorgalmasan arra, hogy tartsunk bűnbánatot?
 b. Hogyan segít neked az Úr kitárt karjának reménye a bűnbá-
natodban? (Lásd Mormon 6:17.)

Gondolkodj el, vajon van-e bármi jelenleg az életed-
ben, amit az Úr szeretne, hogy megbánj. Írhatsz erről a 
személyes naplódba, és kitűzhetsz célokat a megvaló-
sítására.

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

Tanulmányoztam a Mormon 3–6-ot, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

28. RÉSZ: 4. NAP

Mormon 7:1–8:11
Bevezetés
A nefiták és lámániták közötti végső csatát követően 
Mormon megírta a Mormon könyve idején élő népek 
majdani leszármazottai számára annak fontosságát, 
hogy tudják, kik ők és mit kell tenniük, hogy megsza-
badíttassanak. Ellenségei majdani leszármazottai iránti 
nagy szeretetében Mormon annak fontosságáról taní-
tott, hogy kövessék Jézus Krisztus evangéliumát, mert 
így „jó lesz nektek az ítélet napján” (Mormon 7:10). 
Mormon halálát követően Moróni egyedül maradt, 
hogy népe pusztulásáról írjon.

Mormon 7
Mormon végső bizonyságában arra inti a lámániták 
maradékát, hogy higgyenek Jézus Krisztusban és kövessék 
az Ő evangéliumát
A Mormon 6-ban azt tanultad, hogy a lámánitákkal 
folytatott végső csatában 230 000 nefita esett el. Kép-
zeld el, milyen lehet, hogy te túlélsz egy ilyen hatalmas 
csatát, de a barátaid és a családod nem. Milyen érzé-
seid lennének azoknak a leszármazottaival szemben, 
akik megölték a szeretteidet és legyőzték a nemzete-
det? Olvasd el a Mormon 7:1–4-et, és figyeld meg, mit 
írt Mormon a lámániták leszármazottainak.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Mit akart Mormon, mit tudjanak a lámániták és a leszárma-
zottaik?
 b. Hogyan hasonlítható ez ahhoz, ahogyan szerinted te éreztél 
volna azon emberek leszármazottai iránt, akik megölték a bará-
taidat és a családodat az imént elképzelt szituációban?
 c. A Szabadító mely tulajdonságát látod megnyilvánulni Mor-
monnak az ellenségeihez intézett válaszából?

Mormon folytatta írását a lámániták leszármazottai-
hoz. Olvasd el a Mormon 7:5–7-et, és jelölj be legalább 
három igazságot, melyre Mormon a lámániták leszár-
mazottait intette, hogy higgyenek a Szabadítóról, Jézus 
Krisztusról.

 2. Válaszd ki az egyiket azon igazságok közül, melyeket 
Jézus Krisztusról találtál, és írd le a szentírás-tanulmányo-

zási naplódba, hogy az e tanba vetett hited milyen hatással volt 
az életedre.

Mormon valószínűleg jogosnak ítélte volna, hogy kár-
hoztató szavakat írjon azoknak a lámánitáknak, akik 
oly sok embert megöltek a népéből, ám az igazságról 
való tudása miatt azért írt, hogy megtanítsa nekik, mit 
kell tenniük (és tennünk), hogy bűntelenek legyünk 
Isten előtt az ítélőszéknél. Olvasd el a Mormon 7:8–10-
et, és keresd ki, miről tett Mormon bizonyságot, mit 
kell tennünk. Ezeket be is jelölheted a szentírásodban.

Ezek a versek azt tanítják, hogy az Úr mindenkinek 
szabadítást kínál, és megváltja azokat, akik elfo-
gadják evangéliuma tantételeit és szertartásait. 
E tantételt beleírhatod a szentírásodba. Figyeld meg, 
hogy Mormon azt tanította, hogy a szentírások tanul-
mányozásán keresztül tudjuk meg, hogyan éljünk e 
tantétel szerint (lásd Mormon 7:8). Segíthet, ha érted, 
hogy az „ebben a feljegyzésben” kifejezés a Mormon 
könyvére utal, az „abban a feljegyzésben is, mely a 
zsidóktól jut el a nemzsidókhoz” kifejezés pedig a Bib-
liára. Hasonlóképpen a Mormon 7:9-ben az „ebben” 
kifejezés a Mormon könyvére, az „abban” pedig a 
Bibliára utal. Ezeket be is jelölheted a szentírásodban.

Amint befejezed a Mormon 7-et, szánj egy percet arra, 
hogy elgondolkodj Mormon jószívűségről és krisztusi 
könyörületről mutatott példáján, ahogy reményteli és 
bátorító üzenetet írt ádáz ellenségei leszármazottainak.

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba a követ-
kező kérdésről alkotott gondolataidat: Hogyan tudom 

Mormon példáját követni és úgy bánni másokkal – beleértve azo-
kat is, akik rosszul bánnak velem –, hogy az az ő örök értéküket 
tükrözze?
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Mormon 8:1–11
Moróni apja haláláról, népe pusztulásáról, valamint 
egyedüli életben maradásáról ír
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor egyedül voltál. 
Milyen érzés volt egyedül lenni? Képzeld el, milyen 
lenne, ha sok évig lennél egyedül.

Figyeld meg a fejezet összefoglalókban vagy a lap alján 
lévő dátumokat Mormon 7. és 8. fejezeteinél. Hány 
év telt el aközött, hogy Mormon leírta utolsó szavait 
a 7. fejezetben és Moróni elkezdett írni a lemezekre a 
8. fejezetben? --------------------

Olvasd el a Mormon 8:1–2-t, és keresd ki, mi történt a 
kumórai nagy csata után. Ezután olvasd el a Mormon 
8:3–9-et, és jelöld be azokat a kifejezéseket, amelyek 
Mormon körülményeit írják le népe pusztulása után. 
Gondolkozz el, te hogyan éreznéd magad hasonló 
körülmények között.

Gondolj egy olyan alkalomra, amikor egyedül érezted 
magad a hitelveidben vagy a normáidban. A Szabadító 
követése és parancsolatainak betartása iránti elkötele-
zettséged nőtt, stagnált vagy csökkent ezen idő alatt? 
Miért?

Nézd meg még egyszer a Mormon 8:1, 3-at, és keresd 
ki, Moróni minek a megtétele mellett határozta el ma-
gát a körülményeitől függetlenül. Moróni jól példázza, 
hogy amikor egyedül vagy, akkor is választhatod 
azt, hogy hithű maradsz. Ezt az igazságot beleírhatod 
a szentírásodba.

Mások is vannak a Mormon könyvében, akik Moróni-
hoz hasonlóan hithűek maradtak még akkor is, amikor 
egyedül voltak. Abinádi egyedül állt és tett bizonyságot 
Noé király és az ő papjai előtt (lásd Móziás 12–17). 
Alma volt az egyetlen pap, aki hitt Abinádi szavainak 
és megpróbálta megvédeni őt (lásd Móziás 17:1–4).

Richard G. Scott elder a következő történetet osztotta 
meg egy fiatal férfiról, aki úgy döntött, hithű marad, 
bár egyedül volt:

„[Nézzük meg e] fiatalember példáját! Az 
évek során figyeltem, hogyan tanították 
szülei csecsemőkorától fogva Isten 
parancsolatainak rendíthetetlen betartá-
sára. Példamutatással és szavak által 
nevelték őt, a többi gyermekkel együtt, az 

igazságban. Ösztönözték az önuralom kifejlesztését és 
a méltó célok eléréséért hozott áldozatokat. Ez a 
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fiatalember az úszást választotta, hogy jellemébe 
beépítse ezeket a tulajdonságokat. A kora reggeli 
edzések önfegyelmet és áldozathozatalt igényeltek. 
Idővel kiválóságra tett szert ebben a sportban.

Ekkor jöttek a kihívások – például úszóbajnokság 
vasárnap. Elmegy rá? Vajon a »vasárnap nem úszom« 
szabály alóli kivételként tekint-e erre, hogy segítsen 
csapatának bajnokságot nyerni? Nem, még az erős 
csapattársi ráhatás ellenére sem engedett. Nevezték 
mindennek, még fizikailag is bántalmazták. Ő azonban 
nem engedett. A barátaitól érkező elutasítás, a magány 
és a nyomás, a szomorúság és a könnyek időszakaihoz 
vezetett. Ő azonban nem engedett. Saját tapasztalat-
ból tanulta meg azt, amit mindannyiunknak meg kell 
tanulnunk: Pál Timótheusnak adott tanácsának való-
ságát: »De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni 
Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak« (2 Timótheus 
3:12). Az évek során e következetes, igazlelkű élet – 
időnként nagy kihívások között hozott helyes döntések 
százainak szövevénye – erős és sok mindenre képes 
jellemet alakított ki. Most, misszionáriusként, tisztelik 
a társai, mert tud dolgozni, mert ismeri az igazságot, 
mert nem ingadozik az odaadása, mert [eltökélte], 
hogy megosztja az evangéliumot. Akit korábban eluta-
sítottak a társai, most tisztelt vezetője lett a társainak” 
(Először, ami első. Liahóna, 2001. júl. 8.).

Olvasd el a Mormon 8:10–11-et, és keress legalább egy 
módot, ahogyan az Úr támogatta Morónit és Mormont 
(halála előtt) nehéz körülményeik idején. Thomas S. 
Monson elnök alábbi bátorítása segíthet azon elha-
tározásodban, hogy hithű maradj még akkor is, ha 
egyedül vagy:

„Mindennapi életünk során szinte 
elkerülhetetlen, hogy hitünk próbára ne 
tétessen. Néha talán azon kapjuk magun-
kat, hogy mások körében állunk, és mégis 
kisebbségben vagyunk, sőt, talán egyedül 
maradunk azt illetően, hogy mi elfogad-

ható, és mi nem. Rendelkezünk-e vajon az erkölcsi 
bátorsággal, hogy szilárdan kiálljunk hitelveinkért, még 
akkor is, ha ehhez egyedül kell állanunk? […]

Legyünk mindig bátrak és készek kiállni azért, ami-
ben hiszünk, és ha ennek során egyedül kell állanunk, 
tegyük meg bátran, erőt merítve abból a tudásból, hogy 
valójában soha nem vagyunk egyedül, amikor Mennyei 
Atyánk oldalán állunk” (Bátran állj magad! Liahóna, 
2011. nov. 60., 67.).

 4. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

 a. Kit ismersz még, aki példát mutat abban, hogy hithűen áll, 
bár egyedül van?
 b. Monson elnök kijelentése miként segít neked meghoznod azt 
az elhatározást, hogy hithű maradsz még ha egyedül is leszel?

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

Tanulmányoztam a Mormon 7:1–8:11-et, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

29. RÉSZ: 1. NAP

Mormon 8:12–41
Bevezetés
Miután írt népe megsemmisüléséről és apja haláláról, 
Moróni megjósolta a Mormon könyve előkerülését, 
és figyelmeztette azokat, akik elutasítják azt. Moróni 
látta, hogy a nefita feljegyzés a nagy gonoszság napján 
kerül elő, amikor sokan jobban szeretik majd a világi 
javaikat, mint Istent. Bizonyságát tette, hogy a Mormon 
könyve nagy értéket fog képviselni (lásd Mormon 8:14) 
az utolsó napokban fennálló, lelkiséget veszélyeztető 
állapotok közepette.
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Mormon 8:12–32
Moróni megjövendöli a Mormon könyve napvilágra 
kerülését
Írd le, miket tartasz az általad kapott eddigi legnagy-
szerűbb ajándékoknak:   
  
 

Egy pillanatra gondolkodj el, miért jelentettek áldást 
számodra ezek az ajándékok.

Olvasd el a következő kijelentést Ezra Taft Benson 
elnöktől: „Szeretnék szólni az egyik legjelentősebb 
ajándékról, amelyet az újkori időkben a világ kapott. 
Egy olyan ajándékra gondolok, amely fontosabb, mint 
bármely találmány, amely az ipari és technikai forra-
dalmak nyomán született. Ez az ajándék becsesebb az 
emberiség számára, mint akár a modern orvostudo-
mány számos csodálatos eredménye. Nagyobb érték-
kel bír az emberiség számára, mint a repülés vagy az 
űrutazás kifejlesztése. Az ajándék, amiről beszélek, a   
 .”

Szerinted milyen ajándékra utalhatott Benson elnök?   
 

Moróni tanított erről az ajándékról a Mormon 8-ban. 
Olvasd el a Mormon 8:12–14-et, hogy megtudd, mi ez 
az ajándék. Az „ezt a feljegyzést” kifejezés a Mormon 
könyvére utal. Az ajándék, melyről Benson elnök beszélt, 
a Mormon könyve (lásd “The Book of Mormon—Keys-
tone of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 4). Írd be Ben-
son elnök kijelentésének végére, hogy Mormon könyve.

Fusd át még egyszer a Mormon 8:12–14-et, és keresd 
ki, mit tanított Moróni a Mormon könyve értékéről. Mit 
tanított a lemezek anyagi értékéről? Moróni elmagya-
rázta, hogy noha az Úr nem engedi, hogy a lemezeket 
anyagi meggazdagodás céljából használják, a lemeze-
ken lévő írások hatalmas értékkel bírnak.

Az, ahogyan a Mormon könyve napvilágra került, 
segíthet megértenünk e könyv fontosságát. Olvasd el a 
Mormon 8:15–16-ot, és keresd ki, mit tanított Moróni 
arról, hogy a Mormon könyve miként fog napvilágra 
kerülni.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent, hogy a Mormon könyvét csak olyan em-
ber hozhatja napvilágra, aki Isten dicsőségére tekintő szemmel 
teszi azt (lásd Mormon 8:15)?
 b. Mit jelent neked, hogy a Mormon könyvét „Isten hatalma ál-
tal” hozzák napvilágra (Mormon 8:16)? Milyen érzéseid vannak 
a Mormon könyvével kapcsolatban, amikor Moróni szavait olva-
sod a Mormon 8:16-ban?

Moróni figyelmeztette azokat, akik elítélik vagy ellen-
zik a Mormon könyvét. Keresd meg ezeket a figyel-
meztetéseket, miközben a Mormon 8:17–22-t olvasod. 
Miért fontos számodra tudni, hogy „az Úr örök céljai-
nak tovább kell gördülnie, míg minden ígérete be nem 
töltetik” (Mormon 8:22)?

Moróni elmagyarázta, hogy az Úr szövetséget kötött 
„az előtt[e] eltávozott szentek[kel]” (Mormon 8:23) – 
többek között olyan prófétákkal, mint Nefi, Jákób, Énós 
és Alma. Az Úr szövetségben fogadta, hogy az utolsó 
napokban napvilágra hozza e próféták szavait. Mi-
közben a Mormon 8:23–25-öt tanulmányozod, figyeld 
meg, kikért imádkoztak ezek a próféták.

E próféták a „testvéreikért” imádkoztak (Mormon 
8:24), azaz a lámánitákért és a leszármazottaikért. 
Imádkoztak továbbá azért a személyért is, aki majd 
„ezen dolgok[at] előhoz[za]” az utolsó napokban 
(Mormon 8:25; lásd még Mormon 8:16), vagyis Joseph 
Smith prófétáért, akit kiválasztottak, hogy előhozza a 
Mormon könyvét a világnak ezekben az utolsó napok-
ban (lásd T&Sz 3:5–10). Az ősi próféták közül sokan 
tudtak Joseph Smithről, és imádkoztak azért, hogy 
sikerüljön lefordítania és kiadnia a Mormon könyvét, 
betöltve ezzel Isten céljait (lásd Mormon 8:22, 24–25; 
T&Sz 10:46).

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke, így beszélt arról a szerepről, melyet Joseph Smith 
betöltött a Mormon könyve napvilágra hozatalában:

„Az a feltételezés, hogy [Joseph Smith] 
alkotta [a Mormon könyvét], minden 
segítség és sugalmazás nélkül, ostobaság.

Az igazság egyszerűen az, hogy Isten 
prófétája volt. Semmivel sem több, és egy 
hajszállal sem kevesebb!
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A szentírások nem annyira Joseph Smithtől származ-
tak, mint inkább rajta keresztül. Ő volt a csatorna, 
amelyen keresztül megadattak a kinyilatkoztatások. 
Ettől eltekintve átlagos ember volt, ahogyan az ősi idők 
prófétái voltak, és korunk prófétái is azok. […]

Joseph Smith próféta iskolázatlan tanyasi gyerek volt. 
Néhány korai levelét eredetiben olvasva látszik, hogy 
kissé csiszolatlan volt, mind helyesírás, mind nyelvtan, 
mind kifejezésmód tekintetében.

Az, hogy a rajta keresztül érkező kinyilatkoztatások 
bárminemű irodalmi kifinomultsággal bírtak, valóban 
csoda” (“We Believe All That God Has Revealed,” 
Ensign, May 1974, 94).

Képzeld azt, hogy te vagy Moróni, aki körülbelül 1600 
évvel ezelőtt élt, és Isten hatalma által lehetőséget 
kapott, hogy láthassa napjainkat. Olvasd el a Mormon 
8:35-öt, és gondolkozz el, szerinted milyen korunk lelki 
állapota. Ezután olvasd el a Mormon 8:26–32-t, mely 
Moróni prófétai leírását tartalmazza arról az időről, 
amikor a Mormon könyve napvilágra kerül – vagyis 
napjainkról.

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódba írj le kettőt 
vagy többet azon jellemzők közül, melyeket Moróni hasz-

nált napjaink leírására. Továbbá írd le, szerinted miért érdekesek, 
és miként vonatkoznak napjainkra ezek a jellemzők.

A Mormon könyvével kapcsolatban Ezra Taft Benson 
elnök ezt tanította:

„Elsősorban a Mormon könyvére kell 
összpontosítani a tanulmányozásunkat, 
[mert] az napjainkra íratott. A nefitáknak 
soha nem volt meg ez a könyv, és az ősi 
lámánitáknak sem. Nekünk szánták. […]

A Mormon könyve minden fő írója bi-
zonyságot tett arról, hogy eljövendő nemzedékeknek 
ír. […]

Ha látták napjainkat és azon dolgokat választották 
ki, amelyek leginkább értékesek lesznek számunkra, 
vajon nem így kell-e tanulmányoznunk a Mormon 
könyvét? Állandóan fel kellene tennünk magunknak 
a kérdést: »Miért sugalmazta az Úr Mormonnak (vagy 
Moróninak vagy Almának), hogy vegye bele ezt a 
feljegyzésébe? Milyen leckét tanulhatok meg ebből, 
ami segíteni fogja az életemet ezekben a napokban és 
ebben a korban?«” (“The Book of Mormon—Keystone 
of Our Religion,” 6).

 3. Hogy elgondolkodj, neked személyesen miért értékes 
a Mormon könyve, válaszold meg a következő kérdéseket 

a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Gondolkodj el, mennyire pontosak Moróni jövendölései nap-
jaink körülményeiről (lásd Mormon 8:26–32). Mit tanítanak ezek 
a jövendölések neked arról, hogy milyen értékkel bír a Mormon 
könyve a mi időnkben?
 b. Szerinted a Mormon könyve miért „az egyik legjelentősebb 
ajándé[k], amelyet az újkori időkben a világ kapott”, ahogyan 
azt Ezra Taft Benson elnök tanította? (“The Book of Mormon—
Keystone of Our Religion,” 4).
 c. Mit válaszolnál, ha egy barátod megkérdené tőled, hogy mi-
ért fontos számodra a Mormon könyve?

Mormon 8:33–41
Moróni látja az utolsó napokat, és elítéli napjaink lelki 
gonoszságát
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor észrevetted, 
hogy valaki szükséget szenved – hogy valakinek fizikai, 
érzelmi, társasági vagy lelki szükséglete van. Gondold 
át, mit tettél akkor, vagy mit tehettél volna, hogy segíts 
annak az embernek. Miért döntöttél úgy, hogy segítesz 
vagy nem segítesz neki? Szerinted miért van az, hogy 
az emberek néha nem segítenek a szükséget szenvedő 
embereknek?

Olvasd el a Mormon 8:36–41-et, és keresd ki, Moróni 
milyen okokat sorolt fel arra, hogy az emberek az 
utolsó napokban miért nem segítenek majd a szüksé-
get látókon. Ezeket az okokat be is jelölheted a szent-
írásodban. Segíthet, ha érted, hogy a felékesít szó azt 
jelenti, hogy „szebbé tesz” vagy „díszít”.

Milyen példái vannak ma annak, hogy a fiatalok 
inkább a pénzen megvásárolható dolgokat szeretik, 
és inkább világi törekvéseik vannak, mint hogy Jézus 
Krisztus igaz tanítványai legyenek? Tanulmányozd a 
Mormon 8:38, 41-et, és keresd ki, milyen következmé-
nyekkel kell az embereknek szembenézniük a kevély-
ségük, a gonoszságuk, 
valamint a szegények és 
szükséget látók elhanya-
golása miatt.

 4. Írd egy olyan tan-
tételt a szentírás-ta-

nulmányozási naplódba, mely 
összefoglalja, amit a Mormon 
8:36–41-ben tanultál.

Az ezekben a versekben 
tanított tantételek egyike 
például így hangzik: Is-
ten előtt kell felelnünk 
azért, ahogyan a szegé-
nyekkel és szükséget 
látókkal bánunk.

Ha célokat tűzöl ki a tanultak 
alkalmazására, az segíthet 
hittel cselekedned, még 
többet magadévá tenned a 
tanultakból, és lelkileg fej-
lődnöd. Törekedj a Szentlélek 
útmutatására a céljaid kitű-
zésében. Győződj meg arról, 
hogy a céljaid erőfeszítést 
követelnek, ám reálisak és 
elérhetőek. Írd le konkrétan, 
hogy mit fogsz tenni, mikorra 
tervezed, hogy megteszed, és 
hogyan szeretnéd megtenni.

Célok kitűzése a 
tanultak alkalmazására
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 5. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Melyek a leggyakoribb szükségletek – 

fizikai, szociális, érzelmi vagy lelki – a fiatalok között az 
iskoládban vagy a közösségedben? Ezután gondolkodj el, mit te-
hetnél a következő héten azért, hogy törődj valakinek a szükség-
letével. Írd le ezt a célkitűzésedet a szentírás-tanulmányozási 
naplódban.

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

Tanulmányoztam a Mormon 8:12–41-et, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

29. RÉSZ: 2. NAP

Mormon 9
Bevezetés
Moróni azzal zárta atyja feljegyzéseit, hogy felhívta a 
Jézus Krisztusban nem hívőket arra, hogy bűnbána-
ton keresztül forduljanak Istenhez. Azt tanította, hogy 
Isten a csodák Istene, aki nem változik. Azt is tanította, 
hogy a csodák csak akkor szűnnek meg, amikor az 
embereknek már nincs hitük. Arra buzdította az egész 
emberiséget, hogy imádkozzon az Atyához Jézus 
Krisztus nevében, hogy elnyerjék azokat a dolgokat, 
amelyekre szükségük van.

Mormon 9:1–6
Moróni bűnbánatra szólítja azokat, akik nem hisznek Jézus 
Krisztusban
Képzeld el, mire gondolnál vagy mit éreznél, ha ma 
léphetnél be Isten jelenlétébe. Szerinted a gonosz em-
berek hogyan éreznék magukat a jelenlétében? Olvasd 
el a Mormon 9:1–5-öt, és figyeld meg, hogy Moróni 
leírta, mi történik majd, amikor az emberek, akik úgy 
döntenek, hogy nem hisznek Jézus Krisztusban, végül 
Isten színe elé kerülnek.

Joseph Fielding Smith elnök elmagyarázta, hogy sokan 
tévesen úgy vélik, akkor is jól érezhetik majd magukat 
Isten jelenlétében, ha nem bánták meg a bűneiket:

„Nem lehet szabadítás bűnbánat nélkül. 
Bűneiben az ember nem léphet be Isten 
királyságába. Nagy következetlenség 
lenne, ha bűneiben bárki az Atya jelenlé-
tébe jöhetne, vagyis ha az Isten jelenlété-
ben lakhatna. […]

Úgy vélem, hogy számosan vannak a földön olyanok, 
és sokan közülük talán az egyház tagjai – de legalábbis 
néhányan közülük az egyház tagjai –, akik úgy gon-
dolják, hogy kedvükre élhetik az életüket, megszegve 
az Úr parancsolatait, és ennek ellenére végül beléphet-
nek a jelenlétébe. Úgy gondolják, hogy talán majd a 
lélekvilágban fognak bűnbánatot tartani.

Érdemes lenne elolvasniuk Moróni ezen szavait: »Azt 
gondoljátok, hogy ismerve saját bűnötöket vele [Krisz-
tussal] lakhattok majd? Azt gondoljátok, hogy bol-
dogok lehetnétek, együtt lakni ezzel a szent Lénnyel, 
amikor lelketeket bűnötök tudata kínozza, mivel 
mindig visszaéltetek a törvényeivel?

Íme, azt mondom nektek, nyomorultabbak lennétek, 
ha úgy laknátok együtt egy szent és igazságos Isten-
nel, hogy ismeritek előtte való szennyességeteket, 
mintha az elkárhozott lelkekkel laknátok a pokolban. 
Mert íme, amikor odajuttok, hogy látjátok mezítelen-
ségeteket Isten előtt, és Isten dicsőségét is, valamint 
Jézus Krisztus szentségét, akkor az majd kiolthatatlan 
tűz lángját gyújtja meg rajtatok« [Mormon 9:3–5]” 
( Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 2:195–96).

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Szerinted miért rossz dolog várni a 

bűnbánattal ebben az életben, abban a hitben élve, hogy majd 
bűnbánatot tarthatsz a következő életben? (Válaszodban felhasz-
nálhatod a Mormon 9:1–5; Alma 12:14 és Alma 34:32–34-ben 
tanultakat.)

Olvasd el a Mormon 9:6-ot, és keresd ki, mit kell ten-
niük a „hitetleneknek”, hogy elkerüljék a Moróni által 
leírt gyötrelmet. A Mormon 9:6-ban megjelölheted 
azokat a szavakat, amelyek azon emberek állapotát 
jellemzik, akik Istenhez fordulnak és a megbocsátását 
kérik. Ebből a versből azt tanuljuk, hogy: Ha bűn-
bánatot tartunk és Istent szólítjuk, szeplőtelenül 
léphetünk majd az Ő jelenlétébe. Leírhatod ezt a 
tantételt a szentírásodba vagy a szentírás-tanulmányo-
zási naplódba.

 2. Írj néhány mondatot a szentírás-tanulmányozási nap-
lódban arról, hogy szerinted hogyan éreznéd magad Isten 

jelenlétében, ha tudnád, hogy a Szabadító engesztelése által 
tiszta és szeplőtlen lettél.

Bűnbánat és igazlelkű élet által felkészülhetsz, hogy 
jól érezhesd magad az Úr jelenlétében. Gondolkozz el, 
mi a legfontosabb dolog, amit most megtehetsz, hogy 
felkészülj az Istennel való találkozásra.
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Mormon 9:7–20
Moróni kijelenti, hogy Isten csodákat visz véghez, és 
megválaszolja a hithűek imáit
Voltál már tanúja vagy részese egy csodának? Írd le, 
hogy szerinted mi a csoda szó jelentése:   
  
 

Keresd ki a csoda szót a Kalauz a szentírásokhoz 
részből, és pontosítsd vagy egészítsd ki az általad írt 
definíciót. Szerinted ma miért nem hisznek egyesek a 
csodákban?

Ahogyan a Mormon 9:7–8-ban feljegyzésre került, 
Moróni írt az utolsó napokban élő azon embereknek, 
akik tagadják, hogy Isten él, hogy Ő ad kinyilatkoztatá-
sokat, és kitölti ajándékait a hithűekre. Moróni erőtel-
jesen tanította, hogy Isten létezik, és hogy Ő ugyanaz 
„tegnap, ma és mindörökké” (Mormon 9:9). Továbbra 
is művel csodákat a hithű emberek között, korszaktól 
függetlenül. Olvasd el a Mormon 9:9–11, 15–19-et, és 
keresd ki, mit tanított Moróni Isten természetéről, hogy 
segítsen az embereknek hinni abban, hogy Isten még 
mindig művel csodákat.

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit 
tanultál Isten természetéről a Mormon 9:9–11, 15–19-

ből. Továbbá válaszold meg a következő kérdést: Mit tanítanak 
neked ezek a versek Isten arra való hajlandóságáról és képessé-
géről, hogy csodákat vigyen véghez ma az emberek életében?

Olvasd el a Mormon 9:20-at, és keresd ki, néhány em-
ber miért nem tapasztal meg csodákat.

Moróni szavai, melyek a Mormon 9:9–19-ben kerül-
tek feljegyzésre, ezt a tantételt tanítják: Mivel Isten 
változatlan, csodákat fog véghezvinni a gyermekei 
hite szerint. E tantételt beleírhatod a szentírásodba, a 
Mormon 9:19–20 mellé.

Számos különböző módon tapasztalhatjuk meg Isten 
csodás hatalmát az életünkben. Miután felidézett né-
hányat a szentírásokban leírt nagyszerű csodák közül, 
Sydney S. Reynolds nőtestvér, aki az Elemi általános 
elnökségében szolgált, ezt tanította:

„E »hatalmas csodákkal« egyenlő fontossággal bír-
nak azok a kisebb, »személyes csodák«, amelyek arra 
tanítanak mindannyiunkat, hogy higgyünk az Úrban. 
Akkor érkeznek el hozzánk ezek, amikor életünkben 
felismerjük a Lélek késztetéseit és hallgatunk rá-
juk. […]

Hiszem, hogy mindannyian tanúskodhatunk ezek-
ről a kis csodákról. Ismerünk olyan gyerekeket, akik 
segítségért imádkoznak, hogy megtaláljanak valamit, 
ami elveszett, és sikerül nekik. Ismerünk fiatalokat, 
akik összegyűjtik a bátorságot, hogy Isten tanújaként 

álljanak, és érzik az Ő támogató kezét. Ismerünk bará-
tokat, akik utolsó pénzükből kifizetik a tizedüket, aztán 
egy csoda folytán ki tudják fizetni a tandíjukat, vagy a 
lakbérüket, illetve valahogy élelemhez jutnak családjuk 
számára. Mesélhetünk olyan megválaszolt imákkal és 
papsági áldásokkal kapcsolatos élményekről, amelyek 
bátorságot adtak, vigaszt nyújtottak vagy helyreál-
lították az egészséget. Ezek a mindennapos csodák 
megismertetik velünk az Úr kezét az életünkben” (lásd 
A csodák Istene. Liahóna, 2001. júl. 12–13.).

 4. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban egy olyan 
élményedről, vagy egy ismerősöd élményéről, amely meg-

erősíti, hogy Isten még ma is a csodák Istene.

Mormon 9:21–37
Moróni az imáról és a nefita feljegyzés céljáról tanít
Emlékszel olyan alkalomra, amikor érezted, hogy 
Mennyei Atya megadta neked azt a segítséget, amire 
szükséged volt, mert imádkoztál? Olvasd el a Mor-
mon 9:21-et, és keresd ki, mit tanított Moróni azzal 
kapcsolatban, hogy imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz 
segítségért.

Olvasd el a következő kijelentést, és figyeld meg, mit 
jelent Krisztus nevében imádkozni: „Krisztus nevében 
imádkozunk, amikor gondolataink Krisztus gondo-
latai, kívánalmaink Krisztus kívánalmai: amikor az Ő 
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Gondold végig, hogy a Mormon könyve előjövetele 
miképpen szolgál bizonyítékul arra, hogy Isten a cso-
dák Istene, aki megválaszolja az imákat.

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

Tanulmányoztam a Mormon 9-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

beszédei bennünk maradnak (lásd János 15:7). Ekkor 
olyan dolgokat kérünk, melyeket megadhat nekünk 
Isten. Sok ima válasz nélkül marad, mert egyáltalán 
nem Krisztus nevében hangoznak el; egyáltalán nem 
képviselik az Ő gondolatait, hanem az emberi szív 
önzéséből sarjadnak” (Bible Dictionary, “Prayer”).

Gondolkodj el a saját imáidon az imént olvasottak 
tükrében. Mit tehetsz azért, hogy még őszintébben 
imádkozz Jézus Krisztus nevében?

Hogy mutasson néhány példát olyan emberekről, akik 
hittek a Szabadítóban és képesek voltak csodákat 
művelni, Moróni felidézte, mit tanított Jézus Krisztus a 
nefita tanítványainak. Ahogyan az a Mormon 9:22–25-
ben feljegyzésre került, a Szabadító megparancsolta a 
tanítványainak, hogy menjenek ki a világba és prédi-
kálják az evangéliumot, majd azt ígérte, hogy csodás 
„jelek követik azokat, akik hisznek” (Mormon 9:24). 
Moróni ezután az ima témájában folytatta a tanítását.

 5. Olvasd el a Mormon 9:27–29-et, és keresd ki, mit ta-
nított Moróni arról, hogy miként kellene hittel imádkoz-

nunk. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, amit tanultál. 
Ezután néhány mondatban írd le, hogyan tudod felhasználni ezen 
tanítások egyikét arra, hogy jobbá tedd a saját imáidat.

A következő tantételt leírhatod a szentírásodba a Mor-
mon 9:27 mellé: Ha Jézus Krisztus nevében hittel 
imádkozunk Mennyei Atyánkhoz, akkor Ő áldáso-
kat ad majd nekünk, melyek segítenek kimunkál-
nunk a saját szabadulásunkat.

Mondandója befejeztével Moróni aggodalmát fejezte 
ki, hogy néhányan az utolsó napokban majd elutasít-
ják a Mormon könyvét azok tökéletlensége miatt, akik 
írták (lásd Mormon 9:30–34). Olvasd el a Mormon 
9:35–37-et, és keresd ki, mit jelentett ki Moróni a Mor-
mon könyve céljairól.
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29. RÉSZ: 3. NAP

Ether 1–2
Bevezetés
Ether könyve Moróni kivonata a járediták történetéről. 
A járedita nép évszázadokkal Lehi népe előtt érkezett a 
nyugati féltekére. A Noé korában történt vízözönt kö-
vetően a túlélők leszármazottai közül sokan lettek go-
noszak. Egy embercsoport megpróbált tornyot építeni, 
„melynek teteje az eget ér[i]” (1 Mózes 11:4). A járedita 
nemzet beszámolója Bábel tornyának építésével kez-
dődik. Az Úr úgy reagált a gonoszság terjedésére, hogy 
összezavarta az emberek által beszélt egységes nyel-
vet, és szétszórta a népet a föld színén (lásd 1 Mózes 
11:5–8; Ether 1:33). Ez a beszámoló Ether könyvében 
azzal kezdődik, hogy Járed és a fivére az Úr segítségét 
kérik, amikor összezavarta az emberek nyelvét Bábel 
tornyánál. Az Úr megőrizte Járed, a fivére, valamint a 
családjuk és a barátaik nyelvét, és a vadonon át vezette 
őket a megígért föld felé. Az Úr azt az utasítást adta 
Járed fivérének, hogy építsen nyolc bárkát, melyeken a 
népe átkelhet a tengeren.

Ether 1:1–33
Moróni feljegyzi Ether származási vonalát egészen Járedig, 
a Bábel tornyánál
Hogy jobban megértsd, honnan származik Ether 
könyve, nézd át „A Móziás 7–24 áttekintése” című 
részt a 12. rész: 1. nap leckéjében (116. oldal). Figyeld 
meg a 4. utazást, és nézd meg, mit talált Limhi népe az 
utazása során.

BEVEZETÉS  

Ether KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Ether könyve tanulmányozása során tanulsz majd 
a járeditákról – egy olyan népcsoportról, akik a 
nyugati féltekére vándoroltak, és évszázadokon át 
ott éltek, még Lehi népének érkezését megelőzően. 
Fontos tantételeket ismersz majd meg az imáról, a 
kinyilatkoztatásról, valamint arról a kapcsolatról, 
amely a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása és a lelki 
tudás megszerzése között áll fenn. Azt is segít majd 
megértened, milyen szerepet játszanak a próféták az 
emberek bűnbánatra szólításában, valamint milyen 
következményei vannak annak, ha visszautasítják Jézus 
Krisztust és az Ő prófétáit.

Ki írta ezt a könyvet?
Moróni kivonatolta ezt a könyvet az Ether lemezeinek 
nevezett 24 aranylemezről. Ether prófétáról kapta 
a nevét, aki a járediták utolsó prófétája volt, és aki 
a történetükről szóló feljegyzést elkészítette (lásd 
Ether 15:33–34). Móziás király idejében Limhi népének 
egy csoportja felfedezte Ether lemezeit, amikor 
Zarahemla földjét keresték (lásd Móziás 8:7–11; 
Ether 1:2). A nefita próféták és a feljegyzések őrzői 
továbbadták egymásnak Ether lemezeit, míg végül 
azok Moróni birtokába kerültek. Moróni kijelentette, 
hogy e feljegyzésnek „még a század részét” se írta le a 
kivonatában (Ether 15:33).

Hol és mikor íródott?
Ether könyvének eredeti forrásait évszázadokkal 
azelőtt írták, hogy Moróni elkészítette volna 
a kivonatát. Az első járedita feljegyzést akkor 
készítették, amikor Járed fivére leírta a látomását, 
melyben azelőtt volt része, hogy a népe átkelt a 
tengeren (lásd Ether 4:1). Etherig nem említenek 
más feljegyzésvezetőt a járediták között (lásd Ether 
13:3; 15:33). Moróni kivonatolta Ether könyvét (lásd 
Mormon 8:3–6; Moróni 10:1). Moróni nem írta le, hogy 
hol volt, amikor a kivonatot készítette, habár arról írt, 
hogy a járeditákat „ezen északi országrész színén” 
(Ether 1:1) pusztították el, azt sugallva, hogy ő is azon 
a területen lehetett, ahol elpusztították őket.
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Nézd meg Ether könyvének az elejét, méghozzá a 
könyvről szóló rövid leírást a cím alatt. Ez a leírás 
elmagyarázza, hogy a járediták feljegyzését arról a 24 
aranylemezről vették, melyet Limhi népe talált.

Miután Moróni befejezte atyja feljegyzését, rövid 
összefoglalást készített a járediták feljegyzéséről, hogy 
azt is belefoglalja a Mormon könyvébe. Olvasd el az 
Ether 1:1–4-et, és keresd ki, mit mondott Moróni, mit 
nem foglalt bele saját beszámolójába a járedita feljegy-
zésből. Ezután olvasd el az Ether 1:5-öt, és keresd ki, 
mely rész volt az, amelyet belefoglalt a beszámolójába. 
Az Ether 1:5-ben említett torony Bábel tornyára utal. 
Ahogy az Ether 1:33 elmagyarázza, az Úr „össze-
zavarta” (összekeverte) azoknak az embereknek a 
nyelvét, akik tornyot akartak építeni, hogy ne tudják 
megérteni egymást, majd pedig szétszórta őket a 
földön.

Ahogyan az Ether 1:6–33-ban feljegyzésre került, 
egy Ether nevű férfi vezette a járedita feljegyzéseket. 
Moróni leírta Ether származási vonalát, visszavezetve 
egészen Járedig, aki Bábel tornyának építése idején élt.

Ether 1:33–43
Járed fivére segítségért imádkozik; családtagjai és barátai 
irgalmat és útmutatást kapnak
Voltál már olyan országban vagy területen, ahol az 
emberek olyan nyelvet beszéltek, amelyet nem értettél? 
Hogyan éreznéd magad, ha nem értenéd a körülötted 
lévők által beszélt nyelvet? Ha csupán néhány embert 
választhatnál ki ezek közül az emberek közül, akikkel 
kommunikálhatsz, kiket választanál? Ilyen szituá-
cióban találta magát egy Járed nevű férfi és a fivére, 
valamint a családjuk, akik Bábel tornyának idejében 
éltek. Olvasd el az Ether 1:33–37-et, és keresd meg, 
Járed kikkel szeretett volna kommunikálni. Miután 
Járed fivére megkapta az Úrtól azt az ígéretet, hogy az 
ő nyelvüket nem zavarja össze (lásd Ether 1:34–35), a 
barátaiért is imádkozott (lásd Ether 1:36–37). Ahogy 
Járed fivére példájából is látjuk, a hithű emberek egyik 
jellemvonása, hogy imádkoznak a barátaikért, hogy 
elnyerjék az Úr áldásait.

Az Úr megáldotta Járednek és fivérének a családját, 
valamint a barátaikat, hogy a nyelvük egységes marad-
jon. Ezután Járed arra kérte fivérét, hogy imádkozzon 
Istenhez, és kérdezze meg, merre menjen a családjuk. 
(Lásd Ether 1:38–40.)

Olvasd el az Ether 1:40–43-at, és keresd ki, milyen 
utasításokat adott az Úr a járeditáknak az utazásuk-
hoz. Szerinted miért volt fontos, hogy Járed és a fivére 
kövessék az Úrtól kapott ezen utasításokat?

Ether 2:1–12
A járediták megkezdik utazásukat a megígért föld felé
Olvasd el az Ether 2:1–3-at, hogy megtudd, a járediták 
mennyiben tettek eleget az Úr arra vonatkozó utasítá-
sainak, hogy készüljenek fel a megígért földre történő 
utazásukra (lásd Ether 1:41–42). Majd olvasd el az 
Ether 2:4–6-ot, és nézd meg, mi történt ezután. Figyeld 
meg, hogy mivel a járediták engedelmeskedtek az Úr 
utasításainak, Ő további iránymutatást adott nekik. 
Gondolkozz el azokon az áldásokon és útmutatásokon, 
melyeket a járediták azért kaptak, mert követték az Úr 
utasításait.

A járediták élményéből ezt a tantételt tanuljuk: Ami-
kor hittel, az Úr utasítása szerint cselekszünk, 
akkor további útmutatást kaphatunk Őtőle. Ezt a 
tantételt beírhatod a szentírásodba az Ether 2:6 mellé.

Emlékszel olyan benyomásra vagy sugalmazásra, 
melyet imádkozás, a szentírások tanulmányozása 
vagy egy egyházi gyűlés során kaptál az Úrtól? Ezt a 
benyomást vagy sugalmazást szem előtt tartva olvasd 
el a következő kijelentést Richard G. Scott eldertől 
a Tizenkét Apostol Kvórumából arról, hogy gyakran 
miként kapunk választ az imáinkra: „Ritkán fogsz 
egyszerre teljes választ kapni [az imádra]. Egyenként, 
kis csomagokban jönnek majd, hogy befogadóké-
pességed nőhessen. Ha az egyes részeket hit követi, 
további részekhez jutsz majd, míg meg nem kapod az 
egész választ. Ez a minta megkívánja tőled, hogy higgy 
Atyánk válaszadó képességében. Ez néha nagyon 
nehéz, viszont jelentős személyes fejlődés lesz az 
eredménye” (Az ima mennyei ajándékának használata. 
Liahóna, 2007. máj. 9).

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, miként 
reagáltál (vagy reagálhatsz) arra a lelki sugalmazásra, 

melyre korábban gondoltál. Írhatsz azokról az áldásokról is, me-
lyeket azért kaptál (vagy kaphatsz), mert a kapott sugalmazás 
szerint cselekedtél.

Ahogy az az Ether 2:7–12-ben feljegyzésre került, az Úr 
megmondta Járed fivérének, hogy miután ő és a népe 
megérkeztek a megígért földre, „az igaz és egyetlen 
Istent kell szolgálniuk, vagy elsodortatnak” (Ether 2:8).
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Ether 2:13–15
Az Úr megfeddi Járed fivérét, amiért nem fordult  
Őhozzá imában
Olvasd el az Ether 2:13–15-öt, és nézd meg, mi történt, 
amikor a járediták elértek a nagy tengerhez, amely 
elválasztotta a földrészeket. Az Úr átvezette őket a 
vadonon, mert hallgattak az Úrra és betartották a 
parancsolatait. Ám miután négy évig táboroztak a nagy 
tenger mellett, az Úr eljött Járed fivéréhez és meg-
feddte, mert nem imádkozott.

Az Ether 2:14–15 segít megtanulnunk ezeket a tanté-
teleket: Az Úr nem kedveli, amikor nem fordulunk 
Őhozzá imában. Az Úr azt szeretné, ha rendszere-
sen szólítanánk a nevét imában. 

Miközben elolvasod a következő kijelentést Donald L. 
Staheli eldertől, aki a Hetvenek tagjaként szolgált, 
gondolkozz el, milyen gyakran imádkozol: „A minden-
napos buzgó imák, melyek bűnbocsánatért, különleges 
segítségért és iránymutatásért esedeznek, nélkülöz-
hetetlenek életünkben és bizonyságunk táplálásához. 
Amikor sietőssé, mechanikussá, nemtörődömmé vagy 
feledékennyé válunk imáinkban, hajlamosak vagyunk 
elveszíteni a Szentlélek közelségét, amelyre pedig 
oly nagy szükségünk van ahhoz, hogy megkapjuk a 
mindennapi életünk kihívásainak sikeres kézbentartá-
sához szükséges folyamatos irányítást” (Bizonyságunk 
biztosítása. Liahóna, 2004. nov. 39.).

Válaszold meg az alábbi kérdéseket a személyes nap-
lódban vagy egy külön papírlapon:

• Milyen érzéseid vannak a személyes imáid gyakori-
ságáról?

• Érzéseid szerint mennyire őszinték a személyes 
imáid?

• A személyes imáid során úgy érzed, hogy valóban 
kommunikálsz Mennyei Atyánkkal? Miért igen vagy 
miért nem?

• Ha egyetlen dolgot változtathatnál, amely javítana a 
személyes imáidon, akkor mi lenne az?

Ahogyan az Ether 2:16-ban feljegyzésre került, Járed 
fivére megbánta a bűneit, és imádkozott az Úrhoz a 
családjáért és a barátaiért. Az Úr azt mondta neki, hogy 
megbocsájt, de továbbra is igazlelkűen kell élnie, hogy 
eljuthasson a megígért földre.

Ether 2:16–25
A járediták bárkákat építenek, hogy átkeljenek az óceánon 
a megígért földre
Gondolj egy olyan személyes döntésre, mellyel most 
nézel szembe, vagy szembekerülhetsz a jövőben, 
például hogy miként kezelsz egy családi vagy társasági 

helyzetet, hogyan teljesíthetsz jól az iskolában, ki-
vel házasodsz össze, vagy milyen hivatást választasz 
magadnak. Gondoltál már arra, hogy az Úr miként 
adhat neked útmutatást vagy segítséget ebben a 
szituációban? Miközben az Ether 2 hátralévő részét 
tanulmányozod, a fenti kérdésre adott válaszodat szem 
előtt tartva keresd meg azokat a tantételeket, amelyek 
segíteni fognak neked elnyerni az Úr segítségét.

Olvasd el az Ether 2:16–17-et, és keresd ki, mit kért az 
Úr, mit tegyenek a járediták, hogy a megígért föld felé 
haladhassanak. Járed fivére három problémával került 
szembe a bárkák szerkezeti felépítéséből adódóan. 
Olvasd el az Ether 2:18–19-et, és jelöld be azt a három 
problémát, melyet Járed fivére megemlített az Úrnak.

 2. Hogy segítsen job-
ban magad elé képzel-

ned az Ether 2:16–19-ben 
olvasottakat, rajzold le a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba, 
hogy szerinted hogyan néztek ki 
a bárkák.

Az alábbi táblázat segít 
megtudnod, hogy az Úr 
miként segített Járed 
fivérének a bárkák körüli 
problémákban. Tanul-
mányozd a táblázatban 
feltüntetett verseket, 
majd töltsd ki a „Megol-
dás a problémára” nevű 
oszlopot a szentírások-
ból szerzett információk 
segítségével.

Amikor vizualizálni tudod, 
vagyis el tudod képzelni, 
mi történik a szentírásbeli 
beszámolóban, az segíthet 
valóságosabbá és életsze-
rűbbé varázsolni az eseményt. 
Vizualizáció által jobban tudsz 
viszonyulni a szentírásokban 
lévő emberekhez és helyze-
tekhez, aminek következtében 
eredményesebben tudod 
elemezni és értelmezni a 
történteket.

Vizualizáció
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Szentí-
rásversek

Gond a bárkákkal Megoldás a  
problémára

Ether 
2:20–21

Nincs levegő

Ether 
6:4–9

Nincs kormány

Ether 
2:22–3:6

Nincs fény

Minden probléma esetében mást tett az Úr és mást 
kért Járed fivérétől. Minden egyes problémából és 
megoldásból különböző igazságot tanulhatunk arról, 
hogy az Úr miként segít nekünk, amikor arra van szük-
ségünk. Vesd össze a táblázatba beírt megoldásokat az 
alábbi listában lévőkkel:

Nincs levegő (Ether 2:20–21). E probléma megoldásához 
az Úr megmondta Járed fivérének, hogy mit tegyen. 
Járed fivérének ezután megvolt a hite ahhoz, hogy 
kövesse az Úr utasításait.

Nincs kormány (Ether 6:4–9). E probléma megoldásához 
az Úr maga adta meg a választ a problémára.

Nincs fény (Ether 2:22–3:6). E probléma megoldásához 
az Úr adott némi útmutatást Járed fivérének. Ezután 
Járed fivérének ki kellett gondolnia a megoldást a 
problémára – a kapott információk alapján –, és az Úr 
jóváhagyását és segítségét kellett kérnie, hogy véghez 
is tudja vinni azt.

Járed fivérének élményéből ezt a tantételt tanuljuk: 
Amikor törekszünk rá, hogy megtegyük a részün-
ket a problémáink megoldásában, akkor elnyerhet-
jük az Úr segítségét. Újra felidézve azt a személyes 
döntést, melyre korábban gondoltál, e tantétel ismerete 
hogyan segíthet segítséget vagy útmutatást kapnod e 
döntéshez? Szerinted mit vár el az Úr tőled e döntés 
meghozatala kapcsán?

 3. Írj egy bekezdést a szentírás-tanulmányozási naplód-
ban arról, hogy mit tanultál Járed fivérének élményeiből – 

az imáról, valamint az Úr segítségének és útmutatásának 
elnyeréséről az életedben.

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

Tanulmányoztam az Ether 1–2-t, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

29. RÉSZ: 4. NAP

Ether 3
Bevezetés
Az Úr ezt kérdezte Járed fivérétől: „Mit szeretnél, mit 
tegyek, hogy legyen világosságotok a bárkáitokban?” 
(Ether 2:23). Válaszként Járed fivére gondosan elő-
készített 16 követ, és alázattal imádkozott az Úrhoz, 
hogy érintse meg őket, „hogy ragyogjanak a sötétben” 
(Ether 3:4). Járed fivére hatalmas hite miatt látta a Sza-
badító ujját, amint a Szabadító megérintette a köveket. 
Ezután az Úr megmutatta magát Járed fivérének, és 
megparancsolta neki, hogy írja le, amit látott és hallott.

Ether 3:1–20
Az Úr megérinti a köveket, hogy világosságot nyújtsanak 
a járedita bárkáknak, valamint megmutatja magát Járed 
fivérének
Te vagy más fiatalok milyen dolgokért szoktatok őszin-
tén imádkozni? Válassz ki egyet közülük, és írd le ide: 
   
 

Miközben Járed fivérének példáját tanulmányozod az 
Ether 3-ban, keress olyan meglátásokat, amelyek segít-
hetnek neked vagy egy barátodnak segítséget kapni az 
Úrtól.

Gondolj Járed fivérének arra az imájára, amelyben 
segítséget kért az Úrtól a bárkákban történő világítás-
hoz, illetve az Úr válaszára. Nézd át az Ether 2:22–3:1-
et. Ezután írj olyan képfeliratokat az alábbi képekhez, 
amelyek leírják, mit tett Járed fivére a maga részeként 
azért, hogy megoldja a világosság hiányának a problé-
máját.

  
 



307

  
 

 1. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mi 
tesz nagy benyomást rád Járed fivérének azon erőfeszíté-

seiből, hogy megoldja a bárkákban történő világítás problémáját. 
Habár Járed fivére komoly erőfeszítéseket tett, gondolj bele, 
mennyire lettek volna eredményesek a kiolvasztott kövek a vilá-
gítás megoldásában az Úr segítsége nélkül.

Olvasd el az Ether 3:2–5-öt, majd tedd a következőket:

• Keresd ki vagy jelöld meg azokat a kifejezéseket, 
amelyek arra utalnak, hogy Járed fivére alázatos volt 
és elismerte, hogy Istentől függ. Segíthet, ha tudod, 
hogy a „természetünk gonosz lett és az is maradt” 
kifejezés a földön lévő bűnös állapotunkra utal. 
Ádám bukása miatt fizikailag elválasztattunk Isten-
től, és hajlamosak vagyunk a bűnre. Isteni segítség 
nélkül sohasem térhetünk vissza az Ő jelenlétébe.

• Keresd ki, mit kért Járed fivére az Úrtól, mit tegyen.
• Keresd ki vagy jelöld be, miről tette bizonyságát 

Járed fivére, mit tud Istenről.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen bizonyítékát látod az Ether 3:1–5-ben annak, hogy 
 Járed fivére hitt abban, hogy az Úr segíthet neki a probléma 
megoldásában?
 b. Példája miként segíthet felismerned, hogy az Úrtól függsz, 
amikor a segítségét kéred?

Olvasd el a következő kijelentést Jeffrey R. Holland 
eldertől, a Tizenkét Apostol Kvórumából, amely 
kihangsúlyozza Járed fivérének a hitét: „Bizonyára 
Isten, valamint az olvasó is érez valami megdöbben-
tőt ezen ember hitének gyermeki ártatlanságában és 
buzgalmában. »Íme, Ó Uram, te megteheted ezt« [Ether 

3:5]. Talán nem is mondott a szentírásban senki ennél 
erőteljesebb, hittel teli mondatot. […] Lehet, hogy saját 
képességeit illetően bizonytalan volt a próféta, azon-
ban Isten hatalmát illetően semmi bizonytalanság sem 
volt benne” (“Rending the Veil of Unbelief,” in Nurtu-
ring Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual 
Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12).

Olvasd el az Ether 3:6-ot, és képzeld el, milyen lehetett 
abban a szituációban lenni, amelyről ez a vers ír.

Olvasd el az Ether 3:9-et, és keresd ki, az Úr miért volt 
hajlandó megérinteni a köveket, és Járed fivére miért 
láthatta az Úr ujját.

Egészítsd ki az alábbi tantételt annak alapján, amit 
eddig az Ether 3-ból tanultál: Amikor alázattal szó-
lítjuk az Urat, akkor Ő a mi -------------------- és az Ő 
akarata szerint válaszol nekünk.

 3. Válaszolj legalább egyre az alábbi kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Keresd vissza, mit írtál a lecke elején arról, hogy te vagy más 
fiatalok miért imádkoznak. Hogyan mutathat valaki hitet az 
 Úrban, amikor az Úr segítségére és útmutatására törekszik 
 abban a helyzetben?
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 b. Megtapasztaltad-e már annak a tantételnek az igazságát, 
hogy ha alázatosan szólítjuk az Urat, akkor Ő a mi hitünk és az 
Ő akarata szerint fog válaszolni nekünk?

Egy pillanatra gondold át magadban, hogy mennyire 
bízol az Úrban. Olvasd el az Ether 3:9–12-t, és jelöld be 
azokat a részeket, amelyek azt bizonyítják, hogy Járed 
fivére hitt az Úrban.

Nézd át az Ether 3:11-et, és gondold át, vajon elég 
hited van-e az Úrban ahhoz, hogy elkötelezd magad 
aziránt, hogy elhiszed és megteszed, amit csak ki-
nyilatkoztat számodra, még azt megelőzően, hogy az 
tudomásodra jutna.

Olvasd el a következő kijelentést Jeffrey R. 
Holland eldertől, és húzd alá, mit kell 
tennünk, hogy olyan hitet gyakoroljunk, 
mint Járed fivére: „A hit előfutárát a múlt 
tapasztalatai alakítják ki – az ismert 
dolgok, melyek aztán a hit alapját képe-

zik. A megváltó hitet azonban gyakran jövőbeni 
tapasztalatok vonatkozásában kell gyakorolni – az 
ismeretlen vonatkozásában, ami lehetőséget ad a 
csodára. […] A Járed fivérééhez hasonló hit megelőzi a 
csodát és a tudást. Hinnie kellett, mielőtt Isten szólt 
hozzá. Cselekednie kellett, mielőtt nyilvánvaló lett 
volna, hogy képes a tettet végrehajtani. Már azelőtt el 
kellett köteleznie magát a teljes élmény mellett, hogy a 
legelső részlete is beteljesült volna. A hit Isten minden 
olyan kikötésének feltétel nélküli – és előzetes – elfo-
gadása, amelyet a közeli vagy távoli jövőben megszab-
hat” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 18–19).

Gondolj Járed fivérének az élményeire, egészen Bábel 
tornyával kezdve. Milyen élmények segíthettek gyara-
pítani a hitét az Úrban? Szerinted ezek az élmények 
hogyan készítették fel őt arra, hogy „olyan rendkívüli 
hittel” (Ether 3:9) rendelkezzen?

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Neked milyen élményed volt már, amely növelte az Úrba ve-
tett hitedet?
 b. Ez az élmény miként készített fel arra, hogy a jövőben még 
nagyobb hitet gyakorolj majd?

Olvasd el az Ether 3:13–20-at, és keresd meg, milyen 
áldást kapott Járed fivére a hite miatt. Mit tudott meg 
Járed fivére a Szabadítóról e rendkívüli élmény so-
rán? Egy másik fontos tantétel, melyet az Ether 3-ból 
tanulhatsz, a következő: Amikor hitet gyakorlunk 
az Úrban, akkor közelebb kerülünk Őhozzá. Ezt a 
tantételt beírhatod a szentírásodba az Ether 3:11–20 
mellé.

Jeffrey R. Holland elder megosztotta a gondolatait az 
Ether 3:15–16-tal kapcsolatban, és hogy milyen lehet-
séges félreértést szülhet ez az élmény:

„Az egyik téma, amely rövid magyarázatot igényel, az 
Úr következő kijelentéséből ered: »…ember még nem 
jött elém olyan rendkívüli hittel, mint te; mert ha nem 
így lett volna, akkor nem láthattad volna az ujjamat.« 
Később pedig ezt mondta: »…még soha nem mutat-
tam meg magam az embernek, akit teremtettem, mert 
soha nem hitt bennem ember úgy, mint te« [Ether 
3:9, 15].

A félreértés lehetősége annak felismeréséből szár-
mazhat, hogy sok (és talán az összes) főbb próféta, aki 
Járed fivére előtt élt, látta Istent. Akkor miként értel-
mezzük az Úr kijelentését? […]

Sok utolsónapiszent író taglalta már ezt a kérdést, és 
számos lehetséges magyarázata van, melyek bárme-
lyike – vagy mindegyike – rávilágít e szentírásrész 
tágabb igazságára. Mindazonáltal további kinyilatkoz-
tatás vagy magyarázat nélkül valamennyi feltételezés 
csupán feltételezés marad, és mint ilyen, nem kielégítő 
és nem teljes. […]

Vannak, akik szerint arra gondolt itt az Úr, hogy azelőtt 
nem nyilatkoztatta ki magát embernek ily mértékben. 
Ezen elképzelés szerint a korábbi próféták előtti isteni 
megjelenések nem voltak ilyen »teljesek«, vagyis aze-
lőtt soha nem vétetett el annyira a fátyol, hogy ily teljes 
mértékben kinyilatkoztatásra kerüljön Krisztus termé-
szete és lénye. […]

Végül pedig úgy is magyarázhatjuk ezt a részt – és Já-
red fivére hitének vonatkozásában ez a leginkább meg-
győző magyarázat –, hogy Krisztus azt mondta Járed 
fivérének: »még soha nem mutattam meg magam az 
embernek ilyen formában, az akaratom nélkül, kizárólag 
a szemlélő hite által vezérelve«. Általános szabályként el-
mondható, hogy a próféták meghívást kapnak az Úr je-
lenlétébe, vagyis csak az Ő meghívására és utasítására 
léphetnek a jelenlétébe. Járed fivére viszont mintha 
magától furakodott volna át a fátyolon, nem alkalmat-
lan vendégként ugyan, de talán gyakorlatilag hívatlan-
ként. Jehova azt mondta: »…ember még nem jött elém 
olyan rendkívüli hittel, mint te; mert ha nem így lett 
volna, akkor nem láthattad volna az ujjamat. …soha 
nem hitt bennem ember úgy, mint te.« Az Úr nyilván 
példátlan hitet kötött ehhez a példátlan látomáshoz. 
Ha a látomás maga nem is volt egyedi, bizonyára a hit 
és a látomás elnyerésének módja volt az, amire még 
nem volt példa. Csak oly módon lehet ily figyelemre 
méltó ez a hit, hogy a prófétát hívatlanul el tudta vinni 
oda, ahova mások csak Isten hívására léphettek be” 
(Christ and the New Covenant, 20–23).
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Ether 3:21–28
Az Úr megparancsolja Járed fivérének, hogy írja le, amit 
látott, és pecsételje le a feljegyzését
Olvasd el az Ether 3:25–26-ot, és nézd meg, még mit 
mutatott meg az Úr Járed fivérének. Amint az Ether 
3:21–24, 27–28-ban feljegyzésre került, az Úr megpa-
rancsolta Járed fivérének, hogy írja le, amit a látomás-
ban látott, majd pecsételje le az írásait. Az Úr azt is 
elmagyarázta, hogy utat készít majd, melyen keresztül 
Járed fivérének írásai a jövőben lefordításra kerülnek. 
E prófécia részben akkor teljesült be, amikor Joseph 
Smith próféta lefordította Ether könyvét az aranyleme-
zekről, a Mormon könyve részeként, és minden ember 
számára elérhetővé tette a járediták feljegyzéseit.

Gondolkodj el, hogy miként alkalmazhatod a ma 
tanultakat, és hogyan tudod kimutatni az Úrba vetett 
hitedet. Amikor hitet gyakorolsz Jézus Krisztusban, 
Isten áldásokat áraszt ki rád, ahogyan Járed fivérével 
is tette.

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

Tanulmányoztam az Ether 3-at, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

30. RÉSZ: 1. NAP

Ether 4–5
Bevezetés
Az Úr megparancsolta Moróninak, hogy írja le, majd 
pedig pecsételje le a feljegyzéseit Járed fivérének 
látomásáról. Moróni elmagyarázta, hogy ezek az írások 
akkor kerülnek napvilágra, amikor az embereknek ak-
kora hitük lesz, mint Járed fivérének. Továbbá Moróni 
megjövendölte, hogy az utolsó napokban három tanú 
tesz majd bizonyságot a Mormon könyve igaz voltáról.

Ether 4:1–7
Moróni feljegyzi és lepecsételi a teljes beszámolót Járed 
fivérének látomásáról
Gondolj egy olyan tárgyra, amely különösen értékes 
számodra vagy a családod számára, és szeretnéd, ha 
kisgyermekek nem férhetnének hozzá. Mit kellene 

egy gyermeknek megtanulnia vagy megtennie, mielőtt 
rábíznád ezt a tárgyat?

Hasonlóképpen az Úr velünk is szeretne értékes 
igazságokat megosztani, de vár, amíg készen állunk 
a befogadásukra. Miközben az Ether 4-et tanulmá-
nyozod, keresd ki, mit tanított Moróni, ami segíthet 
felkészülnöd, hogy befogadd az Úrtól érkező nagyobb 
igazságokat és útmutatást.

Ahogyan az Ether 3-ban olvashatod, az Úr látomásban 
megmutatta Járed fivérének a föld lakosait – a múltban, 
a jelenben és a jövőben –, és minden dolgot a földet 
illetően. Járed fivérének ezután megparancsolták, hogy 
írja le, amit látott, és pecsételje le az írásait. Olvasd el 
az Ether 4:4–5-öt, és keresd meg Moróni leírását arról, 
hogy mit mutattak meg Járed fivérének. Moróni leírta, 
mit látott Járed fivére, és neki is megparancsolta az Úr, 
hogy pecsételje le a látomást, hogy az az Úr idejé-
ben jöjjön majd elő. A látomás, melyre ezek a versek 
utalnak, a Mormon könyve úgynevezett lepecsételt 
részében található.

Moróni megjövendölte, milyen állapotoknak kell 
fennállniuk, mielőtt a Járed fivérének adott kinyilatkoz-
tatás az emberek tudomására juthat. Ezeket az állapo-
tokat bejelölheted az Ether 4:6–7-ben.

 1. Hogy segítsen elgondolkodnod az „olyan hitet 
 gyakorolnak [az Úrban], mint Járed fivére” (Ether 4:7) 

 kifejezésen, nézd át az Ether 1–3-at, és sorold fel a szentírás- 
tanulmányozási naplódban, hogy Járed fivére milyen módokon 
mutatta ki az Úrba vetett hitét és bizalmát. Ezután válaszd ki és 
részletezd azt a módot, amelyik a legnagyobb benyomást tette 
rád, és írd le, hogy miért.

Ahogyan te is csak bizonyos körülmények között 
bíznál egy gyermekre egy értékes tárgyat, az Úr is csak 
akkor oszt meg a gyermekeivel további igazságokat, ha 
bizonyítjuk a lelki felkészültségünket, hiszünk azokban 
az értékes igazságokban, melyeket már kinyilatkozta-
tott, és hitet gyakorolunk Őbenne.

Ether 4:8–19
Moróni megtanítja, mit kell tennünk ahhoz, hogy további 
kinyilatkoztatást kapjunk
Nézd meg, mi fedi az ablakot abban a szobában, ahol 
vagy. Gondold végig, miként korlátozzák az árnyéko-
lók a látásodat.

Moróni a fátyol jelképét használta, amely hasonló az 
ablak árnyékolóihoz, hogy megtanítsa azon tantéte-
leket, amelyek azt igazgatják, hogy miként tudunk 
kinyilatkoztatást kapni. Olvasd el az Ether 4:15-öt, és 
keresd meg azt a kifejezést, amelyben szerepel a fátyol 
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(ahol a 10 a „nagyon eredményeset” jelöli), hogy szerinted 
mennyire gyakorolsz hitet az Úrban azáltal, hogy keresed és kö-
veted a szavát az alábbi területek mindegyikén:
 a. Mindennapi imádkozás
 b. A Szentlelken keresztül kapott sugalmazások követése
 c. Vezetők támogatása és követése a gyülekezetedben, egyház-
községedben, kerületedben vagy cövekedben
 d. Isten szavának tanulmányozása az egyházban vagy ifjúsági 
hitoktatáson
 e. Személyes szentírás-tanulmányozás
 f. A próféták szavainak követése, valamint a parancsolatok sze-
rinti élet

 4. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy a 
fenti területek egyikében mutatott engedelmesség miként 

tett képessé téged arra, hogy további kinyilatkoztatást kapj az 
Úrtól.
Gondolkozz el, hogyan tudnád ezt a tantételt – misze-
rint hitet gyakorolsz az Úr szavában – beépíteni azon 
erőfeszítéseidbe, hogy további kinyilatkoztatást és 
útmutatást kapj az Úrtól.

Ether 5
Moróni kijelenti, hogy három tanú látja majd a lemezeket 
és bizonyságot tesz róluk
Olvasd el az Ether 5:1–3-at. Mit írt Moróni ezekben 
a versekben, melyet Joseph Smith prófétának cím-
zett – annak a személynek, aki egy nap majd lefordítja 
a lemezeken lévő feljegyzéseket? Képzeld el, milyen 
lehetett Joseph Smithnek olvasni ezeket a verseket, 
miközben a Mormon könyvét fordította.

Olvasd el a következő kijelentést Henry B. 
Eyring elnöktől az Első Elnökségből, és 
keress benne egy olyan kifejezést, amely 
mély benyomást tesz rád a három tanú 
bizonyságtételével kapcsolatban: „A 
három tanú soha nem tagadta meg a 

Mormon könyvéről szerzett bizonyságát. Nem tehet-
ték, mert tudták, hogy igaz. Olyan áldozatokat hoztak 
és olyan nehézségekkel kellett szembenézniük, 
amikkel a legtöbb ember soha nem fog szembesülni. 
Oliver Cowdery a halálos ágyán is bizonyságot tett a 
Mormon könyve isteni eredetéről. […] Az a tény, hogy 
az egyháztól és Josephtől történt eltávolodásuk hosszú 
időszaka alatt is folyamatosan megerősítették azt, amit 
láttak és hallottak abban a csodálatos élményben, 
sokkal erőteljesebbé teszi a bizonyságukat” (Mara-
dandó bizonyság Joseph próféta küldetéséről. Liahóna, 
2003. nov. 90.).

Az Ether 5:2–3 szerint minek a megtétele állhat kivált-
ságában Joseph Smith prófétának a lemezeket illetően?

szó. Figyeld meg, hogy Moróni a hitetlenséget a fátyol-
hoz hasonlította. Milyen értelemben lehet a hitetlenség 
egyfajta fátyol?   
  
 

Képzeld el, milyen lenne, ha le tudnád tépni a fátylat 
közted és az Úr ismerete között.

Moróni leírta, mely dolgok segíthetnek „letépni a hi-
tetlenség fátyolát”, és teszik lehetővé, hogy további ki-
nyilatkoztatást kapjunk. Először egy olyan viselkedésre 
figyelmeztet, amely megakadályozza, hogy további 
kinyilatkoztatást kapjunk. Olvasd el az Ether 4:8-at, és 
jelöld be, mi okozhatja, hogy az Úr visszatartsa a kinyi-
latkoztatást, és ne mutasson meg „nagyobb dolgokat”.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted mit jelent „vitatkozni… az Úr szavával” (Ether 4:8)?
 b. Ma miként tud egy fiatal „vitatkozni… az Úr szavával”?

Moróni az Úr saját szavaival írja le, hogy miként kap-
hatunk további kinyilatkoztatást Őtőle. Tanulmányozd 
az Ether 4:11, 13–15-öt, és jelöld be azokat a kifeje-
zéseket, amelyek megtanítják, mit kell tennünk, hogy 
meghívjuk az Úr kinyilatkoztatását, és hogy Ő miként 
fog reagálni, ha megtesszük ezeket a dolgokat.

Milyen tantételeket tanulsz ezekben a versekben a ki-
nyilatkoztatásról, valamint arról, hogy miként hívd meg 
azt az életedbe? Az ezekben a versekben tanult egyik 
tantételt beírhatod a szentírásodba az Ether 4:11 mellé.

Az egyik fontos tantétel, melyet az Úr tanácsából 
tanulhatunk, az, hogy ha hitet gyakorolunk az Úr 
szavában, akkor Ő – a maga idejében és módján – 
meg fog áldani minket további kinyilatkoztatással.

 3. Magyarázd el a szentírás-tanulmányozási naplódban, 
hogy szerinted miért kell hitet tanúsítanod Isten azon sza-

vában, melyet már megkaptál, mielőtt az Úr továbbiakat nyilat-
koztatna ki neked. Azután osztályozd magad egy 10-es skálán 
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 5. A három férfihez hasonlóan, akiknek kiváltsága volt 
tanúskodni az aranylemezek valóságáról, te is tanúja le-

hetsz a Mormon könyve igaz voltának. Írd le a szentírás-tanul-
mányozási naplódba néhány módját annak, hogy milyen 
módokon lehetsz te is a Mormon könyve tanúja. Továbbá írd le, 
hogy a Mormon könyvéről tett tanúságod milyen hatással lehet 
más emberekre.

Imádságos lélekkel keresd a lehetőségeket, hogy ezen 
a héten megoszd valakivel a bizonyságodat a Mormon 
könyvéről.

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

Tanulmányoztam az Ether 4–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

30. RÉSZ: 2. NAP

Ether 6
Bevezetés
Az Úr parancsai szerint elvégzett előkészületek után a 
járediták beszálltak a bárkákba, bízva abban, hogy az 
Úr biztonságban átsegíti őket a megígért földre vivő 
nehéz utazásukon. Az Úr szeleket küldött, melyek 
a bárkákat a hullámokon sodorták, és számos alka-
lommal a tenger felszíne alá temették, ám ugyanezen 
szelek mindig előre hajtották őket a megígért föld felé. 
Miután megvetették lábukat az új földrészen, a nép 
Járed fivérének figyelmeztetései ellenére királyt válasz-
tott magának.

Ether 6:1–12
Az Úr a megígért föld felé hajtja a szelekkel a járedita 
bárkákat
Vannak időszakok, amikor úgy érezhetjük, nehéz 
megtenni, amit az Úr kér tőlünk, például megosztani 
az evangéliumot egy baráttal, erkölcsileg tisztának 
maradni, magas normák szerint élő barátokat válasz-
tani, vagy helyes prioritásokat felállítani az életünkben. 
Eszedbe jutnak még egyéb példák arra, amikor nehéz 
megtenni, amit az Úr kér?   
  
 

A beszámoló, mely a járediták utazásáról ír a megígért 
föld felé, olyan tantételeket tanít, melyek iránymutatást 
adhatnak neked, amikor nehéznek találod az Úr paran-
csolatainak betartását. Olvasd el az Ether 2:24–25-öt, 
és keresd ki, mire figyelmeztette az Úr a járeditákat, mi 
nehezíti majd a megígért föld felé történő utazásukat.

E nehézségekkel való megbirkózáshoz az Úr megpa-
rancsolta a járeditáknak, hogy készítsenek bárkákat, 
amelyek „szorosak voltak, mint egy edény” (Ether 
2:17), és amelyek tetejére és aljára lukat fúrtak, hogy 
azokon keresztül levegőhöz jussanak. Olvasd el az 
Ether 6:1–4-et, és keresd ki, milyen más módokon 
segített az Úr a járeditáknak felkészülni az út során 
várható nehézségekre.
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Segíthet, ha érted, hogy „az Úrra, Istenükre bízva ma-
gukat” (Ether 6:4) kifejezés azt jelenti, hogy a járediták 
Istenre bízták magukat, hogy Ő gondoskodjon róluk és 
óvja meg őket.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Miért lehetett esetleg nehéz a járeditáknak bízni az Úrban 
ebben a helyzetben?
 b. Szerinted miért volt nélkülözhetetlen mind felkészülni, mind 
pedig az Úrra bízni magukat?

Miközben az Ether 6:5–11-et olvasod, próbáld meg 
elképzelni, milyen lehetett a járedita bárkában utazni.

 2. Hogy felkészülj az ebben a beszámolóban tanulható 
evangéliumi tantételek felismerésére, válaszold meg a kö-

vetkező kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Miként mutatták ki a járediták az Úrba vetett bizalmukat a 
nehéz utazásuk során? (Lásd Ether 6:7, 9.)
 b. Hogyan áldotta meg őket Isten az útjuk során?

Miután közel egy évet voltak a tengeren, a járedi-
ták végre utazásuk végére értek. Olvasd el az Ether 
6:12-t, és keresd ki, hogyan érezték magukat, amikor 
megérkeztek a megígért földre. A következő tantétel 
kiegészítésével foglald össze, eddig mit tanultál ebben 
a leckében: Ha az Úrban bízunk és az Ő akaratát 
tesszük, akkor Ő   
 .

A kijelentés egyik lehetséges kiegészítése így hang-
zik: „irányítja az életünk menetét”. Hogy mélyebben 
megértsd ezt a tantételt, gondolj vissza azokra a szi-
tuációkra (melyeket a lecke elején soroltál fel), amikor 
úgy érzed, nehéz megtenni, amit az Úr kér. Ahogy 
a járeditákkal tette, az Úr minket is felkészít, hogy 
legyőzzük az életünk során elénk kerülő nehézsége-
ket, ha imádkozunk, követjük a prófétát, és betartjuk a 
parancsolatokat.

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mi-
ként mutathatja ki valaki az Úrba vetett bizalmát. A járe-

diták példáját alapul véve mit kell tennünk, amikor nehéz 
parancsolatot kapunk az Úrtól?

 4. Gondolkozz el a következő tantételen: Ha bízunk az 
Úrban, akkor a viszontagságok és nehézségek segít-

hetnek fejlődnünk és elnyernünk a megígért áldásokat. (Ezt 
beírhatod a szentírásodba az Ether 6:5–10 mellé.) Válaszold meg 
a következő kérdéseket a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Megtapasztaltad-e már, hogy fejlődtél és áldásokat kaptál az-
által, hogy hithűen kitartottál, vagy jelenleg kitartasz, a nehézsé-
gek idején? Milyen élményeid vannak ezzel kapcsolatban?
 b. Hogyan tudsz jobban bízni az Úrban és miként tudod jobban 
követni az útmutatásait a nehéz helyzetekben?

Ether 6:13–18
A járediták arra tanítják gyermekeiket, hogy járjanak 
alázatosan az Úr előtt
Képzeld el azt, hogy a járeditákhoz hasonlóan épp 
most keltél át az óceánon és érkeztél meg egy szá-
modra teljesen idegen földre. Olvasd el az Ether 
6:13–18-at, és gondolkodj el a következő kérdéseken: 
Szerinted hogyan lehet alázattal járni az Úr előtt? 
Hogyan bátorítottak a szüleid és mások arra, hogy 
alázattal járj az Úr előtt? Szerinted milyen kapcsolat 
van aközött, hogy valaki alázattal jár az Úr előtt és 
tanításban részesül a magasságból? Milyen helyzetek-
ben érezted már, hogy a magasságból tanítottak (lásd 
Ether 6:17)?

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

Tanulmányoztam az Ether 6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

30. RÉSZ: 3. NAP

Ether 7–11
Bevezetés
Habár Járed fivére megjövendölte, hogy egy járedita 
király megválasztása fogsághoz vezet, szavai nem 
teljesedtek be azonnal. Az első járedita király, Oriha, 
igazlelkűségben uralkodott. Két nemzedékkel később 
azonban egy Járed nevű király uralkodott, aki egy 
titkos szövetséget hozott létre. Királyaik uralkodása 
során a járediták több alkalommal haladtak végig 
azon a körfolyamaton, hogy hallgattak a prófétákra, és 
igazlelkűen éltek, majd pedig elvetették a prófétákat és 
gonoszságban éltek.

Ether 7
Korihór megszerzi a királyságot atyjától, a fivére, Súle 
visszaszerzi azt, a próféták pedig elítélik a nép gonoszságát
Szerinted milyen érzés lehet egy embernek, ha fog-
ságban él? Érezted már magad hasonlóan korlátozva 
annak következtében, hogy helytelen döntéseket hoz-
tál? Miközben az Ether 7–11-et tanulmányozod, keress 
bepillantásokat abba, hogy miként tudod elkerülni a 
fizikai és a lelki fogságot.
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Amikor Járed és fivére megöregedtek, a járediták 
királyt szerettek volna. Járed fivére figyelmeztette a 
népet, hogy ha királyt választanak, az fogságba viszi 
majd őket (lásd Ether 6:19–23). A próféták mindig is 
figyelmeztettek minket azon cselekedetek ellen, 
amelyek fizikai vagy lelki rabságba visznek minket.

 1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy-két pél-
dát olyan cselekedetekre, melyek ellen az újkori próféták 

intenek, és írd le, hogy ezek a cselekedetek miként vezethetnek 
fizikai és lelki fogsághoz.

Járed fivérének figyelmeztetése ellenére a nép úgy 
döntött, hogy királyt választ. Olvasd el az Ether 7:1–2-t, 
hogy megtudd, Járed fivérének jövendölése beteljese-
dett-e Oriha idejében, aki Járed egyik fia volt. Gon-
dolkodj el, mit mondanál valakinek, aki Oriha király 
idejében élt, és nem hitte, hogy Járed fivérének próféci-
ája be fog teljesedni.

Járed prófétai figyelmeztetése két nemzedéken belül 
beteljesedett. Olvasd el az Ether 7:3–7-et, és nézd meg, 
Kib és népe miként élt Korihór fogságában, kinek önző 
vágya, hogy ő legyen a király, az atyja elleni lázadásra 
bujtotta. A fogság az önzés és a lázadás következmé-
nye volt.

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mit 
mondanál ma azoknak az embereknek, akik nem enge-

delmeskednek a próféták tanácsának, ám mégsem érzik, hogy 
lelki fogságban lennének. (A válaszodba belefoglalhatod, hogy a 
lelki fogságban lévők gyakran az utolsók, akik felismerik ezt az 
állapotot. Adj egy modern példát olyan helyzetre, amely lelki fog-
ságba vihet valakit.)

A járediták történek ezen része azt a tantételt szem-
lélteti, hogy a próféták szavainak elutasítása rab-
sághoz vezet. Gondolkozz el, mi módon élhetted már 
meg a lelki rabságot a parancsolatoknak vagy a prófétai 
tanácsoknak való engedetlenség következtében.

Korihórnak az atyja, Kib elleni lázadása folyamatos 
harcokhoz és háborúkhoz vezetett. Kibnek idős korára 
született még egy fia: Súle. Amikor Súle felnőtt, felvette 
a küzdelmet lázadó bátyja, Korihór ellen.

 3. Képzeld azt, hogy újságíró vagy, aki Súle történetét 
szeretné megírni. Olvasd el az Ether 7:8–13-at, és írj egy 

rövid bekezdést a szentírás-tanulmányozási naplódba arról, hogy 
mit emelnél ki a cikkedben Súle életéből.

Súle uralkodásának idején sok próféta jött a nép közé, 
és figyelmeztették őket a gonoszságukra. Olvasd el az 
Ether 7:23–25-öt, és határozd meg, mit jövendöltek a 
próféták, és hogyan reagáltak az emberek minderre. 
Hogyan reagált Súle? Hogyan hozott áldást Súle né-
pére az, hogy megvédte a prófétákat?

Olvasd el az Ether 7:26–27-et, és keresd meg, mi tör-
tént, amikor az emberek engedelmeskedtek a próféták 
szavainak. Súle „emlékezett rá, hogy mily nagy dolgo-
kat tett az Úr atyáiért” (Ether 7:27). Amikor emlékszel, 
milyen nagy dolgokat tett érted az Úr, akkor sokkal 
valószínűbb, hogy hálás leszel Neki és igazlelkűen élsz.

Ezek az események a következő fontos tantételről 
tanúskodnak: Amikor megbánjuk vétkeinket, akkor 
gyarapodni kezdünk. A gyarapodás szó „reményt” és 
„sikert” is jelent, és „gyakran használják anyagi siker 
jellemzéseként is, [ám] nem szükségszerűen jelent 
fizikai javakban való bővelkedést, vagy akár viszonylag 
kényelmes, problémamentes életet. […]

A valóban igazlelkűek gyarapodnak, abban az értelem-
ben, hogy önbizalomra tesznek szert, amely a hitet 
cselekvésre ösztönzi és előnyös körülményeket teremt 
a kevésbé kedvezőekből. Ők nem várják, hogy az Úr 
megadja vagy visszatartsa a jutalmat, hanem inkább az 
útmutatását kérik arra, hogy mi lenne a legelőnyösebb 
számukra, mind fizikailag, mind pedig lelkileg. Az ilyen 
jellegű útmutatás munkahelyváltáshoz, költözéshez, 
új képesítések vagy képzettségek elsajátításához, vagy 
akár oda vezethet, hogy elfogadják a dolgokat, ahogy 
vannak, ám saját korlátaik között munkálkodjanak, és 
más dolgokban kövessék a Lélek iránymutatását” (Alan 
Webster, “I Have a Question,” Ensign, Apr. 1990, 52–53).

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen áldásokban részesültél a próféták szavára való figyel-
mezés által?
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 b. Írj egy dolgot, amit megtehetsz azért, hogy jobban figyelmezz 
a próféták szavaira és jogosult legyél az Úr áldásaira.

Ether 8:1–9:12
Titkos összeesküvések révén Járed, majd Ákis lesz a 
járediták királya
Olvasd el a következő felsorolást: zene, amit hallgatsz; 
a gondolataid; ahogyan az iskolában viselkedsz; filmek, 
melyeket nézel; viselkedésed randevúzáskor; tevékeny-
ségek, melyekben a barátaiddal részt veszel; amit 
teszel, amikor senki sincs körülötted. Miért van az, 
hogy akiknek bűnös cselekedeteik vannak, el szeret-
nék titkolni a barátaik, szüleik vagy vezetőik elől, hogy 
e tevékenységek közül egy vagy több során miként 
viselkednek? Mi a veszélye annak, ha helytelen, titkos 
tevékenységekben veszünk részt?

Az Ether 8 szerint Ómer lett a király, miután Súle 
meghalt, ám Ómer fia, Járed, „fellázadt atyja ellen” (Et-
her 8:2), és „szívét a királyságra és a világ dicsőségére 
helyezte” (Ether 8:7). Járed leánya kieszelt egy tervet az 
atyjával, amellyel megszerezheti az atyja a királyságot. 
Járed leánya gyönyörű nő volt, és amikor egy Ákis nevű 
férfi előtt táncolt, akkor ő el akarta venni feleségül. 
Járed azt mondta Ákisnak, hogy csak akkor veheti el 
a lányát, „ha elhozod nekem atyámnak, a királynak a 
fejét” (Ether 8:12). Ákis titkos összeesküvésre lépett a 
barátaival, hogy megöljék Ómer királyt. A titkos össze-
esküvés során két vagy több ember esküt tesz, hogy a 
bűnös cselekedeteiket titokban tartják, hogy elkerüljék 
a tetteik következményeit.

Olvasd el az Ether 8:15–18-at, és keress olyan szavakat 
és kifejezéseket, amelyek leírják, milyen motiváció és 
módszer állhat e titkos összeesküvések mögött.

 5. Válaszolj legalább kettőre az alábbi kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Miért vesz részt néhány ember titkos összeesküvésekben?
 b. Szerinted miért pusztító lelkileg azt hinni, hogy megtehetsz 
„mindenféle gonoszságot” (Ether 8:16) vagy „minden olyan dol-
got” (Ether 8:17), amire vágysz, anélkül, hogy bármilyen követ-
kezménye lenne?
 c. Mely kifejezés mutatja az Ether 8:18-ban, hogy az Úr hogyan 
érez a titkos összeesküvésekkel kapcsolatban? Szerinted az ilyen 
összeesküvéseket miért tartják „mindennél utálatosabb[nak]”?

Olvasd el az Ether 8:20–22, 25-öt és az Ether 9:5–6, 
11–12-t, és keresd ki, milyen következményei vannak 
a titkos összeesküvések támogatásának. Foglald össze, 
amit tanultál:   
  
 

Az egyik igazság, amelyet talán te is meghatároztál 
ezekből a versekből, a következő: A titkos összees-
küvések támogatása az egyének és a társadalmak 
pusztulásához vezet.

Moróni felfüggesztette a járediták háborúiról szóló 
beszámolóját, hogy szóljon hozzánk. Olvasd el az 
Ether 8:23–24, 26-ot, és keresd ki, hogyan buzdította 
Moróni a napjainkban élő embereket, hogy fogad-
ják meg figyelmeztetéseit a titkos összeesküvésekkel 
kapcsolatban.

Gondolkodj el a következő kérdésekre adható válaszo-
kon: Szerinted miért „rettenetes a helyzet[e]” (Ether 
8:24) annak a nemzetnek, társadalomnak vagy bármi-
lyen csoportnak, amely soraiban titkos összeesküvések 
támadnak? A titkosság miként ad hatalmat ezeknek az 
összeesküvéseknek? Hogyan segíthet az embereknek 
kiirtani ezt a gonoszságot az, ha tudják az igazságot a 
titkos összeesküvésekről?

 6. Lapozz vissza ahhoz a felsoroláshoz, melyet a lecke 
elején olvashattál bizonyos cselekedetekről. Habár egy 

helytelen döntés életed ezen területein nem feltétlenül számít tit-
kos összeesküvésnek, írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, 
milyen veszélyekkel jár, ha olyan cselekedetekben vesz részt va-
laki, amelyet úgy érez, el kell titkolnia mások elől.

Ether 9:13–11:23
Egymást követik a királyok – néhányan igazlelkűek, 
néhányan gonoszak
Ahogyan az Ether 9–11-ben feljegyzésre került, a 
járeditáknak sok királyuk volt, akik közül néhányan 
igazlelkűek, néhányan pedig gonoszak voltak. Olvasd 
el az Ether 9:26–35-öt (Hét uralkodásának idejéből) és 
az Ether 11:1–8-at (Kom és Siblom uralkodásának ide-
jéből), és keress bizonyítékot azon tantétel igaz voltára, 
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miszerint a próféták szavainak elutasítása rabság-
hoz vezet, amiről a lecke korábbi részében beszéltünk.

Emlékezz vissza, mire gondoltál korábban, hogyan 
tudnál jobban figyelmezni a próféták szavaira. A kö-
vetkező napokban kövesd ezt a célt, és keress lehe-
tőségeket, hogy megoszd a bizonyságodat a próféták 
szavainak való engedelmesség fontosságáról.

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

Tanulmányoztam az Ether 7–11-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

30. RÉSZ: 4. NAP

Ether 12
Bevezetés
A járedita történelem sok évének elbeszélése után 
Moróni bevezette Ether próféta szolgálatát. Aztán 
megszakította a történelmi beszámolót, és feljegy-
zett néhányat azon áldások közül, amelyeket a Jézus 
Krisztusba vetett hitet gyakorlók kapnak. Hangot adott 
egy aggályának is. Aggódott, hogy azok, akik majd az 
utolsó napokban olvassák a Mormon könyvét, nem 
fogják elfogadni, mert ő és mások gyengék voltak az 
írásban. Az Úr megígérte Moróninak, hogy megerősíti 
a gyengeségeit mindazoknak, akik megalázkodnak 
Őelőtte és hitet gyakorolnak.

Ether 12:1–4
Ether bűnbánatot hirdet a járeditáknak
Miért fontos, hogy a hajónak legyen horgonya? Milyen 
veszélyekkel vagy nehézségekkel nézhet szembe egy 
hajó, ha nincsen horgonya? Írd a hajóra a képen, hogy 
az életem. Gondolkodj el a következő kérdéseken:

• Ha a hajó az életedet jelképezi, akkor mit jelképez-
hetnek a hullámok?

• Ha a hullámokat a nehézségekhez és a gonoszság-
hoz hasonlítjuk, akkor milyen lenne valakinek az 
élete, ha nem lenne horgonya? (Lásd Mormon 5:18.)

• Mit adott neked az Úr, hogy segítsen téged 
biztonságban tartani, mint egy horgony?

Miközben az Ether 12-t tanulmányozod, keresd ki, mit 
kell tenned, hogy olyan legyél, mint egy horgonnyal 

rendelkező hajó: szilárdan és biztosan rögzített a téged 
érő hullámokkal és nyomással szemben. Az Ether 12 
azzal kezdődik, hogy Moróni bemutatja Ether prófétát, 
aki olyan időszakban élt, amikor az emberek elutasí-
tották a prófétákat és gonoszságban éltek. Olvasd el az 
Ether 12:1–3-at, és keress valamit, ami mély benyomást 
tesz rád Ether cselekedeteiben e nehéz körülmények 
között.

Miközben arra intette a népet, hogy tartsanak bűn-
bánatot, Ether tanított arról, hogy a nehézségek és 
gonoszság ellenére miben reménykedhet az, aki hisz 
Istenben. Olvasd el az Ether 12:4-et, és jelöld be, mi ez 
a reménység. (Miközben olvasol, segíthet, ha tudod, 
hogy a „helyet Isten jobb keze felől” kifejezés azt 
jelenti, hogy az ember visszatérhet Isten jelenlétébe és 
örök életet nyerhet.)

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted miben különbözik az, hogy „biztosan” remélünk 
valamit, attól, hogy csupán szeretnénk valamit?
 b. Hogyan teszi lehetővé a Jézus Krisztusba vetett hit azt, hogy 
„biztosan” reméljük, hogy helyet kapunk Isten jobbján?
 c. Az Ether 12:4-ben mely kifejezések írják le annak az ember-
nek a cselekedeteit, aki reménykedik és hisz Jézus Krisztusban?

A hajót ábrázoló rajzon (e lecke elején) írd a horgony 
fölé, hogy hit és remény.

Az Ether 12:4 azt a tantételt tanítja, hogy amikor 
reménnyel rendelkezünk és hittel Jézus Krisztus-
ban, akkor erőt kapunk ahhoz, hogy állhatatosak 
legyünk, és bővelkedjünk a jó cselekedetekben.

Gondolkozz el olyan alkalmakon, amikor nehéz volt 
számodra az, hogy állhatatos (megingathatatlan) 
maradj, és bővelkedj jó cselekedetekben. Hogy segítse-
nek ezekben a helyzetekben és az egész életed során, 
keress módokat arra, hogy miként tudod növelni az Úr 
Jézus Krisztusba vetett hitedet, miközben folytatod az 
Ether 12 tanulmányozását.
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Ether 12:5–22
Moróni beszámol azokról a csodákról és hatalmas 
művekről, amelyek hit által valósulnak meg

 2. A szentírás-tanulmányozási naplódban egészítsd ki a 
következő mondatot bármilyen evangéliumi igazsággal, 

amelyről lelki tanúságra törekszel: Szeretnék lelki tanúbizonysá-
got kapni arról, hogy…

Néhányan úgy érzik, először szeretnének bizonyítékot 
látni az igazságra, mielőtt követik azt az életükben. 
Moróni beszélt erről a hozzáállásról az Ether 12:5–6-
ban. Olvasd el ezeket a verseket, és jelöld be a tanácsá-
nak azon részeit, amelyek nagy hatással vannak rád. 
(Az Ether 12:6 szentírás-memoriter.)

Az Ether 12:6 szerint mivel kell rendelkeznünk, mielőtt 
tanúbizonyságot kapnánk az Úrtól? Mi jut eszedbe a 
„hitetek próbatétele” kifejezésről?

Néhányan hibásan úgy vélik, hogy a 
„hitetek próbatétele” mindig nehézségre 
utal. Richard G. Scott elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, a következő 
meglátást osztotta meg a „hitetek próba-
tétele” kifejezés jelentéséről: „Ha megfo-

gadjátok a Moróni által tanított tantételt, akkor 
megtanulhatjátok hatékonyabban gyakorolni a hitet: 
»…hitetek próbatétele előtt nem kaptok tanúbizonysá-
got« [Ether 12:6; kiemelés hozzáadva]. Tehát minden 
alkalommal, amikor próbára teszitek a hiteteket – vagyis 
egy benyomásra érdemesen cselekedtek –, megkapjá-
tok a Lélek megerősítő bizonyságát. Ezek az érzések 
megerősítik a hiteteket. E séma ismétlése következté-
ben hitetek megerősödik” (A hit támogató ereje a 
bizonytalanság és a próbatétel idején. Liahóna, 2003. 
máj. 76.).

Olvasd el a következő szentírásrészeket, és keresd ki, 
milyen áldások követték azokat, akik hitet gyakoroltak:

• Ether 12:11. Mi volt az áldás?   
 

• Ether 12:12–13. Milyen áldásban részesült Alma és 
Amulek?   
 

• Ether 12:19–22, 30–31. Milyen áldásokban részesült 
Járed fivére a hite által?   
  
 

Segíthet, ha megfigyeled a miután, amíg és azt köve-
tően kifejezések használatát az Ether 12:7, 12, 17, 18 
és 31-ben.

 3. Az Ether 12-ben tanultak alapján írd le a saját szava-
iddal a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy 

szerinted mit tanított Moróni a lelki tanúbizonyság elnyeréséről 
az Úrtól.

Az egyik tantétel, melyet Moróni tanított, az volt, hogy: 
Ha bizonyságot kívánunk, akkor először gyakorol-
nunk kell a Jézus Krisztusba vetett hitünket.

 4. Olvasd el a következő szituációkat, majd írd le a 
szentírás-tanulmányozási naplódba legalább kettő eset 

kapcsán, hogy miként tud valaki az Úrba vetett hitet tanúsítani 
az adott helyzetben:
 a. Egy fiatal nő bizonyságot szeretne kapni arról, hogy a Mor-
mon könyve igaz.
 b. Egy fiatal férfi nagyon vágyik arra, hogy segítsen a szerettei-
nek elfogadni az evangéliumot.
 c. Egy fiatal nő az Úrhoz fordul, hogy áldja meg a beteg édes-
apját.

 5. Írj egy olyan alkalomról a szentírás-tanulmányozási 
naplódban, amikor te vagy egy ismerősöd tanúbizonysá-

got kapott vagy csoda részese volt, miután hitet tanúsított.
Gondolj vissza arra a tantételre vagy tanra, amelyről 
lelki tanúbizonyságot szeretnél kapni (lásd e lecke 
2. feladatát). Mit tehetsz, hogy kimutasd a hitedet, 
mielőtt megkapnád a tanúbizonyságot?

Szentírás-memoriter – Ether 12:6
 6. Hogy segítsen az Ether 12:6 memorizálásában, olvasd 
el a verset néhányszor, majd írj le belőle annyit a szentí-

rás-tanulmányozási naplódba, amennyire csak emlékszel. Ezután 
hasonlítsd össze a tényleges verssel, amit írtál. Tanulmányozd 
újra a verset, és írd le még egyszer a szentírás-tanulmányozási 
naplódba.

Ether 12:23–41
Moróni aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, 
hogy vajon hogyan reagálnak majd a nemzsidók a Mormon 
könyvére
Ahogyan az Ether 12:23–41-ben feljegyzésre került, 
Moróni aggodalmát fejezte ki, hogy azok, akik majd 
az utolsó napokban olvassák a Mormon könyvét, nem 
fogják elfogadni azt, mert ő és a könyv más írói gyen-
gék voltak az írásban. Miközben az Úr válaszát olvasod 
Moróni aggodalmára az Ether 12:26–27-ben, keresd ki, 
hogy mit mondott az Úr, hogyan lesznek a gyenge dol-
gokból erősek. (Az Ether 12:27 szentírás-memoriter.)

A szentírások olykor a ha és az akkor kifejezések 
használatával jeleznek egy evangéliumi tantételt. A 
ha szó írja le azt, amit meg kell tennünk, és az akkor 
magyarázza meg, mi történik majd a cselekedeteink 
eredményeként. Olvasd el az Ether 12:27-et, és keress 
egy ha–akkor tantételt, és ezt írd le alább.
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Ha mi   
 , 
akkor az Úr   
 .

Ezeket a verseket mélyebbre hatóan fogjátok tárgyalni 
a hitoktatóddal ezen a héten. Többet tanultok majd 
Moróni hitről, reményről és jószívűségről szóló tanítá-
sáról is az Ether 12:28–41-ben.

Szentírás-memoriter – Ether 12:27
Hogy könnyebben memorizáld az Ether 12:27-ben 
lévő gondolatokat, másold le az alábbiakat egy papír-
lapra: Ha… jönnek… megmutatom… gyengeségüket. …
adok… alázatosak… kegyelmem… minden… megalázko-
dik… ha megalázkodnak… hisznek… erőssé… gyenge…

Olvasd el újra az Ether 12:27-et, és keresd meg közben 
ezeket a szavakat. Mondj fel annyit ebből a versből, 
amennyit csak tudsz, úgy, hogy csak a papírodon sze-
replő szavakat nézed. Tedd a papírt olyan helyre, ahol 
később, a mai vagy a holnapi nap folyamán látni fogod 
(például a zsebedbe vagy a szentírásodba). Minden 
alkalommal, amikor meglátod a lapot, tekintsd át az 
Ether 12:27-et, amíg meg nem tanulod kívülről.

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

Tanulmányoztam az Ether 12-t, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

31. RÉSZ: 1. NAP

Ether 13–15
Bevezetés
Ether próféta az Új Jeruzsálemről jövendölt. Figyel-
meztette továbbá Koriántumrot, a járediták királyát, 
hogy a népe el fog pusztulni a gonoszsága miatt, és 
arra intette Koriántumrot és a háza népét, hogy bánják 
meg a bűneiket. Amikor Koriántumr és a nép nem volt 
hajlandó bűnbánatot tartani, a háború és gonoszság 
egyre csak fokozódott sok éven át, míg végül az egész 
járedita nemzet elpusztult. Csak Ether és Koriántumr 
maradt életben, hogy tanúi legyenek Ether próféciája 
beteljesedésének.

Ether 13:1–12
Moróni feljegyzi Ether próféciáit az Új és a régi 
Jeruzsálemről
Gondolj néhány olyan városra, amelynek másik neve 
is van a város jellegzetességére utalva. Például Párizst 
A fények városának is szokták hívni. Először is lássuk, 
hogy össze tudod-e párosítani az alábbi városokat a 
nevükkel (a válaszokat megtalálod a lecke végén).

Kairó, Egyiptom A szeles város

Manila, Fülöp-szigetek Az ezer minaret városa

Chicago, Egyesült Államok Az örök város

Mexikóváros, Mexikó A kelet gyöngye

Róma, Olaszország A paloták városa

A mai lecke két jelentős utolsó napi városra hívja fel a 
figyelmet: (1) Jeruzsálemre és (2) az Új Jeruzsálemre. 
Az utolsó napokban ez a két város az igazlelkűségéről 
válik majd ismertté. Ether azt tanította a járeditáknak, 
hogy az a föld, amelyen élnek, egy jövőbeli város hely-
színe, melyet Új Jeruzsálemnek fognak hívni.

Olvasd el az Ether 13:2–8-at. Az Úr kinyilatkoztatta Jo-
seph Smith prófétának, hogy az Ether 13:6-ban említett 
Új Jeruzsálemet az Egyesült Államokban, a Missouri ál-
lambeli Jackson megyében fogják felépíteni (lásd T&Sz 
57:1–4; 84:1–4). Mit mondott Ether ezekről a városokról 
az Ether 13:3, 5-ben? Gondolkozz el, milyen lenne egy 
ilyen városban élni. Tanulmányozd az Ether 13:10–11-
et, hogy megtudd, mit kell valakinek megtapasztalnia, 
hogy az Új Jeruzsálem vagy a régi Jeruzsálem szent 
városában élhessen (amely akkor válik szentté, amikor 
az Úrnak újra felépítik; lásd Ether 13:5).
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Az Új Jeruzsálem másik neve Sion (lásd Mózes 7:62; 
Hittételek 1:10). Bár talán nem élünk Jeruzsálemben 
vagy az Új Jeruzsálemben, az egyház minden tagja tö-
rekedhet rá, hogy megalapítsa Siont. Felkészülhetünk, 
hogy szent helyeken éljünk, beleértve Isten celesztiális 
királyságát, miközben tisztává válunk Jézus Krisztus 
engesztelése által.

Ether 13:13–15:34
A járediták elutasítják Ethert, és kitartanak 
gonoszságukban és a háborúkban, míg végül elpusztulnak
Olvasd el az Ether 13:13–19-et, és keresd ki, milyen 
állapotok uralkodtak a járedita társadalomban Ether 
napjaiban. Tanulmányozd az Ether 13:20–22-t, hogy 
megtudd, mi volt Ether üzenete Koriántumrnak, és 
hogy Koriántumr és a népe miként reagált arra.

 1. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Miként voltál már tanúja annak, hogy az emberek napjaink-
ban megkeményítették a szívüket és elutasították az Úr szolgáit?
 b. Mit teszel majd annak érdekében, hogy erős maradj a hited-
ben és figyelmezz a próféták szavaira?

Ahogyan az Ether 13:23–14:20-ban feljegyzésre került, 
Koriántumr számos olyan férfi ellen folytatott harco-
kat, aki megpróbálta elvenni tőle a királyságot, többek 
között Sáreddel, Gileáddal és Libbel. Végül az egész 
járedita nemzet háborúban állt. Koriántumr végső 
ellensége egy Siz nevű férfi volt. A járediták közötti 
pusztítás mértékéről az Ether 14:21–25 és az Ether 
15:1–2 számol be részletesen.

Olvasd el az Ether 15:3–6-ot, hogy megtudd, mit 
kísérelt meg Koriántumr, hogy megkímélje az életben 
maradtakat a pusztulástól. Gondolkozz el, vajon Siz 
miért utasította el Koriántumr ajánlatát, valamint miért 
tagadta meg mindkét sereg, hogy megadja magát (lásd 
még Ether 14:24).

Olvasd el az Ether 15:12–17-et, és keress részleteket a 
járediták helyzetével kapcsolatban. Mit találsz különö-
sen tragikusnak vagy szomorúnak a helyzetükben? Ne 
feledd, hogy Ether sok éven át figyelmezette az embe-
reket, hogy tartsanak bűnbánatot (lásd Ether 12:2–3; 
13:20). Olvasd el az Ether 15:18–19-et, és nézd meg, 
milyen következményei vannak, ha valaki elutasítja az 
Úr bűnbánatra szólító figyelmeztetéseit. Az olvasottak 
alapján egészítsd ki az alábbi kijelentést: Ha elutasítjuk 
az Úr figyelmeztetéseit, hogy tartsunk bűnbánatot, 
akkor   
  
 .

A fenti üres helyre a következőhöz hasonló tantételt ír-
hattál: Ha elutasítjuk az Úr figyelmeztetéseit, hogy 
tartsunk bűnbánatot, akkor az Ő Lelke visszahúzó-
dik, és Sátán nyer hatalmat a szívünk felett.

 2. Az Ether 15:19-et, valamint a versből tanult tantételt 
felhasználva magyarázd el, miért helytelenek az alábbi ér-

velések, melyeket ma a bűnbánat megtagadására használhat va-
laki:
 a. Tudom, hogy a filmek, amelyeket nézek, nem felelnek meg az 
egyházi normáknak, de úgy látom, nincsenek hatással rám.
 b. Nincs abban semmi rossz, ha alkoholt iszok a barátaimmal. 
Csak szórakozunk.
 c. Ez csak egy kis pornográfia. Ez nem jelenti azt, hogy nyíltan 
erkölcstelen lennék. Különben is, bármikor abba tudom hagyni, 
ha úgy érzem.
 d. Nem kell már most bűnbánatot tartanom. Várhatok vele, 
amíg közvetlenül a misszióm előtt leszek, vagy meg akarok há-
zasodni a templomban.

Az Ether 15:20–32 elmeséli, miként küzdött egymás-
sal a két járedita sereg egészen addig, amíg már csak 
Koriántumr és Siz maradt életben. Aztán Koriántumr 
megölte Sizt.

A járediták története élénk példája annak, hogy mi 
történik egy néppel, amikor egy emberként elutasítják 
Isten ismételt felhívását a bűnbánatra. Bár talán mi 
nem nézünk szembe azonnali fizikai pusztulással, ha 
nem tartunk bűnbánatot, bűntudatot fogunk érezni, ha 
elutasítjuk az Úr bűnbánatra szólító figyelmeztetéseit.

Gondolkozz el a következő kijelentésen 
Neal L. Andersen eldertől a Tizenkét 
Apostol Kvórumából: „Bizonyságomat 
teszem arról, hogy a Szabadító képes 
megbocsátani a bűneinket, és alig várja, 
hogy ezt megtehesse. Azon kevesek 

bűneit kivéve, akik a teljesség megismerése után mégis 
a kárhozatot választották, nincs olyan bűn, amit ne 
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lehetne megbocsátani. Milyen bámulatos kiváltság 
mindannyiunk számára, hogy elfordulhatunk a 
bűneinktől, és Krisztushoz jöhetünk. A mennyei 
megbocsátás az evangélium egyik legédesebb gyümöl-
cse, mely szívünkből eltörli a bűnt és a fájdalmat, 
helyükbe pedig a lelkiismeret örömét és békességét 
helyezi” (Bánjátok meg bűneiteket, …hogy meggyó-
gyíthassalak benneteket. Liahóna, 2009. nov. 41.).

Vizsgáld meg, teszel-e bármi olyan dolgot, amely 
akadályozná a Szentlélek befolyását az életedben. 
Gondold át, miként alkalmazhatod Jézus Krisztus en-
gesztelésének hatalmát ahhoz, hogy olyan szükséges 
változtatásokat eszközölj, melyek segítenek elnyerned 
a Lelket és ellenállnod Sátán hatalmának.

Azt tanuljuk az Ether 13–15-ből, hogy a harag és a 
bosszúvágy olyan döntésekbe kergetik az embere-
ket, amelyek nekik maguknak és másoknak is kárt 
okoznak. Olvasd el vagy olvasd el újra a következő 
szentírásrészeket, és jelöld be azokat a szavakat és 
kifejezéseket, melyek ezt az igazságot tanítják: Ether 
13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Gondolkodj el, milyen hatásai lehetnek a fékezetlen 
haragnak a családokra vagy más kapcsolatokra. Gon-
dolj egy olyan szituációra az életedben, amikor meg 
kell szabadulnod a harag vagy a bosszúvágy érzésétől.

Miközben elolvasod David E. Sorensen elder, a Hetve-
nek nyugalmazott tagja kijelentését, nézd meg, hogy 
miként győzheted le a harag vagy a bosszúvágy érzé-
sét: „Ha valaki megbánt minket vagy a szeretteinket, 
az okozott fájdalom szinte elviselhetetlen lehet. Úgy 
érezhetjük, hogy fájdalmunk vagy az ellenünk elkö-
vetett igazságtalanság a világ leglényegesebb dolga, 
és nincs más választásunk, mint bosszút állni. Krisz-
tus azonban, a Békesség Fejedelme, jobb utat tanít 

nekünk. Nagyon nehéz lehet megbocsátani valakinek 
az ellenünk elkövetett vétkét, ám ha megtesszük, szebb 
jövőt tárunk fel önmagunk előtt. Mások hibái többé 
nem szabják meg a mi utunkat. A másoknak való 
megbocsátás révén szabadon választhatjuk meg, ho-
gyan éljük életünket. A megbocsátás azt jelenti, hogy a 
múltbéli gondok többé nem befolyásolják célunkat, és 
szívünkben Isten szeretetével tekinthetünk a jövőre” 
(A megbocsátás szeretetté varázsolja a keserűséget. 
Liahóna, 2003. máj. 12.).

 3. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen helyzetben tapasztaltad már – 

vagy tapasztalta egy ismerősöd – a megbocsátásból fakadó 
gyógyulást és szabadságot?

A harag és bosszúvágy érzései legyőzhetőek, ha Jézus 
Krisztushoz fordulsz, és elnyered a megbocsátás hatal-
mát, valamint vigaszt az Ő engesztelésén keresztül. Ne 
felejts el az Úrhoz fordulni imában, hogy megadja szá-
modra a szükséges segítséget ezekben a helyzetekben.

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

Tanulmányoztam az Ether 13–15-öt, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
A lecke elején található összepárosító feladat meg-
oldása: Kairó, Egyiptom (Az ezer minaret városa); 
Manila, Fülöp-szigetek (A kelet gyöngye); Chicago, 
Egyesült Államok (A szeles város); Mexikóváros, 
Mexikó (A paloták városa); Róma, Olaszország (Az 
örök város)
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BEVEZETÉS  

Moróni KÖNYVÉHEZ

Miért tanulmányozzuk ezt a könyvet?
Miközben Moróni könyvét tanulmányozod, erőt 
meríthetsz Moróni nagy hatással bíró példájából 
és bizonyságából. Továbbá Moróni, valamint atyja, 
Mormon tanításaiból tanulni fogsz Jézus Krisztus 
Egyháza alapvető szertartásairól és gyakorlatairól; 
arról, hogy miért fontos igaz szándékkal véghezvinni 
igazlelkű tetteket; hogyan ítélj jó és gonosz között; 
illetve hogy milyen kapcsolatban áll egymással a hit, 
a remény és a jószívűség. Olvasni fogod Moróni azon 
felszólítását is, hogy imádkozz, hogy saját magad 
megtudhasd, a Mormon könyve igaz, valamint hogy 
„jöjj… Krisztushoz, és legy[él] benne tökéletessé” 
(Moróni 10:32).

Ki írta ezt a könyvet?
Moróni írta ezt a könyvet, amely tartalmazza az ő 
saját szavait, valamint Jézus Krisztusnak a tizenkét 
tanítványához intézett szavait (lásd Moróni 2), továbbá 
atyja, Mormon szavait (lásd Moróni 7–9). A nefiták 
pusztulása előtt Moróni katonai és egyházi vezetőként 
szolgált közöttük (lásd Mormon 6:12; Moróni 8:1). A 
Mormon könyve többi fő írójához és összeállítójához 
hasonlóan Moróni is a Szabadító tanúja volt. Így 
tette bizonyságát: „…láttam Jézust, és szemtől 
szembe beszélt velem” (Ether 12:39). Moróni hű volt 
bizonyságához, és hangsúlyozta, hogy kész inkább 
az életét adni, mintsem megtagadni Krisztust (lásd 
Moróni 1:1–3).

1823-ban, körülbelül 1400 évvel azután, hogy 
befejezte a Mormon könyve feljegyzését, Moróni 
feltámadt lényként megjelent Joseph Smith 
prófétának, és elmondta neki, hogy a feljegyzés egy 
otthonához közeli dombon van elrejtve. Ekkor és 
az ezt követő néhány év során Moróni utasításokat 
adott Joseph Smithnek „arra vonatkozólag, hogy mit 
fog az Úr cselekedni, és hogyan, mi módon kell majd 
királyságát az utolsó napokban irányítani” (Joseph 
Smith története 1:54).

Hol és mikor íródott?
Moróni valószínűleg Kr. u. 401 és Kr. u. 421 között írta 
és kivonatolta e könyvet (lásd Mormon 8:4–6; Moróni 
10:1), miközben megpróbált biztonságos helyre 
menekülni (lásd Mormon 1:1–3).

31. RÉSZ: 2. NAP

Moróni 1–5
Bevezetés
Miután Moróni befejezte Ether lemezeinek kivonato-
lását, azt gondolta, hogy már nem fog többet írni (lásd 
Moróni 1:1). Mindazonáltal meg lett kímélve az élete, 
hogy „leír[jon] még néhány dolgot, hogy ezek tán ér-
tékkel bírjanak” az utolsó napokban élőknek (Moróni 
1:4). A Moróni 1–5 megerősíti Moróni Jézus Krisztus 
iránti hűségét. Felvázolja továbbá az evangélium fontos 
szertartásaihoz, többek között az úrvacsora kiszolgálá-
sához szükséges utasításokat.

Moróni 1
Moróni vándorol, hogy biztonságban tudja életét, 
és folytatja írásait
David E. Sorensen elder, a Hetvenek nyugalmazott 
tagja, a következő történetet mesélet el egy fiatal nőről, 
aki elég bátor volt ahhoz, hogy kiálljon a hitelveiért:

„Nemrégiben unokámat, Jennifert, néhány iskolai 
barátjával meghívták egy vacsorára és filmre. A lányok 
közösen választották ki a filmet, amit meg fognak 
nézni, és Jennifernek jó érzése volt ezzel kapcsolatban. 
Azonban a lány, aki a vacsora közben elment mozi-
jegyet venni a csoport részére, egy másik filmre vett 
jegyet, mint amit terveztek! Azt mondta: »Jó film, és 18 
éven felülieknek való.«

Jennifer meglepetésében alig tudta elhinni, hogy a 
helyzet ilyen gyorsan megváltozott. De szerencsére 
Jennifer még jóval azelőtt, hogy ebben a helyzetben 
találta volna magát, már elhatározta, hogy soha nem 
fog korhatáros filmeket nézni. Képes volt erősen állni, 
és azt mondani a barátainak: »Nem mehetek el egy 
korhatáros filmre. A szüleim nem engednék.« Erre a 
lányok azt felelték: »Ugyan, menj már! A szüleid soha 
nem fogják megtudni!« Ezzel szembesítve Jennifer 
továbbra is azt mondta: »Nos, igazából nem is számít, 
hogy megtudják-e a szüleim. Egyszerűen csak nem 
nézek korhatáros filmeket!«

Barátai dühösek lettek, és megpróbálták rávenni, hogy 
adja be a derekát. Azt mondták neki, hogy »mindent 
elront«. Amikor nem adta meg magát, a jegyet és a 
visszajárót az arcába hajították, és elhagyták a korha-
táros film kedvéért. Az este végül magányosan telt a 
barátai elutasítása miatt. Azonban nagyszerű pillanat 
volt ez Jennifer és családunk számára. Önbizalmat, 
önbecsülést és lelkierőt nyert” (lásd Nem simogathatsz 
meg egy csörgőkígyót! Liahóna, 2001. júl. 49.).
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Olvasd el a Moróni 1:1–3-at, és keresd ki, miként állt 
egyedül Moróni a hitében. Moróni és Sorensen elder 
unokája egyaránt példázza, hogy miként állhat ki va-
laki azért, amiről tudja, hogy igaz. Te is hozhatsz olyan, 
látszólag apró döntéseket a mindennapokban, amelyek 
megmutatják a hitedet, az engedelmességedet, vala-
mint azon vágyadat, hogy Krisztust kövesd.

 1. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan al-
kalomról, amikor úgy döntöttél, kiállsz a hitelveid mellett, 

vagy engedelmesség által mutatod ki a hitedet.

Gondolkozz el, hogy tudnál még jobban kiállni a Jézus 
Krisztusba vetett hited mellett. Olvasd el a Moróni 
1:4-et, hogy megtudd, Moróni miért döntött úgy, hogy 
még többet ír. Mit tanulhatunk Moróni példájából és 
azon motivációjából, hogy többet írjon az életére törők 
leszármazottainak? Te mit írnál a saját leszármazottaid-
nak, ami áldás lenne a számukra? Miközben a Moróni 
2–5-öt tanulmányozod, gondold át, hogy a Moróni által 
írottak miként bírnak értékkel számodra (Moróni 1:4).

Moróni 2
Moróni utasításokat jegyez fel a Szentlélek ajándékának 
adományozását illetően
Gondolkodj el azon élményeden, amikor az egyház 
tagjává konfirmáltak és kezeket helyeztek a fejedre, 
hogy elnyerhesd a Szentlélek ajándékát. Mire emlék-
szel ebből a szertartásból? Olvasd el a Moróni 2:1–3-at, 
és gondolkodj el azon, hogy a Szentlélek ajándéka 
miként jelentett áldást az életedben mindezidáig.

Az egyik evangéliumi igazság, melyet ezekből a ver-
sekből tanulunk, a következő: A megfelelő papsági 
felhatalmazással rendelkező érdemes egyháztagok 
kézrátétellel ráruházhatják a Szentlélek ajándékát 
a megkeresztelt tagokra.

Moróni 3
Moróni utasításokat jegyez le a különféle papsági 
hivatalokba történő elrendeléshez
Láttad már valakinek a papsági felhatalmazási vonalát 
tartalmazó feljegyzését? Ez a feljegyzés megmutatja, ki 
rendelte el az adott személyt a papságba, valamint azt 
megelőzően ki rendelte el a szertartást végző sze-
mélyt, és így tovább, egészen Jézus Krisztusig. Lehet, 
hogy neked is van egy másolatod a papsági felha-
talmazási vonaladról, vagy láttad a bátyádét vagy az 
édesapádét. Gondolkozz el, milyen jelentőséggel bír, 
hogy egészen Jézus Krisztusig vissza tudjuk vezetni a 
felhatalmazási vonalat, miközben elolvasod a követ-
kező kijelentést Jeffrey R. Holland eldertől, a Tizenkét 
Apostol Kvórumából:

„Világos, hogy az isteni felhatalmazás 
alapján történő cselekvés többet kíván, 
mint az emberek közti puszta megegye-
zést. Nem lehet a forrása egy teológiai 
képzés vagy a gyülekezet megbízatása. 
Nem, Isten felhatalmazott munkájában 

nagyobb hatalomnak kell létezni, mint amivel az 
emberek már bírnak a templomi padokban, az utcákon 
vagy a papneveldékben – e tényt sok becsületes 
istenkereső tudta és nyíltan beismerte nemzedékeken 
át egészen a visszaállításig. […]

[M]i, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházában visszakövethetjük papsági felhatalmazá-
sunk vonalát az egyházközség legújabb diakónusától, 
a fölötte elnöklő püspöktől, és a mindannyiunk felett 
elnöklő prófétától kezdve. Ez a töretlen lánc angyali 
szolgálattevőkig vezet vissza, akik magától az Isten 
Fiától jöttek, e páratlan ajándékot elhozva a mennyből” 
(Ami a leginkább megkülönböztet minket. Liahóna, 
2005. máj. 44.).

Mindenkit, aki elnyeri az ároni vagy a melkisédeki 
papságot, elrendelnek a papság valamely hivatalába is, 
amely bizonyos kötelességeket von magával. Olvasd 
el a Moróni 3:1–4-et, és keresd ki, hogyan rendelnek 
el valakit egy papsági hivatalba, többek között a papi 
vagy tanítói hivatalba.

A következő igazságot beírhatod e versek mellé a 
szentírásodba: Az embereket azok kézrátétele által 
rendelik el papsági hivatalokba, akik felhatalma-
zással rendelkeznek.

 2. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Szerinted miért szükséges, hogy olyasvalaki rendeljen el vala-
kit papsági hivatalba, aki már viseli a papságot?
 b. Miként bír értékkel számodra az, ha valaki papsági hatalom-
mal bír az egyházban vagy a családodban?

Moróni 4–5
Moróni elmagyarázza, hogyan kell az úrvacsorát kiszolgálni
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 3. Gondolj az úrvacsora jelképeire, valamint az úrvacso-
ravétellel kapcsolatos élményeidre. Ezután végezd el a kö-

vetkezőket a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Amilyen pontosan csak tudod, írd le emlékezetből az egyik 
úrvacsorai imát, vagy a kenyér, vagy a víz megáldását.
 b. Miután átnézted e szent imákat (lásd Moróni 4:3; 5:2), és 
 leellenőrizted, amit a feladat első részében írtál, írj az egyik 
 úrvacsorai ima azon részéről, amely nagy hatással van rád, és 
részletezd, hogy az imának az a része miért jelentőségteljes 
 számodra.

Moróni azért adta hozzá a feljegyzéséhez az úrvacsora 
kiszolgálásának imáit, mert úgy érezte, hogy azok ér-
tékkel bírnak majd az emberek számára „egy eljövendő 
napon” (Moróni 1:4). Olvasd el a Moróni 4:1–3-at 
és az 5:1–2-t, és keress olyan kifejezéseket, amelyek 
elmagyarázzák, mit jelképez az úrvacsorai kenyér és 
víz. Olvasás közben segíthet, ha emlékszel, hogy egy 
Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás miatt 
napjainkban az egyház bor helyett vizet használ az 
úrvacsora során (lásd T&Sz 27:2).

Foglald össze az úrvacsora célját azáltal, hogy kiegészí-
ted az alábbi kijelentést: Az úrvacsora jelképei segíte-
nek emlékeznünk   
 .

Gondolkodj el azon, hogy miért jelentőségteljes szá-
modra a Szabadító teste és vére.

A Szabadító testének fizikai szenvedése, halála és 
feltámadása, valamint az Ő hatalmas lelki szenvedése, 
melyről vérének ontása tanúskodik, tette lehetővé, 
hogy minden ember megtisztulhasson a bűntől, aki hi-
tet gyakorol Őbenne és bűnbánatot tart. Az úrvacsora 
jelképei segítenek emlékeznünk Jézus Krisztus 
engesztelésére.

 4. Válaszolj legalább egyre az alábbi kérdések közül a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. Hogyan segített vagy erősített meg téged lelkileg, amikor 
őszintén elgondolkodtál a Szabadító engesztelésén az úrvacsora 
alatt?
 b. Mit tehetsz azért, hogy jobban összpontosíts a Szabadító en-
gesztelésére való emlékezésre az úrvacsora során?

Hogy jobban megértsd, mit ígérsz, amikor veszel az 
úrvacsorából, nézd át a Moróni 4:3-at és töltsd ki az 
alábbi táblázatot:

Mire kötök 
szövetséget

Mit jelent sze-
rintem a szövet-
ség e részének 
betartása

Mit tehetek, 
hogy még in-
kább betartsam 
a szövetség e 
részét

1.

2.

3.

Azt is megtanuljuk a Moróni 4:3-ból, hogy amikor hit-
hűen betartjuk az úrvacsorai szövetség ránk eső részét, 
az Úr Lelke mindig velünk lehet.

Miközben elolvasod a következő kijelentést David A. 
Bednar eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, gon-
dolkodj el, te is tapasztaltad-e a Szentlélek ajándéká-
nak hatását az általa említett módokon: „Az Úr Lelke 
lehet a vezetőnk, és halandó utazásunk során megáld-
hat minket útmutatással, utasítással és lelki védelem-
mel” (lásd Hogy Lelke mindig velünk legyen. Liahóna, 
2006. máj. 31.).

Gondolkodj el a Szabadító engesztelésén, amikor 
vasárnap veszel az úrvacsorából. Próbáld meg betartani 
a szövetség azon részeit, melyeket a fenti táblázatban 
meghatároztál, hogy az Úr Lelke mindig veled lehessen.

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

Tanulmányoztam a Moróni 1–5-öt, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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31. RÉSZ: 3. NAP

Moróni 6
Bevezetés
Amikor Moróni közeledett a lemezekre írott beszá-
molója végéhez, elmagyarázta az egyházba történő 
megkeresztelkedésre való felkészülés néhány követel-
ményét. Azután felvázolta az egyháztagok arra irányuló 
felelősségeit, hogy törődjenek egymással. Elmagyarázta 
továbbá az egyházi gyűlések célját, és kihangsúlyozta, 
hogy az egyházi gyűléseket a Szentlélek hatása által 
kell levezetni.

Moróni 6:1–3
Moróni megadja a kereszteléshez szükséges 
követelményeket
Képzeld azt, hogy van egy hétéves testvéred, aki pár 
hónap múlva betölti a nyolcat. A szüleid téged kérték 
fel arra, hogy tarts egy családi est tanítást a kereszte-
lésre való felkészülésről.

 1. Ha most kellene megtartanod ezt a leckét, mit taníta-
nál, hogy segíts a testvérednek felkészülni a kereszte-

lésre? Jegyezd fel gondolataidat a szentírás-tanulmányozási 
naplódba.

Miután belefoglalta feljegyzésébe az úrvacsorai imákat 
(lásd Moróni 4–5), Moróni a keresztelés szertartásához 
is adott instrukciókat. Tanulmányozd a Moróni 6:1–3-
at, és keresd meg a keresztelés követelményeit. Meg is 
jelölheted a szentírásodban, hogy mit találtál.

Szerinted mit jelent, hogy azoknak, akik szerettek 
volna megkeresztelkedni, „ahhoz illő gyümölcsöt 
[kellett hozniuk], hogy érdemesek [legyenek] erre” 
(Moróni 6:1)?   
  
 

Gondolkodj el, szerinted mit jelent „megtört szívvel 
és töredelmes lélekkel” (Moróni 6:2) rendelkezni a 
keresztelés előtt. Ahogyan a Moróni 6:1–3-ban feljegy-
zésre került, Moróni elmagyarázta, hogy a keresztelés 
révén szövetséget kötünk arra, hogy magunkra 
vesszük Jézus Krisztus nevét és mindvégig szolgál-
juk Őt. Te mit teszel azért, hogy megőrizd és megerő-
sítsd a Jézus Krisztus szolgálata iránti eltökéltségedet?

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy a 
keresztelőd óta mi módon próbáltad megőrizni és mege-

rősíteni a Jézus Krisztus szolgálata iránti eltökéltségedet.

Moróni 6:4
Moróni elmondja, hogyan kell gondoskodni az egyház 
tagjairól és lelkileg táplálni őket
Miután elmagyarázta, milyen követelményeknek kell 
megfelelniük az embereknek, mielőtt megkeresztel-
kednek, Moróni leírta, hogy az újonnan megkeresztel-
tek miként maradtak hűek a szövetségeikhez. Olvasd 
el a Moróni 6:4-et, és keresd ki, mivel segítettek az új 
megtérteknek hithűnek maradni.

Foglald össze, mit tanultál a Moróni 6:4-ből a többi 
egyháztag iránti felelősségeidről.   
  
 

A Moróni 6:4 szerint milyen áldások fakadnak az Isten 
szavával való táplálásból?

Az egyik fontos igazság, melyet a Moróni 6:4 tanít, az, 
hogy felelősek vagyunk azért, hogy emlékezzünk 
az egyház többi tagjára, és Isten szavával tápláljuk 
őket lelkileg.

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból, bizonyságot tett annak fontosságáról, hogy Isten 
szavával tápláljuk egymást: „A legtöbb ember nem 
azért jön az egyházba, hogy csupán néhány új evangé-
liumi tényt keressen, vagy régi barátokkal találkozzon, 
bár mindez fontos. Lelki élmény után kutatva jön. 
Békét szeretne. Azt akarja, hogy hite megerősödjön, és 
reménye megújuljon. Röviden: Isten jó szavával akar 
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táplálkozni, azt szeretné, hogy a menny erői mege-
rősítsék őt. Azoknak közülünk, akiket elhívnak, hogy 
beszéljünk, tanítsunk vagy vezessünk, kötelességünk 
legjobb tudásunk szerint segíteni ebben” (lásd „Isten-
től jöttél tanítóul”. Liahóna, 1998. júl. 28.).

Gondoltál már arra, milyen sokan imádkoztak  érted, 
tanításokkal készültek számodra, bátorítottak és buz-
dítottak az egyházon belüli tevékenységedben, és segí-
tettek neked a kihívásaid során?

 3. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódban két vagy há-
rom olyan emberről, akik jelentőségteljesen emlékeztek 

meg rólad vagy tápláltak téged lelkileg.

Valamikor a közeljövőben beszéld meg egy család-
tagoddal vagy barátoddal, hogy miként áldattál meg 
annak köszönhetően, hogy valaki emlékezett rád vagy 
Isten szavával táplált téged.

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből mesélt egy 
történetet egy diakónusról az egyházközségéből, aki 
megértette annak szükségességét, hogy eleget tegyen a 
kvóruma többi tagja iránti felelősségének:

„Kvórumának egyik tagja otthonom 
közelében lakott. Ez a szomszédos fiú 
soha nem járt kvórumgyűlésekre, és 
semmit nem csinált együtt kvórumának 
tagjaival. Nevelőapja nem volt egyháztag, 
édesanyja pedig nem járt az egyházba.

A diakónusok kvórumának elnöksége egy vasárnap 
reggel összegyűlt tanácskozni. […] Elnökségi gyűlésü-
kön azok a tizenhárom éves pásztorok emlékeztek a 
fiúra, aki soha nem jött el. Arról beszéltek, milyen nagy 
szüksége van arra, amit ők megkapnak. Az elnök kije-
lölte tanácsosát, hogy menjen a tévelygő bárány után.

Ismertem a tanácsost, és tudtam, hogy félénk, és hogy 
feladata milyen nehéz, ezért csodálattal néztem az 
utcai ablakon át, amint a tanácsos elbaktatott a házam 
előtt, végig az utcán a fiú házáig, aki soha nem jött el 
az egyházba. A pásztor kezei a zsebében voltak. Tekin-
tetét a földre szegezte. Lassan sétált, mint amikor az 
ember nem egészen biztos, hogy oda akar érni, ahová 
éppen tart. Húsz perccel később jött visszafelé az ut-
cán, oldalán az elveszett diakónussal. Ez a jelenet még 
néhány vasárnapon át megismétlődött. Aztán a fiú, aki 
elveszett, de megtalálták, elköltözött.

[…] Évekkel később… egy cövekkonferencián vol-
tam, földrésznyire a szobától, ahol az az elnökség 
[összegyűlt]. Egy ősz[hajú] férfi jött oda hozzám, és 
csendben azt mondta: »Az unokám az ön egyházköz-
ségében lakott évekkel ezelőtt.« Elérzékenyülve mesélt 
a fiú életéről. Majd megkérdezte, meg tudnám-e 
találni a diakónust, aki olyan lassan baktatott végig 

azon az utcán. És hogy köszönetet mondanék-e neki, 
és megmondanám-e, hogy az unokája – már felnőtt 
férfiként – még mindig emlékszik” (lásd „Vigyázzatok 
én velem”. Liahóna, 2001. júl. 45.).

Gondolj olyan konkrét személyekre, akiket az Úr 
szeretné, hogy „emlékezetben tarts” vagy „táplálj”. 
Tervezd meg, hogyan tudod őket lelkileg táplálni. Írd le 
a nevüket egy papírlapra, és tedd ki a lapot egy olyan 
helyre, ahol gyakran látod, és így emlékezetedben 
tudod tartani őket.

Moróni 6:5–9
Moróni feljegyzi az egyházi gyűlések célját, valamint azt, 
hogy miként kell levezetni azokat
Képzeld azt, hogy egy olyan tizenéves szülője vagy, aki 
az elmúlt néhány hét során rendre azt mondta, hogy 
nem akar istentiszteletre menni, mert értelmetlennek 
és unalmasnak tartja. Gondold át, mit mondanál, hogy 
arra bátorítsd a gyermeked, hogy járjon istentiszteletre, 
és segíts megértenie, milyen okai vannak a rendszeres 
részvételnek.

Feljegyzésében Moróni sugalmazást érzett arra, hogy 
leírja, miért gyűltek össze az egyház tagjai az ő napja-
iban. Tanulmányozd a Moróni 6:5–6-ot, és nézd meg, 
hogyan egészíthetnéd ki a következő kijelentést: Egy-
háztagokként gyakran kell összegyűlnünk, hogy   
  
 .

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
megosztott egy részletet egy barátja leveléből, akinek 
megváltozott a hozzáállása az istentiszteletre járás 
kapcsán:

„…egy bölcs barátom azt írta:

»Évekkel ezelőtt változtattam a hozzáállá-
somon, ami az egyházi gyűlések látoga-
tását illeti. Már nem magamért megyek, 
hanem másokra gondolok. Figyelek rá, 
hogy köszönjek azoknak, akik egyedül 

ülnek, hogy üdvözöljem a látogatókat…, hogy feladatra 
jelentkezzek…

Röviden, hétről hétre úgy megyek el az egyházi gyű-
lésekre, hogy aktív vagyok, nem passzív, és igyekszem 
jó hatást gyakorolni mások életére. Ebből adódóan 
sokkal jobban érzem magam az egyházi gyűléseken, 
és  nagyobb megelégedést nyújtanak számomra.«

Mindez azt az örök tantételt szemlélteti, hogy boldo-
gabbak és elégedettebbek vagyunk, ha azért teszünk 
meg valamit, és azért szolgálunk, amit adunk, nem pe-
dig azért, amit kapunk” (Önzetlen szolgálat. Liahóna, 
2009. máj. 96.).
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A fenti kijelentést a következő ötletekkel is kiegészít-
hetted.

Egyháztagokként gyakran kell összegyűlnünk, 
hogy:

• Böjtöljünk és imádkozzunk.
• Erősítsük egymást lelkileg.
• Vegyünk az úrvacsorából az Úr Jézus Krisztus 

emlékezetére.

Gondolkozz el, milyen tapasztalatok tanították meg 
neked, hogy fontos egyházközséged vagy gyülekezeted 
tagjaival együtt imádkozni és böjtölni.

 4. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

 a. Milyen hatással lenne az istentiszteleten szerzett élményeidre 
az, ha azzal a vággyal vennél részt, hogy megerősíts másokat 
lelkileg?
 b. Miért értékes gyakran venni az úrvacsorából Jézus Krisztus 
emlékezetére?
 c. Hogyan segíthet „a helyes úton tart[ani téged]” (Moróni 
6:4), ha az imént felsoroltak miatt mész istentiszteletre?

Olvasd el a Moróni 6:7–8-at, és keresd ki, hogy Moróni 
idejében az egyháztagok mire ügyeltek szigorúan, vagy 
más szavakkal, mire fordítottak különös figyelmet. 
Szerinted miért fontos, hogy arra tanítsuk és buzdítsuk 
egymást, hogy kerüljük el és bánjuk meg a bűnöket?

Moróni bizonyságát tette, hogy amikor csak bűnbána-
tot tartunk és igaz szándékkal megbocsátásra törek-
szünk, akkor bűnbocsánatot nyerünk. Ezt az igazságot 
bejelölheted a Moróni 6:8-ban.

Moróni azzal fejezte be ezt a fejezetet, hogy megta-
nította, hogyan vezessük le az egyházi gyűléseinket. 
Olvasd el a Moróni 6:9-et, és keresd ki, kinek kellene 
irányítania az egyházi gyűléseinket. Gondolj egy olyan 
alkalomra, amikor különösen tudatában voltál a Szent-
lélek hatásának egy egyházi gyűlés során.

Hogyan vonatkozhat rád az a tantétel, hogy az egyházi 
gyűléseket a Szentlélek hatalma által kell vezetni? Ha 
megkérnek, hogy mondj egy beszédet vagy taníts egy 
leckét egy egyházi gyűlésen, miként biztosíthatod, 
hogy az általad mondottak elősegítik a Szentlélek 
vezetését és hatását azon a gyűlésen?

 5. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy mi-
lyen hozzáállással készülsz a következő vasárnapi egyházi 

gyűléseidre. Leírhatod, hogy miként hívod meg a Szentlelket a 
hódolatodhoz, és miként fogsz emlékezetben tartani vagy táplálni 
másokat a jelenléted által.

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

Tanulmányoztam a Moróni 6-ot, és a mai napon elvégeztem ezt a 
leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

31. RÉSZ: 4. NAP

Moróni 7:1–19
Bevezetés
Moróni feljegyzett egy prédikációt, amelyet atyja, 
Mormon évekkel azelőtt mondott az ő „szeretett 
testvérei[nek]” (Moróni 7:2). Ez a lecke Mormon azon 
prédikációjának első részét tartalmazza, mely a Mo-
róni 7-ben található. Azon tanítását tesz közzé, misze-
rint igaz szándékkal vigyünk véghez jócselekedeteket, 
illetve arról való magyarázatát, hogy miként tudunk 
különbséget tenni a jó és a gonosz között. A következő 
leckében fogsz tanulni Mormon Moróni 7-ben olvas-
ható prédikációjának hátralevő részéről.
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Moróni 7:1–10
Mormon a cselekedetekről és a szándékról tanítja Jézus 
Krisztus követőit
Tapasztaltál-e már olyat, hogy valami nem volt olyan 
jó, mint amilyennek kívülről látszott? Ezt jól példáz-
hatja egy gyümölcs, például egy alma, amely savanyú 
vagy túl érett. Sorolj fel még két-három ehhez hasonló 
példát:   
  
 

Gondold át, hogy ezek a példák azon dolgokról, ame-
lyek kívülről jónak látszanak, ám a valóságban nem 
azok, miként hasonlíthatók az emberek külső megje-
lenéséhez és belső motivációjához. Moróni feljegyezte 
atyja, Mormon szavait arról, hogy milyen a szívünk 
állapota, amikor igazlelkű tetteket cselekszünk. Olvasd 
el a Moróni 7:2–3-at, hogy megtudd, kikhez szólt 
Mormon.

Mormon úgy utalt azon fivéreire, akikhez beszélt, mint 
„Krisztus békés követői” (Moróni 7:3). Tanulmányozd a 
Moróni 7:4–5-öt, és keresd ki, honnan tudta Mormon, 
hogy ezek a nefiták a Szabadító igaz tanítványai voltak.

Szerinted lehetséges az, hogy valaki csupán tettesse, 
hogy igazlelkű? Miért igen, vagy miért nem?

Mormon erről a Moróni 7:6-ban beszél. Miközben ezt 
a verset tanulmányozod, bejelölheted az „igaz szán-
dék” kifejezést. Dallin H. Oaks elder, a Tizenkét Apos-
tol Kvórumának tagja, következő magyarázata segíthet 
megértened, hogy mit jelent igaz szándékkal rendel-
kezni. Húzd alá a magyarázat azon részeit, melyeket 
megragadják a figyelmedet.

„Nem elég csupán megtenni azt, ami helyes. A megfe-
lelő okból kell cselekednünk. A modern kifejezés erre 
a megfelelő indíttatás. Ezt a megfelelő mentális hoz-
záállást a szentírások gyakran a következő szavakkal 
szokták kifejezésre juttatni: szívetek minden szándékával 
vagy igaz szándékkal.

A szentírások nyilvánvalóvá teszik, hogy Isten megérti 
az indíttatásunkat, és azok fényében fogja megítélni a 
tetteinket” (Pure in Heart [1988], 15).

Mormon leírta, milyen következményei vannak, ha 
valaki igaz szándékkal törekszik jócselekedeteket vég-
hezvinni. Tanulmányozd a Moróni 7:7–10-et, és keresd 
ki, mi történik, amikor igaz szándék nélkül viszünk 
véghez jócselekedeteket. E versekből megtanuljuk, 
hogy ahhoz, hogy jócselekedeteinkért áldást kap-
junk, igaz szándékkal kell cselekednünk. Az igaz 
szándék magában foglalja, hogy a jócselekedeteket 
Isten és mások iránti szeretetből tesszük.

 1. Válaszolj a következő kérdésre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Milyen különbséget észleltél akkor, 

amikor igaz szándékkal vittél véghez jócselekedetet, illetve ami-
kor önző szándékkal tettél valami jót?

 2. Hogy jobban megértsd a tant, miszerint ahhoz, hogy 
áldást kapjunk a jócselekedetekért, szívünk igaz szándé-

kával kell cselekednünk, gondold át a következő szituációt: Egy 
barátod, aki olvassa a Mormon könyvét, arra kér, hogy segíts neki 
megérteni a Moróni 7:9-et, és ezt mondja: „Azt olvastam, hogy 
ha valaki nem igaz szándékkal imádkozik, akkor »semmi haszna 
nincs ebből, mert Isten nem fogadja be az ilyent«. Gyakran érzem 
úgy, hogy nem igaz szándékkal imádkozom. Akkor inkább ne 
imádkozzak?” Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy 
miként válaszolnád meg ezt a kérdést, és magyarázd meg, miért 
válaszolnál így.
Brigham Young elnök a következő hasznos tanácsot 
adta arról, hogy miként nyerhetünk vágyat az igaz 
szándékkal történő imádkozáshoz: „Nem számít, hogy 
neked vagy nekem van-e kedvünk imádkozni. Amikor 
eljön az ideje az imádkozásnak, imádkozz! Ha nincs 
kedvünk hozzá, imádkozzunk addig, amíg lesz” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young [1997]. 45.).

Gondolkodj el azon, hogy Young elnök tanácsa miként 
vonatkozhat az ima mellett más parancsolatok betar-
tására is. Gyakran a helyes dolog megtétele hozza meg 
a vágyat arra, hogy a helyes okból engedelmeskedjünk 
az adott parancsolatnak.

 3. Mormon azon tanításának alkalmazásához, hogy fon-
tos igaz szándékkal véghezvinnünk a jócselekedeteket, 

válassz egyet az alábbi parancsolatok közül: böjtölés, tizedfizetés, 
mások szolgálata, szentírás-tanulmányozás, a szülők tisztelete, 
erkölcsileg tisztának maradni. (Erkölcsileg tisztának maradni ma-
gában foglalja azt is, hogy erényesek maradunk az internet és a 
közösségi média használata során. Továbbá magában foglalja, 
hogy nem teszünk semmi olyat, ami szexuális vétekhez vezethet.) 
Ezután válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban:
 a. Milyen áldásokban részesültél, amikor igaz szándékkal tartot-
tad be ezt a parancsolatot?
 b. Milyen tanácsot adnál a kortársaidnak arra, hogy miként en-
gedelmeskedjenek igaz szándékkal ennek a parancsolatnak?

Moróni 7:11–19
Mormon arról tanít, hogyan lehet különbséget tenni a jó és 
a gonosz között
Honnan tudhatjuk, hogy valami az ördögtől való, anél-
kül, hogy kipróbálnánk? Mormon megosztott velünk 
egy javaslatot, hogy segítségünkre legyen, amikor ilyen 
helyzetben találjuk magunkat.

 4. Olvasd el a Moróni 7:11–13-at, és keresd ki, hogyan 
tegyél különbséget a jó és a gonosz között. Alá is 
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húzhatod azokat a kifejezéseket, amelyek megragadják a figyel-
medet. Foglald össze, mit tanultál ezekből a versekből azáltal, 
hogy kiegészíted az alábbi kijelentéseket a szentírás-tanulmányo-
zási naplódban:
 a. Az, ami Istentől való…
 b. Az, ami az ördögtől való…

Mormon megerősítette, hogy Isten arra hív és csábít 
minket, hogy állandóan jól cselekedjünk. Figyeld meg, 
hogy a Moróni 7:12 szerint az ördög szintén hív és csá-
bít minket. Gondolkodj el azon, hogy az ördög milyen 
módokon hív és csábít téged a bűnre.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából Sátán azon indítékairól 
beszélt, melyekkel arra törekszik, hogy 
állandóan gonosz cselekedetekre csábít-
son minket: „Sátán, vagy Lucifer, avagy a 
hazugságok atyja – nevezzétek, aminek 

csak akarjátok – valós lény, a gonoszság tökéletes 
megtestesítője. Indítékai minden esetben gonoszok. …
örök ellenségeskedéssel viseltetik Isten szeretete, Jézus 
Krisztus engesztelése, valamint a béke és a szabadulás 
munkája iránt. Bármikor és bárhol harcba száll e 
dolgok ellen, amikor és ahol csak tud. Tudja, hogy a 
végén legyőzik és kivetik, de eltökélt szándéka, hogy 
oly sok embert vonszoljon le magával, amennyit csak 
tud” (Fel hát a harcra! Liahóna, 2011. nov. 44.).

 5. Hogy felkészülj Mormon tanításainak alkalmazására a 
jó és a gonosz közötti választást illetően, sorold fel a 

szentírás-tanulmányozási naplódban a kedvenc televíziós műso-
raidat, filmjeidet, dalaidat, együtteseidet, internetes oldalaidat, 
alkalmazásaidat, videojátékaidat, illetve személyes tulajdonaidat. 
(Módosíthatsz ezen a listán a saját érdeklődési körödnek megfe-
lelően.) E lecke későbbi szakaszában visszatérsz majd ehhez a 
naplóbejegyzéshez.

Olvasd el a Moróni 7:15–17-et, és keress olyan igaz-
ságokat, amelyek segítenek tudnod, hogy miként ítéld 
meg, hogy valami Istentől vagy az ördögtől való-e.

Krisztus Lelkét szokták Krisztus világosságának is 
nevezni (lásd Moróni 7:18). Boyd K. Packer elnök, a 
Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke, a következő 
magyarázatot adta, mely segíthet jobban megértened 
Krisztus világosságát:

„A Szentlélek és Krisztus világossága nem 
egy és ugyanaz. Habár néha ugyanazzal a 
szóval írják le őket a szentírásokban, két 
különböző és különálló létezőről van 
szó. […]

Minél többet tudunk Krisztus világosságáról, annál 
mélyebb értelmet nyerünk az életről, és annál inkább 

érzünk majd mély szeretetet az egész emberiség 
iránt. […]

Függetlenül attól, hogy ezt a belső világosságot, a 
helyes és a helytelen ismeretét, Krisztus világosságá-
nak, erkölcsi érzéknek vagy lelkiismeretnek nevezzük, 
utat mutathat nekünk tetteink visszafogásához, hacsak 
nem fojtjuk vagy hallgattatjuk el. […]

Nemzettől, hitvallástól és bőrszíntől függetlenül 
minden férfiban, nőben és gyermekben – nem szá-
mít, hol él, miben hisz vagy mit tesz – ott van Krisztus 
múlhatatlan világossága. Ebben az értelemben minden 
ember egyformának teremtetett. Az, hogy Krisztus vi-
lágossága ott van mindenkiben, bizonyítja, hogy Isten 
nem személyválogató” (“The Light of Christ,” Ensign, 
Apr. 2005, 8–10).

Az egyház megkeresztelt tagjai a Szentlélek ajándéká-
val is rendelkeznek, hogy segítsen nekik különbséget 
tenni a jó és a gonosz között. Packer elnök azt taní-
totta, hogy „a Szentlélek Krisztus világosságán keresz-
tül tud munkálkodni” (“Light of Christ,” 10).

Tanulmányozd a Moróni 7:18–19-et, és keresd meg, 
milyen tanácsot ad Mormon arra vonatkozóan, hogy 
miként reagáljunk Krisztus bennünk lakozó világos-
ságára. Ezekben a versekben megjelölheted azokat 
a szavakat vagy kifejezéseket, amelyek arra utalnak, 
hogy amikor szorgalmasan törekszünk rá, hogy 
kövessük Krisztus világosságát, akkor különbséget 
tudunk tenni jó és gonosz között.

Nézd meg a listát, melyet az 5. feladatnál készítettél 
a szentírás-tanulmányozási naplódban. Alaposan 
gondold át a listádon szereplő tételeket, majd „szorgal-
masan [kutass] Krisztus világosságánál” (Moróni 7:19), 
hogy megállapítsd, ezek a dolgok Istentől valók-e. 
Segítséget jelenthetnek a következő kérdések:

• Milyen mértékben ösztönöznek ezek a dolgok téged 
arra, hogy jót tegyél, higgy Krisztusban, valamint 
szeresd és szolgáld Istent?

• Ezen dolgok bármelyike is arra ösztönöz-e téged, 
hogy „gonosz dolgokat [cselekedj,] …ne [higgy] 
Krisztusban, …tagad[d] meg őt [vagy] ne szolgál[d] 
Istent” (Moróni 7:17)?

• Úgy érzed-e, hogy bármelyiket is ki kellene húznod 
a listádról? Ha igen, akkor hogyan fogod ezt 
megtenni?

Mormon azt az ígéretet tette, hogy ha úgy döntesz, 
hogy elhagysz bármit az életedben, ami nem jó, és arra 
törekszel, hogy „minden jó dolgot megragad[j]”, akkor 
„Krisztus gyermek[e]” leszel (Moróni 7:19).
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 6. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-
tanulmányozási naplódban:

Tanulmányoztam a Moróni 7:1–19-et, és a mai napon elvégeztem 
ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

32. RÉSZ: 1. NAP

Moróni 7:20–48
Bevezetés
Ahogyan a Moróni 7:20–48-ban feljegyzésre került, 
Mormon folytatta a prédikációját a zsinagógában, 
és arra tanította hallgatóit, hogy „minden jó dolgot 
[ragadjanak meg]” (Moróni 7:20–21, 25). Beszélt a hit, 
a remény és a jószívűség fontosságáról. Prédikációját 
azzal a könyörgéssel zárta, hogy hallgatói szívük min-
den erejével imádkozzanak az Atyához a jószívűség 
ajándékáért – amely Mormon meghatározása szerint 
„Krisztus tiszta szeretete” (Moróni 7:47).

Moróni 7:20–39
Mormon a Jézus Krisztusba vetett hitről tanít
Nézd át a Moróni 7:12–13-at, és gondolkozz el, mit 
tanultál az előző leckében arról, hogy miként lehet 
különbséget tenni a jó és a gonosz között. Az alábbi 
üres mezőkben sorolj fel jó dolgokat (olyan dolgokat, 
amelyek Istentől jönnek és arra ösztönöznek minket, 
hogy higgyünk Krisztusban), illetve gonosz dolgokat 
(olyan dolgokat, amelyek arra vesznek rá minket, hogy 
ne higgyünk Krisztusban és ne szolgáljuk Istent):

Jó dolgok Gonosz dolgok

Figyeld meg, hogy Mormon arra buzdított minket, 
hogy ragadjunk meg „minden jó dolgot” (Moróni 
7:19). Gondolkozz el, hogy szerinted mit jelent minden 
jó dolgot megragadni.

Mormon egy fontos kérdést tett fel a hallgatóinak, me-
lyet utána meg is válaszolt. Olvasd el a Moróni 7:20-at, 
és keresd meg, hogy melyik kérdésről akart Mormon 

beszélni. Ezután tanulmányozd a Moróni 7:21–26-ot, 
és keresd meg a választ erre a kérdésre.

Miközben a Moróni 7:21 25-öt olvasod, jelöld be 
azokat a szavakat és kifejezéseket, melyek a következő 
tantételről tanítanak: A Jézus Krisztusba vetett hit 
gyakorlása révén képesek vagyunk minden jó 
dolgot megragadni.

 1. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás-ta-
nulmányozási naplódban:

 a. A Moróni 7:22–26 szerint Mennyei Atyánk hogyan segít ne-
künk hitet kialakítani Jézus Krisztusban?
 b. Milyen helyzetekben segített a Jézus Krisztusba vetett hited 
minden jó dolgot megragadni, vagy elhagyni valamilyen gonosz 
dolgot?

Mormon számos jó dologról ír, melyekben azoknak 
van részük, akik hitet gyakorolnak Jézus Krisztusban. 
Olvasd el a Moróni 7:32–34-et, és jelölj be legalább egy 
áldást minden versben, amely a Jézus Krisztusba vetett 
hit eredménye.

 2. Gondolkozz el és imádkozz egy olyan dologról, amit 
megtehetsz azért, hogy nagyobb hitet gyakorolj Jézus 

Krisztusban. Amikor megvan a célod, írd le a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódba. Ez a cél lehet valami konkrét dolog, amit meg-
teszel, és ami segít követned a próféták szavait (lásd Moróni 
7:23), nagyobb hittel imádkoznod (lásd Moróni 7:26), vagy bűn-
bánatot tartanod (lásd Moróni 7:34). Amikor leírod a célodat, 
részletezd, hogy miként szeretnéd elérni azt. Azt is írd le, hogy ez 
a cél miként hoz majd jó dolgokat az életedbe.

Moróni 7:40–43
Mormon a reményről tanít
A Moróni 7-ben feljegyzett prédikációban Mormon 
három olyan tantételt említ, amely szükséges az örök 
élethez. M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt tanította, hogy e „három isteni tan-
tétel adja azt az alapot, amelyre felépíthetjük életünk 
építményét”. Azt mondta, hogy e három tantétel 
„együtt olyan támasztékot nyújtó alapot biztosítanak, 
akárcsak a háromlábú szék lábai” (“The Joy of Hope 
Fulfilled,” Ensign, Nov. 1992, 33).
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Az alábbi rész segíteni fog megtalálnod azt a három 
tantételt, amelyről Mormon beszélt. Az első tantétel a 
hit, amelyről az imént tanultál a Moróni 7:20–39-ben. 
Címkézd fel a szék egyik lábát ezzel a felirattal: Jézus 
Krisztusba vetett hit. A Moróni 7:40-ben keresd ki, mit 
jelképez a második láb. Írd fel ezt a tantételt a szék 
második lábára.

Olvasd el a Moróni 7:41–42-t, és keresd ki, mit taní-
tott Mormon, miben kell reménykednünk. (A Moróni 
7:41 szentírás-memoriter.) A második láb címkéjét 
kiegészítheted „az örök életben” kifejezéssel, hogy így 
szóljon: „Remény az örök életben.”

Dieter F. Uchtdorf elnök az Első Elnökségből beszélt 
arról a reménységről, melyre Mormon utalt:

„A remény a Lélek egyik ajándéka. 
Remény abban, hogy a Szabadítóba vetett 
hitünk miatt az Ő engesztelése és feltá-
madásának hatalma által örök életet 
nyerhetünk. […]

A remény nem tudás, hanem inkább tar-
tós bizalom abban, hogy az Úr beteljesíti a nekünk tett 
ígéreteit. Bizalom abban, hogy ha most Isten törvényei 
és az Ő prófétáinak szavai szerint élünk, úgy a jövőben 
el fogjuk nyerni a kívánt áldásokat. Azt jelenti, hogy 
hisszük és elvárjuk, hogy imáinkra választ kapunk. 
Magabiztosságban, optimizmusban, lelkesedésben és 
türelmes kitartásban nyilvánul meg” (lásd A remény 
végtelen hatalma. Liahóna, 2008. nov. 21–22.).

Az egyik tantétel, melyet a Moróni 7:40–42-ből tanul-
hatunk, a következő: Ha hitet gyakorolunk Jézus 
Krisztusban, akkor reménységet kaphatunk Jézus 
Krisztus engesztelése által arra, hogy egy nap majd 
örök életre támadunk fel.

Olvasd el a Moróni 7:43-at, és keresd meg azokat a 
jellemvonásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
valakinek olyan hite és reménye legyen, amilyenről 
Mormon beszélt.

Szelídnek és alázatos szívűnek lenni azt jelenti, hogy 
igazán alázatosak, gyengédek, az Úr akaratának en-
gedelmeskedők vagyunk. Szerinted miért szükséges a 
szelídség és a szívbéli alázatosság ahhoz, hogy hitünk 
és reményünk legyen Jézus Krisztus engesztelésében?

 3. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy a 
Jézus Krisztusba és az Ő engesztelésébe vetett hit hogyan 

adott számodra reményt.

Moróni 7:44–48
Mormon a jószívűségről tanít
Nézd meg újra a lecke elején lévő képet a székről. 
Olvasd el a Moróni 7:44-et, és keresd meg a harmadik 
tantételt, amelyről Mormon tanított. Címkézd fel az 
utolsó lábat ezzel a tantétellel.

Ahogyan a Moróni 7:44–48-ban feljegyzésre került, 
Mormon erőteljes magyarázatot adott a jószívűségről. 
Olvasd el a Moróni 7:45–47-et, és jelöld meg azokat a 
szavakat és kifejezéseket, amelyeket Mormon a jószívű-
ség meghatározására használt. (A Moróni 7:45, 47–48 
szentírás-memoriter.) Hogy jobban megértsd Mormon 
tanítását, beírhatod e meghatározások némelyikét a 
szentírásodba: a „hosszan tűrő” azt jelenti, hogy türel-
mesen kitart; a „nem fuvalkodik fel” azt jelenti, hogy 
alázatos és szelíd; a „nem keresi a maga hasznát” azt 
jelenti, hogy Istent és másokat maga elé helyez; a „nem 
könnyű felbosszantani” azt jelenti, hogy nem haragszik 
meg könnyen; és a „minden  dologban hisz” azt jelenti, 
hogy elfogad minden igazságot.

 4. Válaszolj meg legalább egyet az alábbi kérdések 
 közül a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. A Mormon 7:45–47-ben található meghatározás alapján 
 szerinted a jószívűség miért a legnagyobb lelki ajándék, melyet 
kaphatunk?
 b. Szerinted mit jelent az, hogy a jószívűség soha el nem múlik?
 c. Szerinted miért vagyunk semmik, ha nincs bennünk jószívű-
ség?

Miután beszélt Pál apostol jószívűségről adott taní-
tásáról az 1 Korinthusbeliek 13-ból, Dallin H. Oaks 
elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, a következő 
magyarázatot adta: „A jószívűség azért nem múlik el 
soha, és a jószívűség azért nagyobb még ama legjelen-
tősebb jócselekedeteknél is, melyekről beszélt, mert a 
jószívűség, »Krisztus tiszta szeretete« (Moróni 7:47), 
nem egy tett, hanem a létezés egy állapota. A jószívű-
ségre olyan cselekedetek sorozatán keresztül teszünk 
szert, amelyek megtéréshez vezetnek. A jószívűség 
olyasmi, amivé valaki válik. Így hát, Moróni megál-
lapítása szerint, »ha… nincs az emberekben jószívű-
ség, akkor nem örökölhetik azt a helyet«, ami el lett 
készítve számukra az Atya palotáiban (Ether 12:34; 
kiemelés hozzáadva)” (lásd A kihívás, hogy váljunk 
valakivé. Liahóna, 2001. jan. 42.).
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Olvasd el a következő szituációkat, és gondold át, 
miként reagálnál, ha nem rendelkeznél a jószívűség 
ajándékával, illetve hogyan reagálnál, ha el lennél telve 
jószívűséggel:

• A suliban a többi diák csúfol téged vagy valaki mást.
• Az egyik testvéred gyakran bosszant téged.
• Nem szereted annyira az új kvórum- vagy 

osztálytanácsadódat, mint amennyire a régit 
szeretted.

Miután elmagyarázta, milyen fontos jószívűséget 
kialakítani az életünkben, Mormon elmondta, hogy 
miként tudunk szert tenni e létfontosságú jellemvo-
násra. Olvasd el a Moróni 7:48-at, és jelöld meg azokat 
a szavakat és kifejezéseket, amelyek ezt a tantételt ta-
nítják: Ha szívünk minden erejével imádkozunk az 
Atyához, és Jézus Krisztus igaz követőiként élünk, 
akkor eltelhetünk jószívűséggel. Gondolkozz el 
azon, hogy miért fontos szíved minden erejével imád-
kozni a jószívűség ajándékáért, ahelyett, hogy csupán 
mellékesen imádkoznál ezért az ajándékért.

 5. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy olyan al-
kalomról, amikor úgy érezted, hogy az Úr segített jószívű-

nek lenned. Vagy írj egy olyan alkalomról, amikor láttad, hogy 
valaki jószívű volt. Továbbá tűzz ki egy konkrét célt arra, hogy mi-
ként fejleszted magadban a jószívűség Moróni 7:45-ben felsorolt 
egyik jellemzőjét. Imádkozz a jószívűség ajándékáért, miközben a 
célod elérésén munkálkodsz.

Szentírás-memoriter – Moróni 7:41
Írd le az egész verset egy papírlapra. Többször ismé-
teld el a verset. Radírozz ki (vagy húzz át) szavakat és 
kifejezéseket belőle, mígnem az egész verset el tudod 
mondani emlékezetből.

Szentírás-memoriter – Moróni 7:45,  
47–48
Írd fel e három vers szavainak első betűit egy papír-
lapra. A papíron lévő betűk segítségével mondd fel a 
verseket. Miután néhányszor elismételted őket, ra-
dírozd ki vagy húzd át a betűket, míg fel nem tudod 
mondani a verseket emlékezetből. Ezután válassz egyet 
az alábbi csoportok közül, akik iránt több jószívűséget 
szeretnél tanúsítani: család, egyházi kvórum- vagy osz-
tálytagok, iskolai osztálytársak, barátok vagy szomszé-
dok. Gondolj az általad választott emberekre, miközben 
elolvasod a Moróni 7:45-öt, és gondold át, miként 
tudnál nagyobb krisztusi szeretetet tanúsítani irántuk.

 6. Írj a szentírás-tanulmányozási naplódba egy vagy két 
módot arra, hogy miként tudsz nagyobb jószívűséget ta-

núsítani ezek iránt az emberek iránt. A következő héten imádkozz 

azért, hogy az Úr segítsen nagyobb jószívűséget kifejlesztened 
irántuk. A hét végén oszd meg a tapasztalatodat egy barátoddal 
vagy egy családtagoddal.

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

Tanulmányoztam a Moróni 7:20–48-at, és a mai napon elvégez-
tem ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

32. RÉSZ: 2. NAP

Moróni 8–9
Bevezetés
A Moróni 8 egy levél, melyet Mormon írt a fiának, 
Moróninak arról, hogy a kisgyermekeknek miért nincs 
szükségük keresztelésre. Mormon arról is tanított a 
levelében, hogy miként készülhetünk fel arra, hogy 
Istennel lakozzunk. Végezetül pedig aggodalmát fejezte 
ki a nefiták gonoszsága és közelgő pusztulása miatt. 
A Moróni 9 tartalmazza Mormon utoljára lejegyzett 
levelét, melyet a fiának írt. Kifejezte a nefiták gonosz-
sága feletti bánatát, és arra buzdította Morónit, hogy 
szorgalmasan munkálkodjon, hogy segítsen a nefiták-
nak bűnbánatot tartani. Népe romlott állapota ellenére 
arra bátorította a fiát, hogy legyen hű Krisztushoz, és 
állandóan az örök élet ígérete járjon a gondolataiban.

Moróni 8:1–24
Mormon arról írt a fiának, Moróninak, hogy kinek van 
szüksége keresztelésre
Eltűnődtél már azon, hogy Az Utolsó Napok Szentje-
inek Jézus Krisztus Egyházában miért nem keresztelik 
meg a gyerekeket, amíg el nem érik a nyolc éves kort? 
Mormon a fiának, Moróninak írott egyik levelében 
tanított néhány fontos igazságot a kisgyermekek sza-
badulásáról és a keresztelésről, többek között arról is, 
hogy miért nem kereszteljük meg a gyerekeket nyolc 
éves koruk előtt. Mormon azzal kezdte a Moróninak 
írott levelét, hogy a nefiták közötti egyik szóváltásról 
(nézeteltérésről) beszélt. Olvasd el a Moróni 8:4–6-ot, 
és keresd ki, mely tan miatt volt szóváltás a nefiták kö-
zött. (Olvasás közben segíthet, ha tudod, hogy ebben 
a szövetkörnyezetben az égbekiáltó kifejezés azt jelenti, 
hogy rendkívül súlyos.)

Olvasd el a Moróni 8:7-et, és keresd ki, mit tett Mor-
mon, amikor erről a problémáról hallott. A Szabadító 
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válaszolt Mormon imájára, és elmagyarázta, hogy miért 
nincs szükségük a kisgyermekeknek keresztelésre a 
felelősségre vonhatóság kora előtt. Olvasd el a Moróni 
8:8–9-et, és keresd ki, mit mondott a Szabadító, miért 
nincsenek megkeresztelve a csecsemők és a kisgyer-
mekek.

A Moróni 8:8-ban az „Ádám átka” kifejezés arra 
utal, hogy Ádám kizáratott Isten jelenlétéből a bukás 
következtében. Néhány nefita szemmel láthatóan nem 
értette a keresztelés tanát, ezért helytelenül azt hitték, 
hogy a keresztelés szertartása nélkül a kisgyermekek 
nem érdemesek arra, hogy Isten jelenlétében legyenek, 
így nagyon fiatalon akarták megkeresztelni a gyere-
keket. E vers értelmezése során azt is hasznos lehet 
tisztázni, hogy a bűn „tudatos engedetlenség Isten 
parancsolataival szemben” (Kalauz a szentírásokhoz: 
bűn. scriptures.lds.org). Hogy még teljesebben értsd az 
ebben a versben lévő tant, a Moróni 8:8 mellett megje-
lölheted keresztutalásként a második hittételt.

Olvasd el a Moróni 8:10-et, és keress olyan szava-
kat, amelyekkel kiegészíthető a következő igazság: A 
bűnbánat és a keresztelkedés szükséges mindazok 
számára, akik   
 .

Mivel a bűnbánat és a keresztelés csak azok számára 
szükséges, akik felelősségre vonhatók és képesek bűnt 
elkövetni, Mormon azt tanította, hogy rossz dolog 
kisgyermekeket megkeresztelni, mielőtt elérnék a fele-
lősségre vonhatóság korát. Olvasd el a Moróni 8:11–13, 
18–22-t, és keresd ki Mormon magyarázatát arról, 
hogy miért helytelen megkeresztelni a kisgyerekeket. 
Ezek a versek a következő tant tanítják: A kisgyer-
mekek Jézus Krisztus engesztelése révén nyernek 
megváltást.

Az Úr határozta meg a felelősségre vonhatóság kez-
detének életkorát – a nyolcadik életévet (lásd T&Sz 
68:25–27; Joseph Smith fordítás, 1 Mózes 17:11 [a 
Kalauz a szentírásokhoz rész végén]). A gyerekek nyolc 
éves koruk előtt nem tudnak bűnt elkövetni, mert 
Sátánnak nem adatott hatalom arra, hogy megkísértse 
a kisgyermekeket (lásd T&Sz 29:46–47). Semmilyen 
vétek, melyet a gyerekek nyolc éves koruk előtt követ-
nek el, nem számít bűnnek.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából így magyarázta, hogy a 
kisgyermekek miért nem tudnak bűnt 
elkövetni: „Tanunkból úgy értjük, hogy a 
felelősségre vonhatóság kora előtt a 
gyermekek »nem képesek bűn elköveté-

sére« (Moróni 8:8). Ebben az időszakban a gyermekek 
követhetnek el hibákat, még nagyon súlyosakat és 
nagy kárt okozókat is, amelyeket helyre kell igazítani, 

de cselekedeteik nem számítanak bűnnek” (“Sins and 
Mistakes,” Ensign, Oct. 1996, 65).

Levele részeként Mormon arról tett bizonyságot, hogy 
a kisgyermekek „Krisztusban élnek”, és ha nyolc éves 
koruk előtt halnak meg, megváltatnak Jézus Krisztus 
engesztelésén keresztül (lásd Moróni 8:12–15, 22).

Miközben elmagyarázta, miért nincs szükségük a 
csecsemőknek és a kisgyermekeknek keresztelésre, 
Mormon a következő tantételről tette bizonyságát: 
Isten tökéletesen igazságosan jár el a gyermekei-
vel. Ez azt jelenti, hogy Isten biztosítja, hogy mindenki 
igazságos és tisztességes lehetőséget kapjon a szaba-
dulás elnyerésére.

 1. A következő tevékenység segíthet megtanulnod elma-
gyarázni a Moróni 8 első részében tanított tant. Válassz ki 

egyet (vagy mindkettőt) az alábbi szituációk közül, és írj le a 
szentírás-tanulmányozási naplódba egy-két verset a Moróni 8:8–
24-ből, amely segít megválaszolni az adott szituációban lévő sze-
mély aggodalmát. Ezután egy-két bekezdésben reagálj a 
helyzetre. A válaszodhoz használd fel a szentírásverseket.
 a. Misszionáriusként találkozol egy férfival, aki őszintén keresi 
az igazságot. Elmagyarázza, hogy egész életében azt tanították 
neki, hogy Ádám vétke miatt a kisgyermekek bűnösen születnek. 
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Biztos benne, hogy amikor egy csecsemő keresztelés nélkül hal 
meg, akkor bűnös és nem lehet megszabadítani.
 b. Egy nemrég megtért egyháztag egyetért azzal, hogy a nyolc 
éves gyermekek megkeresztelése jó ötlet, ám ezt kérdezi: „Nem 
is igazán fontos, hogy az emberek nyolc hónaposan vagy nyolc 
évesen keresztelkednek meg, vagy igen?”

Moróni 8:25–30
Mormon arról tanít, hogy mit kell tennünk, hogy Istennel 
lakozzunk
Miután Mormon megtanította, hogy a kisgyermekek-
nek miért nincs szükségük keresztelésre, tanított arról, 
hogy azoknak, akik elérték a felelősségre vonhatóság 
korát, meg kell keresztelkedniük. Elmagyarázta to-
vábbá, hogy mit kell tennünk a keresztelés után, hogy 
Istennel lakozhassunk.

Olvasd el a Moróni 8:25–26-ot, és keresd ki, mit kell 
tennünk, és milyen jellemvonásokat kell kialakítanunk, 
hogy Istennel élhessünk. Ezeket be is jelölheted a 
szentírásodban. Segíthet, ha érted, hogy a „szelídség” 
azt jelenti, hogy alávetjük magunkat Isten akaratának, 
a „szívbéli alázatosság” pedig azt jelenti, hogy igazán 
alázatosak vagyunk.

A következő tantételt beírhatod a Moróni 8:25–26 
mellé a szentírásodba: A parancsolatok iránti hithű 
engedelmesség révén elnyerhetjük a Szentlelket, 
aki felkészít minket arra, hogy Istennel lakozzunk.

 2. Az alábbi kérdések segíteni fognak jobban megérte-
ned a Moróni 8:25–26-ot. Gondolkozz el az összes kérdé-

sen, majd válassz ki kettőt vagy többet, melyet megválaszolsz a 
szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Szerinted miért vezethet bűneid bocsánata szelídséghez és 
szívbéli alázatossághoz?
 b. Hogyan hívhatja meg életedbe a Szentlelket a szelídség és a 
szívbéli alázatosság?
 c. Miként segít a Szentlélek felkészülnöd arra, hogy Istennel élj?
 d. Mormon azt tanította, hogy ha el akarunk telni azzal a szere-
tettel, amely nem múlik el, akkor szorgalmasan kell imádkoz-
nunk. Szerinted miért van szükség szorgalmas imára ahhoz, hogy 
elteljünk szeretettel?

Amint az feljegyezésre került a Moróni 8:27-ben, Mor-
mon elítélte a nefiták közötti kevélység bűnét. Olvasd 
el a Moróni 8:27-et, és nézd meg, milyen következ-
ménye volt a nefiták kevélységének. Ezután hasonlítsd 
össze ezt a következményt a szelídség és a szívbéli 
alázatosság következményeivel, melyekről a Moróni 
8:26-ban olvashatsz.

Mormon arra buzdította Morónit, hogy imádkozzon a 
nefitákért, hogy talán megbánják a bűneiket, és elnyer-
jék a levelében leírt áldásokat (lásd Moróni 8:28–30). 

Megfogadva a tanácsot, melyet Mormon a fiának adott, 
imádkozz konkrét személyekért, akiket ismersz, és 
akiknek szükséges elnyerniük az evangélium áldásait, 
majd pedig keress módot arra, hogy segíts ezeknek az 
embereknek.

Moróni 9:1–20
Mormon leírja a nefiták és a lámániták gonoszságát
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor megpróbál-
tál segíteni valakinek, ám ez az ember elutasította 
azt. Hogyan reagálhatnak néhányan, amikor segítő 
szándékukat újból és újból elutasítják azok, akiknek 
segíteni akarnának? Miközben Mormon második le-
velét tanulmányozod a Moróni 9-ben, melyet a fiának, 
Moróninak írt, keresd ki, mivel buzdította Mormon a 
fiát arra, hogy ne mondjon le a nefitákról.

Olvasd el a Moróni 9:1-et, és keresd ki, Mormon 
melyik szót használta annak a helyzetnek a leírására, 
melyről a levelében szót ejtett. Ebben a szövegkör-
nyezetben a gyötrelmes szó azt jelenti, hogy rendkívül 
nyugtalanító. Ahogy a Moróni 9:2–19-ben feljegyzésre 
került, Mormon részletezett néhány nyugtalanító dol-
got, amely a nép között zajlott, megmutatván, milyen 
gonoszak lettek. A járedita nemzetben élő Ether prófé-
tához hasonlóan Mormon is tanúja volt a népén elural-
kodó haragnak és gonoszságnak. Attól félt, hogy az Úr 
Lelke többé nem bajlódik velük (lásd Moróni 9:4).

Gondolkodj el, hogy Mormon miért munkálkodott 
tovább a nefiták között annak ellenére, hogy meg-
keményítették a szívüket Isten szavával szemben, 
és elutasították a próféták azon erőfeszítéseit, hogy 
segítsenek nekik.

Mormon adott néhány hathatós tanácsot Moróni-
nak arra, hogy miként szolgáljon olyan embereknek, 
akiknek nem nyitott a szíve. Olvasd el a Moróni 9:3–6-
ot, és jelöld meg azokat a szavakat és kifejezéseket, 
amelyek ezt a tantételt tanítják: Szorgalmasan kell 
munkálkodnunk Isten szolgálatában, még akkor 
is, ha azok, akiket szolgálunk, nem reagálnak 
pozitívan. A 6. vers különösen sokat segít e tantétel 
megtanításában.

Moróni 9:21–26
Mormon arra biztatja Morónit, hogy legyen hithű
Gondolj olyan nemrég bekövetkezett eseményekre 
a közösségedben, az országodban vagy a világban, 
amelyek elkedvetleníthették az embereket. Olvasd el 
a Moróni 9:25–26-ot, hogy megtudd, Mormon milyen 
tanácsot adott Moróninak arra vonatkozóan, hogy mit 
tegyen elkeserítő körülmények közepette.
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 3. Válaszolj a következő kérdésekre a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban: Mit mondott Mormon, minek legyen 

helye Moróni elméjében örökké (lásd Moróni 9:25)? Hogyan se-
gíthet neked a Szabadítóra és az Ő engesztelésére való emléke-
zés, amikor nehéz helyzetbe kerülsz vagy gonoszság vesz körül?

Mormon Moróninak adott tanácsából a következő 
tantételt tanulhatjuk: Ha hűek vagyunk Jézus 
Krisztusban, Ő akkor is felemelhet minket, amikor 
nehézségeink vannak vagy gonoszság vesz minket 
körül. Hűnek lenni Krisztusban jelentheti, hogy min-
dig arra törekszünk, hogy a Szabadító igaz tanítványai 
legyünk, emlékszünk a Szabadítóra és az Ő engeszte-
lésére, valamint hithűen betartjuk a parancsolatait.

 4. Írj egy olyan élményedről (vagy egy hozzád közel álló 
személy élményéről) a szentírás-tanulmányozási nap-

lódba, amely azt szemlélteti, hogy az előző tantétel igaz.

Gondold ki, hogyan lehetsz még inkább hű Krisztus-
ban, amikor gonoszság vesz körül vagy nehéz körül-
mények közé kerülsz.

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

Tanulmányoztam a Moróni 8–9-et, és a mai napon elvégeztem ezt 
a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

32. RÉSZ: 3. NAP

Moróni 10:1–7,  
27–29
Bevezetés
Moróni arra buzdította a lámánitákat és mindenki 
mást, aki olvassa majd a bizonyságát, hogy ők maguk 
is nyerjenek bizonyságot a szavai igazságáról azáltal, 
hogy megkérdezik Istent. Azt tanította, hogy a Mor-
mon könyvéről és a Jézus Krisztusról való bizonysá-
got a Szentlélek hatalma által lehet elnyerni. Moróni 
bátran kijelentette azt is, hogy találkozni fog olvasóival 
Isten ítélőszéke előtt, ahol maga Isten fogja megerősí-
teni szavainak igaz voltát.

Moróni 10:1–7
Moróni arra buzdít minket, hogy nyerjünk bizonyságot a 
Mormon könyvéről és Jézus Krisztusról
Nézd át a Mormon könyvéhez tartozó bevezető lecké-
ket az 1. részben, ebben a könyvben. Emlékszel, milyen 
célja van egy boltív zárókövének, és hogy a zárókő 
miként hasonlítható a Mormon könyvéhez? Lapozz a 
Mormon könyve bevezetéséhez (a könyv elején talál-
ható), és olvasd el Joseph Smith próféta kijelentését a 
hatodik bekezdésben.

Joseph Smith próféta vallásunk „záróköveként” jel-
lemezte a Mormon könyvét, azt értve ezalatt, hogy a 
Mormon könyvéről való bizonyságunk támasztja alá és 
erősíti meg a visszaállított evangélium összes igazságá-
ról való bizonyságunkat. Olvasd el a Mormon könyve 
bevezetésének utolsó bekezdését, és keresd ki, milyen 
igazságokat tudhat meg valaki azáltal, hogy bizonysá-
got nyer a Mormon könyvéről. A zárókőhöz hasonlóan, 
mely egyben tartja a boltívet, miként tartja egyben és 
erősíti meg a Mormon könyve a bizonyságodat?

Körülbelül 1400 évvel azelőtt, hogy Joseph Smith 
megkapta az aranylemezeket, Moróni befejezte atyja 
feljegyzését, amikor leírta végső intését azok számára, 
akik az utolsó napokban megkapják majd a Mormon 
könyvét (lásd Moróni 10:1–2). A buzdít szó azt jelenti, 
hogy erősen bátorít valakit. Moróni nyolc alkalommal 
használta ezt a szót a Mormon könyve utolsó fejeze-
tében. Arra buzdította mindazokat, akik megkapják 
a Mormon könyvét, hogy törekedjenek bizonyságot 
szerezni a könyv igazságáról és isteni voltáról.

Olvasd el a Moróni 10:3–4-et, és keresd ki, mit mon-
dott Moróni, mit kell tennünk ahhoz, hogy bizonyságot 
nyerjünk a Mormon könyvéről. Ezeket be is jelölheted 

zárókő
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a szentírásodban. Tanulmányozd az alábbi információ-
kat az egyes lépésekről, melyeket Moróni szerint meg 
kell tennünk:

„Ezeket a dolgokat olvassátok”
Az első lépés, melyet a Mormon könyvéről való 
tanúbizonyság megszerzéséhez tennünk kell, az, 
hogy olvassuk el. Tad R. Callister elder, a Hetvenek 
Elnökségéből, megosztotta, hogy egy fiatal nőnek 
miként vált javára, hogy elejétől végéig elolvasta a 
Mormon könyvét:

„…egy 14 éves lány… elmesélte, hogy vallási 
kérdésekről beszélgettek a barátaival az iskolában. 
Barátnője megkérdezte tőle: »Te milyen egyháznak 
vagy tagja?«

Ő így felelt: »Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházának, vagyis mormon vagyok.«

Barátja ezt válaszolta: »Ismerem azt az egyházat, és 
tudom, hogy nem igaz.«

»Honnan tudod?« – hangzott a lány kérdése.

»Onnan – mondta a barátnő –, hogy kutatásokat 
végeztem.«

»Olvastad a Mormon könyvét?«

»Nem – jött a válasz. – Azt nem.«

Mire ez a kedves ifjú hölgy a következőt felelte: 
»Akkor nem végeztél alapos kutatómunkát, mert én 
elolvastam a Mormon könyve minden egyes lapját, és 
tudom, hogy igaz«” (A Mormon könyve – egy Istentől 
származó könyv. Liahóna, 2011. nov. 76.).

Szerinted a Mormon könyve elolvasása miért 
szükséges ahhoz, hogy az ember bizonyságot kapjon 
annak igaz voltáról?   
 

„Emlékezzetek rá, milyen irgalmas volt az Úr”
A következő lépés az, hogy „emlékezz[ünk] rá, milyen 
irgalmas volt az Úr”. Ha emlékszünk az Úr irgalmára 
az életünkben, az meglágyíthatja a szívünket, és 
felkészíthet minket a Szentlélek befogadására. 
Gondolkozz el olyan alkalmakon, amikor érezted 
az Úr irgalmát az életedben.

A Mormon könyve elején Nefi kijelenti, hogy az írásain 
keresztül példákat mutat majd nekünk az Úr gyengéd 
irgalmára (lásd 1 Nefi 1:20). A Mormon könyve végén 
Moróni arra kér bennünket, hogy emlékezzünk, 
milyen irgalmas volt az Úr hozzánk (lásd Moróni 10:3). 
Keresztutalásként beírhatod az 1 Nefi 1:20-at a Moróni 
10:3 mellé.

 1. Válaszold meg a következő kérdéseket a szentírás- 
tanulmányozási naplódban:

 a. Milyen bizonyítékát láttad életedben a Szabadító irgalmá-
nak?
 b. Mit gondolsz, hogyan segíthet az Úr irgalmára való emléke-
zés valakinek abban, hogy bizonyságot kapjon a Mormon köny-
véről?

Ha emlékszünk, milyen irgalmas volt az Úr másokhoz 
és hozzánk, az felkészíthet bennünket arra, hogy 
elgondolkozzunk a Mormon könyve nekünk szóló 
üzenetén.

„Gondolkozzatok el ezen a szívetekben”
Moróni azt tanította, hogy a következő lépés az, hogy 
„gondolkozz[unk] el ezen a szív[ünk]ben”. Marvin J. 
Ashton elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta, hogy a gondolkodás, az elmélkedés 
miként segíthet elnyernünk a Szentlelket az 
életünkben:

„A szentírások olvasása során kihívást 
jelentett számomra a gondolkodás szó, 
mely oly gyakran fordul elő a Mormon 
könyvében. A szótár azt mondja, hogy a 
gondolkodás azt jelenti: szellemileg 
mérlegelni, mélyen elmélkedni valamiről, 

latolgatni, meditálni valamiről. […] Moróni 
feljegyzésének befejezése során alkalmazta ezt a 
kifejezést [lásd Moróni 10:3].
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Gondolkodás által lehetőséget biztosítunk a Léleknek 
arra, hogy benyomásokat és útmutatást adjon. A 
gondolkodás erőteljes kapocs a szív és az elme között. 
A szentírások olvasása közben valami megérinti a 
szívünket és az elménket. A gondolkodás ajándékát 
használva megragadhatjuk ezeket az örökkévaló 
igazságokat, és megláthatjuk, hogyan tegyük őket 
mindennapos tetteink részévé. […]

A gondolkodás folyamatos szellemi erőfeszítés. 
Nagyszerű ajándékot jelent azok számára, akik 
megtanulták, hogyan használják. Megértésre, 
felismerésekre és gyakorlati alkalmazásra lelünk, ha 
kihasználjuk a gondolkodás ajándékát” (“There Are 
Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20).

 2. Válaszold meg a következő kérdések egyikét, vagy 
mindkettőt, a szentírás-tanulmányozási naplódban:

 a. A gondolkodás hogyan segített érezned a Szentlelket a Mor-
mon könyve tanulmányozása során?
 b. Mit tehetnél azért, hogy még következetesebben és eredmé-
nyesebben gondolkodj a szentírások tanulmányozása közben?

„Őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel 
kérdezzetek”
Amikor az emberek őszintén és igaz szándékkal 
imádkoznak, az azt jelenti, „hogy az Istentől kapott 
válasz szerint szándékoznak cselekedni” (Prédikáljátok 
evangéliumomat! [2008]. 111.).

Egy Rodolfo Armando Pérez Bonilla nevű férfi 
megtanulta, milyen fontos igaz szándékkal imádkozni. 
Kilenc évesen keresztelkedett meg, ám a családja 
nem volt tevékeny az egyházban. Amikor tizenéves 
lett, elgondolkodott az evangéliumon, és a következő 
élményben volt része:

„Időnként imádkoztam, hogy tudjam, mi az igazság, de 
ez inkább futó gondolat volt, mintsem őszinte kérdés. 
Aztán egy este úgy döntöttem, hogy »igaz szándékkal« 
imádkozom.

Elmondtam Mennyei Atyámnak, hogy ismerni 
szeretném Őt, és igaz egyházához szeretnék tartozni. 
Azt ígértem: »Ha a tudomásomra hozod, hogy valódi 
próféta-e Joseph Smith és igaz-e a Mormon könyve, 
akkor megteszem, amit csak vársz tőlem. Ha Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az igaz 
egyház, akkor követni fogom, és soha nem adom fel.«

Nem kaptam látványos megnyilatkozást, de békességet 
éreztem, és ezután lefeküdtem aludni. Pár órával 
később ezzel a határozott gondolattal ébredtem: 
»Joseph Smith igaz próféta, és a Mormon könyve 
igaz.« A gondolatot leírhatatlan békesség kísérte. Újra 
elaludtam, aztán megint felébredtem, ugyanezzel a 
gondolattal és érzéssel.

Azóta soha nem kételkedtem abban, hogy Joseph 
Smith igaz próféta. Tudom, hogy ez a Szabadító 
munkája, és Mennyei Atyánk megválaszolja őszinte 
fohászainkat” (lásd Honnan tudom? Liahóna, 2011. 
okt. 64.).

 3. Gondolkodj el, mennyire szeretnéd, hogy erős bizony-
ságod legyen a Mormon könyve igaz voltáról. Írj le a 

szentírás-tanulmányozási naplódba néhány olyan dolgot, melyet 
már megtettél azért, hogy bizonyságot nyerj a Mormon könyvé-
ről. Ezután írd le, mit tehetsz azért, hogy megerősítsd bizonysá-
godat a Mormon könyvéről.

Tanulmányozd a Moróni 10:4-et, és keresd ki, miről 
tett Moróni bizonyságot, Isten mit tesz majd azokért, 
akik megteszik az olvasás, emlékezés, gondolkodás és 
kérdezés folyamatának lépéseit. Ezt az ígéretet bejelöl-
heted a szentírásodban. (A Moróni 10:4–5 szentírás-
memoriter.)

Olvasd el a Moróni 10:5–7-et, és keresd ki, mire tett 
még ígéretet Moróni, mit tudhatunk meg a Szentlelken 
keresztül.
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Az egyik tantétel, melyet a Moróni 10:3–7-ből tanul-
hatunk, a következő: Ha hittel kutatunk, akkor a 
Szentlélek által bizonyságot kaphatunk a Mormon 
könyvéről és Jézus Krisztusról. Ezt odaírhatod a 
margóra e versek mellé a szentírásodban.

 4. Végezd el a következőket a szentírás-tanulmányozási 
naplódban:

 a. Írd le, hogy az olvasás, az emlékezés, a gondolkodás és az 
imádkozás miként erősítette meg ebben az évben a Mormon 
könyvéről és az abban tanított igazságokról való bizonyságodat, 
vagy segített bizonyságot nyerned azokról.
 b. Gondolkodj el azon, hogy mikor érezted már, hogy a Szentlélek 
bizonyságot tett neked a Mormon könyve vagy más evangéliumi 
igazság igaz voltáról. Ne feledd, hogy a legtöbb kinyilatkoztatás 
nem látványos módon adatik. A legtöbb ember olyan csendes és 
finom sugalmazásokat kap a Szentlélektől, mint egy szívmelen-
gető, békés érzés vagy az igazságról való bizonyosság. A Lélek sort 
sorra módon is tanúskodhat az evangéliumról, hogy segítsen foko-
zatosan, idővel megtanulnunk az igazságokat. Írj egy olyan alka-
lomról, amikor érezted a Szentlélek megerősítő tanúságát.

Moróni 10:27–29
Moróni bizonyságot tett arról, hogy találkozni fog velünk 
Isten törvényszéke előtt
Olvasd el a Moróni 10:27–29-et, és nézd meg, hogy e 
versek miként tanítanak a következő tantételről: Azok, 
akik megkapták a Mormon könyvét, felelősségre 
lesznek vonva Isten előtt azért, hogy mit kezdtek 
vele. Képzeld azt, hogy lehetőséged van találkozni 
Morónival Isten ítélőszéke előtt. Gondolkozz el, mit 
mondanál neki a Mormon könyvéről és arról, hogy 
milyen hatással volt az életedre.

Szentírás-memoriter – Moróni 10:4–5
A Moróni 10:4–5 memorizálása felkészültebbé tehet 
arra, hogy megoszd a Mormon könyve üzenetét má-
sokkal. Fontold meg, hogy szánsz rá egy kis időt most, 
hogy megtanuld kívülről. Ennek egyik módja az, hogy 
számos alkalommal elolvasod hangosan a verseket. 
Ezután írd le szóról szóra háromszor egy papírlapra 
vagy a szentírás-tanulmányozási naplódba. Miután 
befejezted, nézd meg, hogy el tudod-e mondani a 
verseket emlékezetből.

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

Tanulmányoztam a Moróni 10:1–7, 27–29-et, és a mai napon 
 elvégeztem ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:

32. RÉSZ: 4. NAP

Moróni 10:8–26, 
30–34
Bevezetés
Miután arról tanított, hogy miként kapjunk tanúbi-
zonyságot minden dolog igazságáról a Szentlélek által, 
Moróni arra buzdított mindenkit, aki olvassa szavait, 
hogy ismerjék fel és fogadják be a lelki ajándékokat. 
Moróni a Mormon könyve feljegyzésekor zárásképpen 
minden embert buzdított, hogy jöjjenek Jézus Krisztus-
hoz, ragadjanak meg minden jó ajándékot, amelyet Ő 
nyújt az embernek, és legyenek Benne tökéletessé.

Moróni 10:8–26
Moróni a Lélek ajándékairól és azoknak az Úr munkájában 
betöltött céljáról tanít
Gondolj egy olyan alkalomra, amikor Mennyei Atya 
megáldott, hogy képes legyél megtenni valamit, amit 
nem tudtál volna egyedül megtenni. E záró fejezetben 
Moróni bizonyságot tesz arról a segítségről és erőről, 
melyet az Úr ránk tud ruházni. Olvasd el a Moróni 
10:8-at, és keresd ki azt a kifejezést, amely azokat a 
lelki képességeket és áldásokat jellemzi, melyeket 
Mennyei Atyánk az Ő hithű gyermekeinek ad.

Az „Isten ajándékaira”, melyekről Moróni a Moróni 
10:8-ban beszélt, „a Lélek ajándékaiként” vagy „lelki 
ajándékokként” is utalnak. Az „Isten ajándékai” 
kifejezést meg is jelölheted a szentírásodban. Írd be a 
következő igazságot a Moróni 10:8 mellé a szentírá-
sodban: Isten azért adja a Lélek ajándékait, hogy 
gyermekei javára szolgáljanak. A „gyermekei javára” 
kifejezés azt jelenti, hogy a gyermekei előnyére, szolgá-
latára váljanak.

Olvasd el a Moróni 10:9–16-ot, és jelölj be minden lelki 
ajándékot, melyről Moróni említést tesz. Fontos tud-
nod, hogy a Moróni által leírt lelki ajándékok csupán 
példák a létező számos lelki ajándék közül. Marvin J. 
Ashton elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt ta-
nította, hogy „Isten mindannyiunknak adott egy vagy 
több különleges tehetséget”:

„Az élet egyik nagy tragédiája – legalábbis 
számomra úgy tűnik – az, amikor valaki 
azt állítja magáról, hogy nincsen tehet-
sége vagy adománya. […] Amikor a 
testalkatunk, az intelligenciánk, a tanul-
mányi átlagunk, a vagyonunk, az erőnk, 

a pozíciónk vagy a külső megjelenésünk megítélése 
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során arra a következtetésre jutunk, hogy nincsenek 
ajándékaink, az nem csupán igazságtalan, hanem 
ésszerűtlen gondolat is. […]

Hadd említsek meg találomra néhány olyan ajándékot, 
amely nem mindig nyilvánvaló vagy említésre méltó, 
ám nagyon is fontos. Ezek között lehetnek a ti aján-
dékaitok is – olyan ajándékok, amelyek nem annyira 
nyilvánvalóak, de azért valóságosak és értékesek.

Tekintsünk át néhány ilyen kevésbé szembetűnő 
ajándékot: a kérés ajándéka; a meghallgatás ajándéka; 
a halk, szelíd hang meghallásának és használatának 
ajándéka; a sírás képességének ajándéka; a viszály 
kerülésének ajándéka; a barátságosság ajándéka; 
a hiábavaló ismételgetés kerülésének ajándéka; az 
igazlelkű dolgokra való törekvés ajándéka; az ítélkezés 
kerülésének ajándéka; az Istentől való útmutatáskérés 
ajándéka; a tanítványi lét ajándéka; a másokkal való tö-
rődés ajándéka; az elmélkedés képességének ajándéka; 
a fohászkodás ajándéka; az erős tanúbizonyságtétel 
ajándéka; és a Szentlélek befogadásának ajándéka.

Ne feledjük, hogy minden embernek adatott aján-
dék Isten Lelke által [lásd T&Sz 46:11–12]. Jogunk és 
felelősségünk, hogy elfogadjuk az ajándékainkat és 
megosszuk azokat. Isten ajándékai és hatalmai mind-
annyiunk számára elérhetők” (“There Are Many Gifts,” 
Ensign, Nov. 1987, 20).

Olvasd el a Moróni 10:17-et, és figyeld meg Moróni 
azon tanítását, hogy az egyház minden hithű tagjának 
van legalább egy lelki ajándéka (lásd még T&Sz 46:11). 
Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt tanította, hogy „a Lélek ajándékai… segíteni fog-
nak mindannyiunknak elérni az örök élet célját.

A Lélek ezen ajándékait a Szentlélek 
ajándéka foglalja magába. A Szentlélek az 
Istenség harmadik tagja, és Szent Lélek-
ként ismert. E Szent Lélek egy ajándék 
Istentől, hogy segítsen meghoznunk 
azokat a döntéseket, melyek által felis-

merjük és betöltjük a küldetésünket. […]

Ezekben az utolsó napokban a Lélek ajándékairól való 
ismeretet kinyilatkoztatáson keresztül kaptuk, ahogyan 
az a Tan és a szövetségek 46. szakaszában feljegyzésre 
került. A 46. szakasz a következőképpen határozza 
meg a Lélek egyes ajándékait:

»Mert mindenkinek nem adatik meg az összes aján-
dék; mert sok ajándék van, és minden embernek adatik 
ajándék Isten Lelke által« (11. vers).

Világosan megmondták, hogy mindannyian kaptunk 
ajándékot vagy ajándékokat. Tudjuk-e, milyen aján-
dékot kaptunk? Törekszünk-e rá, hogy felfedezzük 
az ajándékainkat?” (“Gifts of the Spirit,” Ensign, Feb. 
2002, 12).

 1. Gondolj olyan lelki ajándékokra, melyeket Istentől 
kaptál, majd válaszolj meg kettőt, vagy az összeset, az 

alábbi kérdések közül a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Miként váltak javadra a Lélek azon ajándékai, melyeket 
 kaptál?
 b. Milyen példákat látsz ma a lelki ajándékokra az egyházban?
 c. Hogyan használhatod lelki ajándékaidat mások életének 
megáldására? Milyen áldást hoztak mások ajándékai az éle-
tedre?

Gondolkodj el azon, hogy mennyire voltak nyilvánva-
lóak a lelki ajándékok a Mormon könyve napvilágra 
kerülése során. Az alábbi üres vonalakra írd le, mely 
lelki ajándékok mutatkoztak meg Joseph Smith életé-
nek azon eseményei során, melyeket a képeken látsz:

Moróni 10:11 -----------------------------------
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Moróni 10:14 -----------------------------------

Moróni 10:16 -----------------------------------

Moróni bizonyságát tette, hogy hittel kell rendel-
keznünk ahhoz, hogy lelki ajándékokat kapjunk. 
Azt tanította, hogy Isten „hatalommal, az emberek 
gyermekeinek hite szerint munkálkodik, ugyanúgy 
ma, holnap és mindörökre” (Moróni 10:7). Olvasd el 
a Moróni 10:19, 24-et, és keresd ki, mi akadályozza 
meg, hogy az emberek elnyerjék és felismerjék a lelki 
ajándékokat.

 2. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy 
 szerinted miért nem tudják felismerni vagy megkapni 

 Isten hatalmát és ajándékait azok, akik a hitetlenség állapotában 
vannak.

Olvasd el a Moróni 10:20–23-at. Nézd meg, mit 
tanított Moróni a hit, remény és jószívűség fontos 
lelki ajándékairól. Bizonyságát tette, hogy a hit lelki 
ajándéka csodálatos áldáshoz vezet. Keresd meg a 
23. versben, hogy mi ez az áldás. Az amit én jónak látok 
kifejezés azt jelenti, hogy „amit én szeretném, hogy 
megtegyetek”. Bejelölheted azt a mondatot a Moróni 
10:23-ban, amely a következő tantételt tanítja: Ha van 
hitünk, akkor minden olyan dolgot meg tudunk 
tenni, amit Mennyei Atyánk szeretne.

 3. Hogy könnyebben felismerd, hogy e tantétel miként 
valósult vagy valósulhat meg az életedben, néhány 

 mondatban egészítsd ki az alábbi kijelentések egyikét, vagy 
mindkettőt:
 a. Megtapasztaltam a Moróni 10:23-ban álló ígéretet, amikor…
 b. A Moróni 10:23-ban álló ígéret segíthet nekem, amikor…

 4. Gondolkodj el azon a két tantételen, melyet a Mo-
róni 10:8–26-ban tanultál: Isten azért adja a Lélek 

ajándékait, hogy gyermekei javára szolgáljanak. Ha van hi-
tünk, akkor minden olyan dolgot meg tudunk tenni, amit 
Mennyei Atyánk szeretne. Válaszold meg a következő kérdése-
ket a szentírás-tanulmányozási naplódban:
 a. Hogyan segíthet neked e két tantétel ismerete már most az 
életedben?
 b. Hogyan segíthetnek e tantételek a lehetséges jövőbeli lehető-
ségeid során?

Moróni 10:30–34
Moróni azzal zárja feljegyzését, hogy mindenkit hív, hogy 
jöjjön Krisztushoz és legyen Benne tökéletessé

Szerinted lehetséges tökéletesnek lenni 
ebben az életben? James E. Faust elnök az 
Első Elnökségből így magyarázta azt a 
parancsolatot, hogy váljunk tökéletessé: 
„A tökéletesség örök cél. Bár a halandó 
életünk során nem lehetünk tökéletesek, 

az erre való törekvés olyan parancsolat, amelyet az 
engesztelés révén végül meg tudunk tartani” (lásd Ez a 
mi napunk. Liahóna, 1999. júl. 21.).

Amint azt Faust elnök tanította: a tökéletesség egy cél, 
melyen most dolgozhatunk, és amelyet a következő 
életben elérhetünk a Szabadító segítségével. Moróni 
azzal zárta bizonyságát, hogy megtanította, mit tehe-
tünk, hogy meghívjuk a Szabadító tisztító hatalmát az 
életünkbe, és végül tökéletessé váljunk az Ő engeszte-
lésén keresztül.
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a mi gonoszságainkért ütöttek, a Báránynak, akit el-
nyomtak és sanyargattak, de akit nem becsültünk meg 
(lásd Móziás 14). […]

Tisztaság – a Bárány vére által. Ezért könyörög [a Mor-
mon könyve]” (“A Standard unto My People” [CES 
symposium on the Book of Mormon, Aug. 9, 1994], 15, 
si.lds.org).

Nézd át a Moróni 10:32–33-at, és jelöld be azokat 
a kifejezéseket, amelyek kihangsúlyozzák, hogy az 
egyetlen út, amely által tökéletessé lehetünk, az, ha 
„Krisztusban” válunk tökéletessé. Ez azt jelenti, hogy 
mi magunk nem tudjuk elérni a tökéletességet; a Sza-
badító engesztelésének hatalmára és kegyelmére kell 
támaszkodnunk. Gondolkodj el, miért van szükségünk 
Jézus Krisztus engesztelésére ahhoz, hogy tisztává és 
tökéletessé váljunk. Bejelölheted azokat a kifejezéseket 
a Moróni 10:32–33-ban, melyeket bátorítónak találsz, 
miközben tisztaságra és a tökéletesség örökkévaló 
céljára törekszel.

 5. Készítsd el az alábbi táblázatot a szentírás-tanulmá-
nyozási naplódban:

Amit megtehetek Amit Isten ígér

Tanulmányozd a Moróni 10:30–33-at, és keresd ki, (a) mit kell 
tennünk ahhoz, hogy tiszták és végül tökéletesek legyünk, illetve 
(b) mit ígér Isten, hogyan segít nekünk. Írd be a táblázat megfe-
lelő részébe a találtakat.
Írd le a következő kijelentést a táblázatod alá a szentí-
rás-tanulmányozási naplódba, vagy a Moróni 10:32–33 
mellé a szentírásodban: Amikor Jézus Krisztushoz 
jövünk, megtisztulhatunk és tökéletessé válhatunk 
az Ő engesztelése révén.

Krisztushoz jönni élethosszig tartó folyamat, ami 
azzal kezdődik, hogy hiszünk Őbenne, majd pedig 
alázatosan keressük az Ő befolyását az életünkben. A 
folyamat azzal folytatódik, hogy elfogadjuk az evangé-
liumát, elfogadjuk Őt a Szabadítónknak, bűnbánatot 
tartunk, szövetséget kötünk Vele az evangélium szer-
tartásain keresztül, és hithűen kitartunk egész éle-
tünkben a parancsolatainak való engedelmességben. 
Végső soron akkor jövünk igazán Krisztushoz, amikor 
olyanná válunk, mint Ő; akkor lakozhatunk Ővele az 
örökkévalóságban.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
összefoglalta Moróni végső meghívását, hogy jöjjünk 
Krisztushoz, mely a Moróni 10:30–33-ban található:

„Moróni [végső bizonysága hangsú-
lyozza] a Krisztusba vetett hitet, a Krisz-
tusban való reménységet, Krisztus 
jószívűségét, és azért imádkozik, hogy e 
három nagyszerű keresztény erény, e 
három tökéletes keresztény tantétel 

megtisztuláshoz vezet majd bennünket. […]

Vallásunk zárókövének, a valaha írott leginkább hi-
bátlan könyvnek utolsó, végső, magányos esdeklése 
az, hogy ne érintsük, ami tisztátalan; legyünk szentek 
és szeplőtelenek; legyünk tiszták. Ez a tisztaság pedig 
egyedül annak a Báránynak a vére által adathat meg, 
aki viselte a gyötrelmeinket és hordozta a fájdalmain-
kat, a Báránynak, akit a mi vétkeinkért sebeztek meg, 
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Nézd meg, mit írtál korábban a szentírás-tanulmányo-
zási naplódba rajzolt táblázatba az „Amit megtehetek” 
részhez. Válassz ki egyet a leírtak közül, és gondolkodj 
el, hogyan tudsz szorgalmasabb lenni életed e területén.

Olvasd el a Moróni 10:34-et, és keress bizonyítékot 
Moróni Jézus Krisztusba vetett hitére, valamint azon 
reményére, hogy örök életet nyer. Nekünk is lehet 
hitünk és reményünk, ha a Mormon könyve tanulmá-
nyozását egy életen át tartó törekvésünkké tesszük, és 
alkalmazzuk a lapjain tanított igazságokat.

 6. E tanfolyam befejeztével, mely során a Mormon köny-
vét tanulmányoztad, válaszold meg a következő kérdése-

ket a szentírás-tanulmányozási naplódban, és készülj fel, hogy 
megoszd válaszaidat a hitoktatóddal:

 a. Milyen változásokat hozott az életedbe, hogy idén tanulmá-
nyoztad a Mormon könyvét?
 b. Mely leckék vagy tantételek segítettek „Krisztushoz jönnöd” 
és erősítették a Szabadítóba vetett hitedet?
 c. Milyen bizonyságod van a Mormon könyvéről?

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

Tanulmányoztam a Moróni 10:8–26, 30–34-et, és ezen a napon 
teljesítettem ezt a leckét: (dátum)

További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeret-
nék megosztani a tanítómmal:
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