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E tananyag oktatójaként a te kiváltságod, hogy segíts a 
tanulóknak felfedezni, megérteni és megélni a Mormon 
könyve szabadító igazságait. Amikor felkészülsz a taní-
tásra, kövesd az Úr intését és keresd a Szentlélektől ér-
kező útmutatást, „mert amikor egy ember a Szentlélek 
hatalma által beszél, a Szentlélek hatalma viszi el azt az 
emberek gyermekeinek szívébe” (2 Nefi 33:1)! A taní-
tásra való felkészülés legfontosabb teendőiként tanul-
mányozd imádságos lélekkel a szentírásokat és kövesd 
a Szentlélektől kapott útmutatást! Ez a kézikönyv kiegé-
szíti a felkészülésedet. Minden egyes szentírásrészhez 
bevezető információkkal szolgál, meghatározza a szent-
írásrészben található fontos evangéliumi tantételeket, 
és javaslatokat tesz arra, hogyan taníthatod ezeket a 
tantételeket a tanulóknak oly módon, hogy segíts nekik 
azok megértésében és alkalmazásában. Legyél akár 
teljes idejű, akár önkéntes hitoktató, ez a kézikönyv 
segíteni fog a tanításra való felkészülésedben.

Hogyan épül fel ez a kézikönyv?
Ez a kézikönyv 56 fejezetből áll, és tartalmazza az 
egész éves tananyagot. Részét képezi a Hittan 121, 
amely 1 Nefi 1-től Alma 29-ig tart, valamint a Hittan 
122, amely Alma 30-tól Moróni 10-ig tart. Az egyes 
leckék tanítására mintegy 50 percet szántunk. Ha 14 
hetes szemeszterben tanítasz, akkor ez heti két leckét 
jelent. Ha hetente csak egy órát tanítasz, akkor igazítsd 
ezt az anyagot a körülményeidhez! Ne keseredj el, ha 
nincs elég időd a szentírásrészek minden egyes szem-
pontjának, illetve minden javasolt tannak és tantételnek 
a tanítására! Válaszd ki és tanítsd azokat, amelyeket a 
legfontosabbnak érzel a tanulóid számára!

Mindegyik fejezet három részből áll:

•	 Bevezetés

•	 Néhány	tan	és tantétel

•	 Javaslatok	a	tanításhoz

Bevezetés
A bevezetés általános témákat emel ki a szentírásrész-
ből.

Néhány tan és tantétel
A „Néhány tan és tantétel” című rész központi tanokat 
és tantételeket sorol fel a megadott szentírásrészből. A 

Bevezetés
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23. fejezet például, amely az Alma 1–4-re összpontosít, 
a következő tanokat és tantételeket sorolja fel:

•	 Az	utolsó	napi	szenteknek	kerülniük	kell	a	papi	
mesterkedést (lásd Alma 1).

•	 Isten	megerősít	minket,	amikor	ellenállunk	a	gonosz-
ságnak (lásd Alma 2).

•	 A	tiszta	bizonyságtétel	legyőzi	a	kevélységet	(lásd	
Alma 4).

Az ebben a részben felsorolt tanok és tantételek mellett 
más fontos igazságokat is találhatsz, amelyekről úgy 
érzed, hogy tanítanod kell őket. A Szentlélek irányítá-
sával válogass ki gondosan olyan további tanokat és 
tantételeket, amelyeket bele szeretnél venni a tanításba! 
Tartsd azonban szem előtt, hogy ha valamelyik fejezet 
nem említ egy bizonyos tantételt vagy tant, arra sor 
kerülhet egy másik fejezetben, amelynek szentírásrésze 
teljesebb mértékben tanítja a témát.

Javaslatok a tanításhoz
A	„Javaslatok	a	tanításhoz”	rész	konkrét	ötleteket	ad	a	
„Néhány tan és tantétel” alatt felsoroltakhoz. Vannak 
olyan	fejezetek,	ahol	a	„Javaslatok	a	tanításhoz”	olyan	
fontos ötletekhez is javaslatokkal szolgál, amelyeket 
nem sorol fel a „Néhány tan és tantétel” rész.

Mindegyik tanítási javaslat ezzel az ikonnal kezdődik: 
.	Bár	e	javaslatok	némelyike	természetes	módon	

kötődik másokhoz, egymástól függetlenül is használha-
tod őket.

Ezek a javaslatok utat mutatnak az órára való felkészü-
lésed során, és hozzáigazíthatod őket azok szükségle-
tei hez, akiket tanítasz. Ne felejtsd el: az a feladatod, 
hogy a Lélek irányítása szerint taníts, segítve a tanulók-
nak a tanok és a tantételek megértésében! Nem kell az 
egész anyagot átvenned. inkább a tanítási felállás kor-
látait figyelembe véve és a tanulók szükségletei szerint 
segíts a tanulóknak megérteni az adott szentírásrészt!

A kézikönyvben a szentírás-memoriter részeket ez az 
ikon emeli ki:    . A 4. oldal felsorolja mind a 100 
szentírás-memoritert. Ha a tanulók részt vettek az ifjú-
sági hitoktatáson, akkor ismerniük kell ezeket a tanok 
tekintetében jelentős szentírásokat. Amikor ilyen rész-
hez érsz a tanítás során, biztathatod a tanulókat, hogy 
mondják	el,	miért	jelentős	számukra!	Biztasd	őket,	
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hogy tanulják meg kívülről vagy elevenítsék fel maguk-
ban ezeket a részeket, és értsék meg őket még jobban! 
Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
tagja,	azt	tanította:	„Javaslom,	hogy	tanuljatok	meg	
olyan szentírásokat, amelyek megérintik a szíveteket 
és békességgel töltik el lelketeket. Amikor a szentíráso-
kat úgy használják, ahogy az Úr feljegyeztette azokat, 
olyan belső erejük van, amit nem lehet érezni, hogyha 
más szavakkal mondják el a szentírást” (Liahóna, 2000. 
jan. 106.).

Egyéb segítség a tanításhoz
Mormon könyve tanulói kézkönyv: Hittan 121–122 
(cikkszám: 32506). A tanulói kézikönyv minden egyes 
fejezetében van egy „Eldondolkodtató kérdések” és 
egy	„Javasolt	feladatok”	rész.	Az	„Elgondolkodtató	
kérdések”	rész	és	a	„Javasolt	feladatok”	rész	feladatai	
segíthetnek a tanulóknak, hogy jobban megértsék és 
alkalmazzák életükben a szentírások tantételeit.

A tanári kézikönyv jó néhány tanítási ötlete utal a 
tanulói kézikönyvre. A tanulói kézikönyvet minden 
órán használhatod ötletek kifejtésére, kérdésekhez és 
feladatokhoz.

Mellékelt DVD. Ehhez a tanári kézikönyvhöz tarto-
zik egy DVD. A DVD utolsó napi próféták, valamint 
általános felhatalmazottak és más-más egyházi tisztség-
viselők hang- és képfelvételeit tartalmazza, akik olyan 
tanácsokat osztanak meg, amit idéz a tanulói kézikönyv 
vagy a tanári kézikönyv. A kézikönyvben a DVD-n is 
rendelkezésre álló idézeteket ez az ikon emeli ki: A . 
A DVD a kézikönyv fejezetei szerint van felosztva. Az 
ikon betűjele a DVD megfelelő sávjára utal.

Utolsó napi próféták, általános felhatalmazottak és 
az egyház általános tisztségviselői. Miközben általá-
nos konferencián elhangzott beszédeket és egyházi 
folyóiratokban megjelenő cikkeket tanulmányozol, 
keress olyan további tanításokat, amelyek segíthetnek 
neked és tanulóidnak a szentírások megértésében és 
 alkalmazásában!

Egyéb egyházi kiadványok. Ez a kézikönyv gyakran 
idéz más, jóváhagyott egyházi kiadványokból, ide 
tartozik	a	Bible	Dictionary,	a	Kalauz	a	szentírásokhoz	
(scriptures .lds .org), a Hűek a hithez: Evangéliumi 
értelmező szótár (cikkszám: 36863), és A fiatalság 

erősségéért: Isten iránti kötelességünk teljesítése (füzet, 
cikkszám: 36550).

Hogyan használjuk ezt a 
kézikönyvet?
Az órákra való felkészülésednek elsődleges eszközei a 
szentírások. Ez a kézikönyv segít neked a szentírások-
ból tanítanod a fiatalokat.

Elsősorban háromféleképpen használhatod ezt a tanári 
kézikönyvet:

 1. Követheted szorosan a felvázolt tanítási javaslatokat.

 2. Használhatod a kézikönyvet tanulmányi kalauzként, 
amely segít neked meghatározni azokat a tantétele-
ket és témákat, amelyeket kifejtesz az órán.

 3. Használhatod a kézikönyvet forrásanyagként, 
amellyel kiegészíted a szentírásrészek tanulmányo-
zása során eszedbe jutó ötleteket.

Döntsd el, mit fogsz tanítani!
Minden egyes szentírásrész esetén válaszd ki azokat a 
tanokat, tantételeket és eseményeket, melyek megér-
tése a legfontosabb tanulóid számára! Engedd, hogy 
a Lélek sugalmazása és tanulóid igényei vezessenek, 
amikor eldöntöd, hogy mit taníts! Tanulmányozd ala-
posan a szentírásrészt, és jegyezd fel azokat a tanokat, 
tantételeket, eseményeket, valamint nehéz szavakat 
vagy kifejezéseket, amelyek megértéséhez hozzá fogod 
segíteni a tanulókat! Hasznos lehet, ha többször is elol-
vasod az adott szentírásrészt.

Nem kell minden fejezetben minden javasolt tant és 
tantételt megtanítanod! Tulajdonképpen valószínűleg 
látni fogod, hogy nincs is időd erre. Richard G. Scott 
elder azt tanácsolta: „Ne feledjétek, nem az a legfon-
tosabb, hogy végigvegyétek az anyagot, ha közben azt 
nem lehet kellően befogadni! Férjen bele az, amit meg 
lehet érteni!” (“To Understand and Live Truth,” address 
to CES religious educators, Feb. 4, 2005, 2, ldsces .org).

Határozd el, hogyan fogsz tanítani!
Amikor eldöntöd, milyen módszereket használsz a 
tanításhoz, tartsd szem előtt a tanulóid lelki érettségét! 
Ifjúsági	és	felnőtt	hitoktatókhoz	szólva	azt	mondta	
ifj.	J. Reuben	Clark	elnök	(1871–1961)	az	Első	Elnök-
ségből: „Nem kell e lelkileg tapasztalt fiatalok mögé 
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lopóznotok, és vallást suttognotok a fülükbe” (Az egy
házi oktatás felvázolt menete. átdolg. [füzet, 1994]. 10.).

Mivel tanulóid nagy része lelkileg érett, elvárhatod 
tőlük, hogy komolyan vegyék tanulói szerepkörü-
ket! Tervezd meg, hogyan segítesz nekik felelősséget 
vállalni a tanulásukért! Az alábbi javaslatok segítséget 
jelenthetnek:

•	 Biztasd	őket,	hogy	minden	óra	előtt	olvassák	el	
a megadott szentírásrészt és a tanulói kézikönyv 
anyagát! Ezenkívül segíts nekik kialakítani a minden-
napos	szentírás-tanulmányozás	szokását!	Biztasd	
őket, hogy egész életük során tanulmányozzák a 
Mormon könyvét!

•	 Adj	lehetőséget	kérdések	feltevésére	és	megválaszo-
lására! A jó kérdések segíthetnek nekik felelősséget 
vállalni a tanulásukért. Amikor elgondolkoznak a 
Mormon könyve tanain és tantételein, biztasd őket, 
hogy magyarázzák el a tanult igazságok jelentését, 
osszanak meg meglátásokat, és tegyenek bizonysá-
got azokról! Teremts olyan környezetet, amelyben a 
tanulók tudják, hogy figyelhetnek és hozzászólhat-
nak! Adj lehetőséget számukra egymás felemelésére 
(lásd T&Sz 88:122)!

•	 Kerüld	azt,	hogy	az	előadás	legyen	az	egyetlen	
tanítási	módszered!	Inkább	tedd	lehetővé	a	tanulók	
számára az igazságok felfedezését! Mutass nekik 
utat, hogy meglássák azt, amit te és mások is látnak 
– illetve még olyan dolgokat is, amelyeket azelőtt 
te	sem	vettél	észre!	Ne	felejtsd	el	David A.	Bednar	
elder megjegyzését a Tizenkét Apostol Kvórumából: 
„Megfigyeltem egy közös jellemvonást azon tanárok 
között, akik a legnagyobb befolyással voltak az éle-
temre. Segítettek nekem hit általi tanulásra törekedni. 
Nem voltak hajlandók könnyű válaszokat adni a 
nehéz kérdésekre. Sőt, egyáltalán nem adtak semmi-
lyen	választ.	Inkább	megmutatták	az	utat,	és	segítet-
tek nekem lépéseket tenni afelé, hogy megtaláljam 
a saját válaszaimat. Természetesen nem mindig 
értékeltem az ilyesfajta megközelítést, a tapasztalat 
azonban segített megértenem, hogy általában nem 

emlékszünk nagyon hosszú ideig – ha emlékszünk 
egyáltalán – egy másik ember által adott válaszra. 
Azonban az olyan válaszra, amelyet a hit gyakorlása 
által fedezünk fel vagy nyerünk el, általában egész 
életünkben emlékezünk” (“Seek Learning by Faith,” 
address to CES religious educators, Feb. 3, 2006, 5, 
ldsces .org). Ahelyett, hogy csak előadás formájában 
adnál át tudnivalókat, keress olyan tanítási módsze-
reket, amelyek segítenek a tanulóknak megérteni 
a szentírásokat, miközben ők maguk fedeznek fel 
tanokat és tantételeket!

•	 Biztasd	a	tanulókat,	hogy	éljenek	a	megismert	tan-
tételek szerint! Segíts nekik olyan tanulásban részt 
venni,	amelyről	azt	mondta	Bednar	elder:	„messze	
túlmutat a pusztán érzékelő felfogáson, az informá-
ció tárolásán és előhívásán”, és „a természetes ember 
levetkőzésére (lásd Móziás 3:19), valamint szívünk 
megváltoztatására (lásd Móziás 5:2) késztet” (“Seek 
Learning by Faith,” 3). Amikor eldöntöd, hogyan ta-
níts meg tanokat és tantételeket, gondold át, miként 
biztathatod a tanulókat arra, hogy a tanulási tapasz-
talatuk az osztálytermen kívül is folytatódjon!

A leckék átalakítása a 
fogyatékossággal élő tanulók 
segítéséhez
Ha fogyatékossággal élő vagy tanulási nehézséggel 
küzdő tanulókat is tanítasz, alakítsd át a leckéket úgy, 
hogy megfeleljen a szükségleteiknek! Például sok lecke 
arra kéri a tanulókat, hogy olvassanak fel vagy olvas-
sanak el magukban valamit, illetve írják le válaszaikat. 
Az ilyen tevékenységeket úgy alakíthatod át olyan 
tanulók esetében, akiknek nehezére esik az olvasás 
vagy az írás, hogy te magad olvasol fel, más tanulókkal 
olvastatsz, vagy hangfelvételeket használsz. Ha a te-
vékenységek írásbeli választ kérnek, akkor azok helyett 
kérhetsz szóbeli válaszokat.

További ötletekért és forrásanyagokért nézd meg az 
EOSZ irányelvei kézikönyvben az „Adapted Classes and 
Programs for Students with Disabilities” részt.
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Szentírás-memoriterek

Ószövetség Újszövetség Mormon könyve Tan és a szövetségek

Mózes 1:39 Máté 5:14–16 1 Nefi	3:7 T&Sz	1:37–38

Mózes	7:18 Máté 6:24 1 Nefi 19:23 T&Sz 8:2–3

Ábrahám 3:22–23 Máté 16:15–19 2 Nefi 2:25 T&Sz 10:5

1 Mózes	1:26–27 Máté 25:40 2 Nefi	2:27 T&Sz	14:7

1 Mózes 39:9 Lukács 24:36–39 2 Nefi 9:28–29 T&Sz 18:10, 15–16

1 Mózes	20:3–17 János	3:5 2 Nefi	28:7–9 T&Sz 19:16–19

2 Mózes 33:11 János	7:17 2 Nefi 32:3 T&Sz 25:12

3 Mózes 19:18 János	10:16 2 Nefi 32:8–9 T&Sz	58:26–27

5 Mózes	7:3–4 János	14:15 Jákób	2:18–19 T&Sz 58:42–43

Józsué	1:8 János	17:3 Móziás	2:17 T&Sz 59:9–10

Józsué	24:15 Cselekedetek	7:55–56 Móziás 3:19 T&Sz 64:9–11

1 Sámuel	16:7 Rómabeliek 1:16 Móziás 4:30 T&Sz 64:23

Jób	19:25–26 1 Korinthusbeliek 10:13 Alma 32:21 T&Sz	76:22–24

Zsoltárok 24:3–4 1 Korinthusbeliek 15:20–22 Alma 34:32–34 T&Sz 82:3

Példabeszédek 3:5–6 1 Korinthusbeliek 15:29 Alma	37:6–7 T&Sz 82:10

Ésaiás 1:18 1 Korinthusbeliek 15:40–42 Alma	37:35 T&Sz 84:33–39

Ésaiás 29:13–14 Efézusbeliek 4:11–14 Alma 41:10 T&Sz 88:123–124

Ésaiás 53:3–5 2 Thessalonikabeliek 2:1–3 Hélamán 5:12 T&Sz 89:18–21

Ésaiás 55:8–9 2 Timótheus 3:1–5 3 Nefi 11:29 T&Sz 121:34–36

Jeremiás	16:16 2 Timótheus	3:16–17 3 Nefi	27:27 T&Sz 130:18–19

Ezékiel	37:15–17 Zsidók 5:4 Ether 12:6 T&Sz 130:20–21

Dániel 2:44–45 Jakab	1:5–6 Ether	12:27 T&Sz 130:22–23

Ámós	3:7 Jakab	2:17–18 Moróni	7:16–17 T&Sz 131:1–4

Malakiás 3:8–10 Jelenések	14:6–7 Moróni	7:45 T&Sz	137:7–10

Malakiás 4:5–6 Jelenések	20:12–13 Moróni 10:4–5 Joseph	Smith	története	
1:15–20
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Vallásunk záróköve

Bevezetés
Ez a lecke lehetőséget nyújt arra, hogy meghatározd az 
egész kurzus alaphangját. A személyes bizonyságod és 
lelkesedésed nagyon fontos szerepet játszanak azokban 
a tanulókkal folytatott beszélgetésekben, amelyekben 
megtárgyaljátok, hogy milyen jelentőséggel bír a Mor-
mon	könyve	az	életükben.	Buzdítsd	a	tanulókat,	hogy	
szomjazzanak az ebben a szentíráskötetben található 
lelki	igazságokra.	Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumának tagja, kijelentette: „Történelmünk-
ben és üzenetünkben nincs még egy olyan határozott 
dolog, mint az a rendíthetetlen kijelentésünk, hogy a 
Mormon	könyve	Isten	szava.	Ebben	a	dologban	nem	
ismerünk megalkuvást” (“True or False,” New Era,	June	
1995, 66).

Néhány tan és tantétel
•	 A	Mormon	könyve	egy	másik	tanúbizonyság	

	Jézus Krisztusról.

•	 A	Mormon	könyve	vallásunk záróköve.

•	 Számos	tanú	tett	bizonyságot	a	Mormon	könyve	
igaz voltáról.

•	 Amikor	imádságos	lelkülettel	tanulmányozzuk	a	
Mormon könyvét, közelebb kerülünk az Úrhoz.

Javaslatok a tanításhoz
A Mormon könyve egy másik tanúbizonyság 
Jézus Krisztusról
Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg a Mormon 
könyve következő alcímét a saját kötetükön: „Egy 
másik	bizonyság	Jézus	Krisztusról”.	Vagy	emeld	fel	a	
könyv egy példányát és mutasd meg nekik az alcímet.

•	 Miért	értékes	az,	hogy	van	még	egy	tanúja	Jézus	
Krisztusnak? (Lásd T&Sz 6:28; Máté 18:16.)

A tanúbizonyság szó megértetésében segítségedre le-
het,	ha	felkéred	őket,	hogy	olvassák	el	Boyd K.	Packer	
elnök	és	Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentéseit	a	tanulói	
kézikönyv	5. oldalán.	Benson	elnök	kijelentését	a	mel-
lékelt DVD A  is tartalmazza.

Címlap
Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Mormon 
könyve címlapjához. Ez az oldal a következő szavakkal 

1. fejezet
Vallásunk záróköve

kezdődik: „A Mormon könyve Mormon keze által, 
lemezekre írt beszámoló, amelyet Nefi lemezeiről 
vett.”	Magyarázd	el,	hogy	Joseph	Smith	ezt	az	oldalt	
az aranylemezekről fordította le (lásd a tanulói kézi-
könyv 4. oldalát). Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák 
el magukban az első bekezdést, olyan információkat 
keresve, amelyek a Mormon könyve csodálatos ter-
mészetét ecsetelik. Kérd meg őket, hogy osszák meg, 
amit találtak.

•	 Milyen	két	vagy	három	dolgot	tanultatok	a	címlap	
első bekezdéséből?

Írd fel a táblára a meggyőzni szót! Kérd fel a tanulókat, 
hogy olvassák el magukban a címlap második bekez-
dését, és keressenek válaszokat erre a kérdésre:

•	 Miről	akarják	a	Mormon	könyve	írói	meggyőzni	
a világot?

Miután egy tanuló válaszolt a kérdésre, szükség szerint 
elmagyarázhatod, hogy a Krisztus szó „felkentet” jelent 
görögül. Héberül a Messiás szó jelenti azt, hogy „fel-
kent”.	Lehi	próféta	egyszer	a	következőképp	utalt	Jézus	
Krisztusra: „Messiá[s], vagy más szavakkal, a világ egy 
Szabadítój[a]” (1 Nefi 10:4). Következésképpen, ami-
kor	azt	mondjuk,	hogy	Jézus	a	Krisztus,	arról	teszünk	
tanúbizonyságot, hogy Ő volt az, akit felkentek, hogy 
megszabadítson bennünket.

•	 Hogyan	győzött	meg	titeket	a	Mormon	könyve	arról,	
hogy	Jézus	a Krisztus?

Ha szeretnéd a tanulókat arra buzdítani, hogy a kér-
désre adott válaszként osszák meg a bizonyságukat, 
felkérheted őket, hogy gondoljanak a Mormon könyve 
azon bekezdéseire, amelyek megerősítették a Szabadí-
tóról való bizonyságukat. Kérd meg őket, hogy a gon-
dolataikat párokban vagy kisebb csoportokban osszák 
meg. Olvassák fel egymásnak a bekezdéseket, majd 
mondják el, miért ezeket a részeket választották.

A beszélgetés során megoszthatsz egy vagy két olyan 
szakaszt a Mormon könyvéből, amely megerősítette az 
arról	való	bizonyságodat,	hogy	Jézus	a	Krisztus.	Oszd	
meg a bizonyságod a Mormon könyvéről! Mondd el 
a tanulóknak, hogy a kurzus során reményeid szerint 
segíteni tudsz majd nekik megerősíteniük a Mormon 
könyvéről	és	Jézus	Krisztusról	szóló	bizonyságukat.
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1. fejezet

Kérd fel a tanulókat, hogy mondják be a hiányzó szava-
kat, miközben felolvasod a következő kifejezéseket:

Az elveszett tíz S S S S S S  (törzs)

( Júda)	S S S S S S 	és	( József)	S S S S S S  fája

Ábrahám,	Izsák	és	S S S S S S  ( Jákób)

S S S S S S 	és	a	tarka	vagy	cifra	ruha ( József)

Az S S S S S S  földje (ígéret)

Kérd meg a tanulókat, hogy állapítsák meg, mi a közös 
ezekben a kifejezésekben. Segíts nekik észrevenni, 
hogy	a	kifejezések	Izráel	házára,	az	Úr	szövetséges	
népére vonatkoznak

•	 Milyen	jelentésekkel	bír	az	„Izráel	háza”	kifejezés?

Ha szeretnél meggyőződni arról, hogy az osztály tagja-
inak megvannak az alapvető ismeretei erről a témáról, 
felhasználhatod	„A	Mormon	könyve	megerősíti	Isten	
szövetségét	Izráellel”	című	rész	első	két	ponttal	jelölt	
szakaszát, amelyek a tanulói kézikönyv 4–5. oldalán 
találhatók. Győződj meg arról, hogy megértették, hogy 
az	Úr	egyházának	tagjaiként	ők	is	részei	Izráel házának.

Kérd meg az osztály tagjait, hogy nézzék át a címlap 
második bekezdését, és keressék meg azt a két dolgot, 
amelyet	a	Mormon	könyve	tanít	Izráel	háza	tagjainak.	
(„[M]egmutassa	Izráel	háza	maradékának,	milyen	nagy-
szerű dolgokat tett atyáikért az Úr; és hogy ismerhessék 
az Úr szövetségeit és tudják, hogy nincsenek mindö-
rökre kitaszítva.”)

•	 Hogyan	segít	az	nekünk,	ha	tanulunk	azokról	a	
nagyszerű dolgokról, amelyeket az Úr tett a szövet-
séges népéért a múltban?

Hogyan segít nekünk a Tan és a szövetségek 132:29–31 
megérteni a múlt szövetséges népéhez fűződő kapcsola-
tunkat?

Úgy tudod megértetni a tanulókkal, hogy a Mormon 
könyve miként erősíti meg az Úr szövetségeit az Ő 
népével, hogy megkéred őket, nyissák ki a tanulói ké-
zikönyvüket az 5. oldalon. Kérj fel valakit, hogy olvassa 
fel	Bruce R.	McConkie	elder	kijelentését!	Kérd	meg	
a tanulókat, hogy magyarázzák el a saját szavaikkal, 
mit	tanított	McConkie	elder	a	Mormon	könyve	Izráel	
összegyűjtésében játszott szerepéről!

Javasold	nekik,	hogy	miközben	a	Mormon	könyvét	tanul-
mányozzák ezen a kurzuson, keressenek olyan tanításo-
kat, amelyek azokról a szövetségekről szólnak, amelyeket 
az	Úr	kötött	Izráel	házával.	Kérd	fel	őket	arra	is,	hogy	
gondolkozzanak el azon, hogy mi a jelentősége ezeknek 
a szövetségeknek a személyes életükben!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a címlap utolsó 
négy sorát, és keressék ki az Úr figyelmeztetését!

•	 Mit	mond	ez	a	figyelmeztetés	azokról,	akik	kárhoz-
tatják a Mormon könyvét?

A Mormon könyve vallásunk záróköve
Rajzolj a táblára az alábbihoz hasonló egyszerű boltívet. 
Mutass rá a zárókőre, amelyet az ábrán beszíneztünk. 
Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el a zárókő 
jelentőségét.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Mormon 
könyve bevezetéséhez! Kérd meg az egyik tanulót, 
hogy olvassa fel a hatodik bekezdést!

•	 Szerintetek	miért	hasonlította	Joseph	Smith	a	Mor-
mon könyvét egy zárókőhöz?

•	 Miért	döntő	jelentőségű	a	Mormon	könyve	a	vissza-
állított evangélium vonatkozásában?

•	 Milyen	hatással	van	a	Mormon	könyvével	kapcso-
latos bizonyságunk az evangéliummal kapcsolatos 
többi bizonyságunkra?

A beszélgetés részeként felolvastathatod a tanulókkal a 
bevezetés utolsó két bekezdését. Elolvastathatod velük 
a Tan és a szövetségek 20:8–12-t is.

•	 Hogyan	segít	a	Mormon	könyvéről	szóló	bizonyság	
megszerzése	az	embereknek	megtudni,	hogy	Joseph	
Smith igaz próféta volt, és Az Utolsó Napok Szentjei-
nek	Jézus	Krisztus	Egyháza	az	igaz egyház?

Oszd meg az azzal kapcsolatos érzéseidet, hogy miért 
számít	a	Mormon	könyvéről	szóló	bizonyság	a	Jézus	
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Krisztusról és a visszaállított evangéliumról szóló bi-
zonyság zárókövének!

Számos tanú tett bizonyságot a Mormon könyve 
igaz voltáról
Írd fel a táblára: 2 Nefi 27:12–14; Ether 5:2–4 ! Kérd fel 
az osztályt, hogy olvassák el magukban ezeket a verse-
ket, és keressék ki, hogy miért adott az Úr tanúkat az 
aranylemezekhez! Kérd meg a tanulókat, hogy osszák 
meg, amit találtak!

Kérd fel az osztály egyik felét, hogy olvassák el maguk-
ban A három tanú bizonyságtételét, a másik felét pedig 
arra, hogy olvassák el magukban A nyolc tanú bizony-
ságtételét! Kérd meg őket, hogy keressenek válaszokat 
a következő kérdésekre:

•	 Mit	láttak	ezek	a tanúk?

•	 Hogyan	mutatták	meg	nekik	a	lemezeket?

Miután az egyes csoportok megválaszolták ezeket a 
kérdéseket, kérd meg az egész osztályt, hogy beszéljék 
meg a következő kérdést:

•	 Milyen	jelentőséggel	bír	az,	hogy	ezeket	a	tanúbi-
zonyságokat beleírták a Mormon könyve elejébe?

Esetleg megoszthatod a három tanú egyikének, David 
Whitmernek a következő bizonyságát:

„1829. június havának vége felé történt. […] 
Nemcsak a Mormon könyve lemezeit láttuk, 
hanem a rézlemezeket, Ether könyvének leme-
zeit is, amelyek a világ népei gonoszságainak és 
titkos szövetségeinek feljegyzéseit tartalmazzák 
egészen addig az időszakig, amíg le nem vésték 
azokat, és még sok más lemezt is. […] Megjelent, 
úgy is mondhatnám, egy asztal, amelyen rengeteg 
feljegyzés, illetve lemez volt, a Mormon könyve 
lemezein kívül, és ott volt Lábán kardja is, továbbá 
az irányító, vagyis Lehi gömbje és a Fordítók [Urim 
és Tummim]. Láttam ezeket…, és hallottam az Úr 
hangját, amely tisztábban szólt, mint bármi más 
eddig az életemben. Kijelentette, hogy a Mormon 
könyve	lemezeinek	feljegyzései	Isten	ajándéka	 
és hatalma által lettek lefordítva” (in George 
Reynolds,	“History	of	the	Book	of	Mormon,”	
Con tributor, Aug. 1884, 403).

Mondd el a tanulóknak, hogy az Úr maga tett tanúbi-
zonyságot a Mormon könyve igaz voltáról! Kérd fel az 
egyik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 
17:6-ot!	Ösztönözd	a	tanulókat,	hogy	osszák	meg	a	vers-
sel kapcsolatos észrevételeiket vagy benyomásaikat!

Magyarázd el, hogy a visszaállítás kezdete óta emberek 
milliói szereztek tanúbizonyságot a Mormon könyvéről 
a Szentlélek hatalmán keresztül!

•	 Milyen	módokon	osztjátok	meg	a	Mormon	könyvéről	
szóló bizonyságotokat?

Oszd az osztályt párokra. Kérd meg a tanulókat, hogy 
nézzék át a Mormon könyve bevezetését, és néhány 
kedvenc részüket magából a könyvből, és gondolja-
nak arra, hogy mit mondanának akkor, ha be akarnák 
mutatni a Mormon könyvét egy másik embernek. Ha 
akarják, megjelölhetik ezeket a részeket a saját szentí-
rásaikban. Miután elegendő időt adtál nekik arra, hogy 
ezt megtegyék, kérd meg őket, hogy osszák meg a 
gondolataikat a társukkal.

Kérj fel egy vagy két tanulót, hogy mondják el, mit 
éreztek akkor, amikor bemutatták a Mormon köny-
vét egy másik embernek. Vagy kérd meg őket, hogy 
meséljenek arról, amikor nekik adott valaki egy Mor-
mon könyvét.

Amikor imádságos lelkülettel tanulmányozzuk a 
Mormon könyvét, közelebb kerülünk az Úrhoz
Hívd fel a tanulók figyelmét a Mormon könyve beve-
zetésének hatodik bekezdésére! Adj a tanulóknak időt, 
hogy felidézzék azokat a történeteket, témákat és taní-
tásokat a Mormon könyvéből, amelyek segítettek nekik 
„közelebb	kerül[ni]	Istenhez”!	A	tanulók	le	is	írhatják	
ezeket a gondolatokat, ha akarják.

•	 Milyen	történetek,	témák	vagy	tanítások	jutottak	az	
eszetekbe? Milyen módokon segítettek ezek a törté-
netek, témák vagy tanítások közelebb kerülnötök 
Istenhez?

Kiválaszthatsz néhány történetet, témát vagy tanítást 
azok közül, amelyeket a tanulók említettek, és leve-
zethetsz ezekkel kapcsolatos beszélgetéseket. Például 
megkérdezheted:

•	 Mit	tanulhatunk	a	történetben	szereplő	emberek	
példájából?
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•	 Hol	találkozhatunk	még	ezzel	a	témával	a	Mormon	
könyvében? Szerintetek miért fordul elő ez a téma 
ilyen gyakran a könyvben?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	ez	a	tanítás	Krisztus	köz-
pontú életet élnünk?

Kérd fel a tanulókat, hogy mondják el, miként segít 
nekik közelebb kerülniük az Úrhoz az, hogy tanulmá-
nyozzák a Mormon könyvét!

Oszd meg a bizonyságodat a Mormon könyve ha-
talmáról!	Biztasd	a	tanulókat	arra,	hogy	mélyítsék	el	
a bizonyságukat a kurzus során végzett imádságos 
tanulás által!
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1 Nefi 1–5

Bevezetés
A próféták kinyilatkoztatást kapnak Mennyei Atyánktól 
az	Ő	gyermekei	számára	(lásd	Ámós	3:7   ), az írott 
szentírások pedig megőrzik prófétai szavaikat a jövő 
nemzedékei számára. Az 1 Nefiben található feljegy-
zés olyan mintát szemléltet, amely nagyon sok próféta 
életében megismétlődött: Lehi imádkozott, kinyilat-
koztatást kapott, amelyben látta magát a Szabadítót is, 
figyelmeztette a népét, majd sokan elutasították azok 
közül, akiket figyelmeztetett. Sokan az életére törtek. 
(Lásd 1 Nefi 1:5–20.) A tanulók hasznára fog válni, ha 
felismerik ezt a mintát Lehi életében, a többi ősi próféta 
életében,	valamint	Joseph	Smith	próféta életében.

Az 1 Nefi első öt fejezete lehetőséget nyújt a tanulók 
számára, hogy megtanulják jobban becsülni a próféták 
szavait és a szentírásokat, amelyek megőrzik azokat.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	Úr	prófétákat	hív	el,	hogy	figyelmeztessék	gyer-

mekeit és bizonyságot tegyenek az igazságról (lásd 
1 Nefi 1:4–20; 2:2).

•	 Az	Úr	kiterjeszti	gyengéd	irgalmasságát	azokra,	akik	
hitet gyakorolnak Őbenne (lásd 1 Nefi 1:14, 20).

•	 Az	Úr	utat	biztosít	számunkra,	hogy	betartsuk	a	pa-
rancsolatait	(lásd	1 Nefi	2:11–20;	3:7–28;	4:1–38;	5:8).

•	 A	szentírások	megőrzik	az	Úr	szavát	(lásd 1 Nefi	5).

Javaslatok a tanításhoz
1 Nefi 1:4–20; 2:2. Az Úr prófétákat hív el, hogy 
figyelmeztessék gyermekeit és bizonyságot 
tegyenek az igazságról
Kérd fel a tanulókat, hogy beszélgessenek arról, miként 
reagáltak a figyelmeztetésekre az életükben! A követ-
kező kérdések hasznosak lehetnek a számodra:

•	 Milyen	figyelmeztetéseket	kaphatunk?

•	 Miért	vesszük	néha	még	akkor	is	semmibe	a	fi-
gyelmeztetéseket, amikor tudjuk, hogy törődnünk 
kellene velük?

Prófétai elhívásához híven Lehi az általa kapott ki-
nyilatkoztatásoknak megfelelően figyelmeztette az 
embereket	Jeruzsálemben.	Oszd	az	osztályt	három	
csoportra, hogy segíteni tudj a tanulóknak átnézni Lehi-
nek a zsidókhoz intézett figyelmeztetéseit! Az egyes 

2. fejezet
1 Nefi 1–5

csoportoknak add oda a következő szentírásszakaszok 
egyikét, hogy olvassák el, majd kérd meg őket, hogy 
feleljenek az alábbi kérdésekre!

1 Nefi 1:4–11

1 Nefi	1:12–17

1 Nefi 1:18–20

•	 Miben	hasonlítottak	Lehi	élményei	más	próféták	
élményeihez?

•	 Milyen	párhuzamokat	látsz	Lehi	látomása	és	későbbi	
élményei,	valamint	Joseph	Smith	próféta	élmé-
nyei között?

•	 Mire	figyelmeztette	Lehi	a népet?

Kérd fel a csoportokat, hogy osszák meg az osztállyal, 
mit olvastak Lehiről, és milyen válaszokat találtak a 
feltett kérdésekre!

•	 Milyen	figyelmeztetéseket	adott	az	egyház	elnöke	az	
utóbbi időben?

•	 Mit	veszünk	észre,	ha	összehasonlítjuk,	hogyan	
reagálnak az emberek a próféta szavára napjainkban 
azzal, ahogy Lehi üzenetére reagáltak az emberek? 

•	 Miből	merítesz	bizalmat	ahhoz,	hogy	kövesd	a	pró-
féta tanácsát?

1 Nefi 1:14, 20. Az Úr kiterjeszti gyengéd 
irgalmasságát azokra, akik hitet gyakorolnak 
Őbenne
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 1:20-
at, és figyeljék meg, ígérete szerint mit fog megmutatni 
nekünk	Nefi	(lásd	még	14. vers).	Javasold	a	tanulóknak,	
hogy jelöljék meg „az Úr gyengéd irgalmassága” kife-
jezést a szentírásukban. Ezt követően kérd meg őket, 
hogy lapozzanak a Moróni 10:3-hoz, majd figyeljék meg, 
Moróni felszólítása szerint mire kell emlékeznünk és min 
kell elgondolkoznunk. (A Mormon könyve első fejeze-
tében Nefi megígéri, hogy megmutatja nekünk az Úr 
gyengéd irgalmasságát. A könyv utolsó fejezetében Mo-
róni arra utasítja az olvasókat, hogy „emlékez[zenek] rá, 
milyen irgalmas volt az Úr az emberek gyermekeihez”.)

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak David A. 
Bednar	elder	kijelentéséhez,	amely	a	tanulói	kézikönyv	
12. oldalán található! (Ezt a kijelentést a kézikönyv-
höz mellékelt DVD A  is tartalmazza. Ha használod a 
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2. fejezet

DVD-t, nézd meg előre a filmrészletet, hogy a megfe-
lelő helyeken megállítva a lejátszást szüneteket tudja-
tok tartani a beszélgetésekhez!) Kérd meg a tanulókat, 
hogy olvassák el (vagy hallgassák meg) a kijelentés 
első két bekezdését, miközben válaszokat keresnek a 
következő kérdésre:

•	 Mik	az	Úr	gyengéd	irgalmasságának	megnyilvánu-
lásai?

A	táblára	fel	is	írhatod	a	gyengéd	irgalmasság	Bed-
nar elder által felsorolt megnyilvánulásait: „áldás, erő, 
védelem, megnyugtatás, irányítás, szeretetteljes ked-
vesség, vigasztalás, támogatás és lelki ajándék”. Említsd 
meg, hogy valamennyi gyengéd irgalmasság „rendkívül 
személyes és egyénre szabott”, és hogy ezeket az „Úr 
Jézus	Krisztustól,	miatta	és	neki	köszönhetően” kapjuk.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el (vagy hall-
gassák	meg)	Bednar	elder	kijelentésének	harmadik	
bekezdését! Kérd meg őket, hogy soroljanak fel további 
olyan példákat a gyengéd irgalmasságra, amelyekkel ki 
lehet egészíteni a fent említetteket!

Ahhoz, hogy segíteni tudj a tanulóknak felismerni az 
Úr gyengéd irgalmasságának a Mormon könyvében 
feljegyzett megnyilvánulásait, használj fel egyet vagy 
többet a következő tevékenységek közül:

 1. Ha a tanulók ismerik az 1 Nefi 1–5-öt, akkor kérd 
meg őket, hogy sorolják fel, milyen példák talál-
hatók az Úr gyengéd iragalmasságára – vagyis a 
„személyes és egyénre szabott” áldásokra – ezekben 
a fejezetekben! Miközben megemlítik az egyes sza-
kaszokat, írd fel az utalásokat a táblára!

 2. Ha a tanulók nem nagyon ismerik ezt a részt, adj ne-
kik időt, hogy tanulmányozhassák az 1 Nefi 1–5-öt, 
és példákat kereshessenek az Úr gyengéd irgalmas-
ságára! A példák között szerepelhet az 1 Nefi 2:16, 
amelyben Nefi elmeséli, hogyan lágyította meg az 
Úr a szívét egy imájára adott válaszban, valamint az 
1 Nefi 3:8, amelyben Lehinek örömet szerez az a 
bizonyosság, hogy az Úr megáldotta a fiát. Miközben 
felsorolják az egyes szakaszokat, írd fel az utalá-
sokat a táblára! Ezt követően kérd meg őket, hogy 
olvassák fel a szakaszokat, és osszák meg az azokkal 
kapcsolatos gondolataikat!

 3. Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan 
szakaszokra a Mormon könyvéből, amelyek megmu-
tatják az Úr gyengéd irgalmasságát! Miközben felso-
rolják az egyes szakaszokat, írd fel az utalásokat a 
táblára! Ezt követően kérd meg őket, hogy olvassák 
el a szakaszokat, és osszák meg az azokkal kapcso-
latos gondolataikat!

 4. Mutass rá, hogy a 20. vers azt tanítja, hogy az Úr 
gyengéd irgalmassága gyakran a szabadulás formá-
jában nyilvánul meg! Oszd három csoportra az osz-
tályt!	Jelöld	ki	az	1 Nefi	1–7	-et	az	első	csoportnak,	
az 1 Nefi 8–14-et a második csoportnak, és az 1 Nefi 
15–22-t a harmadik csoportnak! Kérd meg őket, 
hogy keressenek példákat a szabadulásra a fejezetek 
bevezetőjében! Sorold fel a táblára, amit találnak! A 
tanulókat meglepheti, hogy az 1 Nefi szinte mind-
egyik fejezete egy adott személy vagy népcsoport 
szabadítását írja le. A szabadulás a Mormon könyve 
egyik központi témája.

•	 Az	1 Nefi	1:20	szerint	kik	részesülnek	az	Úr	gyengéd	
irgalmasságában? (Mindazok, akiket kiválasztott.)

•	 Mitől	vált	Nefi	szerint	a	nép	érdemessé	arra,	hogy	
kiválassza őket az Úr?

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a követ-
kező	idézetet,	amelyben	Bednar	elder	elmagyarázza,	
hogy miként készít fel bennünket a hitünk arra, hogy 
ki legyünk választva az Úr gyengéd irgalmasságának el-
nyerésére! Segíts a tanulóknak megérteni, hogy miként 
befolyásolja önrendelkezésünk használata, vagyis az, 
hogy választani tudunk, az ezen áldások elnyerésére 
vonatkozó készségünket! (Ezt az idézetet már az óra 
előtt felírhatod a táblára!)

„Inkább	a	mi szívünk, a mi törekvésünk és a mi 
engedelmességünk határozza meg döntően, hogy 
Isten	választottai	közé	számláltatunk-e.	[…] 

Az önrendelkezés ajándékának fő célja az, hogy 
szeressük	egymást	és	válasszuk	Istent.	Így	válunk	
Isten	választottaivá,	és	hívjuk	meg	az	Ő	gyengéd	
irgalmasságát, amikor arra használjuk az önrendel-
kezésünket,	hogy	Istent	választjuk”	(lásd	Liahóna, 
2005. máj. 101.; kiemelés hozzáadva).
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1 Nefi 1–5

•	 Szerintetek	mit	jelent	Istent	választani?

•	 Milyen	módokon	használtátok	az	önrendelkezéseteket	
arra,	hogy	szeressétek	egymást	és	Istent	válasszátok?

•	 Szerintetek	milyen	összefüggésben	áll	az	egymás	
iránt érzett szeretetünk az önrendelkezésünkkel?

•	 Mikor	ismertétek	fel	az	Úr	gyengéd	irgalmasságát	vagy	
szabadítását az életetekben, illetve egy ismerősötök 
életében? (Ezen élményeik megbeszéléséhez párokra 
is oszthatod a tanulókat. Miután elegendő idejük volt 
a beszélgetésre, felkérhetsz néhányat a tanulók közül, 
hogy mondják el, mit tanultak a társuktól.)

1 Nefi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8. Az Úr 
utat biztosít számunkra, hogy betartsuk a 
 parancsolatait
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 3:1–5-öt!

•	 Milyen	parancsolatot	kapnak	Lehi	és	a	fiai	ezekben	a	
versekben?

•	 Szerintetek	miért	mondja	Lámán	és	Lemuel	erre	a	
parancsolatra, hogy „nehéz dolog”?

A beszélgetés részeként megemlítheted, hogy a Vörös-
tenger	mintegy	290	kilométer	távolságra	van	Jeruzsá-
lemtől. Lehi és családja ezen a ponton túl még további 
„három napot ment” a vadonban (lásd 1 Nefi 2:5–6). 
Ez azt jelenti, hogy legalább 12–14 napnyi útra volt 
Jeruzsálemből	a	Lemuel	völgyében	található	ideiglenes	
otthonuk. (Lásd a tanulói kézikönyv 418. oldalán talál-
ható térképet.)

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel vagy 
mondja	el	az	1 Nefi	3:7-et	   ! (A tanulók párokban is 
dolgozhatnak, és segíthetnek egymásnak memorizálni 
a verset, ha eddig még nem memorizálták.)

•	 Szerintetek	honnan	tudta	Nefi,	hogy	Isten	utat	fog	
készíteni?

Ha érzésed szerint hasznos lenne a tanulók számára, 
ha látnák a különbséget Nefi és Sam, valamint Lámán 
és Lemuel hozzáállása között, akkor kérd fel az osz-
tály egyik felét, hogy tanulmányozzák magukban az 
1 Nefi 2:11–14-et. Kérd meg őket, hogy keressék ki, 
miért reagált Lámán és Lemuel negatívan az Úr pa-
rancsára! Kérd meg az osztály másik felét, hogy ol-
vassák el a 16–20. verseket, és állapítsák meg, miért 

engedelmeskedett Nefi és Sam készségesebben az 
Úrnak! Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a követ-
keztetéseiket!

Röviden tekintsétek át a tanulókkal a rézlemezek 
megszerzésére tett első két próbálkozást (lásd 
1 Nefi 3:10–21 és 1 Nefi 3:22–28). Segíts a tanulók-
nak összevetni, hogyan reagált az eredményekre 
Lámán és Lemuel, illetve Nefi és Sam!

Kiemelheted, hogy Nefi többek között azért hitt abban, 
hogy	Isten	képes	utat	készíteni,	mert	hitt	a	szentírások-
ban található történetekben. Olvassátok el a tanulókkal 
közösen az 1 Nefi 4:2-t!

•	 Miért	mondhatjuk,	hogy	a	versben	említett	történet	
az	1 Nefi	3:7-ben	tanított	tantételt példázza?

•	 Milyen	összefüggésben	áll	ez	a	történet	azok-
kal a körülményekkel, amelyekkel Lehi családja 
 szembesült?

Jelölj	ki	tanulókat,	hogy	nézzék	át	az	1 Nefi	3:28–4:38-
at, és keressenek példákat arra, hogy miként segített 
Nefinek	Isten	teljesítenie	azokat	a	dolgokat,	amelyeket	
megparancsolt, még akkor is, amikor a feladatok lehe-
tetlennek tűntek! Osszanak meg példákat abból, amit 
találtak! (A példák között lehetnek a következők: 1 Nefi 
3:29;	4:6–7,	10–11,	20,	31.)

•	 Milyen	élmények	mutatták	meg	nektek,	hogy	az	
1 Nefi	3:7	igaz?	Hogyan	befolyásolták	ezek	az	élmé-
nyek az Úrba vetett hiteteket?

1 Nefi 5. A szentírások megőrzik az Úr szavát
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg az 1 Nefi 
5:10–16-ot, és sorolják fel a táblán, mit tartalmaztak a 
rézlemezek! 

•	 Az	1 Nefi	5:17	szerint	milyen	hatással	volt	e	szentírá-
sok tanulmányozása Lehire?

•	 Szerintetek	miért	jár	a	10–16. versben	említett	réz-
lemezek	tartalmának	tanulmányozása	a	17. versben	
leírt áldásokkal?

•	 Hogyan	mutatta	meg	Lehi	és	Nefi,	hogy	becsben	tart-
ják a szentírásokat?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	megmutassuk,	mi	is	becs-
ben tartjuk a szentírásokat?
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2. fejezet

Magyarázd el, hogy több mint 300 évvel azt követően, 
hogy	Lehi	és	családja	elhagyták	Jeruzsálemet,	a	leszár-
mazottai felfedeztek egy olyan népcsoportot, akinek 
az	ősei	szintén	Jeruzsálemből	menekültek	el.	Ezek	az	
emberek, akik akkor az általuk Zarahemlának hívott 
városban éltek, nem vittek magukkal leírt szentíráso-
kat. Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az Omni 
1:14–17-et!

•	 Mi	történt	e	nép	hitével	és	nyelvével	annak	köszön-
hetően, hogy nem rendelkeztek szent feljegyzé-
sekkel? Szerintetek miért volt ilyen hatással rájuk a 
szentírások hiánya?

•	 Mit	éreztek	akkor,	amikor	megtudták,	hogy	Móziás	
és népe birtokában van egy szent feljegyzés?

Magyarázd el, hogy Zarahemla népe és a nefiták Mó-
ziás vezetése alatt egyesültek. Móziás halála után fia, 
Benjámin	szolgált	a	nép	királyaként.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Móziás 
1:1–5-öt!	Ezek	a	versek	tartalmazzák	Benjámin	király	
fiaihoz intézett szavait.

•	 Hogyan	vált	Benjámin	király	és	a	népe	hasznára	az,	
hogy megőrizték a rézlemezeket?

•	 Mit	tehetünk	annak	érdekében,	hogy	megőrizzük	a	
szentírásokat saját magunk és családunk számára?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, milyen érzé-
seik vannak, amikor hithűen tanulmányozzák a Mor-
mon könyvét! Megkérheted őket arra is, hogy írjanak 
egy rövid levelet egy családtagjuk, vagy egy jövőbeli 
fiuk vagy lányuk számára, amelyben leírják, hogy mi-
lyen	értékes	életükben	a	Mormon	könyve!	Javasold	ne-
kik, hogy azt fogalmazzák meg a levélben, mit éreznek 
akkor, amikor tanulmányozzák a könyvet!

Buzdítsd	a	tanulókat,	hogy	naponta	tanulmányozzák	
a Mormon könyvét, és hogy a kurzus alatt olvassák el 
vagy olvassák újra el az egész Mormon könyvét!
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1 Nefi 6–11

Bevezetés
Az 1 Nefi 6. fejezetében Nefi kijelenti, hogy „szándé[ka] 
teljessége az”, hogy meggyőzze az embereket, hogy 
jöjjenek Krisztushoz és „legyenek megszabadítva” 
(4. vers). Az 1 Nefi 8-ban és 11-ben lejegyzett, az élet 
fájáról szóló látomása megerősíti ezt a kijelentést. A 
látomásról szóló beszélgetés levezetése közben se-
gíthetsz a tanulóknak meglátni, hogyan vonatkoznak 
rájuk személyesen a látomás egyes részei. Segíthetsz 
nekik Nefi személyes felkészüléséből megtanulni, ho-
gyan kaphatnak kinyilatkoztatást!

Néhány tan és tantétel
•	 A	Mormon	könyve	azért	íródott,	hogy	meggyőzze	az	

embereket:	jöjjenek	Jézus	Krisztushoz	(lásd	1 Nefi	6).

•	 A	szövetségben	kötött	házasság	célja	az,	hogy	ab-
ban gyermekeket neveljenek az Úrnak (lásd 1 Nefi 
7:1–5).

•	 Az	örök	élet	elnyeréséhez	Jézus	Krisztushoz	kell	
jönnünk (lásd 1 Nefi 8; 11).

•	 A	Szentlélek	hatalma	által	Isten	igazságot	nyilatkoztat	
ki mindazoknak, akik szorgalmasan keresik Őt (lásd 
1 Nefi	10:17–22;	11:1–8).

Javaslatok a tanításhoz
1 Nefi 6. A Mormon könyve azért íródott, 
hogy meggyőzze az embereket: jöjjenek Jézus 
Krisztushoz
Rakj ki néhány olyan helyénvaló könyvet, amelyet a ta-
nulók is ismernek! Minden egyes könyvnél kérdezd meg:

•	 Szerintetek	mi	volt	a	szándéka	az	írónak	azzal,	hogy	
megírta ezt a könyvet?

Írd fel a táblára: 1 Nefi 6. Tarts fel egy példányt a Mor-
mon könyvéből, és kérdezd meg:

•	 Milyen	szándékkal	írta	le	Nefi	a	feljegyzéseit?

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 6-ot! 
Kérd meg őket, hogy mondják el saját szavaikkal Nefi 
célját! (Lehet, hogy el kell magyaráznod a következő 
kifejezést:	„Ábrahám	Istenéhez,	és	Izsák	Istenéhez	és	
Jákób	Istenéhez”.	Lásd	Ezra	Taft	Benson	kijelentését	a	
tanulói kézikönyv 18. oldalán.)

3. fejezet
1 Nefi 6–11

•	 Mit	tanított	nektek	a	Mormon	könyve	Jézus	Krisztusról?

Azzal tudod a tanulókkal érzékeltetni, hogy mennyi 
mindent tanít a Mormon könyve a Szabadítóról, hogy 
fellapoztatod velük a Mormon könyve vagy a hármas 
kötet	tárgymutatóját,	és	rámutatsz	nekik	a	„Jézus	
Krisztus” címszó alatt található címsorokra.

Buzdítsd	a	tanulókat	arra,	hogy	osszák	meg	a	család-
jukkal és a barátaikkal, hogyan erősítette meg a Mor-
mon	könyve	a	Jézus	Krisztusba	vetett hitüket!

1 Nefi 7:1–5. A szövetségben kötött házasság 
egyik célja az, hogy abban gyermekeket 
neveljenek az Úrnak
Írd fel a következő kérdéseket a táblára vagy egy lapra:

•	 Mit	mondott	az	Úr,	mit	kell	tenniük	Lehi	fiainak,	mielőtt	
útban	a	megígért	föld	felé	kimennének	a	vadonba?	
(Lásd	1 Nefi	7:1.)

•	 Milyen	okot	nevez	meg	az	1 Nefi	7:1	erre	a	
	parancsolatra?

•	 Melyik	szavak	vagy	kifejezések	találhatók	az	1 Nefi	
7:1–2-ben,	amelyek	jelzik,	hogy	az	Úr	nagy	fontosságot	
tulajdonít	a	házasságnak?

•	 Hogyan	segítettek	szerintetek	a	korábbi	jeruzsálemi	
utak	Lehi	fiainak	felkészülni	arra,	hogy	gyermekeket	
nevelhessenek	az	Úrnak?	(Lásd	1 Nefi	5:21–22.)

Kérd meg a tanulókat, hogy keressék meg a válaszo-
kat a jelzett versekben! Miután elegendő időt hagytál a 
tanulóknak, hogy kutassák a szentírásaikat, kérd meg 
őket, hogy osszák meg a válaszaikat! Ezt követően kérd 
meg őket, beszéljék meg a következő kérdéseket:

•	 Mi	segítene	egy	férjnek	és	egy	feleségnek,	hogy	na-
gyobb valószínűséggel nevelhessenek gyermekeket 
az Úrnak?

•	 Hogyan	tudja	a	templomi	házasság	elősegíteni,	hogy	
az Úrnak neveljék a gyermekeket?

•	 Mit	tehetsz	már	most,	hogy	felkészítsd	magad	az	
ilyen házasságra?

Olvasd fel, vagy kérj meg egy tanulót, hogy olvassa 
fel Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma 
tagjának következő kijelentését:
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3. fejezet

„Ha elértétek a megfelelő életkort és érettséget, 
részesüljetek a templom mindazon szertartásai-
ban, amelyet megkaphattok! Ha ez jelenleg nem 
foglalja magában azt, hogy egy igazlelkű társhoz 
pecsételjenek,	akkor	tűzzétek	ki	ezt	a	célt!	Imád-
kozzatok érte! Gyakoroljatok hitet annak elnyeré-
séért! Soha ne tegyetek olyat, ami érdemtelenné 
tenne benneteket erre! Ha szem elől vesztettétek 
az örökkévaló házasság [képét], akkor keressétek 
újra meg azt” (in Conference Report, Apr. 2001, 6; 
vagy Liahóna,	2001.	júl.	7.).

•	 Hogyan	gyakorolják	az	emberek	a	hitüket,	hogy	
elérjék az örökkévaló házasságot?

Magyarázd el, hogy az Úr a házassági szövetséget a 
megígért földre való eljutásuk előfeltételként szabta 
meg Lehi fiai számára. Ezenkívül az örökkévaló házas-
ságot a celesztiális királyság legmagasabb fokában való 
felmagasztosulás követelményévé is tette (lásd T&Sz 
131:1–3).

Tégy bizonyságot a boldogság nagyszerű tervéről és ar-
ról a létfontosságú szerepről, amelyet a házasság játszik 
ebben a tervben!

1 Nefi 8; 11. Az örök élet elnyeréséhez Jézus 
Krisztushoz kell jönnünk
Rajzolj fel a táblára egy gyümölcsfát!

A fa mellé írd fel a következő szentírás-utalásokat:

1. csoport

1 Nefi	8:10–12;		
11:8–25;	15:36;		
T&Sz	14:7

2. csoport

1 Nefi	8:21–28,	31–34;	
11:35–36;	12:16–18;	
15:26–28

3. csoport

1 Nefi	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Oszd három csoportra az osztályt! Az egyes csoportok-
nak jelöld ki a táblán lévő szentírásutalásokat tartal-
mazó csoportok egyikét!

Az egyes csoportoknak add oda az alábbi kérdések 
közül azokat, amelyek a nekik kijelölt versekre vonat-
koznak! (A kérdéseket leírhatod egy külön lapra, vagy 
készíthetsz fénymásolatot róluk.) Kérd meg őket, hogy 
olvassák el a verseiket, beszéljék meg csoportosan a 
kérdéseket, majd készítsenek egy rövid vázlatot a többi 
osztálytársukkal való beszélgetéshez! A csoporttársa-
ikkal és az osztálytársaikkal folytatott beszélgetéseik 
során segítsenek egymásnak felfedezni az élet fájáról 
szóló látomásban szereplő jelképek értelmét, és meg-
látni, hogyan vonatkoznak ezek a jelképek a napja-
inkra. Használhatják azokat a kérdéseket, amelyeket 
tőled kaptak, de feltehetik a saját kérdéseiket is. Adj 
elegendő időt az egyes csoportoknak, hogy elolvas-
hassák és megbeszélhessék a nekik kijelölt szakaszt, és 
felkészülhessenek az osztállyal való beszélgetésre! Kérd 
meg a csoportokat, hogy válasszanak egy-egy szóvivőt, 
aki levezeti az osztállyal folytatott beszélgetést!

Miközben segítesz az első csoportnak, vedd figye-
lembe, hogy Neal A. Maxwell elder beszédét a mellé-
kelt DVD A  is tartalmazza.

1. csoport

1 Nefi	8:10–12;	11:8–25;	15:36;	T&Sz	14:7	(a	fa	és	
a gyümölcs)

•	 Véleményetek	szerint	miért	helyénvaló	jelképe	a	fa	
Isten	szeretetének?

•	 Amikor	Nefi	azt	kérte,	hogy	tudhassa	a	fa	jelentését,	
a Lélek megmutatta neki a Szabadító születését és 
szolgálatát. Miként fedi fel a Szabadító élete és kül-
detése	Isten	irántunk	érzett	szeretetét?	(Az	élet	fája,	
Isten	szeretete	és	Jézus	Krisztus	engesztelése	közötti	
kapcsolat megértése érdekében olvassátok el Neal A. 
Maxwell elder kijelentését a tanulói kézikönyv 
21. oldalán!)

David A.	Bednar	elder	azt	tanította,	hogy	„[a]	fa	gyü-
mölcse a Szabadító engesztelésének áldásait szimbo-
lizálja” (Az élő víz tározói. Egyházi Oktatási Szervezet 
esti	beszélgetése	fiatal	felnőtteknek.	2007.	február	4.,	
6., ldsces .org). Ha megvizsgáljuk az 1 Nefi 15:36-ot és a 
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1 Nefi 6–11

Tan	és	a	szövetségek	14:7-et   , láthatjuk a kapcsola-
tot a fa gyümölcse és az örök élet között.

•	 Véleményetek	szerint	miért	helyénvaló	jelképe	a	
gyümölcs az engesztelés áldásainak?

2. csoport

1 Nefi 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 (a 
sötét köd és a nagy és tágas épület)

•	 Mire	mondhatjuk,	hogy	„sötét	köd”	napjainkban?	
Hogyan vezetik az ilyen ködök az embereket „tiltott 
ösvényekre”?

•	 Hogyan	akadályozhatják	meg	ezek	a	hatások,	hogy	
az emberek a Szabadítóhoz jöjjenek?

•	 Miért	tudnak	a	„nagy	és	tágas	épületben”	lévő	embe-
rek másokat meggyőzni, hogy hagyják el az élet fáját? 
Milyen modern példái vannak ennek az épületnek?

•	 Az	1 Nefi	8.	fejezetében	miben	különböznek	a	30.	és	
a 33. versben szereplő emberek a 24–25. és 28. vers-
ben szereplő emberektől?

3. csoport

1 Nefi 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (a vasrúd és a szo-
ros és keskeny ösvény)

•	 Hogyan	jutott	el	néhány	ember	a	sötét	ködön	át	az	
élet fájához?

•	 Hogyan	véd	meg	bennünket	a	veszélytől	Isten	
szava? Hogyan vezet el bennünket a Szabadítóhoz 
Isten szava?

•	 Hol	találjuk	meg	Isten szavát?

1 Nefi 10:17–22; 11:1–8. A Szentlélek 
hatalma által Isten igazságot nyilatkoztat ki 
mindazoknak, akik szorgalmasan keresik Őt
Írd fel a táblára a következőt: A kinyilatkoztatás a 
Szentlélek hatalma által érkezik.

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy Nefihez hasonlóan 
nekik is lehetnek olyan lelki élményeik, amelyekben is-
teni igazságokat nyilatkoztatnak ki nekik. Azok a szent 
élmények kimondottan nekik fognak szólni, és az ő 
körülményeikre fognak vonatkozni. Azért, hogy elkép-
zelése legyen a tanulóknak, milyen áldásokat kaphat-
nak,	oszd	meg	velük	Joseph	Smith	próféta	következő	
kijelentését:

„Senki nem kaphatja meg a Szentlelket anélkül, 
hogy kinyilatkoztatásokat ne kapna. A Szentlélek 
kinyilatkoztató” (Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith	[2007]. 137.).

„Isten	ismerete	által	elkezdjük	megtanulni,	miként	
fordulhatunk Őhozzá, és hogyan kérdezhetünk 
Tőle úgy, hogy választ kapjunk.

Amikor	megértjük	Isten	jellemét,	és	tudjuk,	ho-
gyan jöhetünk Őhozzá, Ő elkezdi felfedni előt-
tünk a mennyeket, és mindent elmond nekünk 
róla. Amikor felkészültünk arra, hogy Hozzá 
térjünk, akkor Ő is kész arra, hogy hozzánk jöjjön” 
(Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith 
[2007]. 43.).

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a követ-
kező	verseket:	1 Nefi	10:17–22;	11:1–8,	és	keressék	ki	
azokat a tantételeket, amelyek segítenek nekik a Szent-
lélek hatalma által tanulniuk! (A tanulók párokat is 
alkothatnak, hogy mindannyiuknak lehetősége legyen 
megosztani a lelki meglátásaikat.)

Miután elegendő időt hagytál nekik a feladatra, a kö-
vetkező kérdésekkel segíts nekik megosztani a megál-
lapításaikat az egész osztállyal:

•	 Mit	akart	Nefi	megtanulni?

•	 Hogyan	készítette	fel	magát	Nefi	arra,	hogy	választ	
kapjon	az	1 Nefi	10:17 szerint?

•	 Hogyan	segíthet	Nefi	élményének	feljegyzése	
megtudnunk, hogy miként nyerhetünk személyes 
kinyilatkoztatást?

Írd fel a táblára a következő kérdéseket:

•	 Hogyan	nyilatkoztat	ki	a	Szentlélek	igazságot?	(Lásd	
T&Sz	8:2–3.)

•	 Mi	akadályozhat	meg	minket	abban,	hogy	útmutatást	
kapjunk	a	Szentlélektől?

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel David A. 
Bednar	elder	kijelentését,	amely	a	tanulói	kézikönyv	
24. oldalán található (a mellékelt DVD B  is tartal-
mazza). Mielőtt a tanuló felolvassa a kijelentést, kérd 
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3. fejezet

meg a többieket, hogy figyeljenek, kihallják-e a vá-
laszokat a táblán felsorolt kérdésekre! A kijelentés 
felolvasása után kérd fel a tanulókat, hogy osszák meg 
a válaszaikat!

Buzdítsd	a	tanulókat,	hogy	gondoljanak	a	saját	éle-
tükre, és határozzanak meg egy konkrét tantételt, ame-
lyik segíteni fog nekik, hogy nyitottabbak lehessenek 
a	személyes	kinyilatkoztatásra!	Ösztönözd	őket,	hogy	
írják le a gondolataikat erről a tantételről a naplójukba 
vagy a saját szentírásaikba!

Tégy bizonyságot arról, hogy miként fog segíteni a 
Lélek nekünk, miközben szorgalmasan az igazság meg-
ismerésére törekszünk.

1 Nefi 11:16–34. Jézus Krisztus leereszkedése 
Isten szeretetét mutatja
Kérd meg a tanulókat, hogy keressék ki a leereszkedés 
szót az 1 Nefi 11:16 és 26-ban! Megkérheted őket arra, 
hogy jelöljék meg ezt a szót. Magyarázd el, hogy a szó 
jelentését úgy is meghatározhatjuk, hogy valaki önként 

leereszkedik egy rangból vagy méltóságból (lásd Noah 
Webster, An American Dictionary of the English Lan
guage, 1828).

•	 Hogyan	jellemzi	ez	a	szó	a	Szabadító	küldetését?

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 11:26–
34-et! Kérd meg a tanulókat, hogy olvasás közben 
jelöljék meg vagy sorolják fel azokat az eseményeket, 
amelyek a Szabadító leereszkedését mutatják! Miután 
elolvasták a verseket, kérd meg őket, hogy osszák meg 
az általuk talált eseményeket! Kérd meg őket, hogy 
osszák meg, miért jelölték vagy sorolták fel az adott 
eseményeket!

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	megérteni	a	Szabadító	ha-
landó	szolgálata	Isten	szeretetét?

Tégy bizonyságot arról, hogy miként mutatja meg a 
Szabadító	Mennyei	Atyánk	szeretetét!	Buzdítsd	a	tanu-
lókat,	hogy	osszák	meg	Isten	tökéletes	szeretete	iránti	
megbecsülésüket a családtagjaikkal és a barátaikkal!
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1 Nefi 12–15

Bevezetés
Miután Nefi megismerte az élet fájáról szóló látomás 
jelentését, olyan panorámaszerű látomásban volt része, 
amelyben láthatta a jövőt. Látta a megígért földet, ahol 
a családja le fog telepedni. Látott küzdelmekkel, hábo-
rúkkal és bűnökkel teli időszakokat, de látta azokat az 
időszakokat is, amikor igazlelkűség és béke uralkodik 
majd a saját, valamint Lámán és Lemuel leszármazottai 
között. Látta a Szabadító szolgálatát az amerikai föld-
részen. Látta a nagy hitehagyást, az evangélium vissza-
állítását, Sátán állandó háborúját, amelyet az igazság 
ellen	vív,	valamint	Jézus	Krisztus	a	világ	Szabadítója-
ként betöltött központi szerepét. Miközben a tanulók 
megbeszélik Nefi látomását, és elolvassák, hogyan arat 
Isten	királysága	végső	győzelmet	Sátán	felett,	meg-
nyugtathatja őket az a tudat, hogy az Úr emlékezni fog 
a	szentjeivel	kötött	szövetségeire.	Biztosíthatod	őket	
arról, hogy az ördögtől és az ő királyságában lévőktől 
jövő	fenyegetések	ellenére	az	irányítás	Isten	kezében	
van, Ő pedig megerősíti hithű követőit, míg az Ő mun-
káját végzik.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	ördög	„hatalmas	és	utálatos	egyházat”	alapított,	

hogy „elferdítsék az Úr helyes útjait” (lásd 1 Nefi 
13:1–9, 26–29; 14:9–13).

•	 Az	Úr	világos	és	értékes	igazságokat	állított	vissza,	
hogy segítsen nekünk Hozzá jönnünk (lásd 1 Nefi 
13:20–42).

•	 Az	ima	kinyilatkoztatáshoz	vezet	(lásd	1 Nefi	15:1–11).

•	 Az	Úr	emlékezik	az	Izráel	házával	kötött	szövetsége-
ire (lásd 1 Nefi 15:12–20).

Javaslatok a tanításhoz
1 Nefi 13:1–9, 26–29; 14:9–13. Az ördög 
„hatalmas és utálatos egyházat” alapított, 
hogy „elferdítsék az Úr helyes útjait”
Magyarázd el, hogy Nefi látomásban látta népének, 
valamint Lámán és Lemuel népének jövőjét. Ebben 
a látomásban „egy hatalmas egyház kialakulását” 
látta (1 Nefi 13:4). Olvastasd el a tanulókkal az 1 Nefi 
13:5–9, 26–29-et, és közben keressék ki, mi jellemző 
erre az egyházra! Írd fel ezeket a jellemzőket a táblára 
(vagy kérj meg egy tanulót erre)!

4. fejezet
1 Nefi 12–15

Magyarázd el, hogy a „hatalmas és utálatos egyház”, 
valamint „az ördög egyháza” nem egy konkrét egy-
házra utal. Ennek megértéséhez kérd meg a tanulókat, 
hogy	olvassák	el	Bruce R.	McConkie	elder	kijelentését	
a	tanulói	kézikönyv	27. oldalán!

•	 Szerintetek	miért	fontos	tudni,	hogy	Sátán	min-
den erejét megmozgatja, hogy eltérítsen bennün-
ket 	Istentől?

•	 Az	angyal	azt	mondta	Nefinek,	hogy	csupán	két	
egyház létezik (lásd 1 Nefi 14:10). Milyen módokon 
igaz ez a kijelentés? Hogyan bizonyosodhatunk meg 
arról,	hogy	Isten	Bárányának	egyházába	tartozunk?

1 Nefi 13:20–42. Az Úr világos és értékes 
igazságokat állított vissza, hogy segítsen nekünk 
Hozzá jönnünk
Kérd meg a tanulókat, képzeljék azt, hogy egy beteg-
ség miatt orvoshoz kell menniük. A vizsgálat során az 
orvos meghatározza a betegséget és felír egy receptet, 
a patikus azonban megváltoztatja a receptet.

•	 Szerintetek	milyen	hatással	lenne	ez	a	változtatás	a	
betegségetekre?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 
13:20–29-et! Ezt követően tedd fel a következő 
 kérdéseket:

•	 Miben	hasonlít	ez	a	történet	az	orvos	receptjét	meg-
változtató patikus példájára?

•	 A	23.	vers	a	Bibliáról	szól.	Melyik	szavak	utalnak	a	
Bibliára	ebben	a versben?

•	 A	23–25. versek	szerint	mit	tartalmazott	eredetileg	
a Biblia?

•	 Kik	hajtották	végre	a	legkomolyabb	változtatásokat	
a	Biblia	szövegén?	Mit	hagytak	ki?	Mi	motiválta	őket?	
(Lásd 26–29. vers.)

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 
13:34–39-et!

•	 Mit	kellett	visszaállítani	e	versek szerint?

•	 A	Mormon	könyvén	kívül	milyen	„más	könyvekre”	
utalhat a 39. vers?

•	 Hogyan	befolyásolták	a	Mormon	könyve	és	a	többi	
utolsó napi szentírás igazságai a bizonyságotokat?
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4. fejezet

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a tanulói kézi-
könyv 29–30. oldalára! Kérd meg őket, hogy olvassák 
el	James E.	Faust	elnök	kijelentését,	valamint	a	Kalauz	
a szentírásokhoz című rész magyarázatát azzal kapcso-
latban, hogy hol találhatunk az utolsó napokban vissza-
állított világos és értékes igazságokat! (Faust elnök 
kijelentését a mellékelt DVD A  is tartalmazza.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 1 Nefi 
13:40–41-et!

•	 Hogyan	erősíti	meg	a	Mormon	könyve	a	Biblia	igaz-
ságát?	(Lásd	még	Mormon	7:8–9.)

•	 Szerintetek	mit	jelent,	ha	azt	mondjuk,	hogy	a	Mor-
mon	könyve	és	a	Biblia	„egyet	alkotnak”?

•	 Hogyan	használhatjuk	a	Mormon	könyvét	arra,	hogy	
tanúságot	tegyünk	a	Biblia	igazságairól?

1 Nefi 14. Isten királysága győzedelmeskedni 
fog az utolsó napokban
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy szerintük mit mon-
dana egy múltbéli próféta korunk lelki állapotáról, ha 
látomásban látná napjainkat? A válaszaikat röviden írd 
fel a táblára!

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át az 1 Nefi 14-et, 
és nézzék meg, miben hasonlítanak az általuk adott 
válaszok ahhoz a látomáshoz, melyet Nefi látott az 
utolsó napokról! Lehet, hogy segítened kell nekik 
meglátni, hogy Nefi egyaránt szólt lelki erőről, valamint 
lelki	pusztulásról	és	rabságról	(lásd	például:	7.,	14.,	és	
17. vers).

A látomás elején Nefi látta a leszármazottai pusztulását, 
a	látomás	e	részében	azonban	látta	Isten	királyságának	
győzelmét. Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az 
1 Nefi	14:10–17-et!

•	 Nefi	látomása	szerint	hol	lesz	megtalálható	a	Bárány	
egyháza az utolsó napokban? Mekkora lesz az egész 
világhoz mérve? (Lásd 12. vers.)

•	 Hogyan	reagálnak	majd	a	gonosz	és	a	világi	embe-
rek	a	Bárány	egyházára?	(Lásd	13. vers.)

•	 Milyen	két	dologgal	lesz	felfegyverezve	a	Bárány	
egyháza, amely védelmet nyújt számára? (Lásd 
14. vers.)

•	 Miért	fontos	tudnunk,	hogy	Isten	munkája	végül	
győzni fog?

•	 Hogyan	segíthette	ez	a	tudat	Nefit	az	életében,	mi-
közben megpróbáltatásokkal és tragédiákkal kellett 
megküzdenie?

1 Nefi 15:1–11. Az ima kinyilatkoztatáshoz vezet
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 
15:1–3-at, és magyarázzák el, hogy szerintük miért nem 
értette Lámán és Lemuel az apjuk tanításait! A tanulók 
válaszait írd fel a táblára! 

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 1 Nefi 
15:6–9-et! Kérdezd meg a tanulókat, hogy mi módon 
hasonlít néhány ember viselkedése napjainkban ah-
hoz,	ahogy	Lámán	és	Lemuel	viszonyult Istenhez!

Ki is emelheted, hogy nagyon sok ember él úgy, hogy 
egyáltalán nem törekszik arra, hogy jogot szerezzen 
a sugalmazás hangjára. Többségük nem gonosz vagy 
lázadó ember, csak egyszerűen nem törődnek azzal, 
hogy megismerjék és megtegyék az Úr akaratát.

Oszd	meg	Joseph	Smith	próféta	kijelentését,	amely	a	
tanulói kézikönyv 31. oldalán található! Ezt követően 
tedd fel a következő kérdéseket a tanulóknak:

•	 Milyen	módokon	mutat	példát	ezekben	a	tantételek-
ben Nefi?

•	 Mi	lett	az	eredménye	annak,	hogy	Nefi	vágyott	Isten	
dolgainak megismerésére?

•	 Milyen	ígéretet	tett	az	Úr	azzal	a	képességünkkel	
kapcsolatban, hogy tudást szerezhetünk az Ő útjai-
ról? (Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, 
elolvastathatsz velük a következő szentírások közül 
néhányat,	vagy	akár	az	összeset:	Jakab	1:5   ; 
1 Nefi 10:19; T&Sz 88:63–64; 121:26–33.)

•	 Miközben	arra	törekszünk,	hogy	megismerjük	Isten	
akaratát, milyen konkrét módokon lehetünk olya-
nok, mint Nefi, és kevésbé olyanok, mint Lámán és 
Lemuel? 

Olvasd fel az 1 Nefi 15:10–11-et a tanulókkal! Kérd meg 
őket, hogy állapítsák meg, mi az a négy dolog, amit 
Nefi szerint Lámánnak és Lemuelnek meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy lelki megértést szerezhessenek 
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1 Nefi 12–15

az Úrtól! (Ne keményítsék meg a szívüket, hittel kérje-
nek, higgyenek abban, hogy kapnak és szorgalmasan 
tartsák be a parancsolatokat.)

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	e	négy	dolog	megtétele,	
hogy válaszokat kapjunk az imáinkra?

1 Nefi 15:12–20. Az Úr emlékezik az Izráel 
házával kötött szövetségeire
A Mormon könyve egyik visszatérő témája, hogy az Úr 
emlékszik	az	Izráel	házával	kötött	szövetségeire.	Izráelt	
végül	összegyűjti	és	megváltja	a	Szabadító.	Javasold	a	
tanulóknak, hogy figyeljenek erre az igazságra mindvé-
gig a Mormon könyve tanulmányozása során. Megem-
lítheted, hogy az 1 Nefi 15-ben megjelenő olajfa képe 
visszatér	a	Jákób	5-ben	olvasható	allegóriában.

Az	1 Nefi	15:7-ben	Lehi	tanításainak	mely	részeit	nem	
tudja Lámán és Lemuel megérteni?

Írd fel a táblára: olajfa! Olvastasd el a tanulókkal az 
1 Nefi 15:12-t, és kérd meg őket, keressék ki, mit jelké-
pez az olajfa!

•	 Mit	jelképez	az	olajfa?	(Írd	fel	a	táblára:	olajfa = 
Izráel háza!)

•	 Hogyan	törettek	„le	Izráel	házáról”	Lehi	leszármazottai?

Olvastasd fel az egyik tanulóval az 1 Nefi 15:13-at!

•	 Mikor	jut	el	Nefi	szerint	Lehi	leszármazottaihoz	az	
evangélium? Ki viszi el nekik az evangéliumot?

Írd fel a táblára: nemzsidók! Magyarázd el, hogy ennek 
a szónak több jelentése is van. A szó utalhat azokra az 
emberekre,	akik	származásuk	szerint	nem	Izráel	házá-
ból valók, akik nem zsidó származásúak, vagy olyan 
nemzetekre, akik nem rendelkeznek az evangéliummal 
(lásd Kalauz a szentírásokhoz: nemzsidók, 
scriptures .lds .org; lásd még T&Sz 109:60–62). Lapozza-
tok vissza az 1 Nefi 15:13-hoz! Ebben a versben a szó 
az utolsó napok szentjeire vonatkozik, azokra az embe-
rekre, akik a visszaállítás idején nemzsidó nemzetben 
éltek.	Oszd	meg	Bruce R.	McConkie	elder	kijelentését,	
amely a tanulói kézikönyv 31. oldalán található!

Hívd fel a tanulók figyelmét a „természetes ágak… 
beoltása” kifejezésre!

•	 Mit	jelent	beoltani	egy ágat?

Ha szükséges, magyarázd el, hogy a faág beoltása azt 
jelenti, hogy egy fa ágát beillesztik egy másik fába. A 
beoltott ág tápanyagot kap a fától és idővel a fa elvá-
laszthatatlan részévé válik.

Mondd el, hogy az 1 Nefi 15:14 elmagyarázza, hogyan 
lesznek beoltva Lehi leszármazottai az olajfába, vagyis 
Izráel	házába.	Kérd	fel	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	az	
1 Nefi 15:14–16-ot! Kérd meg őket, hogy foglalják össze 
saját szavaikkal ezeket a verseket! Feltehetsz nekik a 
következőkhöz hasonló kérdéseket:

•	 Hogyan	„oltatnak	be”az	emberek,	illetve	hogyan	
lesznek összegyűjtve, miközben „Megváltójuk… 
megismerésére” jutnak?

•	 Szerintetek	miért	fontos	megértenünk	tanának	„min-
den egyes” pontját?

•	 Hogyan	jutunk	táplálékhoz	azáltal,	hogy	az	egyház	
tagjai vagyunk?

Kérd fel a tanulókat, hogy meséljenek arról, miként 
lettek „beoltva” az egyházba, vagy arról, hogy miként 
segítettek valaki másnak ebben az áldásban részesülni!

1 Nefi 15:24. Isten szava megerősít bennünket 
az ördög tüzes nyilai ellen
Kerestesd ki a tanulókkal az 1 Nefi 15:24-et, és hú-
zasd alá velük a „tüzes nyilai” kifejezést. Kérd fel őket, 
hogy tegyenek keresztutalást és hasonlítsák össze ezt 
a verset az Efézusbeliek 6:16 és a Tan és a szövetségek 
27:17	versekkel!

•	 Milyen	„tüzes	nyilakkal”	kell	napjainkban	
 szembenéznünk?

•	 Az	1 Nefi	15:24-ben	olvasható	figyelmeztetés	szerint	
milyen következménye lesz annak, ha engedünk 
Sátán „tüzes nyilainak”?

•	 Milyen	módokon	segíthet	nekünk	Isten	szava	ellen-
állni az ellenség tüzes nyilainak?

Ezt a tantételt Neal A. Maxwell elder, a Tizenkét 
Apostol Kvórumának tagja, következő kijelentésével 
is összegezheted (a kijelentést a mellékelt DVD B  is 
tartalmazza):
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4. fejezet

„Az igaz tanítványok úgy [állnak ellen] az ellenség 
tüzes nyilainak, hogy az egyik kezükkel magasba 
emelik a hit tüzet kioltó pajzsát, amíg a másik 
kezükkel a vasrúdba kapaszkodnak (lásd Efézus-
beliek	6:16;	1 Nefi	15:24;	T&Sz	27:17).	Senki	ne	
tévedjen! Mindkét kézre szükség van!” (in Con-
ference	Report,	Apr.	1987,	87;	vagy	Ensign, May 
1987,	70).

Kérd meg a tanulókat mondják el, hogyan tudtak ellen-
állni a kísértéseknek a hitük és a szentírások megérté-
sének segítségével!

Tégy bizonyságot a szentírások fontosságáról, és 
arról, miként segítenek nekünk ellenállni Sátán tüzes 
nyilainak!
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1 Nefi 16–18

Bevezetés
Az Úr végig segített Lehi családjának, miközben át-
keltek a vadonon és az óceánon. Miközben a tanulók 
az utazásról szóló beszámolóról tanulnak, példákat 
fognak találni a nagyszerű hitre és a tragikus lázadásra. 
Látni	fogják,	hogy	Isten	megerősítette	az	igazlelkűe-
ket és meglágyította a gonoszok szívét. Segíthetsz a 
tanulóknak megérteni, hogy az életükben előforduló 
kihívások és áldások hasonlítanak azokra a kihívásokra 
és áldásokra, amelyeket Lehi családja tapasztalt meg. 
Buzdíthatod	őket	arra,	hogy	kövessék	a	Szentlélek,	a	
szentírások, az igazlelkű szülők és a papsági vezetők 
ösztönzéseit!

Néhány tan és tantétel
•	 Az	Úr	vezeti	a	hithű	szolgáit	(lásd	1 Nefi	16;	18:12–15,	

21–22).

•	 Az	Úr	megáldja	és	megerősíti	azokat,	akik	betartják	a	
parancsolatait	(lásd	1 Nefi	17;	18:8–25).

•	 Fel	kell	készíteni	magunkat	a	Lélek	sugalmazásainak	
követésére	(lásd	1 Nefi	17:7–11,	44–47;	18:1–4).

Javaslatok a tanításhoz
1 Nefi 16; 18:12–15, 21–22. Az Úr vezeti a hithű 
szolgáit
Tarts fel egy iránytűt (vagy mutass egy képet róla).

Kérj meg egy tanulót, hogy 
röviden magyarázza el, mire 
jó egy iránytű! Olvastasd el a 
tanulókkal az 1 Nefi 16:10-et 
és	az	Alma	37:38-at!

•	 Milyen	módokon	hasonlí-
tott a liahóna a manapság 
használt iránytűkhöz? 
Milyen módokon különbözött a liahóna napjaink 
modern iránytűitől?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 
16:10, 16, 28–29-et, és nevezzenek meg a liahóna 
funkciói	közül	annyit,	amennyit	csak	tudnak!	Buzdítsd	
őket, hogy jelöljék be a szentírásaikban, amit találtak! 
Miután megvizsgálták a verseket, kérd meg őket, hogy 
osszák meg, amit találtak! A válaszaikat röviden írd fel 
a táblára! Az ötleteik között lehetnek a következők:

5. fejezet
1 Nefi 16–18

1 Nefi	16:10 Az	„egyik	[mutató]	az	utat	
mutatta,	hogy	merre	menjünk	
a	vadonban”.

1 Nefi	16:16 „A	gömb…	a	vadon	legter-
mékenyebb	részein	vezetett	
minket.”

1 Nefi	16:28 „[A]	mutatók…,	azon	hit,	és	
szorgalom	és	megszívlelés	
szerint	működtek,	melyet	
irántuk	tanúsítottunk.”

1 Nefi	16:29 A	gömbön	volt	egy	új	írás,	
amelyet	„világosan	el	lehetett	
olvasni,	mely	az	Úr	útjait	ille-
tően	oktatott	minket”.

1 Nefi	16:29 Az	új	írás	„le	volt	írva,	és	időről	
időre	az	iránta	tanúsított	
hitünk	és	szorgalmunk	szerint	
változott”.

1 Nefi	16:30–31 A	gömb	irányította	őket,	hogy	
élelmet	találhassanak.

•	 Milyen	útmutatókat	ismerünk	az	életünkben,	ame-
lyek hasonlítanak a liahónára?

Erre a kérdésre többek között a következő válaszok 
érkezhetnek:	a	Szentlélek	(lásd	David A.	Bednar	elder	
kijelentését a tanulói kézikönyv 34–35. oldalán), a 
szentírások	(lásd	Alma	37:38–47),	az	élő	próféták	
tanításai és a pátriárkai áldás. Megemlítheted, hogy 
az angol nyelvű Ensign [vagyis Lobogó] című egyházi 
folyóirat a legtöbb nyelven találóan a Liahóna címet 
kapta.	Bizonyos	szempontból	a	folyóirat	olyan,	mint	
Lehi liahónája, vagyis a tartalma segít nekünk meg-
ismerni, hogy mit szeretne tőlünk az Úr ebben az 
időszakban. 

Miközben a tanulók felsorolják a liahónához hasonló 
útmutatókat, tegyél fel nekik a következőkhöz hasonló 
kérdéseket:

•	 Milyen	módokon	hasonlítanak	ezek	az	útmutatók	a	
liahónára?

•	 Milyen	módokon	mutatják	meg	nekünk	az	irányt,	
amely felé haladnunk kell?

•	 Mi	miatt	mulaszthatjuk	el	az	ezen	útmutatókból	ér-
kező fontos üzeneteket?
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5. fejezet

•	 A	liahóna	„a	vadon	legtermékenyebb	részein	vezetett	
minket”. Hogyan vonatkozhat ez az életünkre?

•	 Vizsgáljátok	meg	az	1 Nefi	16:29	utolsó	mondatát!	
Miért mondhatjuk, hogy ezek az útmutatók „finom 
módszerek”? Milyen „nagyszerű dolgok” történhet-
nek e „finom módszereknek” köszönhetően?

Kérj fel egy vagy két tanulót, hogy meséljék el egy él-
ményüket, amikor áldásokat kaptak azért, mert követ-
ték eme útmutatók egyikét!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
1 Nefi 16:15–32-t, és állapítsák meg, mik voltak a kü-
lönbségek Nefi, Lámán és Lemuel, valamint Lehi között. 
Javasolhatod	nekik	azt	is,	hogy	írják	le	a	válaszaikat!	Az	
olvasás befejeztével beszélgessetek röviden az olva-
sottakról.	Jó	ötlet	lehet	feltenni	néhányat	–	vagy	akár	
mindet – a következő kérdések közül:

•	 Hogyan	reagált	Lámán	és	Lemuel,	amikor	Nefi	eltörte	
az íját? Hogyan reagált Lehi? Hogyan reagált Nefi?

•	 Szerintetek	miért	reagáltak	ezek	a	férfiak	egymástól	
ennyire eltérően?

•	 Mi	jut	eszetekbe,	amikor	azt	látjátok,	hogy	még	Lehi	
is zúgolódott? Milyen benyomást tesz rátok az a 
mód, ahogy Nefi az atyja elé járult, miután készített 
egy új íjat?

•	 Milyen	módokon	gyakorolt	hatást	a	családjára	az	a	
mód, ahogy Nefi reagált erre a megpróbáltatásra? 
Milyen hatást gyakorol rád az, amikor azt látod, hogy 
mások hittel reagálnak a megpróbáltatásokra? Milyen 
hatást gyakorolhat másokra az a mód, ahogy a meg-
próbáltatásokra reagáltok?

Oszd meg Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol 
Kvóruma tagjának megállapítását, amely a tanulói kézi-
könyv 35–36. oldalán található!

Magyarázd el, hogy néhány próbatétel az engedetlen-
ség következményeként ér bennünket, Nefi története 
azonban megmutatja, hogy nagyon sok próbatétel 
viszont egyszerűen csak a halandóság része.

•	 Mely	élményeiteket	tudnátok	Nefi	törött	íjával	szer-
zett tapasztalatához hasonlítani?

•	 Milyen	módokon	áldatunk	meg,	ha	úgy	reagálunk	a	
próbatételekre, ahogy Nefi tette?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen 
módokon reagáltak eddig a próbatételekre! Kérd meg 
őket, hogy hangos válaszadás nélkül gondolkozzanak 
el a következő kérdéseken:

•	 A	megpróbáltatások	során	reagáltatok-e	valaha	is	
úgy, ahogy Lámán és Lemuel? vagy Lehi? vagy éppen 
Nefi? Ha más és más módokon reagáltatok a külön-
féle helyzetekben, miért tettetek így? Mit tehetnétek 
annak érdekében, hogy jobban tudjatok reagálni a 
megpróbáltatásokra?

1 Nefi 17; 18:8–25. Az Úr megáldja és megerősíti 
azokat, akik betartják a parancsolatait
Magyarázd el, hogy az Úr nemcsak vezette Lehi család-
ját a Liahónával, hanem más módokon is megsegítette 
őket! Írd fel a táblára az alábbi szentírásszakaszokat:

1 Nefi	17:1–14

1 Nefi	17:45–55

1 Nefi	18:10–25

Oszd három csoportra az osztályt! A csoportok olvas-
sanak el egyet–egyet a szentírásszakaszok közül, és 
közben keressék ki, milyen módokon mutatta ki az Úr 
az Ő „gyengéd irgalmasság[át]” (lásd 1 Nefi 1:20). Ezt 
követően kérd meg őket, mondják el, mit találtak! A 
tanulók észrevételeit felírhatod a táblára.

Nefi	igyekezett	meggyőzni	a	fivéreit	arról,	hogy	Isten	
akarta azt, hogy a megígért földre utazzanak, ezért saját 
körülményeiket	Izráel	gyermekeinek	körülményeihez	
hasonlította, akik elhagyták Egyiptomot és egy meg-
ígért földre vándoroltak. Kérd meg a tanulókat, hogy 
fussák	át	az	1 Nefi	17:23–44-et,	és	állapítsák	meg,	mi-
ben	hasonlítottak	Izráel	gyermekei	Lehi	családjára!

•	 Szerintetek	hogyan	válhatott	Lehi	családjának	
hasznára,	hogy	felelevenítették	Izráel	gyermekei-
nek élményét?

•	 Milyen	módokon	válik	a	hasznotokra	Lehi	családja	
és az ősi izráeliták útjainak a tanulmányozása?

Ha segíteni szeretnél a tanulóknak megérteni, hogy az 
Úr megvédi és megerősíti az igazlelkűeket, akkor az 
egyik	tanulóval	olvastasd	fel	az	1 Nefi	17:48,	52–55-öt.	
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1 Nefi 16–18

Kérd meg a többieket, hogy figyeljék meg, hogyan 
segített	Isten Nefinek!

•	 Mi	lágyította	meg	végül	is	Lámán	és	Lemuel szívét?

Olvastasd fel az egyik tanulóval az 1 Nefi 18:16, 21-et.

•	 Milyen	módokon	tudjátok	követni	Nefi	példáját,	
hogy elnyerjétek az Úr által ígért áldásokat?

Magyarázd el, hogy a szentírások gyakran tartalmaznak 
ha-akkor állításokat. Az Úr azt mondja nekünk, hogy 
ha megteszünk egy bizonyos dolgot, akkor megáld 
bennünket egy bizonyos módon.

•	 Milyen	ha-akkor	kapcsolatot	láttok	az	1 Nefi	17:13-
ban? (Elmagyarázhatod, hogy ez a Mormon könyve 
egyik legfőbb témája, azaz ha a nép engedelmes-
kedik a parancsolatoknak, akkor az Úr boldogu-
lással áldja meg őket a megígért földön. Lásd még 
1 Nefi	2:20;	4:14;	2 Nefi	1:9;	Omni	1:6;	Móziás	1:7;	
Alma 48:25.)

A tanulók olvassák el magukban az 1 Nefi 18:8–20-at!

•	 Milyen	módokon	szenvedett	Nefi	mások	engedetlen-
sége miatt?

•	 Hogyan	szenvedett	végül	a	csoport	összes	tagja	a	
lázadás miatt?

•	 Mit	tanulhatunk	ezekből	a	példákból?

Tégy bizonyságot, hogy az engedetlenség mindig 
szenvedést hoz, még akkor is, ha ez a szenvedés nem 
mindig olyan hamar vagy olyan nyilvánvaló módon 
érkezik, mint Lehi családja esetében. Ha helyénvalónak 
találod, akkor kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg 
a gondolataikat erről a témáról! Tégy bizonyságot arról, 
hogy az Úr megáld bennünket, ha engedelmeskedünk 
a parancsolatainak!

1 Nefi 17:7–11, 44–47; 18:1–4. Fel kell készíteni 
magunkat a Lélek sugalmazásainak követésére
Ha van mobiltelefonod, tedd ki! Kérdezd meg a 
tanulóktól, hogy próbáltak-e már mobiltelefont hasz-
nálni olyan helyen, ahol gyenge volt a térerő? Az ilyen 
helyeket szokták lefedetlen területnek vagy vakfoltnak 
nevezni.	Olvastasd	el	a	tanulókkal	az	1 Nefi	17:45-öt,	
és gondolkozzanak el azon, hogy mi okozott Lámán és 
Lemuel esetében lelki „lefedetlen területeket” vagy más 
néven „vakfoltokat”.

•	 Szerintetek	mit	jelent,	hogy	„már	nem	érez[tek]”?

•	 Milyen	döntések	miatt	vált	érzéketlenné	Lámán	
és Lemuel?

A	beszélgetés	során	felhasználhatjátok	James E.	Faust	
elnök A ,	Boyd K.	Packer	elnök	 B ,	és	Joseph B.	
Wirthlin elder kijelentését C  a mellékelt DVD-ről. Vagy 
felolvastathatod a tanulókkal az említett kijelentéseket, 
amelyek a tanulói kézikönyv 39. oldalán találhatók. 
Packer elnök elmagyarázta, hogy mi inkább érezzük a 
Szentlélek sugalmazásait, mint halljuk. Faust elnök és 
Wirthlin elder felhívja a figyelmünket azokra a maga-
tartásokra és viselkedésekre, amelyek lelki „vakfoltok-
hoz” vezetnek.

•	 Milyen	magatartások	és	tettek	gyengíthetik	Faust	
elnök és Wirthlin elder szerint azon képességünket, 
hogy felismerjük a Lelket?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 
17:7–11-et,	és	keressék	ki	azokat	a	dolgokat,	amelyeket	
Nefi tett, hogy jobban tudjon kommunikálni Mennyei 
Atyánkkal!

•	 Mit	tett	Nefi,	ami	segített	neki	Istennel	kommu-
nikálni? (A válaszok többek között a következők 
lehetnek: azonnal engedelmeskedett az Úr hangjá-
nak, elvonulva imádkozott, mindent megtett, hogy az 
imáira kapott válaszok szerint cselekedjen.)

Kérd meg a tanulókat, hogy vizsgálják meg az 1 Nefi 
18:1–4 -et, és vonatkoztassák Nefinek a hajóépítésre 
való felkészülését a kihívásokra és megpróbáltatásokra 
való saját felkészülésükre!

•	 Az	Úr	„időről	időre”	mutatta	meg	Nefinek,	hogyan	
kell hajót építenie. Szerintetek miért volt hasznos 
Nefi számára, hogy apránként tanult, ahelyett, hogy 
mindent egyszerre megkapott volna?

•	 Miért	volt	fontos	Nefi	számára,	hogy	kövesse	az	Úr	
útmutatásait, még mielőtt az Úr még többet tanított 
volna neki?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 28:30-at! 
Kérdezd meg a tanulóktól, hogyan vonatkoznak ennek 
a versnek a tantételei Nefi életének erre a szakaszára? 
Hangsúlyozd, hogy az Úr ritkán adja meg nekünk 
egyszerre az összes információt. Amennyiben hittel 
haladunk előre, Ő apránként felfedi az igazságokat.
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•	 Milyen	módokon	mutatta	ki	Nefi	az	Úrba	vetett bi-
zalmát?

•	 Hogyan	tudjuk	követni	Nefi	példáját,	és	hogyan	
építhetünk egy olyan életet, amely – Nefi hajójához 
hasonlóan – „rendkívül finom” kidolgozásúnak szá-
mít az Úr szemében? 

Oszd meg a bizonyságod arról az útmutatásról, ame-
lyet	a	Szentlélektől	kapunk!	Buzdítsd	a	tanulókat,	hogy	
kövessék Nefi példáját, amikor Mennyei Atyánkkal 
kommunikálnak!
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1 Nefi 19–22

Bevezetés
A lecke tanítása közben meg fogjátok beszélni az 1 Nefi 
19–20-at, amelyben Nefi Ésaiás prófétát idézi. Nem kell 
Ésaiás szavai szakértőjének lenned ahhoz, hogy tanítani 
tudd azokat. Amennyiben imádságos lélekkel tanul-
mányozod a szentírásokat, és használod a leckében, 
valamint a tanulók kézikönyvében található segítséget, 
akkor erőteljesen és lelkesen tudsz majd tanítani (lásd 
a	„Bevezetés	Ésaiás	írásaihoz”	című	részt	a	tanulói	kézi-
könyv 43–45. oldalán).

Nefi azért olvasta fel Ésaiás szavait, hogy „még jobban 
[rábírja a népét] arra, hogy higgyenek az Úrban, Meg-
váltójukban” (1 Nefi 19:23). Nefi Ésaiás próféciáinak 
megosztásával azt tanította, hogy bár csapások érik a 
világot az utolsó napokban, „az igazlelkűeknek nem 
kell félniük”, mert az Úr „hatalma által megőrzi [őket]” 
(1 Nefi	22:17).	Keresd	meg	a	módját	annak,	hogyan	
tudod megosztani ezt és a többi tanítást úgy, hogy az 
megvigasztalja és megerősítse a tanulóidat! A Lélek 
útmutatásával segíthetsz a tanulóknak meglátni, hogyan 
tett bizonyságot Ésaiás a Szabadítóról és arról, milyen 
kapcsolatot	tartott	az	Úr	Izráel	házával	az	ősi	időkben	
és napjainkban egyaránt.

Néhány tan és tantétel
•	 Nefi	abból	a	célból	vezetett	feljegyzéseket,	hogy	

meggyőzzön másokat, hogy emlékezzenek a Meg-
váltójukra (lásd 1 Nefi 19).

•	 Magunkra	kell	vonatkoztatnunk	a	szentírásokat,	
hogy hasznunkra és okulásunkra váljanak (1 Nefi 
19:23–24).

•	 Az	Úr	a	megpróbáltatás	kemencéjében	tisztítja	meg	
népét (lásd 1 Nefi 20).

•	 Az	Úr	megígérte,	hogy	az	utolsó	napokban	vissza-
állítja	az	evangéliumot	és	összegyűjti	Izráelt	(lásd	
1 Nefi	21:18–25;	22:7–22).

Javaslatok a tanításhoz
1 Nefi 19. Nefi abból a célból vezetett 
feljegyzéseket, hogy meggyőzzön másokat,  
hogy emlékezzenek a Megváltójukra
Utasítsd a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
1 Nefi 19:1–5-öt, és keressék ki a válaszokat a követ-
kező kérdésekre. A kérdéseket felírhatod a táblára.

6. fejezet
1 Nefi 19–22

•	 Hány	köteg	lemezt	készített Nefi?

•	 Miben	különböztek	ezek	a	lemezek	egymástól?

•	 Melyik	lemezekről	származik	1 Nefi?	Honnan tudjuk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 1 Nefi 19:6-ot!

•	 Mit	mondott	Nefi,	miről	fog	írni	a	kis	lemezek	és	
azok tartalmának elmagyarázása után?

Az osztály egyik felét utasítsd, hogy olvassák el ma-
gukban	az	1 Nefi	19:7–9-et,	a	másik	felét	pedig,	hogy	
olvassák el magukban az 1 Nefi 19:10–12-t! Kérd meg 
a tanulókat, hogy mondják el, érzésük szerint melyek 
a legjelentőségteljesebb kifejezések a Szabadítóról a 
nekik kijelölt szakaszokban! Ezt követően kérdezd meg 
tőlük, hogy miért ezeket a kifejezéseket választották! 
Tégy bizonyságot a Szabadító küldetéséről, ahogy az 
ezekben a versekben megtalálható!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 1 Nefi 19:18-at!

•	 Milyen	szándékkal	írta	le	Nefi	ezeket	a	tanításokat?

•	 Szerintetek	mit	jelent	az	Úrra	emlékezni?	Hogyan	
segítenek nektek a szentírások az Úrra emlékezni?

A	beszélgetés	részeként	megoszthatod	Henry B.	Eyring	
elnök, az Első Elnökség egyik tagjának kijelentését:

„Mindig betartjuk azon szövetségünket, hogy em-
lékezzünk Őrá, amikor családként összegyűlünk 
a szentírások olvasására. Ezek a könyvek bizony-
ságot	tesznek	az	Úr	Jézus	Krisztusról,	mert	ez,	és	
mindig is ez volt a próféták üzenete. Még akkor 
is, ha a gyermekek nem emlékeznek magukra a 
szavakra, biztosan emlékezni fognak a valódi Szer-
zőre,	aki	Jézus	Krisztus”	(Liahóna,	1998.	júl.	76.).

1 Nefi 19:23–24. Magunkra kell vonatkoztatnunk 
a szentírásokat, hogy hasznunkra és okulásunkra 
váljanak
Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg olyan 
embereket a szentírásokból, akiknek a példája segí-
tett nekik!

•	 Szerintetek	miért	hasznos	magunkat	és	a	körülmé-
nyeinket a szentírásokban szereplő emberekhez és 
tanításokhoz hasonlítanunk?
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6. fejezet

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az 1 Nefi 19:23–
24-et! Felhívhatod a figyelmüket arra, hogy a 23. vers 
szentírás-memoriter    !

•	 Milyen	módokon	tudjuk	„magunkra	vonatkoztatni”	a	
szentírásokat?

A tanulók válaszait összegezd a táblán. Felhasználhatod 
a tanulói kézikönyv 43. oldalán található kérdéseket is.

Oszd meg L. Lionel Kendrick elder, a Hetvenek tagjá-
nak következő kijelentését:

„Úgy kell olvasnunk [a szentírásokat], mintha az 
Úr közvetlenül személyesen hozzánk szólna” (in 
Conference Report, April 1993, 16; vagy Ensign, 
May 1993, 15).

Buzdítsd	a	tanulókat,	hogy	jegyezzenek	meg	néhányat	
a táblán szereplő ötletek közül, és használják ezeket, 
amikor tanulmányozzák a szentírásokat!

1 Nefi 20. Az Úr a megpróbáltatás kemencéjében 
tisztítja meg népét
Írd fel a táblára: „Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja” 
(Zsidók 12:6).

•	 Mit	jelent	megdorgálni?	(Büntetéssel	vagy	szenvedés-
sel a jóra sarkallni.)

•	 Milyen	módon	számít	a	megdorgálás	az	Úr	irántunk	
érzett szeretete bizonyítékának?

Írd fel a táblára a következőket:

1 Nefi	20:1–8

Bizonyíték,	hogy	Izráel	
háza	nem	volt	hű	az	
Úrhoz

1 Nefi	20:9–17

Bizonyíték,	hogy	az	Úr	
még	mindig	szerette	
őket,	és	azt	akarta,	hogy	
legyenek	hűek	Hozzá

Oszd két csoportra az osztályt! Utasítsd az egyik 
csoportot, hogy olvassák el az 1 Nefi 20:1–8-at, és 
keressenek bizonyítékot arra, hogy amikor ez a kinyi-
latkoztatás	adatott,	Izráel	házának	tagjai	nem	voltak	
hűek az Úrhoz! Utasítsd a másik csoportot, hogy olvas-
sák	el	az	1 Nefi	20:9–17-et,	és	keressenek	bizonyítékot	

arra, hogy az Úr még mindig szerette őket, és azt 
akarta, hogy legyenek hűek Hozzá!

Kérj meg tanulókat az egyes csoportokból, hogy osszák 
meg,	mit	találtak!	Beszéljétek	meg	a	tanulók	válaszait,	
és emeljétek ki, miként vonatkozhatnak ezek a versek a 
napjainkra!

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 20:10-et!

•	 Milyen	lehetséges	jelentésekkel	bírhat	a	„megpróbál-
tatás kemencéje” kifejezés?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	a	megpróbáltatás	kemen-
céje hűnek lennünk az Úrhoz?

Adj időt a tanulóknak a válaszadásra, majd olvassátok 
el az osztállyal a Tan és a szövetségek 105:5–6-ot!

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el az 
1 Nefi 20:10 és az 1 Nefi 20:18–19 közötti különbségen! 
Ezután kérd meg őket, hogy írják le, hogyan fejeznék 
be a következő kijelentést: „Szerintem az 1 Nefi 20 üze-
nete számunkra napjainkban: S S S S S S S S .” Kérj meg 
néhány tanulót, hogy mondják el a válaszaikat!

1 Nefi 21:1–17. Az Úr soha nem feledkezik  
meg rólunk
1 Nefi 21 olyan részeket tartalmaz, amelyek Nefi azon 
vágyát tükrözik, hogy „még jobban [rábírjon bennün-
ket] arra, hogy higgy[ünk] az Úrban, Megváltó[n]kban” 
(1 Nefi 19:23).

Olvassátok el együtt a tanulókkal az 1 Nefi 21:6–13-at, 
majd kérd meg őket, hogy keressenek olyan szimbólu-
mokat, amelyek a Szabadító irántunk érzett szeretetét 
jelképezik!

•	 A	9.	vers	olyan	utalást	is	tartalmaz,	amelyben	a	Sza-
badító foglyokat szabadít ki. Hogyan vonatkozhat ez 
az élőkre és a holtakra egyaránt?

•	 Milyen	módokon	vigasztalja	meg	az	Úr	a	népét?	Ho-
gyan lesz „irgalommal… nyomorultjai iránt”? (Lásd 
13. vers.)

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 21:14–
17-et!

•	 Szerintetek	miért	érzik	néha	azt	az	emberek,	hogy	az	
Úr megfeledkezett róluk? Hogyan használhatjátok ezt 
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1 Nefi 19–22

a szakaszt arra, hogy segítsetek egy olyan embernek, 
aki úgy érzi, egyedül van vagy félelemben él?

•	 Mit	jelent	az	a	számotokra,	hogy	a	Szabadító	kezé-
nek tenyerére vagytok vésve?

Miközben a tanulók elgondolkoznak vagy megbeszélik 
ezt	a	kérdést,	megoszthatod	Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Ti-
zenkét Apostol Kvóruma tagjának következő kijelentését:

„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, amelyeket a római 
szegek véstek a tenyerébe” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon	[1997], 84).

•	 Milyen	élmények	segítettek	nektek	megtudni,	hogy	
az Úr nem feledkezett meg rólatok?

Oszd meg a bizonyságodat a Szabadító szeretetéről!

1 Nefi 21:18–25; 22:7–22. Az Úr megígérte, hogy 
az utolsó napokban visszaállítja az evangéliumot 
és összegyűjti Izráelt
Hangsúlyozd ki, hogy az 1 Nefi 22 tartalmazza Nefi ma-
gyarázatát Ésaiás szavaihoz, amelyek az 1 Nefi 20–21-
ben találhatók!

Rajzold fel a világ egyszerűsített térképét a táblára, 
vagy írásvetítő segítségével vetíts ki egy térképet a 
világról! (Ha úgy döntesz, hogy a táblára rajzolod fel a 
térképet, akkor azt az óra előtt tedd meg!)

Olvassátok el az 1 Nefi 22:1–2-t!

•	 Hogyan	erősíti	meg	ez	a	vers	az	Ámós	3:7-ben    és 
a 2 Péter 1:20–21-ben kinyilatkoztatott tant?

Olvassátok el a tanulókkal az 1 Nefi 22:3–4-et!

•	 Mit	ír	le	Nefi	ezekben	a	versekben?

Győződj meg arról, hogy a tanulók megértették, hogy 
ezek	a	versek	arról	szólnak,	hogy	Izráel	háza	tagjai	
szétszóratnak szerte a világon! Úgy tudod szemléltetni 
ezt a gondolatmenetet, hogy a világtérképen rajzolsz 
néhány	vonalat	Izrael	területéről	kiindulva	északi	
irányba. Ezek a vonalak szemléltethetik a tíz elveszett 
törzs	szétszóratását,	amely	Kr.	e.	722	táján	történt	(lásd	
2 Királyok	18:9–11).	Ezután	húzz	egy	vonalat	Izraelből	
az amerikai földrészhez. Ez szemlélteti Lehi családjá-
nak kivándorlását. Ezt követően rajzolj még egy vona-
lat, amely az amerikai földrészhez vezet. Ez Muleket és 
népét jelképezi (lásd Omni 1:14–16). Ezután húzz egy 
vonalat Közép- vagy Dél-Amerikából északi irányba, 
majd egy másikat nyugati irányba a Polinéz-szigetek-
hez. Ezek a vonalak jelképezhetik Hagót elvándor-
lásának lehetséges útjait (lásd Alma 63:5–9). Segíts 
megérteni	a	tanulóknak,	hogy	ezek	a	vonalak	Izráel	
szétszóratásának csak nagyon kis részét szemléltetik. 
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi 22:3, 
5-öt, és azonosítsák be, mely nemzetek közé szóratott 
szét	Izráel háza!

•	 Mit	mond	Nefi	a	1 Nefi	22:5-ben,	milyen	ok	miatt	
szóratik	szét Izráel?

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
az 1 Nefi 21:22–25-öt! Kérd meg őket, hogy röviden 
osszák meg, hogyan értelmezik ezt a próféciát! Ezután 
olvassátok el közösen az 1 Nefi 22:6–8-at!

•	 Hogyan	értelmezte	Nefi	az	1 Nefi	21:22–25-ben	ta-
lálható próféciát? (Nefi az 1 Nefi 21:22–25-ben adott 
prófécia beteljesüléseként látta az 1 Nefi 22:6–8-ban 
kapott magyarázatot.)  

•	 Kikre	utal	az	1 Nefi	22:7-ben	olvasható	„hatalmas	
nemzet” kifejezés? (Mutass rá a térképen az Amerikai 
Egyesült Államokra!) Mire utal a „csodálatos munka” 
kifejezés	a	7–8.	versben?

Olvasd	fel	Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008),	az	
egyház 15. elnökének kijelentését:
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„Mily	hálás	vagyok	Jézus	Krisztus	visszaállított	
evangéliumának csodálatos eseményeiért. Való-
ban csodálatos munka ez, amelyet a Mindenható 
hatalma végzett el a fiaiért és lányaiért. Mi pedig, 
akik munkájának ebben a korszakában élünk, 
szolgálatunkkal részt vehetünk abban a munká-
ban, amely az egész emberiség – beleértve ebbe 
Isten	fiainak	és	lányainak	valamennyi	nemzedékét,	
akik az elmúlt évszázadokban a földön éltek – 
szabadulásáért folyik. Ez a munka igaz” (Teachings 
of Gordon B. Hinckley	[1997], 242).

Olvassátok el közösen az 1 Nefi 22:9–10-et!

•	 Milyen	módokon	fogja	ez	a	„csodálatos	munka”	
megáldani „a föld minden nemzetsé[gét]”? (Miközben 
a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, húzz nyilakat 
a térképen az Amerikai Egyesült Államokból kiin-
dulva, hogy szemléltesd, az evangélium az Egyesült 
Államokban lett visszaállítva, és onnan terjedt szét 
a földön.)

•	 Mit	mond	Nefi	a	10. versben,	mit	fog	az	Úr	tenni?	
(Mutass rá a tanulóknak, hogy a tanulói kézikönyv 
47. oldalán	található	magyarázat	segíthet	nekik	rá-
jönni a „felfedi karját” kifejezés lehetséges eredetére.)

Nefi elmagyarázta, hogyan fogja az Úr „felfedni a 
karját”, vagyis megmutatni a hatalmát „minden nemzet 
szeme előtt”. A következő tevékenységhez oszd a tanu-
lókat három csoportra! Kérd meg a csoportokat, hogy 

keressék ki a nekik kijelölt versekből, hogyan fog az Úr 
hatalma nyilvánvalóvá válni a nemzetek számára! Kérd 
meg őket arra is, hogy beszélgessenek a versekben 
talált tantételek általuk látott példáiról!

1. csoport

1 Nefi 22:11–12, 24–25 (visszaállítja a szövetségeket, ki-
hozza	Izráelt	a	lelki	sötétségből,	segít	nekik	megtudni,	
hogy	Jézus	Krisztus	a	Szabadítójuk,	megszámlálja	juhait	
és egy nyájba tereli őket)

2. csoport

1 Nefi 22:14–15, 22–23 (elpusztítja a kevélyt és a go-
noszt, aki Sion ellen harcol)

3. csoport

1 Nefi 22:16–21 (megőrzi a szövetséges népét)

Kérd meg a csoportokat, hogy az egész osztállyal tar-
tott beszélgetés keretében osszák meg egymással, amit 
találtak! Ezt követően tedd fel a következő kérdéseket:

•	 Hogyan	segítenek	nektek	a	versekben	felfedezett	
tanítások, miközben a jövőre gondoltok?

•	 Milyen	módokon	véd	meg	bennetek	a	személyes	
igazlelkűség a világ számos nehézségével szemben?

Oszd meg a bizonyságodat azokról az áldásokról, 
amelyeket aközben kapunk, hogy az utolsó napokban 
összegyűjtenek	bennünket	Izráel	házába,	és	aközben,	
mikor betartjuk a szövetségeinket!
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Bevezetés
Ez a szentírásblokk Lehi azon végső tanácsai közül 
tartalmaz néhányat, amelyeket a halála előtt a gyerme-
keinek adott. A Lehi által tanított tantételek létfontos-
ságúak a számunkra napjainkban. Tanított azokról az 
áldásokról,	amelyeket	Isten	ígér	az	engedelmeseknek.	
Úgy tett bizonyságot a teremtésről, Ádám és Éva bu-
kásáról,	Jézus	Krisztus	engeszteléséről,	hogy	segítsen	
nekünk megérteni, hogy ezek az események miként 
kapcsolódnak egymáshoz. Felidézte az egyiptomi 
József	próféciáját	is,	bizonyságot	téve	Joseph	Smith	
próféta elhívásáról és szolgálatáról. Miközben megbe-
szélitek ezeket a tanításokat, segíts a tanulóknak meg-
látni azt, miként kapcsolódnak ezek az ő életükhöz.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	igazlelkűek	a	megígért	földön	áldásokat	kapnak	

(lásd 2 Nefi 1:5–12).

•	 A	teremtés,	a	bukás	és	az	engesztelés	elengedhetet-
len elemei Mennyei Atyánk megváltás tervének (lásd 
2 Nefi 2).

•	 Az	evangélium	visszaállításával	ősi	prófécia	teljese-
dett be (lásd 2 Nefi 3).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 1:5–12. Az igazlelkűek a megígért földön 
áldásokat kapnak
Írd fel a táblára: megígért föld ! Kezdjétek a beszélgeté-
seteket a következő kérdések közül néhánnyal:

•	 Mi	jut	eszetekbe	a	„megígért	föld”	kifejezés hallatán?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Zsidók 11:8–9-et!

•	 Hol	volt	az	ígéret	földje	Ábrahám számára?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 1:5-öt!

•	 Melyik	földrészen	van	az	ebben	a	próféciában	sze-
replő megígért föld?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy az Úr – körül-
ményeik és szükségleteik szerint – többféle megígért 
földet jelölt ki a népe számára.

Magyarázd el, hogy Lehi elmondta a gyermekeinek, mi-
lyen áldásokkal és átkokkal jár a nekik ígért föld. Oszd 

7. fejezet
2 Nefi 1–3

a táblát két részre. Az egyik oszlopnak add az Áldások 
címet, a másiknak pedig az Átkok címet. Kérd meg a 
tanulókat,	hogy	tanulmányozzák	a	2 Nefi	1:7–12-t,	és	
a táblázat kitöltéséhez keressék ki az áldásokat és az 
átkokat! Néhány perc múlva kérd fel őket, hogy osszák 
meg, amit találtak. A válaszaikat röviden írd fel a táb-
lára! A tanulók válaszai hasonlóak lehetnek a követ-
kező táblázatban szereplő válaszokhoz:

Áldások
(2 Nefi	1:7–9)

Átkok
(2 Nefi	1:10–12)

szabad	föld	(7. vers) Isten	ítéletei	pihennek	
meg	rajtuk	(10. vers)

sohasem	fogják	őket	fog-
ságba	hurcolni	(7. vers)

más	nemzeteket	hoz	
el	hozzájuk,	és	hatal-
mat	ad	nekik,	és	elveszi	
tőlük	birtokolt	földjeiket	
(11. vers)

egyelőre	megőrzik	más	
nemzetek	tudomásától	
(8. vers)

szétszóratja	őket	és	
lesújtat	rájuk	(11. vers)

boldogulni	fognak	ezen	
föld	színén	(9. vers)

vérontások	(12. vers)

nem	lesz	senki,	aki	
elvegye	örökségük	földjét	
(9. vers)

biztonságban	élnek	mind-
örökké	(9. vers)

Magyarázd el, hogy az utolsó napokban elengedhe-
tetlen volt, hogy megalapítsanak egy országot, amely 
lehetővé teszi, hogy az evangélium áldásait vissza le-
hessen állítani. Mihelyt megalapították az evangéliumot 
abban	az	országban,	Isten	királysága	szétterjedhetett	
világszerte.	Beszéljétek	meg	a	tanulókkal	azokat	a	meg-
ígért földre vonatkozó áldásokat, amelyek azokra az 
országokra is vonatkozhatnak, ahol egyháztagok élnek!

Oszd meg az érzéseidet arról, milyen személyes ál-
dásokat kaptál az evangéliumtól, és általában milyen 
áldásokban részesült a hazád.
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2 Nefi 2. A teremtés, a bukás és az engesztelés 
elengedhetetlen elemei Mennyei Atyánk 
megváltás tervének
Magyarázd el, hogy a 2. fejezetben Lehi tanításain 
keresztül megtanulhatjuk, milyen összefüggés van a 
teremtés, a bukás és az engesztelés között!

Írd fel a táblára: teremtés – bukás – engesztelés  ! Oszd 
meg Russell M. Nelson elder, a Tizenkét Apostol Kvó-
ruma tagjának következő kijelentését (melyet a mellé-
kelt DVD A  is tartalmaz)! Keressétek ki, hogyan függ 
össze egymással a teremtés, a bukás és az engesztelés!

„A tervhez szükséges volt a teremtés, az viszont 
szükségessé tette mind a bukást, mind pedig az 
engesztelést. Ez a terv három alapvető összetevője. 
A	paradicsomi	bolygó	teremtése	Istentől	ered.	A	
halandóság és a halál Ádám bukásával érkezett a 
világba. A halhatatlanságot, valamint az örök élet 
lehetőségét	Jézus	Krisztus	engesztelése	biztosí-
totta. A teremtést, a bukást és az engesztelést már 
jóval azelőtt eltervezték, mielőtt a teremtés mun-
kája megkezdődött volna” (in Conference Report, 
Apr. 2000, 105; vagy Liahóna, 2000. júl. 84.).

Írd fel a táblára az alábbi szentírás-utalásokat:

2 Nefi	2:11–16

2 Nefi	2:17–25

2 Nefi	2:6–10,	26–29

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el ezeket a szaka-
szokat, és mondják el, a megváltás tervének mely as-
pektusát tárgyalják! Ezután beszélgessetek a terv egyes 
aspektusairól a következő javaslatok felhasználásával:

A TEREMTÉS (2 Nefi 2:11–16)

•	 A	versben	leírtak	alapján	mik	a	teremtés céljai?

•	 Miért	volt	elengedhetetlen	lépés	a	teremtés	a	bukás	
és az engesztelés előtt?

•	 Milyen	példái	vannak	a	„minden	dologban	ellentét-
nek”? Miért van szükségünk ellentétre?

A BUKÁS (2 Nefi 2:17–25)

•	 Milyen	állapotok	uralkodtak	a	bukás	előtt?	Milyen	
állapotok uralkodtak a bukás után?

A beszélgetés levezetése közben az említett állapotokat 
felírhatod két oszlopba a táblára. A következő táblázat 
felsorol néhány példát:

A bukás előtt A bukás után

Ádámnak	és	Évának	
nem	lehettek	volna	
	gyermekeik.

Gyermekeik	születtek.

Ádám	és	Éva	nem	ismer-
hették	volna	az	örömöt	
vagy	a	gyötrelmet.

Megtapasztalhatták	az	
örömöt	és	a	gyötrelmet.

Nem	tudtak	volna	jót	
vagy	gonoszat	tenni.

Tudtak	jót	tenni,	de	tud-
tak	vétkezni	is.

Örökre	az	Éden	kertjében	
maradtak	volna.

Kiűzték	őket	az	Úr	színe	
elől	és	az	Éden	kertjéből.	
Bukottá	és	halandóvá	
váltak,	vagyis	ki	lettek	
téve	a	fizikai	halálnak	
(lásd	még	Mózes	6:48).

•	 Miért	volt	elengedhetetlen	a	bukás	a	boldogság	ter-
vében? (Lásd Mózes 5:11–12.)

Nagyon sok ember érzi úgy, hogy Ádám és Éva bukása 
rettenetes	hiba	volt.	Oszd	meg	a	tanulókkal	Bruce C.	
Hafen elder, a Hetvenek tagjának következő kijelenté-
sét (a mellékelt DVD B  is tartalmazza):
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„A bukás nem katasztrófa volt. Nem valami-
féle hiba vagy baleset volt, hanem a szabadulás 
tervének	előre	megfontolt	része.	Mi	Isten	lelki	
»nemzetsége[ként]« jöttünk a földre, ártatlanul 
Ádám vétkétől. Mégis Atyánk terve miatt ebben 
a bukott világban kísértésnek és szenvedésnek 
vagyunk kitéve. Ez az ára annak, hogy fel tudjuk 
fogni az igazi örömöt. Nem tudjuk megérteni az 
édeset, míg meg nem ízleltük a keserűt. A ha-
landóság fegyelmező és finomító hatására van 
szükségünk ahhoz, hogy megtegyük »a következő 
lépést fejlődésünk során« a Mennyei Atyánkhoz 
való hasonlóvá válásunk felé. A növekedés azon-
ban fájdalommal jár. Azt is jelenti, hogy állandó 
folyamat során tanulunk a hibáinkból Krisztus 
kegyelme által, melyet Ő a folyamat közben és 
»mindaz után« is felkínál számunkra, »amit meg tu
dunk tenni  «” (lásd Liahóna,	2004.	máj.	97.;	ebben	 
a kijelentésben Hafen elder a következő források-
ból	idéz:	Csel.	17:28;	T&Sz	93:38;	Jeffrey R.	Holland,	
Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon	[1997],	207;	2 Nefi	
25:23; kiemelés hozzáadva).

Kérd fel a tanulókat, hogy memorizálják gyorsan a 
2 Nefi	2:25-öt   ! Kérj fel önként jelentkezőket, hogy 
felmondják a memoritert!

AZ ENGESZTELÉS (2 Nefi 2:6–10, 26–29)

•	 Miért	volt	szükség	az	engesztelésre	a	versek szerint?

•	 Mit	kell	tennünk	ahhoz	a	2 Nefi	2:7	szerint,	hogy	tel-
jes mértékben kihasználjuk azt az áldozatot, amelyet 
Jézus	Krisztus	ajánlott	fel	a	számunkra?	(A	„megtört	
szív és töredelmes lélek” kifejezés magyarázata meg-
található a 3 Nefi 9:19–20-ról szóló információknál a 
tanulói kézikönyv 301–302. oldalán.) 

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	„ezen	dolgokat	[tudassuk]	a	
föld lakóival”? (Lásd 2 Nefi 2:8.)

Kérj meg egy tanulót, hogy mondja el vagy olvassa fel a 
harmadik hittételt! Emlékeztesd a tanulókat, hogy Krisz-
tus engesztelése minden ember számára legyőzi Ádám 
bukásának hatásait. Mindannyian fel fogunk támadni, 
megszabadulván a fizikai haláltól. Mindannyian meg 

fogunk szabadulni a bukás miatt bekövetkezett lelki 
haláltól	is,	vagyis	ítéletre	vissza	fogunk	térni	Isten	színe	
elé.	(Lásd	Hélamán	14:15–17.)	Ahhoz,	hogy	részesülni	
tudjunk az engesztelés valamennyi áldásában – vagyis 
hogy elnyerjük a felmagasztosulást –, a bűneink miatt 
bekövetkezett saját „bukásunkkal” kell foglalkoznunk. 
„Az Evangélium törvényeinek és szertartásainak” való 
engedelmességgel érdemessé kell tennünk magunkat 
az engesztelés összes áldására (Hittételek 1:3).

Ha rendelkezésre állnak himnuszos könyvek, megkér-
heted a tanulókat, hogy énekeljék vagy olvassák el az 
„Ámulok	Jézus	szeretetén”	című	himnuszt	(Himnuszok, 
115. sz.).

Zárásként oszd meg a bizonyságodat Mennyei Atyánk 
irántunk érzett szeretetéről, hogy a szabadulásunk 
érdekében készített számunkra egy tervet!

2 Nefi 2:26–27. Szabadon választhatjuk a 
szabadságot és az örök életet vagy a fogságot és 
a halált
Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi	2:26–27-et!

•	 Szerintetek	mit	jelent,	hogy	önmagunk	cselekedjünk,	
és ne velünk cselekedjenek?

•	 Miért	olyan	sarkalatos	pont	az	önrendelkezés	a	sza-
badulás tervében?

•	 A	27. vers    szerint, mit választhatunk meg szabadon?

Kérd meg a tanulókat, hogy jellemezzenek egy olyan 
személyt (de ne mondják meg, pontosan ki az), aki a 
hamislelkű választásai miatt fogságba került! Ezt kö-
vetően kérd meg őket, hogy jellemezzenek egy másik 
személyt, aki az igazlelkű választásainak köszönhetően 
szabad életet élhet!

Oszd meg a bizonyságod azokról az áldásokról, 
amelyek az önrendelkezés igazlelkű használatából 
 származnak!

2 Nefi 3. Az evangélium visszaállításával ősi 
 prófécia teljesedett be
Az	evangélium	Joseph	Smith	prófétán	keresztül	történt	
visszaállítása	beteljesítette	Jákób	fiának,	Józsefnek,	az	
ószövetségi prófétának jövendölését. A tanulók versen-
ként, felváltva olvassák el a 2 Nefi 3:6–18-at! Kérd meg 
őket,	hogy	azonosítsák	be	a	négy	különböző Józsefet!
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Oszd kisebb csoportokra az osztályt! Kérd meg a ta-
nulókat,	hogy	azonosítsák	be	a	Joseph	Smith	prófétára	
vonatkozó különböző próféciákat a 6–18. versekben! 
Miután végeztek, felkérheted őket, hogy hasonlítsák 
össze	a	listájukat	a	tanulói	kézikönyv	57. oldalán	talál-
ható listával.

Olvasd	fel	M. Russell	Ballard	elder,	a	Tizenkét	Apostol	
Kvóruma tagjának következő kijelentését:

„Az	Úr	előre	elrendelte…,	hogy	id.	Joseph	Smith	
– akiről a szentírások említést tesznek – legyen a 
Próféta	egyik	földi	szülője.	Az	egyiptomi	József	
megjövendölte, hogy az az utolsó napi látnok, akit 
Isten	nevel,	hogy	végezze	az	Ő	munkáját,	majd	
»Józsefnek	neveztetik«	( Joseph	Smith	fordítás,	
1 Mózes 50:33), és a nevét »atyja neve után« fogja 
kapni (2 Nefi 3:15). Moróni, a mennyei hírnök, 
figyelmeztette	a	fiatal	Josephet,	hogy	menjen	oda	
az apjához a szent utasítások dicsőséges éjsza-
káját	követően.	Joseph	szavaival	ez	a	hírnök	»azt	
parancsolta, hogy menjek atyámhoz és mondjam 
el neki a látomást, valamint a parancsolatokat, 
amiket kaptam. Engedelmeskedtem; visszatértem 
atyámhoz a szántóföldre és az egész ügyet elé 
tártam.	Ő	azt	felelte	nekem,	hogy	mindaz	Istentől	
való, és azt mondta, menjek és tegyek a hírnök 
parancsa	szerint	( Joseph	Smith	történte	1:49–50)«	
(in Conference Report, Oct. 1991, 4; vagy Ensign, 
Nov. 1991, 5–6).

•	 Hogyan	hatnak	a	visszaállítással	és	a	Joseph	Smith	
prófétával kapcsolatos bizonyságotokra a 2 Nefi 
3-ban	található	próféciák?	(Lásd	még	Joseph	Smith	
fordítás, 1 Mózes 50:24–38.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 3:12-t! 
Ezután kérdezd meg, hogy miként teljesedett be ez a 
prófécia. Segíthetsz nekik a válaszadásban, ha megosz-
tod	Boyd K.	Packer	elnök	kijelentését,	amely	a	tanulói	
kézikönyv 58. oldalán található.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 3:15, 
18, 24-et! Ahhoz, hogy segíteni tudj nekik jobban meg-
érteni	Joseph	Smith	próféta	fontos	szerepét,	oszd	meg	
a tanulói kézikönyv 56. oldalán található, róla szóló 
gondolatokat!

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a bizonysá-
gukat	az	evangélium	Joseph	Smith	prófétán	keresztül	
történt visszaállításáról!
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Bevezetés
Howard W. Hunter elnök emlékeztetett bennün-
ket arra, hogy „az élet rengeteg kihívást tartogat a 
számunkra”(“An Anchor to the Souls of Men,” En
sign,	Oct.	1993,	70).	Az	élet	legnagyobb	kihívásai	–	és	
egyben legnagyobb örömei – közül néhány a család-
jainkból származik. A 2 Nefi 4–5-ben arról olvasha-
tunk, hogy milyen rendkívüli kihívásokkal kellett Lehi 
családjának szembenéznie. Családjának néhány tagja 
olyan bölcs döntéseket hozott, amelyek boldogsághoz 
vezettek, miközben a többiek azon az ösvényen foly-
tatták útjukat, amely szomorúsághoz vezet. Olvashatjuk 
Nefi szívből jövő zsoltárját, amelyben láthatjuk, hogyan 
segíthet nekünk az Úr legyőzni személyes gyengesé-
geinket és csalódásainkat (lásd 2 Nefi 4:15–35). Látni 
fogjuk, mit tett Nefi és népe azért, hogy „a boldogság 
módja”	szerint	tudjanak	élni	(2 Nefi	5:27).	Miközben	
magunkra vonatkoztatjuk a fejezetben olvasott tantéte-
leket, mi is élhetünk úgy, hogy erőfeszítéseink bol-
dogsághoz vezessenek bennünket. A 2 Nefi 6–8-ban 
Nefi	testvérének,	Jákóbnak	a	beszédét	olvashatjuk,	aki	
bizonyságot	tett	Jézus	Krisztus	engeszteléséről,	vala-
mint	Izráel	összegyűjtéséről.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	Úrba	vetett	bizalom	örvendezésre	ad	okot	

(lásd 2 Nefi 4:15–35).

•	 Az	Úr	figyelmeztet	bennünket,	hogy	különüljünk	el	a	
gonoszságtól	(lásd	2 Nefi	5:5–7).

•	 Izráel	akkor	lesz	helyreállítva,	amikor	hinni	fognak	a	
Messiásban (2 Nefi 6–8).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 4:3–9. Lehi tanácsokat ad Lámán és 
Lemuel gyermekeinek és megáldja őket
Rakj ki a családodról egy több nemzedéket bemutató 
fényképet (szerepeljen rajta legalább egy gyermek, egy 
szülő és egy nagyszülő). Kérdezd meg a tanulóktól, 
hogy milyen hatással van egy szerető szülő, nagyszülő 
és a többi családtag a gyermekekre! Tégy fel a követke-
zőkhöz hasonló kérdéseket:

•	 Hogyan	lehetnek	a	szülők	jó	hatással	a	gyerme-
kekre? Hogyan lehetnek a nagyszülők jó hatással a 
gyermekekre?

8. fejezet
2 Nefi 4–8

•	 Hogyan	voltak	jó	hatással	életetekre	a		családtagjaitok?

Magyarázd el, hogy a 2 Nefi 4 Lehi azon tanácsaival kez-
dődik, amelyeket az unokáihoz intézett. Kérj meg egy 
tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 4:3–9-et! A következő 
kérdéseket felteheted a beszélgetés vezetése során:

•	 Mit	tanít	Lehi	az	unokáinak	a	4. versben?

•	 	A	szülői	mivolt	melyik	tantételét	tanítja	meg	Lehi	az	
5. versben? Milyen dolgokat tehetnek meg a szülők 
azért, hogy azon út módja szerint neveljék fel a gyer-
mekeiket, amelyen menniük kell?

•	 Milyen	ígéretet	tesz	Lehi	Lámán	és	Lemuel	gyerme-
keinek	a	7.	és	9. versben?

A beszélgetés részeként az egyik tanulóval felolvastat-
hatod	Henry B.	Eyring	elnök	élményét,	amely	a	tanulói	
kézikönyv 59–60. oldalán található.

2 Nefi 4:15–35. Az Úrba vetett bizalom 
örvendezésre ad okot
Kérd meg a tanulókat, hogy röviden beszéljenek egy 
olyan emberről, akiben bíznak, és magyarázzák el, 
miért bíznak benne!

•	 Milyen	eredményei	vannak	ennek	a	bizalomnak?

A tanulók olvassák el a 2 Nefi 4:19–20-at, hogy meg-
tudják, kiben bízott Nefi. Magyarázd el, hogy miközben 
megbeszélik a 2 Nefi 4. fejezetének többi versét, látni 
fogják, mit eredményezett Nefi bizalma.

Mutass a tanulóknak egy tárgyat, amelyet nagy becsben 
tartasz. Röviden mesélj nekik a tárgyról.

•	 Honnan	tudjátok,	hogy	ez	a	tárgy	becses	a	szá-
momra? (A válaszaikban megemlíthetik azokat a 
szavakat, amelyeket a tárgy bemutatásához használ-
tál, azt a módot, ahogy bánsz a tárggyal, illetve azt, 
ahogy a tárgyra nézel.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 
4:15–16-ot! Kérd fel őket, hogy keressék ki, hogy mely 
dolgokat tartott Nefi becsesnek. Ezután beszélgessetek 
el a következő kérdések némelyikének vagy mindegyi-
kének felhasználásával:

•	 Mit	tartott	Nefi	becsben?	(A	szentírásokat	és	„az	Úr	
dolgait”.) Honnan tudjuk, hogy becsben tartotta 
ezeket a dolgokat? (A válaszok között lehetnek a 
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következők: gyönyörködött bennük, szüntelenül 
elgondolkozott rajtuk és leírta őket a gyermekeinek.)

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	becsben	tartsuk	a	szentírá-
sokat és az Úr dolgait?

•	 Szerintetek	milyen	hatással	volt	Nefi	szeretete,	
amelyet	a	szentírások	iránt	érzett,	az	Istenbe	vetett	
bizalmára?

•	 Milyen	módokon	befolyásolta	a	szentírások	iránt	
érzett	szeretetetek	az	Istenbe	vetett	bizalmatokat?

A 2 Nefi 4:15–35-öt néha Nefi zsoltárának is nevezik. 
Felkérheted a tanulókat, hogy lapozzanak a tanulói 
kézikönyv 60. oldalára, ahol megismerhetik a zsoltár 
szó meghatározását, majd ezt követően osszák meg, 
amit tanultak.

Magyarázd el, hogy Nefi zsoltárának figyelmes olvasá-
sán keresztül megtudhatjuk, mit tett Nefi azért, hogy 
legyőzze a gyengeségeit és csalódásait. Nefi szavai utat 
mutathatnak nekünk, miközben azon munkálkodunk, 
hogy legyőzzük saját gyengeségeinket és csalódásainkat.

Írd fel a következőket a táblára úgy, hogy lehagyod a 
zárójelben szereplő kijelentéseket!

2 Nefi 4

15–16	(Gyönyörködöm	az	Úr	szavaiban.)

17–19	Mégis…	(bánkódom	a	bűneim miatt.)

19–25	Mindazonáltal…	(tudom,	hogy	Isten	megál-
dott	engem,	vezetett	és	eltöltött	a	szeretetével.)

26–27	Ó	akkor,	…miért…	(követek	el	folyton bűnö-
ket?)

A	15–27. versekben	Nefi	elmondja	lelki	érzései	csúcs-
pontjait és mélypontjait. Felváltva olvastasd fel a tanu-
lókkal ezeket a verseket! Az egyes versek után kérd fel 
a tanulókat, hogy egy–egy rövid mondatban foglalják 
össze	Nefi	érzéseit!	Ilyenek	lehetnek	a	fent	zárójelben	
szereplő kijelentések.

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 
4:29–35-öt, és keressék ki, honnan vette Nefi az erőt 
ahhoz, hogy szembenézzen a nehézségeivel!

•	 Nefi	azt	mondta,	hogy	bízott	az	Úrban,	és	örökre	
bízni fog benne (lásd 34. vers). Hogyan segíthet 
nekünk nagyobb hitre szert tennünk az, ha megtanu-
lunk most bízni az Úrban?

Kérd fel a tanulókat, hogy osszák meg, miként bíztak 
az Úrban a múltban, és milyen áldásokban részesül-
tek emiatt!

2 Nefi 5:5–7. Az Úr figyelmeztet bennünket, hogy 
különüljünk el a gonoszságtól
Amennyiben	a	Lehi	családja	elhagyja	Jeruzsálemet	
(62238 135 cikkszám; Evangéliumi művészeti képcso-
mag, 301.) című kép rendelkezésre áll, mutasd meg a 
tanulóknak! Magyarázd el, mi történik a képen!

•	 Miért	kellett	elhagynia	Lehi	családjának	Jeruzsálemet?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak olyan embere-
ket vagy népcsoportokat a szentírásokból, akiknek az 
Úr azt parancsolta, hogy távozzanak el gonosz he-
lyekről. A tanulók a következő válaszokat is adhatják: 
Ábrahám (lásd Ábrahám 1–2), Mózes (lásd 2 Mózes 3) 
és első Móziás király (lásd Omni 1:12).

Magyarázd el, hogy nem sokkal Lehi halála után az Úr 
megparancsolta Nefinek és népének, hogy újra külö-
nüljenek el, ez alkalommal a csoportjukban élő gonosz 
emberektől. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 
2 Nefi	5:1–7-et!

•	 Milyen	részleteket	tudunk	meg	Nefi	távozásáról	e	
versek olvasása közben?
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Kérj meg egy tanulót, hogy írja fel a többi tanuló 
válaszait a táblára! A válaszok hasonlóak lehetnek a 
következő listához:

Az	Úr	figyelmeztette Nefit.

Nefinek	a	vadonba	kellett	menekülnie.

Mindenkit	magával	vitt,	aki	vele	akart menni.

Akik	mentek,	hittek	Isten	figyelmeztetéseiben	és	
	kinyilatkoztatásaiban.

Sok	napon	át	addig	vándoroltak,	amíg	új	lakhelyet	
nem találtak.

Magyarázd el, hogy Nefi élete veszélybe került volna, 
ha nem hallgatott volna az Úr figyelmeztetésére, hogy 
meneküljön el. Ha nem hallgatunk az Úr figyelmezte-
téseire, a halandó életünk talán nem, de a lelki életünk 
biztosan veszélybe kerül.

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a táblára írt 
kijelentéseket!

•	 Hogyan	vonatkozhatnak	ezek	a	kijelentések	azon	
törekvéseinkre, hogy elmeneküljünk a gonoszságtól?

A válaszokat felírhatod a táblára. A lehetséges válaszok 
között szerepelhetnek az alább felsoroltak:

Az	Úr	figyelmeztette	Nefit.	Az	Úr	gyakran	figyelmeztet	
bennünket	a	veszélyre.

Nefinek	a	vadonba	kellett	menekülnie.	Arra	figyelmez-
tettek	bennünket,	hogy	meneküljünk	a	gonoszság elől.

Mindenkit	magával	vitt,	aki	vele	akart	menni.	Azt	
tanácsolták	nekünk,	hogy	olyanokkal	barátkozzunk,	akik	
abban	hisznek,	amiben mi.

Akik	mentek,	hittek	Isten	figyelmeztetéseiben	és	kinyi-
latkoztatásaiban.	Azt	tanácsolták	nekünk,	hogy	hall-
gassunk	a	szüleink,	a	vezetőink	és	a	próféta szavaira.

Sok	napon	át	addig	vándoroltak,	amíg	új	lakhelyet	nem	
találtak.	Gyakran	komoly	erőfeszítéseket	kíván	meg	tő-
lünk,	hogy	megtegyük	azt,	amire	sugalmazást kaptunk.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen kihí-
vásokkal szembesülhetnek a következő dolgokkal kap-
csolatban: barátok, partik, szabadidő, munka, iskola, 
televízió, filmek, internet, zene, könyvek és újságok.

•	 Hogyan	vonatkozhat	a	gonoszságtól	való	elmenekü-
lés tantétele ezekre a kihívásokra?

•	 Mit	vesztettek	el	Lámán	és	Lemuel	követői,	amikor	
Nefi elkülönítette magát tőlük? (A válaszok a követ-
kezők lehetnek: papságot, szabadító szertartásokat, 
kinyilatkoztatást, szentírásokat és egy prófétát.)

•	 Mit	vesztenek	az	emberek	manapság,	amikor	elkülö-
nítik magukat a prófétától?

•	 Milyen	hátrány	éri	még	Hélamán	13:14	szerint	a	
gonoszokat, amikor minden igazlelkű elhagyja a 
közösséget?

Összefoglalásként	fellapoztathatod	a	tanulókkal	
Rich ard G. Scott elder kijelentését, amely a tanulói 
kézikönyv 61. oldalán található.

2 Nefi 5:7–18, 26–27. Nefi népe a boldogság 
módja szerint élt
Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	2 Nefi	5:7–18-at	
és	26–27-et!	Kérd	meg	őket,	hogy	keressék	ki,	milyen	
dolgokat tettek vagy milyen dolgokkal rendelkeztek a 
nefiták, amelyek hozzájárultak a boldogságukhoz! Adj 
néhány percet a tanulóknak az olvasásra, majd kérd meg 
őket, hogy osszák meg, amit találtak!

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Gordon B.	
Hinckley elnök kijelentését, amely a tanulói kézikönyv 
63. oldalán található.

•	 A	boldogság	mely	tantételeit	találjuk	meg	ebben	a	
kijelentésben?

•	 Hogyan	vonatkozik	ez	a	ti	életetekre?

2 Nefi 6–8. Izráel akkor lesz helyreállítva, 
amikor hinni fognak a Messiásban
Ezek	a	fejezetek	részben	Nefi	testvérének,	Jákóbnak	a	
beszédét tartalmazzák, amely többek között magában 
foglalta Ésaiás néhány próféciáját is. Segíts a tanulók-
nak	megérteni,	hogy	ezek	a	tanítások	„egész	Izráel	
házá[ra]” vonatkoznak (2 Nefi 6:5).

Mutass a tanulóknak két könyvtámaszt. Kérdezd meg 
tőlük, hogy mire valók a könyvtámaszok! (Megtámaszt-
ják a közéjük helyezett könyveket és egyéb tárgyakat.) 
Magyarázd el, hogy a tanítók gyakran használnak 
„könyvtámaszokat” a leckék tanításához. Ezek a 
könyvtámaszok a leckék bevezetése és összegzése. A 
2 Nefi	6–8-ban	Jákób	Ésaiás	írásaiból	tanít.	Ő	is	használ	
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könyvtámaszokat ezekhez a tanításokhoz, hogy segít-
sen nekünk megérteni azt, amit tanítani szeretne.

Jákób	bevezető	könyvtámasza	a	2 Nefi	6-ban	található.	
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 6:4–5-öt!

•	 Mit	mondott	Jákób,	mely	időszakokról	fog tanítani?

•	 Miért	voltak	Ésaiás	tanításai	fontosak	az	emberek	
számára	Jákób szerint?

Jákób	összefoglaló	könyvtámasza	a	2 Nefi	9:1–3-ban	ta-
lálható. Olvassátok el ezeket a verseket közösen! Kérd 
meg a tanulókat, hogy keressék ki, milyen okok miatt 
osztotta	meg	Jákób	Ésaiás írásait!

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	e	könyvtámaszok	megér-
tése a 2 Nefi 6–8 olvasása közben?

Írd fel a táblára: Zsidó történelem és rendeltetés és 
Izráel összegyűjtésének tantételei. Magyarázd el, hogy 
Jákób	tanításait	be	lehet	sorolni	e	két	kategóriába.

Zsidó történelem és rendeltetés

Írd fel a táblára a következő dátumokat és eseményeket 
– amelyek közül néhányat a Kalauz a szentírásokhoz: 
kronológia 129–132 címszó alatti részből vettünk – a 
Zsidó történelem és rendeltetés címszó alá! (Talán jobb, 
ha ezt már az óra előtt felírod a táblára vagy egy posz-
terre.) A zárójelben lévő Mormon könyve utalásokat 
még ne írd fel!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 6:6–11-et, 
és állapítsák meg, melyik vers melyik eseményhez illik! 
Néhány verset több kijelentéshez is fel lehet használni. 
Miközben a tanulók utalásokat javasolnak, kérj meg egy 
tanulót, hogy írja ezeket a listához.

Zsidó történelem és rendeltetés

Kr.	e.	587	–	Jeruzsálem	elfoglalása	(8. vers)

Kr.	e.	537	–	Czírus	elrendeli,	hogy	a	zsidók	visszatér-
hetnek	(9. vers)

Kr.	u.	30–33	–	Jézus	Krisztus	halandó	szolgálata	
(9. vers)

Kr.	u.	33–	Jézus	Krisztus	keresztre	feszítése	
(9. vers)

Kr.	u.	70	–	Jeruzsálem	ostroma	és	elfoglalása,	ami	
a	zsidók	újabb	szétszóratásához	vezetett	(10–
11. vers)

•	 Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	nézzék	meg	újra	a	2 Nefi	
6:11-et!	Mi	fog	Izráel	háza	összegyűjtéséhez	vezetni?	
(Amikor eljutnak Megváltójuk megismeréséhez, ismét 
összegyűjtik	őket	örökségük	földjeire.	Az	„Izráel	háza	
tagjai eljutnak Megváltójuk megismeréséhez” kife-
jezés jelentésének megértéséhez lásd a következő 
szentírásokat:	1 Nefi	15:14–16;	2 Nefi	30:7.)

Az	egyik	tanuló	olvassa	fel	a	2 Nefi	7	fejlécét.	Hang-
súlyozd ki, hogy ez a fejezet tartalmazza Ésaiás 
próféciáját	Jézus	Krisztus	halandó	szolgálatáról	és	
engeszteléséről.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi	7:2,	4–8-at!	Kérd	meg	őket,	hogy	keressék	ki	a	
próféciából azokat a részeket, amelyek előrevetítik, 
hogy mit fog mondani, tenni vagy átélni a Messiás! 
Beszéljétek	meg,	hogyan	töltetett	be	ez	a	prófécia	a	
Szabadító szolgálata alatt.

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, milyen érzése-
ket kelt bennük mindaz, amit ezek a versek a Szabadí-
tóról tanítanak!

Olvassátok	el	a	tanulókkal	közösen	a	2 Nefi	8:17–23-at!	
Magyarázd el, hogy ezek a versek jövőbeli események-
ről szólnak.

•	 Kijük	nem	lesz	a	zsidóknak	a	18. vers	szerint?	(Aki		
vezesse őket.)

•	 Mit	ígér	az	Úr	a	21–23. versben,	mit	tesz	a	népéért?	
(Megígéri, hogy elveszi tőlük a szenvedést – „a resz-
ketés poharát, harag[ja] poharának üledékét” – és 
odaadja azoknak, akik sanyargatják őket.)

Izráel összegyűjtésének tantételei
Segíts	a	tanulóknak	megérteni,	hogy	a	2 Nefi	8	Izráel	
összegyűjtéséről szól, ezért kérd meg őket, hogy olvas-
sák el a fejezethez tartozó fejlécet! Ezután oszd őket két 
csoportra. Az egyik csoport olvassa el a 2 Nefi 8:1–2, 
7–8,	12,	24–25-öt,	és	keressenek	válaszokat	a	követ-
kező kérdésre:

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	az	Úr	ezekben	a	versekben	
olvasható tanácsa, hogy azok közé tartozzunk, akiket 
összegyűjtenek az utolsó napokban?

A másik csoport olvassa el a 2 Nefi 8:3–6, 11-et, és 
keressenek válaszokat a következő kérdésre:
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•	 Hogyan	tud	segíteni	nekünk	hithűnek	maradni	a	
kísértések idején az, ha emlékszünk ezekre az ígért 
áldásokra?

Négy-öt perc gondolkodási idő után kérdezd meg a 
tanulóktól, hogy mit tanultak.

•	 Milyen	kapcsolat	van	a	misszionáriusi	munka	és	
Izráel	összegyűjtése	között?	(Segíts	a	tanulóknak	
megérteni,	hogy	ők	is	részei	Izráel	összegyűjtésének,	
amikor meghívják barátaikat és szeretteiket, hogy 
ismerjék meg jobban az evangéliumot!)

Oszd	meg	Bruce R.	McConkie	elder,	a	Tizenkét	Apostol	
Kvórumának tagja, következő kijelentését:

„Miért	került	sor	Izráel	szétszórására?	[…]	Azért	
került sor izraelita elődeink szétszórására, mert 
elutasították az evangéliumot, meggyalázták a 
papságot, elhagyták az egyházat és hátat fordítot-
tak a királyságnak. Azért szórták szét őket, mert 
elfordultak az Úrtól, hamis isteneknek hódoltak, 
és minden tekintetben pogány nemzetek útjain 
jártak. Azért szórták szét őket, mert elhagyták az 
ábrahámi szövetséget, lábbal tiporták a szent szer-
tartásokat,	elutasították	az	Úr	Jehovát,	aki	az	Úr	
Jézus,	akiről	minden	prófétájuk	bizonyságot	tett.	
Izráel	szétszórására	hitehagyás	miatt	került	sor.	Az	
Úr gonoszságuk és lázadásuk miatti haragjában 
szétszórta őket a pogányok között a föld minden 
nemzetében

Mit	foglal	akkor	magában	Izráel	összegyűjtése?	
Izráel	összegyűjtése	abból	áll,	hogy	elhisszük,	
elfogadjuk és mindazzal összhangban élünk, amit 
az Úr egyszer felajánlott az Ő ősi választott népé-
nek.	Magában	foglalja	még	az	Úr	Jézus	Krisztusba	
vetett hitet, a bűnbánatot, a keresztelkedést és a 
Szentlélek	ajándékát,	valamint	Isten	parancsolatai-
nak betartását. Magában foglalja az evangéliumba 
vetett hitet, az egyházhoz való csatlakozást és a 
királyságba való megtérést. Magában foglalja a 
szent papság elnyerését, a szent helyeken történő, 
a magasságból érkező hatalommal való felruhá-
zást,	Ábrahám,	Izsák	és	Jákób	összes	áldásának	
elnyerését a celesztiális házasság szertartásán 
keresztül” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

Tégy	tanúbizonyságot	Izráel	összegyűjtéséről,	arról	a	
lehetőségről, hogy egyházának tagjaiként a Szabadí-
tóhoz gyűjtenek bennünket, továbbá arról a lehetősé-
günkről, hogy segíthetünk másokat összegyűjteni.
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Bevezetés
Miközben Nefi összeállította a feljegyzését, belevette 
testvére,	Jákób	két	beszédét	is.	Az	első	beszédében,	
amely	2 Nefi	6–9-ig	tart,	Jákób	bizonyságot	tesz	a	Sza-
badító engesztelésének azon hatalmáról, amely megvált 
bennünket a bukás lelki és fizikai hatásaitól. A második 
beszédben,	amely	2 Nefi	10-ben	található,	Jákób	ismét	
megosztja a megváltás üzenetét. Miután megjövendölte 
a zsidók szétszórását, reményteli üzenetet kínál minden 
ember számára, amelyet a Szabadító kegyelme tett le-
hetővé. Arra buzdított bennünket, hogy „emlékezzünk 
meg	hát	[ Jézus	Krisztusról],	és	vessük	el	bűneinket,	és	
ne csüggesszük le fejünket, mert nem vagyunk kita-
szítva (2 Nefi 10:20).

Néhány tan és tantétel
•	 Az	engesztelés	megváltott	minden	embert	a	bukás-

tól, és utat készített a hithűeknek, hogy megörököl-
jék	Isten	királyságát	(lásd	2 Nefi	9:5–21,	41,	46).

•	 A	viselkedésünk	és	a	tetteink	határozzák	meg,	hogy	
elnyerjük-e az engesztelés minden áldását (lásd 
2 Nefi 9:21–54).

•	 Amikor	Izráel	háza	tagjai	hisznek	Krisztusban,	akkor	
összegyűjtetnek az Ő szövetséges népeként (lásd 
2 Nefi 10).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 9:5–21, 41, 46. Az engesztelés megváltott 
minden embert a bukástól, és utat készített 
a hithűeknek, hogy megörököljék Isten 
királyságát
Az óra előtt készítsd el az ehhez a szakaszhoz tartozó 
táblai bemutatót.

Magyarázd el, hogy a 2 Nefi 9 adja az egyik legrészle-
tesebb leírását az engesztelésnek az összes szentírás 
közül. E fejezet tanulmányozásával a tanulók mélyebb 
ismeretekre tehetnek szert az engesztelés tanával 
kapcsolatban.

Oszd négy csoportra az osztályt. Minden egyes csoport-
nak jelölj ki egyet a táblán lévő szentírásblokkokból. 
A verseket elolvashatják magukban, vagy hangosan 
egymásnak. Ezután beszéljék meg a nekik kiadott kér-
désekre adott válaszaikat. Minden csoport jelöljön ki egy 
szóvivőt, aki ismerteti a válaszaikat az osztállyal. Kérd fel 

9. fejezet
2 Nefi 9–10

a tanulókat, hogy miközben hallgatják az egyes csopor-
tok válaszait, jelöljék meg a számukra fontos szentíráso-
kat! (Ez a tevékenység eltarthat néhány percig.)

1. csoport

2 Nefi	9:7–13,	19;	lásd	még	Alma	42:9;	Hélamán	
14:15–18

•	 Ha	nem	lett	volna	engesztelés,	mi	történne	a	tes-
tünkkel?	Mi	történne	a	lelkünkkel?

•	 Mi	a	fizikai	halál?	Mi	a	lelki halál?

•	 Hogyan	segít	nekünk	az	engesztelés	legyőzni	a	
fizikai	halált	és	a	lelki halált?

•	 Szerintetek	miért	hívta	Jákób	a	fizikai	és	a	lelki	
halált	„rettenetes	szörnyetegnek”?

2. csoport

2 Nefi	9:12–16,	41,	46

•	 Mit	tanultok	az	ítéletről,	miközben	olvassátok	e	
verseket	és	elgondolkodtok	róluk? 

•	 Ki	hozza	felettünk	a	végső	ítéletet?	(Lásd	még	
János	5:22.)

•	 Hogyan	reagálnak	majd	a	gonoszok,	amikor	megíté-
lik őket?

3. csoport

2 Nefi	9:5–7

•	 Miként	létfontosságú	eleme	Isten	tervének	a	halál	
és	a	feltámadás?

•	 Mi	az	„első	ítélet”,	amelyről	a	2 Nefi	9:7	tesz	
említést?	Hogyan	győzi	le	az	engesztelés	az	első	
ítélet hatásait?

4. csoport

2 Nefi	9:16–21

•	 Mit	jelent	számotokra	elviselni	a	világ	keresztjeit?

•	 Milyen	áldásokat	ígértek	az	engesztelés	által	az	
igazlelkűeknek?

•	 Jákób	azt	tanította,	hogy	Jézus	Krisztus	minden	
ember	fájdalmát	elszenvedte.	Milyen	érzéseket	
kelt	bennetek	a	Szabadítóról	ez	az	igazság?	Milyen	
hatással	volt	az	életetekre	ez	az igazság?



39

2 Nefi 9–10

A feladat végén felkérheted a tanulókat, hogy osszák 
meg	az	érzéseiket	mindarról,	amit	Jákób	tanított.	E	taní-
tásokról való bizonyságod megosztása közben össze-
gezheted a tanulók érzéseit.

A	tanulóknak	segíthetsz	Jézus	Krisztus	engesztelésére	
összpontosítani azáltal, hogy felkéred őket, idézzék 
kedvenc soraikat a kedvenc úrvacsorai himnuszokból.

2 Nefi 9:21–54. A viselkedésünk és a tetteink 
határozzák meg, hogy elnyerjük-e az engesztelés 
minden áldását
Jákób	tanításai	a	2 Nefi	9-ben	segítenek	nekünk	megér-
teni, milyen hatással van a viselkedésünk és a tetteink 
azon képességünkre, hogy elnyerjük az engesztelés 
minden áldását. Van olyan viselkedés és tett, amely segít 
nekünk Krisztushoz jönni, míg vannak olyanok is, ame-
lyek megakadályozzák számunkra, hogy Hozzá  jöjjünk.

Segíts a tanulóknak felfedezni ezeket a viselkedése-
ket és tetteket! Adj nekik egy darab papírt. Kérd meg 
őket, hogy hajtsák félbe a lapot. A lap egyik felére írják 
fel: Távolodni Krisztustól. A lap másik felére írják fel: 
Krisztushoz jönni. Kérd fel őket, hogy olvassák el a 
2 Nefi 9:21–54-et, és sorolják fel a versekből azokat a 
viselkedéseket és tetteket, amelyek e két kategóriába 
tartoznak. Felkérheted a tanulókat, hogy dolgozzanak 
párokban. Arra is buzdíthatod őket, hogy ne csak a 
lapra írják fel, amit találtak, hanem jelöljék meg azokat 
a szentírásaikban is.

Néhány perc múlva kérd meg a tanulókat, hogy osszák 
meg, mit találtak! Segíthetsz nekik elgondolkodni és 
magukra vonatkoztatni mindazt, amit találtak, ezért 
tegyél fel néhányat – vagy az összeset – a következő 
kérdések közül. Te is kigondolhatsz kérdéseket ezek-
hez a versekhez, illetve a kijelölt olvasmányhoz tartozó 
többi vershez is.

•	 Milyen	összefüggés	van	a	23–24. versekben	talál-
ható tantételek és szertartások és azon képességünk 
között, hogy elnyerjük az engesztelés áldásait?

•	 Szerintetek	mit	jelent	a	27. versben	az	elvesztegetni	
próbatételünk napjait kifejezés? (Kihangsúlyozha-
tod, hogy a halandó életünket gyakran próbatéte-
lünk napjainak nevezik, vagyis más szavakkal azon 
időszaknak, amikor megpróbálnak minket.) Miért 
elégedetlen az Úr, amikor elvesztegetjük napjainkat?

•	Hogyan	tudjuk	magunkra	vonatkoztatni	a	
28–29. versben található tanácsot,    miköz-
ben arra törekszünk, hogy tanuljunk és tanultak 
legyünk? Hogyan tudjuk magunkra vonatkoz-
tatni a 30. versben található tanácsot, miközben 
arra törekszünk, hogy eltartsuk magunkat és a 
családunkat? E versekhez kapcsolódóan lásd a 
42–43. verseket. Miért kell magunkat „bolondnak 
[tartani]	Isten előtt”?

•	 Mit	jelentenek	szerintetek	a	31–32. versben	említett	
süketek és vakok szavak? Mit tehetünk azért, hogy 
megnyíljanak lelki füleink és szemeink?

•	 Jákób	felszólalt	azok	ellen,	akik	bálványokat	imád-
nak	(lásd	37. vers).	Milyen	modern	példái	vannak	a	
bálványimádásnak? Miért „gyönyörködik” szerintetek 
az ördög a bálványimádásban?

•	 Mit	jelent	szerintetek	a	„testi	gondolkodásmód”?	
(Lásd 2 Nefi 9:39.) Hogyan gátol meg minket ez 
a viselkedés abban, hogy Krisztushoz jöjjünk? Mit 
jelent szerintetek a „lelki gondolkodásmód”? Ho-
gyan segít nekünk ez a viselkedés Őhozzá jönnünk? 
(Adhatsz időt a tanulóknak, hogy memorizálják a 
2 Nefi 9:39 második mondatát. Ezután kérj fel egy 
vagy több tanulót, hogy mondják fel fejből a tanult 
mondatot!)

•	 Az	50–51. versben	Jákób	a	szomjunk	oltásáról	és	az	
éhségünk csillapításáról beszél. Melyen összefüggés 
van e szavak és azon erőfeszítésünk között, hogy 
Krisztushoz jöjjünk?

•	 Hogyan	befolyásolhatnak	bennünket	ezek	a	versek,	
amikor fontos döntéseket hozunk?

Kérj meg minden tanulót, hogy vizsgálja meg a listáját, 
és döntse el, mit fog tenni annak érdekében, hogy még 
teljesebben részesüljön az engesztelés áldásaiból!

2 Nefi 10. Amikor Izráel háza tagjai hisznek 
Krisztusban, akkor összegyűjtetnek az Ő 
szövetséges népeként
Jákób	a	személyes	és	egyéni	megváltásról	(lásd	2 Nefi	
9) szóló tanítása után befejezte a prédikációját. Azt 
mondta az embereknek, hogy „szava[i] hátralevő 
részét” másnap fogja kijelenteni (2 Nefi 9:54). Amikor 
újra tanítani kezdte a népet, visszatért ahhoz a témá-
hoz,	amelyet	a	beszéde	elején	tanított:	Izráel	házának	
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megváltásához.	Beszélt	a	zsidók	jövőjéről	Jeruzsálem-
ben, a saját népéről, valamint azokról a nemzsidókról, 
akik az amerikai földrészen fognak élni. Ez a fejezet 
segít bemutatni Ésaiás azon írásait is, melyeket a 2 Nefi 
12–24 tartalmaz.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 10:3–6-ot! 
Ezek	a	versek	tartalmazzák	Jákób	azon	próféciáit,	amelyek	
azokra	vonatkoznak,	akik	Jeruzsálem	földjén	fognak élni.

•	 E	versek	szerint	mi	fog	Izráel	szétszórásához	vezetni	
a Szabadító elrendelt szolgálatát követően?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 
10:7–8-at!

•	 Minek	kell	megtörténnie	Izráel	háza	tagjai	között,	
mielőtt visszatérhetnének örökségük földjeire?

•	 Milyen	szerepet	játszanak	a	teljes	idejű	misszionáriu-
sok	Izráel	összegyűjtésében?

•	 Hogyan	tudunk	mi	segíteni	Izráel	összegyűjtésében? 

Míg a tanulók megbeszélik ezeket a kérdéseket, esetleg 
elolvastathatod	velük	Bruce R.	McConkie	elder	és	
Russell M. Nelson elder kijelentéseit, amelyek a tanulói 
kézikönyv	71–72.	oldalán	találhatók.	Nelson	elder	kije-
lentését a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

Jákób	folytatta	azon	események	leírását,	amelyek	Izráel	
utolsó napokban történő összegyűjtését fogják kísérni. 
Írd fel a táblára a következő utalásokat! Kérd meg a 
tanulókat, hogy a listát másolják le egy papírlapra!

2 Nefi 10

8. vers
9. vers
10–12. vers
13–16. vers
17. vers
18–19. vers
20–22. vers

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
az egyes verseket, majd a saját szavaikkal összegez-
zék	Jákób	tanításait!	(Néhány	tanuló	talán	rákérdez	
majd	Jákób	azon	próféciájára,	amely	a	10–12. versben	
található, miszerint nem lesznek királyok. Esetleg azt 
hihetik, hogy ez a jövendölés ellentmond a Mormon 
könyvében található későbbi feljegyzésekkel, ame-
lyekben szó van királyokról [például Móziásról, fiáról, 
Benjáminról,	és	Benjámin	fiáról,	Móziásról].	Hívd	fel	
a figyelmüket, hogy a nefita királyok izráeliták voltak, 
nem	pedig	nemzsidók.	Jákób	próféciája	az	utolsó	na-
pok nemzsidóira utalt, nem pedig a koruk királyaira.)

Néhány perc múlva kérd meg a tanulókat, hogy osszák 
meg, amit az egyes utalásokban találtak! A tanulók 
esetleg egynél több gondolatot is felfedeznek ugyanah-
hoz a szakaszhoz.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 
10:22–25-öt!

•	 Ezekből	a	versekből	mely	igazságok	segíthetnek	
nekünk felvidítani a szívünket? (Lásd 23. vers.) Miért 
jelentősek számotokra ezek az igazságok?

•	 Amikor	Jákób	azt	parancsolta	az	embereknek,	hogy	
„békülje[nek]	meg	Isten	akaratával”	(24. vers),	arra	
buzdította őket, hogy az akaratukat hozzák össz-
hangba	Isten	akaratával.	Milyen	dolgokat	kell	esetleg	
megtennünk	ma,	hogy	megbéküljünk	Isten	akaratával?

•	 Miért	nem	szabad	elfelejtenünk	azt,	hogy	nem	szá-
mít, mennyire szorgalmasan munkálkodtunk azon, 
hogy	megbéküljünk	Isten	akaratával,	kizárólag	az	Ő	
kegyelme által szabadulunk meg?

Tégy	bizonyságot	Jézus	Krisztus	engeszteléséről,	és	
azokról a tantételekről, amelyeket a tanulók megbe-
széltek az óra folyamán! Oszd meg az érzéseidet, hogy 
miként áldották meg az életedet ezek az igazságok!
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Bevezetés
Nefi	és	fivére,	Jákób,	terjedelmesen	idézték	Ésaiást,	és	
mindketten kijelentették, hogy magunkra kell vonat-
koztatnunk Ésaiás tanításait (lásd 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 
6:5). Noha Ésaiás nagyon régen élt, és gyakran olyan 
emberekről, helyekről és dolgokról beszélt, amelyek 
ismeretlenek számunkra, a tanításai még napjainkban 
is vonatkoznak az életünkre. Miközben te és a tanítvá-
nyaid a szavait kutatjátok, észre fogjátok venni, hogy 
figyelmeztetései, buzdító szavai, valamint a Szabadító-
ról tett kijelentései most is legalább annyira időszerűek, 
mint amikor írta azokat.

Mindegyik Ésaiás-fejezetnek saját üzenete van, egyes 
témák azonban több fejezeten is átívelnek. Ez a lecke, 
amely a 2 Nefi 11–16. fejezetét veszi, azokra a nagy 
ítéletekre utal, amelyek a gonoszokat fogják sújtani az 
utolsó napokban, valamint az Úr azon ígéretére, hogy 
emlékezni fog az Ő népére azokban a napokban. A kö-
vetkező	lecke	a	2 Nefi	17–24-et	veszi,	amely	fejezetek	
tartalmazzák Ésaiás azon próféciáit, hogy miként telje-
sedik	be	az	az	ígéret,	hogy	Jézus	Krisztus	alázatos	és	
engedelmes követői megtartatnak. A 12. fejezet a 2 Nefi 
25–27-tel	foglalkozik.	Ez	a	szakasz	tartalmazza	Nefi	
saját magyarázatát, amellyel világosabbá és érthetőbbé 
teszi Ésaiás írásait, és eltávolít számos botlást okozó 
követ az olvasó útjából. Nefi bizonyságot is tesz arról, 
hogy a Mormon könyvének előjövetele segíti betölteni 
Ésaiás néhány konkrét próféciáját.

Ne foglalkozz túlságosan sokat a szimbolikus nyelv 
jelentésének	megfejtésével.	Inkább	segíts	a	tanulók-
nak meglátni, hogy miként vonatkozik Ésaiás üzenete 
az életükre.

Néhány tan és tantétel
•	 Minden,	amit	Isten	adott	nekünk,	Jézus	Krisztust	

jelképezi (lásd 2 Nefi 11:4–8).

•	 Isten	ítéletet	és	békességet	hoz	az	utolsó	napokban	
(lásd 2 Nefi 12–14).

•	 Ésaiás	megjövendölte,	hogy	az	Úr	zászlót	emel,	hogy	
összegyűjtse	Izráelt	(lásd	2 Nefi	12:1–3;	15:13–30).

10. fejezet
2 Nefi 11–16

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 11:1–3. Nefi, Jákób és Ésaiás Krisztus 
három tanújaként szolgálnak a Mormon 
könyvében
Tarts fel egy példányt a Mormon könyvéből! Kérdezd 
meg a tanulóktól, hogy be tudják-e azonosítani a három 
fő írót Nefi kis lemezein. Segíts nekik megérteni, hogy 
Nefi,	Jákób	és	Ésaiás	írásai	teszik	ki	a	kis	lemezek	
(1 Nefi könyvétől Omni könyvéig) javát (165 oldal-
ból 156-ot).

Olvasd fel a tanulókkal együtt a 2 Nefi 11:1–3-at, hogy 
felfedezzétek, milyen közös élménye volt Nefinek, 
Jákóbnak	és	Ésaiásnak.

•	 Miért	lehet	fontos,	hogy	e	három	próféta	bizonyságát	
tartalmazza a Mormon könyve eleje?

•	 Hogyan	alapítja	meg	Isten	a	szavát	2 Nefi	11:3	
szerint? Szerintetek miért fontos, hogy több tanúja 
legyen	Isten szavának?

•	 Nefi	azt	mondta,	hogy	a	tanúk	küldésén	kívül	az	Úr	
„minden szavát bebizonyítja” (2 Nefi 11:3). Hogyan 
segített nektek az Úr meglátni szavai igazságát?

•	 Mikor	gondoskodott	még	az	Úr	három tanúról?

Kérj fel egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövet-
ségek	17.	szakaszának	fejlécét,	hogy	a	tanulók	társítani	
tudják	Nefit,	Jákóbot	és	Ésaiást	–	a	Mormon	könyvében 
álló három tanút – Oliver Cowderyvel, David Whitmer-
rel és Martin Harris-szel, a Mormon könyvéről bizony-
ságot tévő három tanúval. Kérj fel egy másik tanulót, 
hogy	olvassa	fel	a	Tan	és	a	szövetségek	17:1–4-et!	Buz-
dítsd a tanulókat, hogy írják oda a 2 Nefi 11:1–3-hoz 
keresztutalásként	a	Tan	és	a	szövetségek	17:1–4-et.

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Jeffrey R.	
Holland elder kijelentését, amely a tanulói kézikönyv 
74–75. oldalán	található.	Buzdítsd	a	tanulókat,	hogy	
figyeljék	meg,	mely	okok	miatt	fontos,	hogy	Nefi,	Jákób	
és Ésaiás írásai a Mormon könyve elején szerepeljenek. 

•	 Holland	elder	szerint	miért	fontos,	hogy	rendelkezé-
sünkre	állnak	Nefi,	Jákób	és	Ésaiás	írásai?	(Hogy	leszö-
gezzék: a Mormon könyve egy másik tanúbizonyság 
Jézus	Krisztusról,	és	hogy	lefektessék	a	Mormon	
könyvében található Krisztus tana tanításának alapját.)
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•	 Hogyan	tudja	a	Mormon	könyve	megerősíteni	az	
emberek	bizonyságát	Jézus	Krisztusról?	Hogyan	erő-
sítette meg a tiéteket?

2 Nefi 11:4–8. Minden, amit Isten adott nekünk, 
Jézus Krisztust jelképezi
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi	11:4-et!	Javasold,	hogy	jelöljék	meg	a	jelképezi 
szót. Kérdezd meg, hogy tudják-e, mit jelent. Elolvastat-
hatod velük a Mózes 6:63-at, illetve a jelképez szó ma-
gyarázatát	a	tanulói	kézikönyv	75.	oldalán.	Kérd	meg	
őket, hogy húzzanak alá a magyarázatban kulcsszava-
kat, például: megjelenít, emlékeztetőként, emblémái, és 
oktassanak.

•	 Szerintetek	miért	használ	az	Úr	népe	tanításához	
jelképeket, vagyis szimbólumokat?

•	 Miért	hasznos	számunkra	ennek	a	tanítási	módszer-
nek az ismerete?

•	 Ti	milyen	jelképeit	látjátok	Jézus	Krisztusnak	a	
szentírásokban? Saját életetekben? A titeket körül-
vevő világban?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi	11:4–7-et!	Biztasd	őket,	hogy	húzzák	alá	azokat	
a fontos igazságokat, amelyeket Nefi bizonyságából 
tanulnak	Jézus	Krisztusról!	Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	
alkossanak párokat! Kérd meg őket, hogy hasonlítsák 

össze, ki mit jelölt meg a Szabadítót illetően! Azután 
kérd meg a tanulópárokat, hogy beszéljék meg a követ-
kező kérdéseket:

•	 E	Jézus	Krisztusról	szóló	kijelentések	közül	melyek	
számotokra a legfontosabbak? Miért?

Olvassátok el az osztállyal a 2 Nefi 11:8-at! Magyarázd 
el, hogy ez a vers bevezeti Ésaiás szavait.

•	 E	vers	értelmében	miért	osztotta	meg	velünk	Nefi	
Ésaiás szavait?

Magyarázd	el,	hogy	a	2 Nefi	12–24	és	27	Ésaiás	szavait	
tartalmazza. Nefinek a Szabadítóról tett bizonysága a 
2 Nefi 11-ben felkészít minket arra, hogy megkeressük 
Ésaiás	tanításaiban	Jézus	Krisztus	jelképeit.	Nefi	bi-
zonysága arra is felkészít minket, hogy megértsük, mit 
tanított Ésaiás az Úr utolsó napi munkájáról.

Tégy bizonyságot Ésaiás Mormon könyvében található 
tanításairól!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	nézzék	meg,	mi-
ként változtathatják meg életüket ezeket a tanítások, és 
segíthetnek nekik az utolsó napok nagyszerű esemé-
nyeire való felkészülésben.

2 Nefi 12–14. Isten ítéletet és békességet hoz az 
utolsó napokban
Óra előtt készítsd el a következő táblázatot a táblán 
vagy kiosztmányon! Írd be a szentírás-utalásokat, a 

ÍTÉLET ÉS BÉKESSÉG

2 Nefi 12:5; 13:1–15 2 Nefi 13:16–26 2 Nefi 14:2–6

„Jákób	háza”

Izráel	háza,	Júdát	és	Jeruzsálemet	is	
beleértve	(lásd	2 Nefi	13	fejléce)

	1.	Éhínség	(13:1)

	2.	Vezetők	és	tiszteletre	méltó	em-
berek	eltávolítása	(13:2–4)

	3.	Egymás	iránti	tiszteletlenség	
(13:5)

	4.	Jeruzsálemet	lerombolják	(13:8)

	5.	Júda	elesik	(13:8)

	6.	A	gonoszok	és	az	igazlelkűek	elnye-
rik	tetteik	jutalmát	(13:9–11)

	7.	Az	Úr	megítéli	őket	(13:13–15)

„Sion	leányai”

Olyan	egyháztagok,	akik	kevélyek	és	
világiasak	lettek

	1.	„Felfedi	szemérmüket	az	Úr”	
(13:17;	a	Biblia	angol	nyelvű	kia-
dása	Ésaiás	3:17	a	lábjegyzeténél	
kifejti,	hogy	ez	a	héber	kifejezés	azt	
jelenti:	„megszégyeníti	őket”)

	2.	Az	Úr	elveszi	azokat	a	dolgokat,	
amelyekkel	ékesítették	magukat	
(13:18–24)

	3.	Férfiak	halnak	meg	háborúban	
(13:25)

	4.	Az	emberek	elhagyatottakká	vál-
nak	(13:26)

„Akik	megmenekültek”

Izráel	házának	igazlelkű	tagjai	a	millen-
niumi	napon

	1.	Csodálatosak	és	dicsőségesek	
lesznek	(14:2)

	2.	A	föld	gyümölcse	kiváló	lesz	nekik	
(14:2).

	3.	Szentnek	neveztetnek	(14:3)

	4.	Az	Úr	lemossa	szennyüket	(14:4)

	5.	Az	Úr	oltalommal	és	menedékkel	
áldja	meg	őket	(14:5–6)
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szentírásokban található csoportoknak adott neveket 
(idézőjelben), valamint az egyes csoportok dőlt betűs 
jellemzését, de a válaszokat (a számozott listákat) ne 
írd be! Hagyj helyet minden oszlopban, ahová írhatsz!

Magyarázd el, hogy az osztály most megvizsgálja e 
három	csoport	tetteinek	következményeit.	Bár	a	cso-
portok jellemzése szimbolikus nyelvezettel történik, 
általában véve be lehet azonosítani őket Ésaiás leírá-
sai, valamint Nefi 2 Nefi 25–26 és 28–30-ban található 
szövegmagyarázata alapján. Amikor Ésaiás a 2 Nefi 
12–13-ban	Jákób	házához	szól,	akkor	a	korabeli	és	az	
utolsó	napokban	élő	Izráel	házának	egészéhez	beszél.	
Sion leányairól szóló próféciájában az egyház azon 
tagjaira utal, akik kevéllyé és világiassá váltak. Amikor 
azokról beszél, „akik megmenekültek” (2 Nefi 14:2), 
akkor	Izráel	házának	azon	tagjaira	utal,	akik	Jézus	
Krisztus engesztelése és saját igazlelkűségük által meg-
menekülnek a gonoszokat sújtó ítéletektől.

Oszd ketté az osztályt! Egyik felétől kérd azt, hogy vizs-
gálják meg a 2 Nefi 12:5-öt és a 13:1–15-öt, másik felé-
től pedig azt, hogy vizsgálják meg a 2 Nefi 13:16–26-ot! 
Az első csoportot kérd meg, hogy azonosítsák be a 
Jákób	házát	érő	ítéleteket,	a	második	csoportot	pedig	
kérd meg, hogy azonosítsák be a Sion leányait érő 
ítéleteket.	Mutass	rá,	hogy	Sion	leányai	Jákób	házához	
tartoznak, azonban ezek a versek külön említik őket. 
Miután elegendő időt hagytál nekik, kérd meg az egyes 
csoportokat, hogy a megfelelő fejlécek alá sorolják fel, 
mit találtak! (A harmadik oszlop kitöltésére később 
kerül sor.) A 38. oldalon található táblázat ad néhány 
lehetséges választ.

Miután a tanulók átnézték a 2 Nefi 13-at, kérj meg egy 
tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 14:2–6-ot! (A tanulók 
lehet, hogy megkérdezik, hogy a 2 Nefi 14:1 a többne-
jűségről szóló prófécia-e. Magyarázd el, hogy az egy 
férfira jutó hét asszony egy arányszámot mutat, mely 
2 Nefi 13:25-ben leírt háború következménye, nem a 
többnejűség gyakorlatának visszaállítása.) Határozzátok 
meg az osztállyal, milyen áldásokat élvez majd a 2 Nefi 
14:2–6-ban említett nép! Kérd meg a tanulókat, hogy 
sorolják fel ezeket az áldásokat a táblázat harmadik 
oszlopában, amint az a 38. oldalon látható.

Tegyél fel néhányat – vagy akár az összeset – a követ-
kező kérdések közül, hogy segíts a tanulóknak ma-
gukra vonatkoztatni ezeket a próféciákat:

•	 Ésaiás	azt	mondta,	hogy	Jákób	háza	többek	között	
azért szenved el ilyen borzalmas következményeket, 
mert földjük „tele van bálványokkal” (2 Nefi 12:8). 
Milyen formái vannak ma a bálványimádásnak? (Pél-
dákért lásd Rómabeliek 1:25; Hélamán 6:31.)

•	 Ésaiás	jövendölt	róla,	milyen	áldások	érik	azokat,	
„akik	megmenekültek	Izráelből”	(2 Nefi	14:2),	és	
azokat, akiknek szennyét lemosta az Úr (lásd 2 Nefi 
14:4). Milyen szempontból hasonlít megmenekülés-
hez a kísértés legyőzése? Hogyan segít minket az Úr 
abban, hogy megmeneküljünk?

•	 Nefi	szerint	Ésaiás	szavai	segíthetnek	népének,	hogy	
„felemelhesse szívét, és örvendezhessen minden 
ember miatt” (2 Nefi 11:8). Mit láttok a 2 Nefi 12–14-
ben, ami örvendezésre késztethet minket?

•	 Ésaiás	prófétált	Sion	azon	leányairól,	akik	megenge-
dik, hogy legyőzze őket a világ. Hogyan védekezhe-
tünk a világias magatartás ellen az életünkben?

•	 A	millennium	mely	áldásait	élvezhetjük	már	most is?

•	 Hogyan	segíthetnek	nekünk	Ésaiás	szavai,	amikor	
fontos döntéseket hozunk az életünkben? Hogyan 
segíthetnek nekünk Ésaiás szavai az utolsó napok 
veszélyes időszakaiban élni?

Tegyél bizonyságot arról, hogy miként segít nekünk 
Ésaiás	üzenete	felkészülni	Jézus	Krisztus	második	eljö-
vetelére! Segíts a tanulóknak megérteni, hogy nem kell 
félni	az	utolsó	napok	eseményeitől	(lásd	1 Nefi	22:17)!	
Biztonság	és	békesség	van	a	parancsolatok	betartásá-
ban és abban, ha hallgatunk az Úr szavára.

2 Nefi 12:1–3; 15:13–30. Ésaiás megjövendölte, 
hogy az Úr zászlót emel, hogy összegyűjtse 
Izráelt
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 15:13-at! 
Magyarázd	el,	hogy	Izráel	gyermekei	fizikailag	más	nem-
zetek fogságába kerültek, amikor elutasították az Urat.

•	 Milyen	szempontból	hasonlított	fogsághoz	Izráel	
lelki állapota?

•	 Hogyan	tesznek	minket	foglyokká	a	bűneink?	Ho-
gyan szabadulhatunk ki ebből a fogságból?
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Miután	Ésaiás	leírja	Izráel	hitehagyásának	néhány	
következményét, konkrét figyelmeztetésekkel szolgál. 
Olvasd fel az osztálynak a 2 Nefi 15:18–23-at! Ma-
gyarázd el, hogy ebben a részben Ésaiás többször is 
elismétli a jaj szót, amely bánatra és szenvedésre utal. 
Amikor olvasás közben a jaj szóhoz érsz, mindig tarts 
egy	kis	szünetet!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	jelöljék	meg	
ezt a szót, valamint a bánathoz és szenvedéshez vezető 
körülményeket leíró kulcsfontosságú kifejezéseket!

•	 Milyen	tetteket	és	viselkedésmódokat	említ	a	2 Nefi	
15:20–25, amelyek miatt az Úr haragszik népére?

•	 Mit	tehetünk	annak	elkerüléséért,	hogy	olyanokká	
váljunk, mint a 20–23-as versekben leírt emberek?

Ésaiás megjövendölte, hogy az Úr zászlót emel, hogy 
összegyűjtse	Izráelt.	Írd	fel	a	táblára	a	Noah	Webster	
által összeállított, 1828-ban kiadott An American Dic
tionary of the English Language című értelmező szótár 
következő meghatározását:

Zászló:	„gyülekezésre	szólító	vagy	
		figyelemfelhívó 	jelzés”

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 15:26-ot!

•	 Hogyan	vonatkozik	ez	a	zászló	Izráel házára?

Elolvastathatod a tanulókkal a tanulói kézikönyv 
80–81.	oldalán	található	kijelentést	Joseph	Fielding	
Smith elnöktől.

Ésaiás megjövendölte, hogy az emberek a zászlót látva 
„gyorsan, hamar jönnek” majd. Kérj meg egy tanulót, 
hogy	olvassa	fel	a	2 Nefi	15:27–29-et,	ahol	Ésaiás	leírja,	
hogyan történik mindez. Olvastasd el a tanulókkal 
 LeGrand Richards elder magyarázatát a tanulói kézikönyv 
81. oldalán, hogy segíts nekik megérteni ezt a próféciát!

•	 Miként	láttátok	ennek	a	próféciának	a	beteljesedését	
a saját életetekben? Családtagjaitok és barátaitok éle-
tében?

•	 Mit	tehetünk,	amivel	segíthetjük	ennek	a	próféciának	
a folyamatos beteljesedését?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 12:2–3-at!

•	 Érzéseitek	szerint	ezek	a	versek	hogyan	kapcsolód-
nak ahhoz a próféciához, mely szerint az Úr zászlót 

emel	Izráel	összegyűjtésére?	(Segíthetsz	a	tanulóknak	
megválaszolni ezt a kérdést azzal, hogy elolvastatod 
velük LeGrand Richards elder kijelentését a tanulói 
kézikönyv 76.	oldalán.	Az	idézetet	a	mellékelt	DVD	
A  is tartalmazza).

Olvasd	fel	Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008),	az	
egyház 15. elnökének kövekező kijelentését (az idéze-
tet a mellékelt DVD B  is tartalmazza):

„A Salt Lake templom felszentelése óta Ésaiás e 
szentírását… úgy értelmeztük, hogy az az Úr e 
szent házára vonatkozik. A felszentelése óta pedig 
az egész világon valóban egyre többen mondják 
erről	a	helyről:	»Jertek	menjünk	fel	az	Úr	hegyére,	
Jákób	Istenének	házához,	hogy	megtanítson	min-
ket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein.«

Hiszek abban és bizonyságot is teszek róla, hogy 
ennek az egyháznak az a küldetése, hogy a népek 
zászlaja legyen, és a világ világossága. Óriási, min-
dent magába foglaló megbízást kaptunk, ami elől 
nem hátrálhatunk meg, és nem is fordulhatunk el. 
Elfogadjuk ezt a megbízást és eltökéltek vagyunk, 
hogy	elvégezzük	azt,	és	Isten	segedelmével	meg	is	
tesszük” (lásd Liahóna, 2003. nov. 82.).

•	 Hogyan	teljesítik	be	az	utolsó	napi	templomok	a	
2 Nefi 12:2–3 próféciáját?

•	 Milyen	tekintetben	segítenek	a	templomok	abban,	
hogy az egyház „zászló[ként álljon] a nemzeteknek”?

2 Nefi 16. Ésaiás elhívást kap, hogy prófétaként 
szolgáljon
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 16 
fejlécét! Kérd meg őket, hogy azonosítsák be a fejezet 
eseményeit! Fel is írhatod a táblára a következőket:

Ésaiás	látja	az	Urat. 1–4. vers

Ésaiás	bűnei	megbocsáttatnak. 5–7. vers

Ésaiás	elhívást	kap,	hogy	
figyelmeztessen,	bűnbánatot	
hirdessen	és	prófétáljon.

8–13. vers
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 16:8-at! 
Ezután kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el maguk-
ban	az	Ábrahám	3:27-et!

•	 Milyen	jelentőséget	tulajdonítotok	annak,	hogy	
Ésaiás ugyanazokat a szavakat használta itt, mint 
amelyeket a Szabadító mondott a halandóság előtti 
tanácsban?

Hangsúlyozd ki Ésaiás elhívásának fontosságát, valamint 
azt, hogy milyen helyet foglal el a többi próféta között, 
azzal,	hogy	megosztod	a	következő	kijelentést	Jeffrey R.	
Holland eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Ésaiás minden szempontból az Ószövetség leg
kiemelkedőbb messiási prófétája, így az ő hangja 
a legáthatóbb ebben a feljegyzésben. Minden 
más óvilági tanúnál többet látott, írt és prófétált a 
Szabadítónak az idők delén, majd pedig az utolsó 
napokban történő eljöveteléről. Minden más óvi-
lági prófétánál többször idézik az Újszövetségben, 
a Mormon könyvében, a Tan és a szövetségekben, 
valamint a korabeli feljegyzésekben, például a 
holt-tengeri tekercseken. […]

Ésaiás	nevéből	is	kitűnik	(»Jehova	megszabadít«,	
avagy »az Úr a szabadulás«), hogy születésétől 
fogva – pontosabban már a születése előtt – fel lett 
készítve arra, hogy bizonyságot tegyen a Messiás-
ról, tanúbizonyságot téve Krisztus istenségéről már 
Krisztus első és második eljövetele előtt is” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon	[1997],	75–76, 77–78).

•	 Mit	tanított	Holland	elder	Ésaiás	életének	és	szolgá-
latának jelentőségéről?

•	 Minek	a	megtételére	lett	előre	elrendelve Ésaiás?

Tegyél	bizonyságot	Ésaiás	azon	elhívásáról,	hogy	Isten	
prófétája volt!
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Bevezetés
Ésaiás figyelemre méltó kinyilatkoztatások sorozatán 
keresztül tudomást szerzett a Szabadító születéséről és 
második eljöveteléről, a földön uralkodó állapotokról 
az utolsó napokban, a millennium alatt beköszöntő 
békességről és örömről, valamint az ellenség végső 
kudarcáról. Ezek „a zsidók közötti prófétálás módjá[n]” 
(2 Nefi 25:1) leírt kinyilatkoztatások az Ésaiás napja-
iban	bekövetkezendő	eseményekről	is	szóltak.	Bár	a	
kinyilatkoztatások segítenek nekünk, hogy értsük az 
Ésaiás idejében uralkodó állapotokat, hozzásegítheted 
a tanulókat ahhoz, hogy azok utolsó napi jelentőségére 
összpontosítsanak. Olvasásukkor teljesen biztosak lehe-
tünk abban, hogy üzeneteket hordoznak számunkra az 
utolsó napokban – figyelmeztetéseket, illetve a békes-
ség és a remény üzenetét.

Néhány tan és tantétel
•	 Jézus	Krisztus	avégre	született,	hogy	a	Békesség	Her-

cegeként	uralkodjon	(lásd	2 Nefi	17–18;	19:1–7).

•	 A	gonoszok	el	fognak	pusztulni	a	második	eljövetel-
kor (lásd 2 Nefi 19:8–21; 20).

•	 Sátán	szembenállása	Istennel	végül	kudarcot	vall	
(lásd 2 Nefi 24).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 17–24. Ésaiás prófétált a Szabadító 
születéséről és második eljöveteléről
Kérd meg a tanulókat, hogy nyissák ki a szentírásai-
kat	a	2 Nefi	17-nél!	Magyarázd	el,	hogy	a	2 Nefi	17–24	
olyan próféciákat tartalmaz, amelyeket Ésaiáson ke-
resztül adott az Úr. Ezek a próféciák Ésaiás napjaira és 
az utolsó napokra is vonatkoznak. Segíts a tanulóknak 
megérteni ezt az elvet, kérd meg őket, hogy olvassák 
fel a tanulói kézikönyv 83–84. oldalán a következőket: 
a	11.	fejezet	bevezetése,	2 Nefi	17–24	áttekintése	és	
háttere, valamint Dallin H. Oaks elder kijelentése.

Segíts a tanulóknak megérteni Ésaiás próféciáinak 
utolsó napi vonatkozásait. Kérd meg őket, hogy olvas-
sák	el	a	2 Nefi	17–24	fejezeteinek	fejléceit	(tájékoztat-
hatod a tanulókat arról, hogy a Mormon könyvében a 
fejezetek	fejléceit	Bruce R.	McConkie	elder	írta	a	Tizen-
két	Apostol	Kvórumából).	Biztasd	őket,	hogy	húzzanak	
alá	Jézus	Krisztus	születéséről	és	második	eljöveteléről	

11. fejezet
2 Nefi 17–24

szóló próféciákkal kapcsolatos dolgokat! Kérd meg a 
tanulókat, hogy minden fejezet fejlécében keressenek 
legalább egy ilyen dolgot, és mondják el, mit találtak! 
Válaszaik között lehetnek a következők:

	1.	Jézus	Krisztus	meg	fog	születni	(17. fejezet).

	2.	Botlást	okozó	kő	lesz	a	gonoszok	számára	(18. fejezet).

	3.	A	Békesség	Hercege	lesz	(19. fejezet).

 4. A gonoszok el fognak pusztulni a második eljövetel-
kor (20. és 23. fejezet).

	5.	Az	Úr	zászlót	emel	Izráel	összegyűjtésére	
(21. fejezet).

 6. A millenniumban minden ember dicsérni fogja az 
Urat (22. fejezet).

	7.	Az	összegyűjtött	Izráel	nyugalmat	és	békességet	
élvez a millennium idején (24. fejezet).

Tegyél bizonyságot a Szabadító születéséről és második 
eljöveteléről, valamint az utolsó napokban zajló nagy-
szerű munkájáról!

2 Nefi 17–18; 19:1–7. Jézus Krisztus avégre 
született, hogy a Békesség Hercegeként 
uralkodjon
Kérd meg a tanulókat, hogy soroljanak fel minél több 
leíró	megnevezést	Jézus	Krisztusról!	Válaszaikat	írd	fel	
a	táblára.	Biztathatod	őket,	hogy	fussák	át	a	Kalauz	a	
szentírásokhoz 105–110. oldalait, és nézzék meg, milyen 
sok	megnevezése	és	szerepköre	van	Jézus		Krisztusnak.	
A tanulók válaszait követően kérd meg őket, hogy 
olvassák	el	a	2 Nefi	17:14-et!	Írd	hozzá	a	táblán	lévő	
felsoroláshoz az Immánuel megnevezést, vagy karikázd 
be, ha már ott van! Kérdezd meg a tanulókat, hogy tud-
ják-e, mit jelent ez a megnevezés. Ha senki nem tudja 
a jelentését, akkor kérd meg őket, hogy olvassák el az 
Immánuel szó meghatározását a szentíráskalauzban 
vagy a tanulói kézikönyv 85. oldalán!

•	 Mit	jelent	az	Immánuel megnevezés?

Ennek a próféciának további jelentőséget ad az, amit 
a Máté 1:18–25-ben találunk az Újszövetségben. Kérd 
meg a tanulókat, hogy olvassák el ezt a részt!

•	 Hogyan	teljesedett	be	Ésaiásnak	az	Immánuelről	
szóló próféciája?
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2 Nefi 17–24

•	 Mikor	láttátok	életetekben	annak	valóságát,	hogy	az	
Úr	Immánuel,	vagyis	„velünk	az Isten”?

2 Nefi	19:6–7	az	egyik	legismertebb	prófécia	a	Sza-
badítóról. Olvasd fel az osztálynak ezt a részt! Mutass 
rá,	hogy	a	6. versben	öt	megnevezése	található	Jézus	
Krisztusnak!

Írd fel a táblára ezt az öt megnevezést! Oszd öt cso-
portra az osztályt! Minden csoportnak add ki feladat-
ként az egyik megnevezés tanulmányozását! Kérd meg 
őket, hogy beszéljék meg egymással, hogyan töltötte 
be	ezeket	a	szerepeket	Jézus	Krisztus	a	földi	szolgálata	
során, hogyan tölti be most, és hogyan tölti majd be 
a millennium idején! Kérd meg az egyes csoportokat, 
hogy jelöljenek ki szóvivőt, aki az osztály számára 
összefoglalja, mire jutottak!

•	 Milyen	hatással	lehet	az	életmódunkra	annak	tudata,	
hogy	Jézus	Krisztus	betölti	ezeket	a	szerepeket?

Ha az idő engedi, kérd meg a tanulókat, hogy tanulják 
meg kívülről a 6. verset!

Mesélj a tanulóknak a Szabadító iránt érzett szerete-
tedről, és arról, hogy milyen áldásokat kapsz Őmiatta 
nap mint nap! A tanulókat is megkérheted, hogy osszák 
meg ezzel kapcsolatos érzéseiket!

2 Nefi 19:8–21; 20. A gonoszok el fognak 
pusztulni a második eljövetelkor
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el (újra) a 2 Nefi 
20 fejlécét! Ez a fejezet Ésaiás Asszíria pusztulásáról 
szóló próféciáját tartalmazza, amely már be is telje-
sedett (lásd Kalauz a szentírásokhoz: „Asszíria”, 11.). 
Ésaiás nemcsak Asszíria pusztulását jövendölte meg, 
hanem a gonoszok elpusztítását is az utolsó napokban. 
Emlékeztesd a tanulókat, milyen fontosak a jelképek 
az ősi próféciák megértéséhez (lásd a kézikönyv 10. 
fejezetét)!

Magyarázd	el,	hogy	Ésaiás	napjaiban	Izráel	háza	két	
királyságból	állt.	Júda	és	Benjámin	törzse	–	Jeruzsálem	
városának székhelyével – alkotta az egyik királyságot, 
amelyet	Júdaként	ismerünk.	Ésaiás	ebben	a	királyság-
ban élt. A többi tíz törzs alkotta az északi királyságot, 
Síkhem városának székhelyével az akkori Samáriában. 
Őket	Izráel	királyságaként	ismerjük.	Efraimként	is	
utalunk rájuk, a köztük található meghatározó csoport 

miatt. Ebben az időben egyre hatalmasabb lett az 
assszír	királyság.	(Lásd	Kalauz	a	szentírásokhoz,	97.	
és	114.	oldal,	„Izráel	tíz	elveszett	törzse”,	illetve	„Júda	
királysága” alcím.)

Írd fel a táblára a következő címeket és szentírás-uta-
lásokat, de az egyes oszlopokba ne írd be a számozott 
válaszokat!

Izráel királysága
2 Nefi	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Asszíria
2 Nefi	20:5–15

	1.	Kevélység	(19:9–10)

	2.	Nem	keresik	az	Urat	
(19:13)

	3.	Képmutatás	és	gonosz	
cselekedetek	(19:17)

	4.	Önzés	és	kapzsiság	
(19:19–20)

	5.	Elfordulás	a	szegények-
től	és	a	szűkölködőktől	
(20:2)

	1.	Mások	elpusztításá-
nak	vágya	(20:7)

	2.	Bálványimádás	
(20:11)

	3.	Kevélység	–	„magas	
pillantás”	és	kérkedés	
(20:12–14)

	4.	Nem	ismerik	el	Isten	
hatalmát	(20:15)

Oszd két csoportra az osztályt! Az egyik csoportot kérd 
meg, hogy vizsgálják meg az első oszlopban lévő ver-
seket,	és	keressék	ki,	milyen	bűnei	voltak	Izráel	király-
ságának! A másik csoportot kérd meg, hogy vizsgálják 
meg a második oszlopban lévő verseket, és keressék ki 
az asszírok bűneit! Miután elég időt hagytál nekik, kérj 
meg tanulókat, hogy írják fel válaszaikat a táblára! Fent 
megadtunk néhány lehetséges választ.

Magyarázd	el,	hogy	bő	200	évnyi	gonoszság	után	Izráel	
királyságának tíz törzsét meghódították az asszírok, akik 
a nép nagy részét fogságba hurcolták Asszíriába. Ez az a 
tíz törzs, akiket a tíz elveszett törzsként ismerünk.

Az asszírok is elszenvedték gonoszságuk következmé-
nyeit.	Bár	hatalmas	nép	voltak,	soha	nem	tudtak	stabil	
kormányzatot kialakítani, és végül leigázták őket a 
médek és a babilóniaiak.

Utalj vissza a táblán lévő táblázatra! Tedd fel a következő 
kérdéseket, hogy segíts a tanulóknak megérteni Ésaiás 
prófétai figyelmeztetéseinek utolsó napi jelentéstartalmát:

•	 Ma	hogyan	nyilvánulnak	meg	ezek	a vétkek?
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11. fejezet

•	 Hogyan	tudunk	ellenállni	ezeknek	a	rossz	
 hajlamoknak?

Segíts a tanulóknak megérteni, milyen következményei 
lesznek ezeknek a vétkeknek az utolsó napokban – 
jelölj ki hat tanulót a következő versek felolvasására: 
2 Nefi	20:16,	17,	23,	26,	33,	34.	Kérd	meg	a	többi	tanulót,	
hogy kövessék a szentírásaikban az elhangzottakat, és 
jelöljék meg a megjövendölt ítéletekről szóló szavakat!

•	 Milyen	csapások	érik	majd	az	Úr	rendelése	szerint	
az utolsó napokban a gonoszokat? (Éhínség, égés, 
ostor, pusztítás, félelem, kivágás vagy ledöntés, 
királyságok bukása.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 
20:20–22-t! Ezután hívd fel a tanulók figyelmét a 
„támaszkodnak” kifejezésre a 20. versben!

Magyarázd el, hogy itt a támaszkodik szó azt jelenti: azt 
tekinti alapnak, abban bízik. Ugyanez a tanuló olvassa 
fel megint a 20–22-es verseket úgy, hogy e kifejezések 
valamelyikével helyettesíti a „támaszkodik” szót!

•	 Hogyan	segít	nektek	ez	a	magyarázat	jobban	érteni	
ezeket a verseket?

•	 Mit	tanít	Ésaiás	a	gonoszság	kerüléséről	és	a	bekö-
vetkező ítéletektől való megmenekülésről?

•	 Mit	bocsátott	rendelkezésünkre	napjainkban	az	Úr,	
hogy segítsen nekünk Őreá „támaszkod[ni]”?

2 Nefi 21. Isai törzse, vesszeje és gyökere
E fejezet hasznos szövegmagyarázatáért lásd a Tan és 
a szövetségek 113. szakaszát és a tanulói kézikönyv 
89–90. oldalait!

2 Nefi 22. A millennium a békesség és az öröm 
ezeréves időszaka lesz
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el (újra) a 2 Nefi 
22. fejezetének fejlécét, amely elmagyarázza, hogy ez 
a fejezet a millenniumról szól! Ez a fejezet a hála két 
kifejezésmódjáról is ír. A tanulók olvassák el magukban 
a 2 Nefi 22-t!

•	 A	4–6-os	versek	szerint	mit	mondanak	majd	az	igaz-
lelkűek a millennium idején?

Mutass rá, hogy bár nagy felfordulással járó események 
előzik meg a második eljövelt (lásd T&Sz 45:33, 39–42; 
88:87–91;	133:49),	utána	az	emberek	mégis	dicsérni	
fogják az Urat jóságáért és szerető kedvességéért (lásd 
2 Nefi 22:1–2; T&Sz 133:40–52).

•	 Az	1–2.	versek	szerint	mit	tesz	az	Úr,	ami	miatt	az	
emberek dicsérni fogják Őt a millennium idején?

Tegyél bizonyságot a közeledő millennium valóságáról 
és arról, hogy miként tekinthetünk örömteli várakozás-
sal erre az időszakra!

2 Nefi 24. Sátán szembenállása Istennel végül 
kudarcot vall
Rajzold fel a táblára a következő táblázatot, de még ne 
írd be a második oszlopba kerülő állításokat:

2 Nefi 24 Mit tesz az Úr:

1.	vers Irgalmaz	a	népének.

2.	vers Megígért	földjeikre	viszi	népét.

3.	vers Nyugalmat	ad	népének	a	bánattól,	a	
félelemtől	és	a	rabságtól.

5.	vers Véget	vet	a	gonoszok	hatalmának.

A tanulók olvassák el magukban a 2 Nefi 24:1–8-at, és 
nézzék meg, milyen dolgokat tesz meg az Úr a népéért 
az utolsó napokban! Miután elegendő időt hagytál ne-
kik, beszéljétek meg a verseket – kérd meg a tanulókat, 
hogy mondják el, mit találtak! A tanulók észrevételeit írd 
fel a táblára! Fent megadtunk néhány lehetséges választ.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 24:12–
20-at, és nézzék meg, végül mi lesz Lucifer sorsa!

•	 Ésaiás	próféciája	szerint	mi	történik Sátánnal?

•	 Milyen	hozzáállás	miatt	lett	Sátán	kivetve	a	halandó-
ság előtti világból?

Mondd el, milyen hálás vagy azért a tudásért, hogy az 
Úr győzedelmeskedni fog, Sátán erőfeszítései pedig 
kudarcot vallanak! Tanulókat is megkérhetsz rá, hogy 
tegyenek bizonyságot.
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2 Nefi 25–27

Bevezetés
Ésaiás írásainak idézése után (lásd 2 Nefi 12–24) Nefi 
saját ihletett szövegmagyarázatát is rendelkezésünkre 
bocsátotta. Nefi Ésaiás próféciáival kapcsolatos meg-
látásait három csoportba foglalhatjuk össze. Először 
is	megerősítette,	hogy	Jézus	Krisztus	a	szabadulás	
egyedüli forrása. Másodszor, a következő nagy gonosz-
ságokra figyelmeztette utolsó napi olvasóit: kevélység, 
papi mesterkedés és titkos összeesküvések. Harmad-
szor, egy további próféciát idézett Ésaiástól, kiemelve 
Jézus	Krisztus	evangéliumának	visszaállítását	és	a	
Mormon könyve előkerülését. A tanulók Nefi tanításait 
tanulmányozva meg fogják látni, hogyan tesz bizony-
ságot a Mormon könyve a Szabadító küldetéséről, és 
miként kínál ellenszert az utolsó napok gonoszságaira.

Néhány tan és tantétel
•	 Csakis	Jézus	Krisztus	által	jő	szabadulás	(lásd	2 Nefi	

25:19–30).

•	 A	kevélység,	a	titkos	összeesküvések	és	a	papi	
mesterkedések sokak számára botlást okozó kövek 
lesznek az utolsó napokban (lásd 2 Nefi 26:20–31).

•	 Az	utolsó	napokban	„bámulatos	művet	és	csodát	
tesz”	az	Úr	(lásd	2 Nefi	27).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 25:1–8. A prófétálás lelke világossá teszi 
az evangéliumi igazságokat
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi 25:1–8-at, és keressenek benne olyan dolgokat, 
melyek segíthetnek megérteni Ésaiás próféciáit! Miután 
elegendő időt hagytál nekik, kérd meg a tanulókat, 
hogy mondják el, mit találtak! Válaszaikat felírhatod a 
táblára. A válaszok között lehetnek a következők:

	1.	Az	Ésaiás	napjaiban	élő	zsidók	közötti	prófétálás	
módjának	megértése	(lásd	1.	vers).

	2.	Az,	ha	rendelkeznek	a	prófétálás	lelkével	(lásd	4.	vers).

	3.	Ha	az	Ésaiás	napjaiban	élő	zsidók	módján	tanítják	őket	
(lásd	5.	vers).

	4.	Az	Ésaiás-korabeli	Jeruzsálem	környékén	található	
térségek	ismerete	(lásd	6.	vers).

	5.	Ha	olyan	időszakban	él	valaki,	amikor	beteljesülőben	
vannak	Ésaiás	próféciái	(lásd	8.	vers).

12. fejezet
2 Nefi 25–27

Mutass rá, hogy talán nem minden egyháztag szá-
mára adatnak meg a fenti felsorolás 1., 3. és 4. pontjai. 
Azonban mindenki részesülhet a prófétálás lelkében, 
és mivel az utolsó napokban élünk, megfigyelhetjük 
Ésaiás	próféciáinak	fokozatos	beteljesedését.	Bár	talán	
nem mindegyik a szemünk láttára történik, tudhatjuk, 
hogy az Ésaiás által megjövendölt események körülöt-
tünk zajlanak.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 25:4-et, 
majd	egy	másikat,	hogy	olvassa	fel	a	Jelenések	19:10-et!

•	 Hogyan	határozza	meg	a	prófétálás	lelkét	a	Jelenések	
19:10?

Ha felírtad a táblára a tanulók listáját, írd hozzá: Jézus 
bizonyságtétele. Javasold,	hogy	a	tanulók	írják	oda	a	Je
lenések 19:10 utalást a szentírásaik margójára, a 2 Nefi 
25:4 mellé!

•	 Szerintetek	miért	értik	jobban	Ésaiás	próféciáit	azok,	
akiknek	bizonyságuk	van	Jézus	Krisztusról?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	Ésaiás	próféciáinak	tanulmá-
nyozása közben keressenek utalásokat a Szabadítóra és 
az Ő engesztelő áldozatára!

2 Nefi 25:19–30. Csakis Jézus Krisztus által jő 
szabadulás
Fussák át a tanulók a 2 Nefi 25:19–30-at, és nézzék 
meg, hányszor szerepel benne a Krisztus szó! Kérdezd 
meg az osztályt, hogy tudja-e valaki, mit jelent ez a szó. 
Ha senki nem tudja, akkor kérd meg a tanulókat, hogy 
nézzék	meg	a	Kalauz	a	szentírások	„Jézus	Krisztus”	
bejegyzését, és olvassák el az első mondatot.

•	 Milyen	szempontból	tükrözi	a	Krisztus megnevezés 
a Szabadító küldetését?

Oszd	meg	a	következő	kijelentést,	amelyben	Gary J.	
Coleman elder a Hetvenektől bizonyságot tesz a  
Szabadító központi helyen álló, fontos szerepéről az 
életünkben:
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12. fejezet

„Isten	nagyszerű	terve	gondoskodott	számunkra	
egy Szabadítóról. Minden felelősségre vonható 
egyén követ el bűnt, és a halandóság végén át kell 
haladnia	a	halál	élményén.	Isten	tehát	elküldte	
Jézus	Krisztust,	hogy	a	tervet	betöltvén	segítsen	ne-
künk	a	bűn	és	a	halál	legyőzésében.	Jézus	a	mi	Sza-
badítónk és Megváltónk. Értünk hozott engesztelő 
áldozatán keresztül segít nekünk a bűn bűnbánat 
és keresztelkedés általi legyőzésében. Feltámadása 
által mindenki számára lehetővé teszi a halál és a 
sír	legyőzését.	Van	hitünk,	hogy	kövessük	Jézust	és	
hasonlóbbá váljunk Hozzá. Ó, mennyire szeretjük 
barátunkat,	az	Úr	Jézus	Krisztust,	akié	az	egyetlen	
»név az ég alatt, …amely által meg lehet szabadítani 
[minket]«	[2 Nefi	25:20].	Tudom,	hogy	Jézus	megsza-
badít minket a bűn és a halál következményeitől” 
(Liahóna, 2000. júl. 34.).

Kérd meg a tanulókat, hogy csendben tanulmányozzák 
a 2 Nefi 25:23–30-at, és nézzék meg, milyen dolgo-
kat jelentett ki és tanított Nefi a Szabadítóról. Miután 
elegendő időt hagytál, kérd meg a tanulókat, hogy 
alkossanak párokat, és hasonlítsák össze, mit találtak 
ezekben a versekben. Kérj meg minden tanulót, hogy 
válasszon ki egyet a Nefi által elmondottak közül, és 
mondja el, miért fontos!

Amikor a tanulópárok befejezték a beszélgetést, irá-
nyítsd vissza figyelmüket a 26. versre!

•	 Nefi	azt	tanította,	hogy	kegyelem	által	szabadíta-
nak meg minket, „mindaz után, amit meg tudunk 
tenni”. Mi mindent foglal magában a „mindaz”? 
(Lásd például Móziás 4:29–30; Alma 24:11; T&Sz 
58:26–27   .)

•	 Hogyan	segítette	Nefi	és	hogyan	segítették	mások	a	
gyermekeiket	abban,	hogy	Jézus	Krisztusra	összpon-
tosítsanak?

•	 Milyen	módokon	tehetjük	meg,	hogy	„Krisztusról	
beszélünk, Krisztusban örvendezünk, [és] Krisztusról 
prédikálunk”?

•	 Hogyan	tanulhatunk	a	Szabadítóról	és	alkalmazhat-
juk életünkben az engesztelés tantételeit?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek arról, milyen 
áldásokat kaptak életükben, amikor a szabadulás for-
rásaként ismerték el a Szabadítót. Ha gondolod, te is 
bizonyságot tehetsz erről.

2 Nefi 26:20–31. A kevélység, a titkos 
összeesküvések és a papi mesterkedések sokak 
számára botlást okozó kövek lesznek az utolsó 
napokban
Rajzold fel a táblára a következő táblázatot, de ne írd 
be a versszámok alá tartozó szavakat és kifejezéseket:

Gonoszság az utolsó napokban – 2 Nefi 26

20–21. vers 22.	vers 29–30.	vers

kevélység,	irigy-
kedés,	viszály,	
rosszindulat

titkos	össze-
esküvések

papi	mesterke-
dések

Oszd három csoportra az osztályt! Minden csoportnak 
jelölj ki ezek közül egy-egy részt! Kérd meg a csoporto-
kat, hogy mindegyik vizsgálja meg a kijelölt verset vagy 
verseket, és keresse ki, mit mondott Nefi, mely bűnök 
lesznek általánosak az utolsó napokban! Amikor a cso-
portok megtalálják a Nefi által leírt bűnöket, a fentiek-
nek megfelelően írd fel válaszaikat a táblára!

Segíts a tanulóknak megérteni, mit jelent a papi mester
kedés	kifejezés.	Javasold,	hogy	nézzék	át	Nefi	erre	vonat-
kozó meghatározását a 2 Nefi 26:29–31-ben! M. Russell 
Ballard	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumának	tagja	kije-
lentését is elolvashatják a tanulói kézikönyv 98. oldalán 
(az idézetet a mellékelt DVD A  is tartalmazza).

Utasítsd mindhárom csoportot, hogy vizsgálják meg újra 
a verseiket, és azonosítsák be, milyen tettek és viselke-
désmódok erednek az egyes vétkekből! Miután ele-
gendő időt hagytál, kérj meg minden csoportból egy-egy 
tanulót, hogy írja fel a táblára, mire jutott a csoportja!

•	 Érzésetek	szerint	miért	utálatosak	az	Úr	szemében	
ezek a vétkek?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	legyőzzük	az	ebben	a	
próféciában elénk tárt gonosz dolgokat? Milyen 
tanácsokat kaptunk utolsó napi prófétáktól, amelyek 
segíthetnek nekünk hithűnek maradni?
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2 Nefi 25–27

2 Nefi 27. Az utolsó napokban „bámulatos művet 
és csodát tesz” az Úr
Óra előtt készítsd el az alábbi táblázatot a táblán vagy 
kiosztmányon! A harmadik oszlopban felsorolt informá-
ciókat ne írd bele!

Utasítsd	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	2 Nefi	27	
fejlécét! Magyarázd el, hogy ebben a fejezetben van az 
utolsó napi visszaállítás egyik legfigyelemreméltóbb 
próféciája: a Mormon könyve előkerüléséről szóló 
jövendölés. Azt is magyarázd el, hogy a 2 Nefi 26 és 
27	sok	olyan	részletet	tartalmaz,	amely	nem	található	
meg Ésaiás próféciájának bibliai feljegyzésében. Ezek 
a további részletek vagy visszaállítják az ésaiási szöve-
get, vagy Nefi fűz hozzá ihletett megjegyzéseket ahhoz, 
amit Ésaiás tanított. Segíts a tanulóknak meglátni ezeket 
a további részleteket, hívd fel figyelmüket a táblázatra! 
Kérd meg őket, hogy hasonlítsák össze az Ésaiás 29 
verseit	a	2 Nefi	26	és	27	megfelelő	verseivel!

Miközben a tanulók a verseket hasonlítják, biztasd 
őket, hogy azonosítsák be, milyen igazságok találhatók 
a	2 Nefi	26	és	27-ben	a	Mormon	könyve	előkerüléséről,	
amelyek	az	Ésaiás	29-ben	nincsenek	benne!	Javasold,	
hogy emeljék ki ezeket az igazságokat a Mormon 
könyvükben! Miután elegendő időt hagytál nekik, be-
széljék meg a tanulók, hogy mit találtak! Válaszaikat a 
táblára is felírhatod. A táblázat harmadik oszlopában a 
lehetséges válaszok találhatók.

Ésaiás 29 2 Nefi 26–27 További igazságok a Mormon könyvében

1–3 semmi

semmi 27:1 A	prófécia	az	utolsó	napokban	teljesedik	be.

4–5 26:15–18 A	„porból”	jövő	szavakat	Nefi	leszármazottai	és	fivérei	leszármazottai	írják.

6–10 27:2–14 A	könyvet	átadják	egy	embernek	(Joseph	Smithnek),	aki	később	átadja	azt	egy	
másik	embernek	(Martin	Harrisnek).	Három	tanú	láthatja	a	könyvet.	Mások	is	
tanúbizonyságot	tesznek	majd	a	műről.

11–12 27:15–23 További	részletek	arról,	hogy	ezeket	a	szavakat	elviszik	a	tanultaknak	(lásd	
még	Joseph	Smith	története	1:63–65).

13–24 27:24–35 2 Nefi	27:24–25	nyilvánvalóvá	teszi,	ki	beszél	éppen.

•	 Hogyan	erősíti	meg	ez	az	ősi	prófécia	a	Mormon	
könyvéről és az Úr egyházának visszaállításáról való 
bizonyságotokat?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	2 Nefi	27:25–
26-ot!

•	 Mit	mondott	Ésaiás,	mit	tesz	meg	népéért	az	Úr	az	
utolsó napokban?

•	 Milyen	szempontból	része	a	Mormon	könyve	annak	
a „bámulatos mű[nek] és csod[ának]”, amelyre ma 
világszerte sor kerül?

Segíts a tanulóknak megválaszolni ezt a kérdést azzal, 
hogy megkéred őket, hogy olvassák el a következő 
verseket:	2 Nefi	27:29–30,	33–35;	28:2.	Kérd	meg	őket,	
hogy jelöljék meg, milyen áldások származnak a Mor-
mon könyve előkerüléséből!

•	 Mit	láttok,	hogyan	teljesednek	be	ma	ezek	az	ígére-
tek és áldások?

•	 Hogyan	vehetünk	még	jobban	részt	abban,	hogy	má-
sokat is hozzásegítsünk ezen áldások elnyeréséhez?

Magyarázd el, hogy a következő órára felkészítő olvas-
mányban Nefi tovább prófétál majd a Mormon köny-
véről, többek között arról is, hogy miként fogadják a 
világban egyesek a könyvet. Oszd meg bizonyságodat 
a Mormon könyve előkerüléséről!
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13. fejezet

Bevezetés
A 2 Nefi 28–30-ban Nefi leírja az utolsó napok néhány 
kihívással teli körülményét. Miközben a 2 Nefi 28-ban 
található szavaiból tanítasz, segíthetsz a tanulóknak 
a „hiábavaló és bolond tanok” – vagyis olyan világi 
hatások és magatartások – felismerésében, amelyek 
kihatnak a hitükre. Amikor Nefi próféciájából tanítasz, 
mely a 2 Nefi 29-ben található, és megmutatod, hogyan 
kapcsolódik	mindez	Ésaiás	2 Nefi	27-ben	találató	pró-
féciájához, a tanulók felfedezhetik, milyen módokon 
segíthetnek másoknak elfogadni a Mormon könyvét 
egy	másik	tanúbizonyságként	Jézus	Krisztusról.	Végül	
a 2 Nefi 30 lehetőséged ad neked és tanulóidnak arra, 
hogy megbeszéljétek, milyen körülmények uralkodnak 
majd a millennium idején. Segíts, hogy a tanulók meg-
lássák az Úr szövetséges népére váró jutalmakat!

Néhány tan és tantétel
•	 Az	utolsó	napokban	sokakat	meg	fognak	téveszteni	

a hamis tanok (lásd 2 Nefi 28).

•	 A	Mormon	könyve	a	Bibliához	csatlakozva	bizonysá-
got	tesz	arról,	hogy	az	Úr	Isten	(lásd	2 Nefi	29).

•	 Engedelmesség,	bűnbánat	és	Jézus	Krisztusba	vetett	
hit által válhatunk az Úr szövetséges népévé (lásd 
2 Nefi 30:1–8).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 28. Az utolsó napokban sokakat meg 
fognak téveszteni a hamis tanok
Kérd meg a tanulókat, hogy a 2 Nefi 28 tanulmányo-
zása közben alaposan gondolják át, hogyan kapcsolód-
nak egymáshoz a hamis tanok és a kevélység!

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot:

2 Nefi	28:1–8 2 Nefi	28:9–16

2 Nefi	28:17–24 2 Nefi	28:25–32

13. fejezet
2 Nefi 28–30

Oszd négy csoportra az osztályt! Minden csoportnak 
add ki feladatul a táblán felsorolt szentírásrészek egyi-
kének tanulmányozását és megbeszélését! Kérd meg 
a csoportokat, hogy azonosítsák be azokat a hamis 
tanokat, amelyek Nefi próféciái szerint gyakoriak lesz-
nek az utolsó napokban. Miután elegendő időt hagytál 
nekik, utasítsd a csoportokat, hogy sorolják fel a táblán 
a szentírásrészükben felfedezett hamis tanításokat. A 
következő kérdések segítséget nyújthatnak neked a 
beszélgetés levezetésében:

•	 Mi	a	gond	ezekkel	a	tanításokkal?

•	 Szerintetek	mi	teszi	sokak	számára	oly	vonzóvá	eze-
ket a tanításokat? Mit tehetünk azért, hogy ellenáll-
junk az ilyen tanításokban rejlő kísértéseknek?

Magyarázd el, hogy Nefi figyelmeztetett az utolsó napi 
kevélységre.	Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	fussák	át	a 7–
16. verseket, és keressék ki belőlük a kevélység szót, 
illetve más olyan szavakat és kifejezéseket, melyek a 
kevélységet jellemzik!

•	 Milyen	szavakat	és	kifejezéseket	találtatok?	Mit	taní-
tanak ezek a szavak és kifejezések a kevélységről? 
Miért oly veszélyes bűn a kevélység?

•	 Hogyan	lehetünk	„alázatos	követői	Krisztusnak”?	
(Lásd 2 Nefi 28:14.)

•	 Mit	sugallnak	Sátán	módszereiről	a	20–22-es versek?

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy miként erősíthet 
meg minket a Mormon könyve azon hamis tanításokkal 
szemben, amelyekkel az utolsó napokban találkozunk!

2 Nefi 29. A Mormon könyve a Bibliához 
csatlakozva bizonyságot tesz róla, hogy  
az Úr Isten
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át újra a 2 Nefi 
27-et,	ideértve	a	fejezet	fejlécét	is!	Kérj	meg	egy	tanulót,	
hogy olvassa fel a 2 Nefi 29:1–2-t!

•	 Milyen	hasonlóságokat	láttok	a	2 Nefi	27	és	a	2 Nefi	
29 között?

Győződj meg róla, hogy a tanulók felismerik: a 2 Nefi 
29-ben Nefi olyan témák kifejtését folytatja, amelyeket 
a	2 Nefi	27-ben	Ésaiás tanított.

•	 Milyen	szempontból	„bámulatos	mű”	(2 Nefi	29:1)	a	
mai világban a Mormon könyve?
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2 Nefi 28–30

•	 Szerintetek	mit	jelent	az,	hogy	az	Úr	„visszahozza…	
nép[ét]” (2 Nefi 29:1)? Hogyan használja fel ehhez az 
Úr a Mormon könyvét?

•	 Hogyan	süvítenek	el	a	Mormon	könyve	szavai	„a	
föld széléig” (2 Nefi 29:2)? (Felhívhatod a tanulók fi-
gyelmét	Ezra	Taft	Benson	elnök	és	Gordon B.	Hinck-
ley elnök kijelentésére a tanulói kézikönyv 105–106. 
oldalain.	Benson	elnök	kijelentését	a	mellékelt	DVD	
A  is tartalmazza.)

Magyarázd el, hogy a Mormon könyvét „bámulatos” 
körülményei és céljai ellenére sokan nem fogadják el 
a világban. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 
2 Nefi 29:3-at!

Magyarázd el, hogy ezen fejezet hátralevő része az Úr 
szava	azokhoz,	akik	azt	mondják,	hogy	a	Biblia	Isten	
minden szavát tartalmazza. Kérd meg a tanulókat, hogy 
önállóan	vagy	párokban	olvassák	el	a	2 Nefi	29:7–14-
et, és jelöljék be a szentírásaikban, hogy mit mutat 
meg a világnak a Mormon könyve előkerülése! Miután 
elegendő időt hagytál, kérd meg a tanulókat, hogy 
mondják el, mit találtak! Válaszaik között lehetnek a 
következők:

	1.	Isten	minden	nemzetben	megemlékezik	gyermekei-
ről,	és	minden	népnek	elküldi	szavát	(lásd	7.	vers).

 2. Az embereknek nem szabadna zúgolódniuk, amikor 
többet kapnak az Úr szavából (lásd 8. vers).

 3. Az Úr minden nemzetnek ugyanazokat a szavakat 
mondja (lásd 8. vers).

 4. Az Úr mindig ugyanaz, és kedve szerint szól (lásd 
9. vers).

 5. Az embereknek nem szabadna azt feltételezniük, hogy 
a	Biblia	az	Úr	minden	szavát	tartalmazza,	vagy	hogy	
az Úr nem íratott le további szavakat (lásd 10. vers).

 6. Az Úr minden népnek minden nemzetben megpa-
rancsolja szavai feljegyzését (lásd 11. vers).

	7.	Az	Úr	az	általa	megíratott	könyvekből	fogja	megí-
télni a nemzeteket (lásd 11–12. vers).

 8. Az utolsó napok három szentírás-tanúja lesz a 
Biblia,	a	Mormon	könyve,	és	Izráel	elveszett	törzse-
inek feljegyzése (lásd 13. vers; jegyezd meg, hogy 
további tanúk között van a Tan és a szövetségek, a 

Nagyértékű gyöngy, valamint az utolsó napi próféták 
tanításai).

 9. A minden nemzettől eredő szentírások együttesen 
megmutatják	majd,	hogy	az	Úr	Isten	(lásd	14.	vers).

•	 Mi	érint	meg	titeket	az	Úr	válaszaiból	ezekben	a	
versekben? Mikor láttátok már szavainak igazságát?

•	 Hogyan	használhatnátok	fel	a	2 Nefi	29-et	arra,	hogy	
eloszlassátok az emberek aggodalmait a Mormon 
könyvével kapcsolatban?

Ha helyénvaló, akkor hívj meg az órára visszatért 
misszionáriusokat, hogy meséljenek olyan élményeik-
ről, amikor érdeklődőkkel megismertették a Mormon 
könyvét! Magyarázd el, hogy mesélhetnek olyan élmé-
nyekről is, amikor az emberek készségesen elfogadták 
a könyvet, és olyanokról is, amikor az emberek eluta-
sították vagy nehezükre esett elfogadni azt. Kérdezd 
meg ezektől a visszatért misszionáriusoktól, hogy mit 
tanultak ezekből a tapasztalatokból. Te is mesélhetsz 
egy olyan élményről, amelyben részed volt, és elmond-
hatod, mit tanultál.

2 Nefi 30:1–8. Engedelmesség, bűnbánat és 
Jézus Krisztusba vetett hit által válhatunk az Úr 
szövetséges népévé
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi 30:1–2-t!

•	 Nefi	szerint	mit	kell	tennie	valakinek	azért,	hogy	az	
Úr szövetséges népéhez tartozzon?

•	 Szerintetek	miért	van	szükség	bűnbánatra,	amikor	
szövetségeket kötünk az Úrral? Szerintetek miért 
szükséges	hinnünk	Jézus	Krisztusban?

Kérj meg hat tanulót, hogy olvassák fel versenként a 
2 Nefi 30:3–8-at! Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzék 
meg, milyen ismeretek állíttatnak vissza Nefi utódainak 
és a zsidóknak az utolsó napokban. (Rámutathatsz, 
hogy a 2 Nefi 30:1–8-ban Nefi ugyanazokat az ember-
csoportokat említi, amelyeket Moróni is megemlít a 
Mormon könyve címlapján: a nemzsidókat, a zsidókat 
és a lámánitákat.)

•	 Szerintetek	hogyan	segítenek	ezek	az	ismeretek	újra	
a	szövetségbe	gyűjteni	a	szétszórt Izráelt?

•	 A	8.	vers	szerint	hol	van	az	Úr népe?
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13. fejezet

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	segítsünk	másoknak	szövet-
ségeket kötni az Úrral és betartani azokat?

2 Nefi 30:9–18. A millennium alatt Sátánnak nem 
lesz hatalma az emberek szíve felett
Nefi próféciája szerint a Szabadító millenniumi ural-
kodása előtt a földön nagy megosztottság lesz a nép 
között. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 
30:9–10-et! A Tan és a szövetségek 63:54-et is elolvas-
tathatod a tanulókkal.

•	 Jelenleg	milyen	bizonyítékát	látjátok	annak,	hogy	
egyre nő a gonoszság és az igazlelkűség közötti 
megosztottság?

Magyarázd el, hogy a 2 Nefi 30:12–15-ben Nefi meg-
ismétli Ésaiás egyik próféciáját a millenniumról (lásd 
2 Nefi 21:6–9). Azután túltekint Ésaiás próféciáján, és 
további részleteket is leír. Kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel a 16–18-as verseket! Hívd fel a tanulók 
figyelmét az ígéretre, mely szerint „a Sátánnak már 
nem lesz hatalma az emberek gyermekeinek szíve 

felett, hosszú ideig”. Ezután kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel az 1 Nefi 22:26-ot!

•	 Miért	nem	lesz	Sátánnak	hatalma	az	emberek	
szíve felett?

Olvasd fel a következő kijelentést Spencer W. Kimball 
elnöktől (1895–1985), az egyház 12. elnökétől:

„Amikor Sátán egy bizonyos otthonban megkötöz-
tetik – amikor Sátán egy bizonyos életben meg-
kötöztetik –, akkor abban az otthonban, abban az 
életben már el is kezdődött a millennium” (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball	[1982], 172).

Tegyél bizonyságot a Kimball elnök által tanított tanté-
telről! Kérd meg a tanulókat, hogy csendben gondolják 
át, mit tehetnek azért, hogy elkezdjenek részesülni a 
millennium áldásaiban!
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2 Nefi 31–33

Bevezetés
A népnek szóló utolsó üzenetében Nefi Krisztus tanát 
tanította, „prófétálás[a] világossága szerint” (2 Nefi 
31:2).	Azt	tanította,	hogy	követnünk	kell	Jézus	Krisz-
tus példáját, meg kell bánnunk a bűneinket, meg kell 
keresztelkednünk, be kell fogadnunk a Szentlelket, 
és mindvégig ki kell tartanunk. Ezt a tant, „Krisztus 
tanát”,	Jézus	Krisztus	hangja	nyilatkoztatta	ki,	és	az	
Atya hangja erősítette meg (lásd 2 Nefi 31:12, 15). Nefi 
kijelentette, hogy Krisztus tanát követve örök életet 
kapunk (lásd 2 Nefi 31:20).

Üzenetét folytatva Nefi arra biztatott minket, hogy lak-
mározzunk Krisztus szavain (lásd 2 Nefi 32:3), nyerjük 
el a Szentlelket (lásd 2 Nefi 32:5), és mindig imádkoz-
zunk (lásd 2 Nefi 32:9). Nefi üzenetéből tanítva meg-
erősítheted a tanulókat abban, hogy ha a Szentlélek 
késztetései szerint élnek, akkor a Szentlélek „minden 
olyan dolgot meg fog mutatni [nekik], amit meg kell 
[tenniük]” (2 Nefi 32:5).

Nefi azzal a kéréssel fejezte be üzenetét, hogy 
higgyünk	Jézus	Krisztusban.	Azt	tanította,	hogy	ha	hi-
szünk Krisztusban, akkor készen állunk a szentírásban 
található szavainak befogadására (lásd 2 Nefi 33:10). 
Segíthetsz	a	tanulóknak	meglátni,	hogy	az	Úr	Jézus	
Krisztusba vetett hitük miként fokozza Krisztus szava-
inak megértését és megbecsülését, amikor az utolsó 
napi próféták által kapják meg azokat.

Néhány tan és tantétel
•	 Krisztus	tana	örök	élethez	vezet	(lásd 2 Nefi	31).

•	 Krisztus	szavai	és	a	Szentlélek	megtanítják	nekünk,	
mit kell tennünk (lásd 2 Nefi 32; 33:1–5).

•	 Akik	hisznek	Jézus	Krisztusban,	azok	Nefi	szavainak	
is hinni fognak (lásd 2 Nefi 33:3–15).

Javaslatok a tanításhoz
2 Nefi 31. Krisztus tana örök élethez vezet
Írd fel a táblára: Krisztus tana. Mutass rá, hogy Nefi ezt 
a kifejezést használja a 2 Nefi 31:2, 21-ben.

Oszd	meg	a	következő	kijelentést,	amelyben	Jeffrey R.	
Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejti, 
milyen egyszerű és közvetlen „Krisztus tana”, ahogyan 
azt a Mormon könyve tanítja:

14. fejezet
2 Nefi 31–33

„»Krisztus tana«, ahogyan azt Nefi pompás, össze-
foglaló	jellegű	prédikációjában	tanítja,	az	Úr	Jézus	
Krisztusba vetett hitre, bűnbánatra, alámerítéssel 
történő keresztelésre, a Szentlélek ajándékának 
elnyerésére és a mindvégig kitartásra összpontosít. 
[…] A Mormon könyvében »Krisztus tana« egyszerű 
és közvetlen. Csak az evangélium első tantétele-
ire összpontosít, és arra biztat, hogy tartsunk ki, 
legyünk állhatatosak és menjünk előre. Krisztus 
tanának hatása tulajdonképpen a tisztaságában és 
egyszerűségében rejlik. […]

Krisztus tana nem bonyolult. Mélységesen, cso-
dálatosan, egyértelműen világos és teljes” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon	[1997],49–50, 56).

Mondd el, hogy Nefi a 2 Nefi 31-ben Krisztus tanát ta-
nítja.

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák a 2 Nefi 
31:5–9-et, és keressék ki annak indokait, hogy miért 
keresztelkedett	meg	Jézus	Krisztus.	Írd	fel	a	táblára	
a tanulók válaszait. A felsorolás tartalmazhatja, hogy 
megkeresztelkedett minden igazlelkűség betöltéséért; 
hogy megalázkodjon az Atya előtt; hogy szövetséget 
kössön az engedelmességre; hogy belépést nyerjen a 
celesztiális királyságba; illetve hogy példát mutasson 
nekünk, amelyet követhetünk.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
2 Nefi 31:10–18-at. Kérd meg őket, hogy kutassák eze-
ket a verseket, és nézzék meg, mit tudnak meg belőlük 
a hitről, a bűnbánatról, a keresztelkedésről, a Szentlé-
lek ajándékáról és a mindvégig kitartásról. Mondd el, 
hogy Nefi tanításainak jelentésére is figyelniük kell, ne 
csak konkrét szavakat keressenek! Például a hit szó 
kikeresésén kívül keressenek példákat is a hitre.

Ha a tanulóknak már volt elég idejük az olvasásra és a 
gondolkodásra, segíts nekik megbeszélni, mit tanultak. 
Segíts nekik megérteni az ezekben a versekben említett 
tantételek és szertartások alapvető természetét azzal, 
hogy egyesével beszéltek a tantételekről és szertartá-
sokról.



56

14. fejezet

Győződj meg róla, hogy a tanulók értik: minden egyes 
tantételre és szertartásra szükségünk van ahhoz, hogy 
teljes mértékben megáldhasson minket az engesztelés. 
Ezek	a	tantételek	és	szertartások	alkotják	Jézus	Krisztus	
tanának alapját, mert szükség van rájuk ahhoz, hogy 
Őhozzá jöhessünk.

A tanulók beszélgetésének vezetéséhez használj fel néhá-
nyat – vagy akár mindet – a következő kérdések közül:

•	 Azon	indokok	mellett,	amelyekről	Jézus	keresztelé-
sét illetően olvastunk, miért van még szükségünk a 
keresztelkedésre? (A Szentlélek elnyerése végett [lásd 
12–14. vers], hogy bocsánatot nyerjünk a bűneinkre 
[lásd	17.	vers],	és	hogy	az	egyház	tagjaivá	váljunk	
[lásd	T&Sz	20:37].)

•	 E	verseket	kutatva	mit	tanultatok	a	hitről?	A	bűnbá-
natról? A keresztelkedésről? A Szentlélek ajándéká-
ról? A mindvégig kitartásról?

•	 Hogyan	kapcsolódik	az	első	tantételek	és	szertartá-
sok	mindegyike	Jézus	Krisztus	engeszteléséhez?

•	 Hogyan	vezetnek	el	Krisztus	tanának	egyes	pont-
jai a következőhöz? Hogyan vezet el például a hit 
a bűnbánathoz? Hogyan segít nekünk a Szentlélek 
mindvégig kitartani?

•	 Hogyan	kapcsolódnak	egymáshoz	mindezen	tantéte-
lek és szertartások?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a bűnbánat és a 
keresztelkedés nem jelent belépést a celesztiális király-
ságba. Rajtuk keresztül csupán az örök élethez vezető 
ösvényre lépünk rá. Kérd meg a tanulókat, hogy tanul-
mányozzák át a 2 Nefi 31:19–20-at, és nevezzék meg, 
mely tantételeket kell követnünk az örök élet elnyeré-
séhez.	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	emeljék	ki	ezeket	a	
tantételeket a szentírásaikban.

•	 Mit	kell	tennünk	a	bűnbánaton	és	a	keresztelkedé-
sen kívül azért, hogy örök életet nyerjünk?

•	 Mit	jelent	az	állhatatosság szó? Mi módon jellemzi 
ez a szó az örök élethez vezető ösvényen történő 
haladásunkat?

•	 Szerintetek	miért	követelménye	az	örök	életnek	az,	
hogy minden embert szeressünk?

•	 Hogyan	segít	a	2 Nefi	31:16	elmagyarázni	a	mindvé-
gig kitartás jelentését?

•	 Biztathatod	a	tanulókat,	hogy	tanulják	meg	kívülről	a	
2 Nefi 31:20-at.

Adj egy percet a tanulóknak, hogy átgondolhassák a 
következő	kérdést.	Javasold,	hogy	írják	le	maguknak	az	
erre a kérdésre adott válaszukat.

•	 Hogyan	követhetnéd	még	teljesebb	mértékben	a	
Szabadítót?

2 Nefi 31:19–20; 32:2–3. Lakmározzatok Krisztus 
szavain
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 
31:19–20-at és a 32:2–3-at.

•	 Mit	jelent	számotokra	az,	hogy	előre	törekedtek?	Mit	
jelent számotokra Krisztus szavain lakmározni? Hol 
találhatjuk Krisztus szavait?

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől:

„Krisztushoz kell jönnünk, és tökéletessé kell len-
nünk benne (lásd Moróni 10:32). »Megtört szívvel 
és töredelmes lélekkel« (3 Nefi 12:19) kell jön-
nünk, éhezve és szomjazva az igazlelkűséget (lásd 
3 Nefi 12:6). »Krisztus szaván lakmározva« (2 Nefi 
31:20) kell jönnünk, amint azt a szentírásokban, 
valamint felkentjei és az Ő Szent Lelke által meg-
kapjuk” (A Witness and a Warning [1988], 51).

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	Jézus	Krisztus	szavain	való	
lakmározás abban, hogy „tökéletesen ragyogó re-
ménységgel,	és	Isten	és	minden	ember	szeretetével”	
rendelkezzünk?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	a	szentírások	iránt	érzett	
szeretetünk a mindvégig kitartásban?

Robert D. Hales elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta, hogyan lakmározhatunk Krisztus szavain:

„Ha Krisztus szaván akarunk lakmározni, ta-
nulmányoznunk kell a szentírásokat, és el kell 
mélyednünk szavaiban azáltal, hogy elgondol-
kozunk rajtuk, és minden gondolatunk, minden 
cselekedetünk részévé tesszük azokat” (Liahóna, 
1999. jan. 16.).
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•	 Mit	tettetek	és	tesztek	azért,	hogy	jelentőségteljes	
élménnyé tegyétek a mindennapos   szentírás-tanul-
mányozást?

•	 Milyen	szempontból	váltak	lakomává	számotokra	a	
szentírások?

2 Nefi 32; 33:1–5. Krisztus szavai és a Szentlélek 
megtanítják nekünk, mit kell tennünk
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 32:3, 
5-öt. Mutass rá, hogy ezekben a versekben Nefi a 
lelki tudás két nagyszerű forrásáról tesz bizonyságot: 
Krisztus szavairól és a Szentlélekről. (Emlékeztetheted a 
tanulókat, hogy a 2 Nefi 32:3 szentírás-memoriter    .)

•	 Hol	olvashatjuk	vagy	hallhatjuk	Krisztus	szavait?	Ho-
gyan segítenek nekünk Krisztus szavai, hogy tudjuk, 
mit kell tennünk?

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	Szentlélek	tudni,	hogy	mit	
kell tennünk?

•	 Hogyan	kapcsolódnak	egymáshoz	Krisztus	szavai	és	
a Szentlélektől kapott útmutatás?

Írd fel a táblára az alábbi szentírás-utalásokat:

1 Nefi	11:1–6

T&Sz	76:15–21

T&Sz	138:1–11

Joseph	Smith	története	1:11–17

Mondd el, hogy ez csak néhány példa a Krisztus szavai 
és a Szentlélektől kapott útmutatás közötti kapcsolatra. 
Adj időt a tanulóknak, hogy csendben tanulmányozzák 
ezeket a verseket.

•	 Mit	tettek	ezek	a	próféták,	ami	elvezetett	oda,	hogy	
további kinyilatkoztatást kaptak az Úrtól? (Hangsú-
lyozd ki, hogy nemcsak lakmároztak a szentíráso-
kon, hanem el is gondolkoztak az igén. Lásd 1 Nefi 
11:1;	T&Sz	76:15–19;	138:1,	11;	Joseph	Smith	törté-
nete 1:12–13.)

•	 Hogyan	kapcsolódnak	össze	ezekben	a	kinyilatkozta-
tásokban Krisztus szavai és a Szentlélek késztetései?

•	 Szerintetek	miért	segít	nekünk	a	Szentlélek	készte-
téseinek elnyerésében az, ha lakmározunk Krisz-
tus szavain?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 2 Nefi 33:2-t. 
Hangsúlyozd ki, hogy ha az emberek megkeményítik a 
szívüket, akkor a Szentléleknek „nincs helye bennük”. 
Ezután kérd meg a tanulókat, hogy alkossanak párokat. 
Kérd meg a párokat, hogy olvassák el és beszéljék meg 
a	2 Nefi	32:4–9-et	és	a	33:1–3-at.	Biztasd	őket,	hogy	be-
széljenek arról is, hogyan készíthetik fel a szívüket arra, 
hogy a Szentléleknek helye legyen bennük. Elegendő 
idő után tegyél fel néhányat – vagy akár az összeset – a 
következő kérdések közül, hogy felmérd, mit értettek 
meg a tanulók:

•	 Miért	jár	időnként	küszködéssel	a	lelki	dolgok	áté-
lése és megértése?

•	 Mit	ígér	Nefi,	ha	követjük	e	versek	tanításait?

•	 A	2 Nefi	32:8	mely	szavai	sejtetik	az	ima	elhanyago-
lásának súlyosságát?

•	 Miért	fontos	imádkoznunk,	mielőtt	bármit	is	tennénk	
az Úrnak? (Lásd 2 Nefi 32:9.) Milyen áldásokban 
részesültetek, amikor követtétek ezt a tanácsot?

•	 Nefi	azt	mondta,	hogy	a	Szentlélek	üzeneteket	visz	
el „az emberek gyermekeinek szívébe” (2 Nefi 33:1). 
Ez mit jelent számotokra? (Elolvastathatod a tanu-
lókkal	David A.	Bednar	elder	kijelentését	a	tanulói	
kézikönyv 112. oldalán.)

2 Nefi 33:3–15. Akik hisznek Jézus Krisztusban, 
azok Nefi szavainak is hinni fognak
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 2 Nefi 33:4–5-
öt, és sorolják fel, milyen indokokat nevezett meg Nefi, 
miért jelentik majd szavai az erő forrását azoknak, akik 
olvassák őket. A felsoroltak között legyenek ott a követ-
kező indokok:

 1. Nefi szavai meggyőzik az embereket, hogy 
jót  tegyenek.

 2. Őseikről tanítják Lehi leszármazottait.

	3.	Jézus	Krisztusról	szólnak,	és	meggyőzik	az	embere-
ket, hogy higgyenek benne.

 4. Mindvégig kitartásra biztatják az embereket.

 5. Durván szólnak a bűn ellen.

Segíts a tanulóknak, hogy megértsék, milyen szerepe 
volt Nefinek – és minden prófétának – az emberek 
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meggyőzésében, hogy higgyenek Krisztusban; ehhez 
tedd fel a következő kérdéseket:

•	 Milyen	típusú	információkat	jegyzett	fel	Nefi	
azért, hogy meggyőzze az embereket: higgyenek 
 Krisztusban?

•	 Hogyan	segített	nektek	Nefi	szavainak	tanulmányozása	
abban, hogy közelebb akarjatok kerülni Krisztushoz?

•	 Mit	tesznek	a	mai	próféták	azért,	hogy	meggyőz-
zenek minket: higgyünk Krisztusban? (Kérd meg a 

tanulókat, hogy idézzenek fel a legutóbbi általános 
konferencián elhangzott tanácsokat.)

Fejezd be a tanítást azzal, hogy bizonyságot teszel Nefi 
szavairól. Kérd meg a tanulókat, hogy ők is tegyenek 
bizonyságot.
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Jákób 1–4

Bevezetés
„Miután először az Úrtól megkapt[a] a megbízatás[át]” 
( Jákób 1:17),	Jákób	figyelmeztette	a	nefitákat,	mily	
hatalmas gonoszság terjedt el közöttük: kevélység, a ja-
vak helytelen használata, valamint az erkölcsi tisztaság 
törvényének	megszegése.	Jákób	figyelmeztetett	ezekre	
a bűnökre, majd arra kérte népét: „béküljetek meg [az 
Atyával], Krisztusnak, az Ő Egyszülött Fiának engeszte-
lése	által”	( Jákób	4:11).

Ma a világban sokan buknak el ugyanazon kísértések 
miatt,	amelyek	elkerülésére	Jákób	a	nefitákat	biztatta.	
Ha	a	tanulók	megértik	és	alkalmazzák	Jákób	tanításait,	
erőre tesznek szert, hogy ellen tudjanak állni a kísértés-
nek. Ha érzik, amint a Lélek bizonyságot tesz ezekről a 
tanításokról, akkor felkészültebbek lesznek arra, hogy 
az Úr normái szerint éljenek.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	egyházi	vezetők	Istentől	kapott	felelőssége	az,	

hogy	figyelmeztessenek	a	bűnre	(lásd	Jákób	1:17–19;	
2:1–11).

•	 Mielőtt	a	gazdagságot	keresnénk,	keressük	Isten	
királyságát	(lásd	Jákób	2:12–21)!

•	 Az	Úr	gyönyörködik	az	erkölcsi	tisztaságban	(lásd	
Jákób	2:22–35;	3:1–14).

•	 „Miért	ne	beszéljünk	Krisztus	engeszteléséről?”	
( Jákób	4:1–15).

Javaslatok a tanításhoz
Jákób 1:17–19; 2:1–11. Az egyházi vezetők 
Istentől kapott felelőssége az, hogy 
figyelmeztessenek a bűnre
Olvasd	fel	Harold B.	Lee	elnök	(1899–1973),	az	egyház	
11. elnökének kövekező kijelentését (a mellékelt DVD 
A  is tartalmazza):

15. fejezet
Jákób 1–4

„Emlékszem egy megjegyzésre, amelyet Char-
les A. Callis [elder] tett nekem egy nap [a Tizenkét 
Apostol Kvórumából]. […] Azt mondta: »Tudod, 
szerintem a legfontosabb dolog, amit általános 
felhatalmazottként prédikálnunk kell, az nem a 
bűnbánat, hanem ami még ennél is fontosabb, 
meg kell tanítanunk, különösen a fiatalokat, de 
általában véve az egyház egészét is, a bűn rettene-
tes voltára, és arra, hogy milyen borzalmakat von 
magára az, aki elmerül benne«” (in Conference 
Report, Apr. 1956, 108).

Mondd el, hogy ma egy olyan prédikáció egyik részé-
ről	fogtok	beszélgetni,	amely	során	Jákób	bűnbánatra	
szólította a nefitákat. Olvassátok el a tanulókkal a 
Jákób	2:3–9-et.	Keressenek	olyan	szavakat	és	kifejezé-
seket,	amelyek	leírják,	milyen	érzések	voltak	Jákóbban	
aznapi feladatát illetően.

•	 Mi	keserítette	el	Jákób lelkét?

•	 Miért	érezte	Jákób	fontosnak	azt,	hogy	bűneikről	
beszéljen a nefitáknak?

Olvassák	el	a	tanulók	magukban	a	Jákób	1:17–19;	
2:2–3, 9–11-et. Arra is megkérheted őket, hogy olvassák 
el	Jákób	szavait	a	2 Nefi	9:48-ban.	Biztasd	őket,	hogy	
olvasás	közben	nézzék	meg,	miért	tanított	Jákób	bűn-
bánatot a népének annak ellenére, hogy milyen terhet 
jelentett számára ez a kötelesség. Utasítsd a tanulókat, 
hogy jelöljék meg, amit találnak, majd alkossanak 
párokat és mondják el egymásnak ezeket. Ha már 
mindenkinek lehetősége volt rá, hogy elmondja valaki-
nek, amit talált, kérj meg pár tanulót, hogy ossza meg 
ezeket az egész osztállyal. A válaszok között lehetnek a 
következők:

 1. Az Úr parancsolta meg neki ennek megtételét (lásd 
Jákób	1:17;	2:10–11).

	2.	Ez	része	volt	hivatása	felmagasztalásának	(lásd	Jákób	
1:18–19; 2:2).

 3. Nem akarta, hogy ő legyen felelős a nép bűneiért 
(lásd	Jákób	1:19;	2:2).
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 4. Nagy aggodalom súlya nehezedett rá népe lelkének 
jólétéért	(lásd	Jákób	2:3).

•	 Mi	gyakorol	rátok	hatást	Jákóbnak	a	bűnbánat	prédi-
kálására adott indokaiból? Miért?

Emlékeztesd a tanulókat, hogy a papsági vezetők a 
Szabadítót jelenítik meg, amikor bűnbánatra szólíta-
nak. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, miként 
reagálnak arra, amikor valamelyik helyi vezetőjük vagy 
egy általános egyházi vezető a bűnre és annak követ-
kezményeire figyelmeztet.

Jákób 2:12–21. Mielőtt a gazdagságot keresnénk, 
keressük Isten királyságát!
Írj fel a táblára valamilyen nagy pénzösszeget!

•	 Mit	tennétek,	ha	egy	nap	alatt	ilyen	sok	pénzt	költ-
hetnétek el?

Kérj meg pár tanulót, hogy írják fel a válaszaikat.

Mondd el, hogy a próféták mindig is figyelmeztettek 
annak veszélyeire, ha az igazlelkűség rovására keres-
sük	a	gazdagságot.	Jákób	szintén	figyelmeztette	erre	
prédikációjában a nefitákat. A tanulók olvassák el a 
Jákób	2:12–16-ot!

•	 Milyen	lelki	veszélyek	fenyegetnek	minket,	ha	jobban	
törekszünk a gazdagságra, mint az igazlelkűségre?

•	 Szerintetek	miért	vezethet	el	oda	a	kevélység	és	a	
vagyon helytelen használata, hogy nem bánunk ked-
vesen másokkal? Hogyan pusztíthatja el az emberek 
lelkét a kevélység?

E beszélgetés részeként felolvashatod David O. McKay 
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 118. oldaláról.

A	tanulók	olvassák	el	a	Jákób	2:17–20-at,	és	sorolják	fel	
a gazdagsággal szembeni hozzáállásunkat irányító alap-
elveket	(hívd	fel	a	figyelmüket,	hogy	a	Jákób	2:18–19	
szentírás-memoriter    ). Amikor a tanulók készen 
vannak, kérd meg őket, hogy osszák meg, mit írtak le. 
Válaszaikat felírhatod a táblára. Felsorolásaikban ott 
lehetnek a következő kijelentések:

Gondoljunk	a	testvéreinkre	úgy,	mint	magunkra	(lásd	
17.	vers).

Adjunk	bőkezűen	az	anyagi	áldásainkból	(lásd	17.	vers).

Mielőtt	a	gazdagságot	keresnénk,	keressük	Isten	
királyságát	(lásd	18.	vers).

Mielőtt	a	gazdagságot	keresnénk,	nyerjünk	reménysé-
get	Krisztusban	(lásd	19.	vers).

Tegyünk	jót	a	javainkkal	(lásd	19.	vers).

Ne	üldözzünk	másokat	azért,	mert	nekik	kevesebb	van,	
mint	nekünk	(lásd	20.	vers;	lásd	még	13.	vers).

Emlékeztesd a tanulókat a kérdésre, amelyet e tanítási 
javaslat elején tettél fel nekik: Mit tennétek, ha egy nap 
alatt ilyen sok pénzt költhetnétek el? A tanulók nézzék 
meg, mit írtak le válaszként, és gondolják át, vajon 
Jákób	tanításainak	függvényében	változtatnának-e	rajta.	
Kérd meg a tanulókat, hogy mindegyikük írjon egy rö-
vid bekezdést, amelyben összefoglalja, ő maga hogyan 
áll hozzá az anyagi javakhoz.

Mutass rá, hogy valószínűleg nem lesz olyan nap, 
amikor ilyen sok pénzt költhetünk, azonban az Úr arra 
kér minket, hogy legyünk nagylelkűek azzal, amink 
van	–	legyen	az	kevés	vagy	sok.	Javasold	a	tanulóknak,	
hogy	gondolják	át,	hogyan	követhetik	Jákób	tanácsát	
akkor is, ha az Úr soha nem áldja meg őket rendkívüli 
gazdagsággal.

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	vizsgálják	meg	a	Jákób	
2:20–21-et!

•	 Milyen	hatással	lehet	ez	a	tan	arra,	ahogyan	a	
pénzünket és egyéb anyagi javainkat használjuk? 
Hogyan befolyásolhatja ez a tan azt, ahogyan mások-
kal bánunk?

Jákób 2:22–35; 3:1–14. Az Úr gyönyörködik az 
erkölcsi tisztaságban
Írd fel a táblára: kezd bűnösen cselekedni és kezd egyre 
gonoszabb lenni.

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	Jákób	2:5-öt	
és 2:23-at. Segíts a tanulóknak megérteni, mire gondolt 
Jákób,	amikor	azt	mondta:	„bűnösen	cselekedni”,	illetve	
„egyre gonoszabb lenni”. Ehhez oszd meg a következő 
kijelentést Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol 
Kvórumából. Segíts a tanulóknak megérteni, mit tanít 
Oaks elder az erkölcstelenség bűneinek egyre súlyo-
sabbá válásáról.



61

Jákób 1–4

„A	nevét	viselő	könyv	második	fejezetében	Jákób	
elítéli a férfiakat – »paráznaságok« miatt (23., 
28. vers). […] Mik voltak ezek a visszataszítóan 
gonosz »paráznaságok«? Semmi kétség, néhányan 
már bűnösek voltak gonosz cselekedetek miatt. 
De	Jákób	nagyszerű	prédikációja	elsősorban	nem	
a már elkövetett gonosz cselekedetekre, hanem a 
fontolgatott gonosz cselekedetekre összpontosí-
tott.

Jákób	azzal	kezdte	beszédét,	hogy	elmondta	a	
férfiaknak: »eddig még engedelmesked[tek] az Úr 
szavának«	( Jákób	2:4).	Utána	viszont	elmondta,	
hogy ismeri gondolataikat, és kezdenek »bűnösen 
cselekedni, mely bűn nagyon utálatosnak tűnik… 
Istennek«	(5.	vers).	»Tanúságot	kell	tennem	nektek	
szívetek gonoszságát illetően« (6. vers) – tette 
hozzá.	Jákób	úgy	beszélt,	akárcsak	Jézus,	ami-
kor azt mondta: »Valaki asszonyra tekint gonosz 
kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal 
az ő szívében« (Máté 5:28; lásd még 3 Nefi 12:28; 
T&Sz 59:6; 63:16)” (in Conference Report, Apr. 
2005, 92; vagy Ensign,	May	2005,	87–88;	kiemelés	
az eredetiben).

Segíts az osztály tagjainak megérteni, hogy a hamis-
lelkű tetteket hamislelkű gondolatok előzik meg. Az 
erkölcstelenség bűnei nagyon ritkán fordulnak elő 
akkor, ha az egyének nem engedik meg magukban a 
hamislelkűség fokozatos növekedését.

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	Jákób	2:23–27-et.

•	 Hogyan	próbálták	meg	a	nefiták	igazolni	bűnös vol-
tukat?

•	 Szerintetek	miért	próbáljuk	meg	időnként	igazolni	
a bűnt?

Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy röviden magya-
rázza el az erkölcsi tisztaság törvényét.

Magyarázd el, hogy talán nem lesz részünk ugyanazon 
bűnök elkövetésére csábító kísértésben, amely bűnök 
ezeket a nefita férfiakat kísértették, de Sátán hason-
lóképpen minket is megpróbálhat megkísérteni és 
meggyőzni arról, hogy igazoljuk bűnös gondolatainkat 
és tetteinket. Segíts a tanulóknak megérteni az erkölcsi 

tisztaság törvényét és annak vonatkozását az életükre a 
következő idézetek segítségével. (Előre felírhatod eze-
ket egy plakátra, írásvetítő lapra, vagy kiosztmányra. 
Richard G. Scott elder kijelentését a mellékelt DVD B  
is tartalmazza.)

„Isten	megparancsolta,	hogy	csak	olyan	férfi	és	nő	
között használható a szent nemző erő, akik mint férj 
és feleség törvényes házasságot kötöttek” (A család: 
Kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.).

„Házasság előtt ne tegyetek semmi olyat, amivel 
gerjesztenétek ezeket az erőteljes érzelmeket, me-
lyeket csakis a házasság kötelékén belül juttathat-
tok kifejezésre. Ne csókolózzatok szenvedélyesen, 
ne feküdjetek egymásra, és – se ruhán keresztül, 
sem pedig anélkül – ne érintsétek meg egymás 
nemi szerveit, melyek testetek szent részei. To-
vábbá senkinek ne engedjétek meg, hogy ezt tegye 
veletek. Ne gerjesszétek ezeket az érzelmeket saját 
testetekben! (A fiatalság erősségéért	[2001]. 27.).

„Sátán megkísért, hogy elhiggyük: vannak a testi 
kapcsolatnak megengedhető szintjei, és semmi baj 
nem lesz, amennyiben a résztvevő felek, akik eze-
ket az erős érzelmeket ki akarják váltani, mindket-
ten beleegyeznek ebbe, és határok között tartják. 
Jézus	Krisztus	tanújaként	bizonyságot	teszek	arról,	
hogy ez teljesen téves elképzelés!

Sátán különösen azokat igyekszik megkísérteni, 
akik tiszta és szeplőtelen életet élnek, és rá akarja 
őket venni, hogy kísérletezzenek olyan maga-
zinok, videokazetták vagy filmek által, amelyek 
erős érzelmeket kiváltó képet adnak a testről. Fel 
akarja gerjeszteni a vágyat, amely először kísér-
letezgetést, majd nagyon hamar nemi kapcsolatot 
és tisztátalanságot eredményez” (Richard G. Scott, 
in Conference Report, Oct. 1994, 51; vagy Ensign, 
Nov. 1994, 38).

Miután a tanulók elolvasták Scott elder szavait, elol-
vastathatod velük a tanulói kézikönyv 120. oldalán 
található kijelentését is. Az idézetet a mellékelt DVD C  
is tartalmazza.
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•	 Richard G.	Scott	elder	tanításai	szerint	hogyan	kísért	
minket ma Sátán arra, hogy erkölcstelenek legyünk?

•	 Milyen	szempontból	fenyegeti	a	személyes	erkölcsi	
tiszaságot a pornográfia?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	Jákób	2:28-at!

•	 Szerintetek	miért	gyönyörködik	az	Úr	az	erkölcsi	
tisztaságban?

Olvasd	fel	az	osztálynak	a	Jákób	2:31–35-öt	és	3:10-et.	
Olvasás közben a tanulók nézzék és jelöljék meg az 
erkölcsi tisztaság törvénye megszegésének következ-
ményeit. Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit 
jelöltek meg. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a 
nemi erkölcstelenség nemcsak a bűnöket elkövető 
egyénben tesz kárt, hanem a családtagokra is pusztító 
hatást gyakorol.

•	 Hogyan	lehet	hatással	valakinek	az	erkölcstelen	vi-
selkedése a családjára? (A tanulók családi helyzetétől 
függően megkérdezheted, hogy a nemi erkölcstelen-
ség konkrétan milyen hatással lehet valaki házastár-
sára, gyermekeire, szüleire, testvéreire, illetve leendő 
házastársára és gyermekeire.)

Adj néhány percet a tanulóknak, hogy leírhassák az 
erkölcsi tisztaság törvénye szerinti élet mellett szóló 
személyes indokaikat. Kérd meg a tanulókat, hogy 
kötelezzék el magukat az Úr előtt arra, hogy továbbra 
is érdemesen élnek majd az e parancsolat betartásából 
eredő áldásokra. Tegyél bizonyságot az erkölcsi tiszta-
ság törvényének szent természetéről és a betartásából 
eredő örömről.

Jákób 4:1–15. „Miért ne beszéljünk Krisztus 
engeszteléséről?”
Rajzold fel a táblára a következő illusztrációt:

Ismeret-típusok

jó tudni

fontos tudni

feltétlenül	
tudni kell

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példákat olyan 
információkra, amelyeket „jó tudni”. (A válaszok között 
lehet olyasmi, mint sportesemények eredménye, vicces 
történetek, valamint érdekes, de lényegtelen tények.) 
Ezután kérd meg őket, hogy mondjanak példákat olyan 
információkra, amelyeket „fontos tudni”. (A válaszok 
között lehet olyasmi, mint matematikai képletek, kulcs-
fontosságú történelmi adatok, vagy mindennapjainkat 
befolyásoló jelen események.)

Mutass rá, hogy mivel a celesztiális királysában való fel-
magasztosulásra törekszünk, vannak olyan információk, 
amelyeket „feltétlenül tudni kell”. Kérd meg a tanulókat, 
hogy	olvassák	el	magukban	a	Jákób	4:4–12-t.	Olvasás	
közben jelöljék meg azokat a tanokat, amelyeket „fel-
tétlenül tudni kell”. Miután elegendő időt hagytál, kérd 
meg őket, hogy mondjanak néhány olyan tant, amelyet 
megjelöltek. Kérdezd meg tőlük, hogy szerintük miért 
rendkívül fontosak ezek a tanok.

•	 Mit	tanít	a	8.	és	a	10.	vers,	hogyan	ismerhetjük	
meg azokat a dolgokat, amelyeket feltétlenül tud-
nunk kell?
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Ha szükséges, segíts a tanulóknak meglátni, hogyan 
kapcsolódnak	az	általuk	megosztott	információk	Jézus	
Krisztus engeszteléséhez. Utalj a táblán lévő illusztráci-
óra, miközben megbeszélitek a következő kérdéseket:

•	 Szerintetek	miért	kell	feltétlenül	tudnunk	az	
 engesztelésről?

•	 Milyen	következményekkel	járhat	az,	ha	nem	látjuk	
be,	hogy	feltétlenül	tudnunk	kell	Jézus	Krisztus	éle-
téről és küldetéséről?

Jákób	említett	egy	olyan	népcsoportot,	akik	nem	
helyezték	életük	középpontjába	a	Jézus	Krisztust	illető	
tudást.	Olvassátok	el	a	Jákób	4:14-et!

•	 Szerintetek	mit	jelent	„a	célon	túl”	tekinteni?

További meglátásokkal is szolgálhatsz erről a kifeje-
zésről azzal, ha felkérsz egy tanulót, hogy olvassa fel a 
tanulói kézikönyv 122. oldaláról Neal A. Maxwell elder, 
a Tizenkét Apostol Kvóruma egykori tagjának szavait.

•	 Milyen	szempontból	válnak	vakká	az	emberek,	ha	a	
célon túl tekintenek?

•	 Jákób	szerint	mi	volt	a	„cél”,	amelyet	nem	láttak	meg	
a	zsidók?	(Lásd	Jákób	4:15.)

Tegyél ki a táblán lévő illusztráció mellé egy képet 
Jézus	Krisztusról.	Határozottan	jelentsd	ki,	hogy	a	
Szabadító és engesztelő áldozata áll Mennyei Atyánk 
nagyszerű boldogság-tervének középpontjában. Kérd 
meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	Jákób	4:15–16-
ot, és nézzék meg, milyen következményekkel jár, ha 
Jézus	Krisztuson	és	evangéliuma	központi	tanain	túl	
tekintünk.

Fejezd	be	a	tanítást	azzal,	hogy	felolvasod	a	Jákób	4:12-t.

•	 Milyen	módokon	beszélhetünk	„Krisztus	engesztelé-
séről”? Szerintetek mit jelent „tökéletes tudást” nyerni 
Krisztusról?

•	 Milyen	áldásokban	részesültetek,	amikor	a	
Szabadítóra és engesztelésének hatalmára 
összpontosítottatok?

Ha még nem tetted volna meg, tegyél bizonyságot 
Jézus	Krisztus	engeszteléséről!
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Bevezetés
Jákób	feljegyezte	Zénósnak	az	olajfáról	szóló	képle-
tes szavait, azt ábrázolva ezzel, hogy az Úr állandóan 
erőfeszítéseket	tesz	Izráel	házának	megmentésére	(lásd	
Jákób	5).	Az	allegória	tanításánál	kihangsúlyozhatod,	
hogy	az	Úr	„a	kezét	egész	nap	kinyújtja”	( Jákób	6:4),	
hogy megszabaduljunk.

Feljegyzésének	végén	Jákób	elmeséli	találkozását	
Séremmel, egy antikrisztussal. Ha a tanulóid látják, 
hogyan	állt	ellen	Jákób	Sérem	támadásainak	és	miként	
fedte fel Sérem fondorlatosságát, megtanulnak különb-
séget tenni igazság és tévedés között, és meg tudják 
erősíteni magukat a hamis elképzelésekkel szemben.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	Úr	soha	nem	hagyja	abba	megváltó	munkálkodá-

sát	(lásd	Jákób	5;	6:4–8).

•	 „Áldottak	azok,	akik	szorgalmasan	dolgoztak	a	sző-
lőskertjében”	(lásd	Jákób	5:75;	6:1–3).

•	 A	próféták	szavai	és	a	Szentlélek	útmutatása	segít	ne-
künk	ellenállni	a	hamis	tanításoknak	(lásd	Jákób	7).

Javaslatok a tanításhoz
Jákób 5; 6:4–8. Az Úr soha nem hagyja abba 
megváltó munkálkodását
Ahhoz,	hogy	hatékonyan	tudd	tanítani	a	Jákób	5-öt,	
ismerned kell a következő szentírás-részeket, ame-
lyek leírják, mit tett az Úr a szőlőskertben való négy 
látogatása	során:	 3–14.,	15–28.,	29–49.	és	50–77.	vers.	
Gondosan válaszd ki, melyik verseket fogjátok meg-
beszélni. A felkészülés során próbáld meg előre látni, 
milyen kérdései lehetnek a tanulóknak. Segítségért for-
dulj a tanulói kézikönyv 124. oldalán található ábrához 
és szövegmagyarázathoz. Ne felejtsd el, hogy a példá-
zatokhoz hasonlóan az allegóriák is számos jelentést 
hordozhatnak, ebből adódóan a tanulók más jelentés-
tartamokat is láthatnak, nem csak azokat, amelyeket az 
órán eléjük társz.

Mondd el, hogy ezen az órán a tanulók megvizsgálják 
és megbeszélik Zénósnak az olajfákról szóló allegóriá-
ját. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
a	Jákób	4:12–18-at.

16. fejezet
Jákób 5–7

•	 E	versek	szerint	miért	osztotta	meg	a	néppel	Jákób	
ezt	az	allegóriát?	Mit	mondott	Jákób,	milyen	rejtelme-
ket fed fel?

A	Jákób	5	tanítása	során	segíts	a	tanulóknak,	hogy	
meglássák	Istennek	a	gyermekei	megváltására	irá-
nyuló fáradhatatlan erőfeszítéseit. Oszd meg a tanulói 
kézikönyv	123.	oldalán	található	kijelentést	Jeffrey R.	
Holland eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából.

•	 Holland	elder	szerint	mi	az	allegória	jelentése?

•	 Mit	segít	nekünk	Holland	elder	megérteni	a	meg-
váltás munkájáról az allegóriában számos alkalom-
mal említett ásásból, trágyázásból, táplálásból és 
beoltásból?

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	fussák	át	a	Jákób	5:3–9-et,	
és azonosítsák be az allegóriában szereplő jelképeket. 
Segíts nekik megérteni ezeknek a jelképeknek a jelen-
tését azzal, hogy felhívod a figyelmüket a tanulói kézi-
könyv 124. oldalán található táblázatra. Kiosztmányként 
vagy kivetítve is használhatod a táblázatot, hogy a tanu-
lók az óra folyamán bármikor ránézhessenek.

Oszd négy csoportra az osztályt. Mondd el, hogy mind-
egyik csoport olyan verseket tanulmányoz, amelyek 
leírják, mit tett az Úr, amikor meglátogatta a szőlős-
kertjét. Kérd meg a tanulókat, hogy keressék ki, milyen 
erőfeszítéseket tett az Úr szőlőskertje megmentéséért, 
és nézzék meg, milyen evangéliumi tantételeket szűr-
hetnek le ezekből az erőfeszítésekből. Írd fel a táblára 
a következőket, helyet hagyva a tanulók válaszainak:

1. csoport

Jákób	5:3–14

2. csoport

Jákób	5:15–28

3. csoport

Jákób	5:29–49

4. csoport

Jákób	5:50–77
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Jákób 5–7

Miután minden csoportnak elég ideje volt a nekik 
kijelölt versek tanulmányozására, kérj meg mindegyik 
csoportból valakit, hogy írja fel a táblára, mit talált a 
csoportja.

Ha az idő engedi, tovább folytathatod a beszélgetést a 
következő kérdések egyikének – vagy akár mindkettő-
nek – a feltevésével:

•	 A	kert	ura	újra	és	újra	együtt	dolgozott	szolgáival	
fáinak megmetszésén, körülásásán és táplálásán. Mit 
árul	el	ez	arról,	ahogyan	Jézus	Krisztus	részt	vesz	
népének életében?

•	 Mit	árulnak	el	a	kert	urának	szavai	a	41.	és	47.	ver-
sekben az Úr népe iránti érzéseiről?

Rámutathatsz más olyan versekre is, amelyek szemlélte-
tik az Úr irántunk érzett szeretetét, például:

„Megmetszem, és körülásom, és táplálom, hogy… ne 
vesszen	el”	( Jákób	5:4).

„Elkeserít,	ha	elveszítem	ezt	a	fát”	( Jákób	5:7).

„Mit tegyünk a fával, hogy ismét megőrizhessem annak 
jó	gyümölcsét	saját	magamnak?”	( Jákób	5:33).

„Újra örömöm telhessen kertem gyümölcsében” 
( Jákób	5:60).

Rámutathatsz,	hogy	a	70–74.	vers	az	utolsó	napokban	
zajló misszionáriusi munka tantételeiről tanít:

 1. A világ népességéhez képest a misszionáriusok se-
rege	kicsi	(lásd	70.	vers).

 2. Az Úr munkájában veszünk részt, és Ő velünk dol-
gozik	(lásd	71.	vers).

 3. Az Úr királyságának munkásai csak akkor járnak 
sikerrel, ha megtanulnak minden dologban engedel-
meskedni	az	Úr	parancsolatainak	(lásd	72.	vers).

 4. A misszionáriusok elmenvén, szerte a világon sok jó 
embert	találnak	(lásd	73.	vers).

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	Jákób	6:4–8-at.

•	 Jákób	milyen	evangéliumi	tantételeket	hangsúlyozott	
ki, miután megtanította Zénós allegóriáját?

•	 Hogyan	mélyíti	el	az	Iránta	érzett	megbecsülésete-
ket annak tudata, hogy az Úr „egész nap kinyújtja [a 
kezét]”	( Jákób	6:4)?

Az előző tanítási ötlet alternatívájaként megmutathatod 
„Az olajfa-allegória” című videobejátszást (játékidő: 
14:33), a Book of Mormon DVD Presentations	7.	részét.	
E bejátszás előzetes megnézésekor lapozd fel a Mor
mon könyve videokalauz tanári vázlatát (cikkszám: 
34810; itt is rendelkezésre áll: www .ldsces .org).

Jákób 5:75; 6:1–3. „Áldottak azok, akik 
szorgalmasan dolgoztak a szőlőskertjében”
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Jákób	5:75-öt	és	6:1–3-at!	Javasold,	hogy	gondolják	át,	
milyen áldásokat kaphatnak az Úr szolgái!

•	 Mit	tanítanak	ezek	a	versek	az	Úr	szőlőskertjében	
segédkező szolgákról?

•	 Kik	ma	az	Úr	szolgái?	Hogyan	„táplál[nak]”	és	
„olt[anak be]”?

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Joseph	Fielding	
Smith	elnöktől	(1876–1972),	az	egyház	10.	elnökétől:

„[Zénós] figyelemreméltó példázata bemutatja, 
hogy az olajfa ágai (az izráeliták) hogyan kerültek 
el a föld (az Úr szőlőskertje) minden részébe, és 
miként oltattak be a vad olajfákba (a nemzsidó 
nemzetekbe). Így betöltik az Úr által tett ígéretet

Ma a világ minden részébe elmennek az utolsó 
napi szentek, szolgákként a kertben, hogy be-
gyűjtsék ezt a gyümölcsöt, és elraktározzák a 
Mester eljövetelének idejére” (Answers to Gospel 
Questions,	5	vols.	[1957–66], 4:142).

•	 Hogyan	szolgálhatjuk	az	Urat	ebben	a	végső	
összegyűjtésben?

Jákób 7. A próféták szavai és a Szentlélek 
útmutatása segít ellenállnunk a hamis 
tanításoknak
Az óra előtt írd fel a következőket a táblára, vagy ké-
szítsd el minden tanulónak kiosztmányként:



66

16. fejezet

Sérem és tanításai

(Jákób	7:1–7)

•	 Hogyan	jellemezte	Jákób Séremet?

•	 Mi	volt	Sérem	elsődleges célja?

•	 Mennyire	volt	Sérem sikeres?

•	 Milyen	taktikákat	vagy	eszközöket	használt	Sérem	
az	emberek	félrevezetésére?

•	 Miben	hasonlítanak	ezek	a	taktikák	a	napjainkban	
használtakra?

Jákób felfedi Sérem hamis tanításait

(Jákób	7:5,	8–14)

•	 E	beszámolót	tanulmányozva	mit	láttok	Jákóbban,	
ami	segített	neki	felismerni,	hogy	Sérem	taní-
tásai	hamisak,	annak	ellenére,	hogy	oly	sokakat	
	megtévesztett?

•	 Hogyan	tudta	Jákób	megszégyeníteni Séremet?

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	keressenek	a	Jákób	
7:1–14-ben	válaszokat	a	kérdésekre.	Ha	már	elegendő	
idejük volt e rész tanulmányozására, kérdezd meg 
tőlük, hogyan válaszolnának a kérdésekre.

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel a tanulói kézi-
könyv	128.	oldalán	Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentését,	
és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. Ezt a kijelen-
tést a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

•	 Szerintetek	miért	kell	felismernünk	„napjaink	gonosz	
tervei[t], stratégiái[t] és tanai[t]”?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a tanulói ké-
zikönyv	128–129.	oldalán	Ezra	Taft	Benson	elnök	arról	
szóló kijelentéséhez, hogy kerüljük a megtévesztést, és 
kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel. Miközben a ta-
nuló felolvassa a három útjelzőt, amelynek követésére 
Benson	elnök	biztatott	minket,	felsorolhatod	azokat	
a táblán:

	1.	Az	alapművek	(a	szentírások)

	2.	Az	egyház	utolsó	napi	elnökei,	különös	tekintettel	
a	most	élő elnökre

	3.	A	Szentlélek

•	 Milyen	szempontból	támaszkodott	Jákób	a	Szentlé-
lekre a Séremmel való szóváltás során?

•	 Jákób	7:10–11	szerint	hogyan	használta	Jákób	a	
szentírásokat Séremmel?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	Jákób	7:23-at,	
majd	kérj	meg	egy	másikat,	hogy	olvassa	fel	a	Joseph	
Smith	–	Máté	1:37-et.

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	szentírások	kutatása	abban,	
hogy ne tévesszenek meg minket?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	megvédjük	magunkat	nap-
jaink hamis tanításaitól?

Tegyél bizonyságot az Úr szeretetéről és gyermekei 
feletti őrző figyelméről. Hangsúlyozd ki, hogy ha Őreá, 
a szolgáira, a szentírásokra és a Szentlélekre támaszko-
dunk, akkor közel tudunk maradni Őhozzá és elkerül-
hetjük, hogy megtévesszenek.
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Énós – Mormon szavai

Bevezetés
A tanulóid valószínűleg már ismerik Énós történetét, 
amint egész nap és egész éjjel imádkozott. Segíthetsz 
nekik, hogy még jobban megértsék ezt a történetet. 
Olvasása és megbeszélése során megtudhatják, milyen 
erőfeszítések és milyen hozzáállás teheti jelentőségtel-
jesebbé az imáikat. Azt is láthatják, hogy milyen hatás-
sal vannak életükre az engesztelés áldásai.

Járom	és	Omni	könyve,	valamint	Mormon	szavai	
lejegyzik, hogyan küszködött a nefiták egy része azon 
döntésük miatt, hogy nem követik a próféták tanításait. 
Tanítás közben segíts a tanulóknak meglátni, hogyan 
hoz békességet még próbatételek és csapások idején is 
az, ha bízunk az Úrban és prófétáiban!

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	Krisztusba	vetett	hitünk	és	engesztelésének	gyó-

gyító hatalma által bocsánatot nyerünk a bűneinkre, 
akkor másoknak is segíteni szeretnénk a szabadulás 
elnyerésében	(lásd	Énós	1:5–27).

•	 A	vezetőknek	időnként	élesen	kell	figyelmeztetniük	
ahhoz, hogy bűnbánatra késztessék az embereket 
(lásd	Énós	1:22–23;	Járom	1:10–12;	Mormon	szavai	
1:15–18).

•	 A	hű	szentek	a	próbatételek	és	csapások	idején	is	
támogatást és útmutatást kapnak, ha hallgatnak a 
prófétákra (lásd Omni 1:12–19).

•	 Az	Úr	minden	eljövendő	dolgot	tud	(lásd	Mormon	
szavai 1:1–9).

Javaslatok a tanításhoz
Énós 1:2–15. Az ima lelki kapcsolattartás Istennel
Kérd meg az osztályt, hogy mondják el mindazt, amit 
Énósról tudnak. A válaszok között lehetnek a következők:

	1.	Jákób	fia	volt,	Lehi	unokája,	Nefi	unokaöccse.

	2.	Igazlelkű	ember volt.

 3. Egész nap és egész éjjel imádkozott.

 4. Az Úr szava biztosította őt arról, hogy bűnei 
 megbocsáttattak.

	5.	Imádkozott	mások	jólétéért.

17. fejezet
Énós – Mormon szavai

Oszd fel párokra az osztályt. A párok olvassák el az 
Énós 1:1–5-öt, és keressenek együtt olyan cselekedete-
ket és magatartásformákat, amelyek jelentőségteljessé 
teszik az imát. Néhány perc múlva kérd meg a tanuló-
kat, hogy osszák meg, amit találtak.

Írd fel a táblára a tanulók válaszait. Kérd meg a tanuló-
kat, hogy írjanak le maguknak ebből a beszélgetésből 
olyan tantételeket, amelyek segíteni fogják a személyes 
imáikat. További meglátásokért utalhatsz Robert D. 
Hales elder és Neal A. Maxwell elder kijelentéseire a 
tanulói kézikönyv 131–132. oldalán.

Énós 1:5–27. Ha Krisztusba vetett hitünk 
és engesztelésének gyógyító hatalma által 
bocsánatot nyerünk a bűneinkre, akkor 
másoknak is segíteni szeretnénk a szabaduás 
elnyerésében
Rajzold fel a táblára a következő ábrát:

Vágy	arra,	hogy	mások	
megszabaduljanak → Bocsánat	bűneinkre	az	

engesztelés	által

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Énós 1:5–8-at.

•	 Milyen	érzés	tudatta	Énóssal,	hogy	megtapasztalta	az	
engesztelés tisztító hatalmát?

•	 Hogyan	érezhetjük	életünkben	ugyanezt	a hatalmat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Énós 1:9–12-t!

•	 Mire	gondolt	Énós	közvetlenül	azután,	hogy	érezte	
az engesztelés általi bocsánat elnyerését?

•	 Szerintetek	miért	kezdett	másokra gondolni?

•	 Nekünk	hogyan	segíthet	ez	a minta?

Magyarázd el, hogy ha az engesztelés által megtisztu-
lunk és megváltozunk, akkor felkészültebbek leszünk 
mások szolgálatára.

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan egyének-
ről, akiknek életéből látszik, hogy vágynak mások lelki 
jólétére.	Ösztönözd	a	tanulókat,	hogy	az	engesztelés	
által törekedjenek személyes áldásokra, majd segítse-
nek másoknak is elnyerni ezeket az áldásokat.
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17.	fejezet

Énós 1:22–23; Járom 1:10–12; Mormon szavai 
1:15–18. A vezetőknek időnként élesen kell 
figyelmeztetniük ahhoz, hogy bűnbánatra 
késztessék az embereket
Mutass néhány figyelmeztető jelzést. (Ezek között lehet 
közlekedési jelzőtábla, méreganyagot jelző figyelmez-
tetés stb.)

•	 Mire	szolgálnak	ezek	a	figyelmeztetések?

•	 Milyen	következményekkel	járhat,	ha	figyelmen	kívül	
hagyunk egy figyelmeztetést?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Énós 
1:22–23-at.

•	 Szerintetek	mit	jelent	„merevnyakú[nak]”	lenni?	Ha	
látjuk magunkban ezt a hozzáállást, akkor mit tehe-
tünk azért, hogy változzunk?

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	Járom	
1:10–12-t.

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	bizonyos	vezetők	
és tanítók akkor is szorgalmasak és hosszantűrők 
tudnak maradni, amikor az emberek elutasítják az 
üzenetüket?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Mormon 
szavai 1:15–18-at.

•	 Mit	jelent	hatalommal	és	felhatalmazással	szólni	Isten	
szavait? Miért van időnként szükség éles beszédre?

•	 Milyen	egyértelmű	figyelmeztetéseket	kaptunk	a	
vezetőinktől?

•	 Hogyan	láthatjuk	meg	az	éles	figyelmeztetésekben	a	
szeretet kifejeződéseit?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	hallgassanak	a	prófétáktól,	
helyi papsági vezetőktől és szülőktől érkező figyelmez-
tetésekre, akik az ő jólétükre vágynak.

Omni 1:12–19. A hű szentek a próbatételek és 
csapások idején is támogatást és útmutatást 
kapnak, ha hallgatnak a prófétákra
Az óra előtt írd fel a táblára vagy készítsd el minden 
tanuló számára kiosztmányon a következő feladatot:

	1.	Milyen	földre	lelt	rá	Móziás	
és	népe?		 	 	 	 	

	2.	Mivel	rendelkezett	Móziás,	
ami	miatt	örvendezett	
Zarahemla	népe,	akik	Mulek	
leszármazottai	voltak?		 	 	

	3.	Eredetileg	honnan	jött	
Zarahemla	népe?		 	 	 	 	

	4.	Mi	történt	Zarahemla		
népének	nyelvével?		 	 	 	 	

	5.	Ki	lett	a	nefiták,		
valamint	Zarahemla		
népének	királya?		 	 	 	 	

	A.	MEGROMLOTT

	B.	 JERUZSÁLEM

	C.	 MÓZIÁS

	D.	RÉZLEMEZEK

	E.	 ZARAHEMLA

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Omni 1:12–19-et. Kérd meg őket, hogy olvasás közben 
oldják meg a táblán vagy a kiosztmányukon található 
feladatot, összepárosítva a kérdéseket a hozzájuk tar-
tozó betűkkel. Elegendő idő után röviden nézzétek át a 
helyes	válaszokat.	(1–E,	2–D,	3–B,	4–A, 5–C.)

•	 Hogyan	kaptak	támogatást	és	útmutatást	a	Móziást	
a vadonba követő hű szentek, hogy ne kerüljenek 
veszélybe?

•	 Hogyan	szabadította	meg	Móziás	népének	érkezése	
Zarahemla népét a lelki vakságtól?

•	 Az	1 Nefi	4:13-ban	az	Úr	elmagyarázza,	miért	kellett	
Nefinek megölnie Lábánt és megszereznie a rézle-
mezeket. Hogyan kapcsolódik ez a vers az Omni 
1:14–17-hez?	(Mivel	Zarahemla	népe	nem	hozott	
magával feljegyzéseket, nyelvük megromlott, és 
elveszítették	az	Istenbe	vetett	hitüket.	Hitetlenségbe	
süllyedt, elveszett nemzet voltak. Nagyon megörül-
tek, amikor látták, hogy Móziás népének rézlemeze-
ken megvannak a zsidók feljegyzései.)

Magyarázd el, hogy ha engedelmeskedünk a próféta 
tanácsának, az nem garantálja, hogy az élet minden 
nehézségétől mentesülünk, azonban a próféta követése 
által biztosak lehetünk abban, hogy a lehető legbizton-
ságosabb ösvényen járunk, és támogatásban részesü-
lünk a próbatételek közepette.

Olvassátok el az osztállyal a Tan és a szövetségek 
21:4–6-ot.
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Énós – Mormon szavai

•	 Miért	hihetünk	a	próféta	tanácsának?

•	 Hogyan	segített	át	titeket	nehéz	időszakokon	a	pró-
féta tanácsa?

Omni 1:25–26. „Ajánljátok fel neki teljes 
lelketeket, felajánlásként”
Nézzék meg a tanulók az Omni 1 fejlécét, és mondják 
meg, hány írója volt ennek a könyvnek. Mutass rá, 
hogy Amáleki, az ötödik író, egészítette ki utoljára Nefi 
kislemezeit, és írta Omni könyvének több mint felét 
(lásd Omni 1:12–30).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Omni 1:25–26-ot. Utasítsd őket, hogy húzzák alá (vagy 
sorolják fel külön papírlapon) Amáleki konkrét intéseit 
és tanácsait. Elegendő idő után kérd meg a tanulókat, 
hogy osszák meg, amit találtak.

•	 Miben	látjátok	annak	jelentőségét,	hogy	többször	
ismétlődik a „jöjjetek” felhívás?

•	 Érzéseitek	szerint	hogyan	kapcsolódik	egymáshoz	
az, hogy jöjjünk Krisztushoz, és az, hogy ajánljuk „fel 
neki teljes lel[künket], felajánlásként”?

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől:

„Isten	szeret	minket.	Őrködik	felettünk.	Azt	akarja,	
hogy sikerrel járjunk. Egy napon tudni fogjuk, 
hogy semmit nem hagyott elvégezetlenül, ami az 
örök jólétünket szolgálja. […] Most van itt az ideje, 
hogy megmutassuk, mi mit tehetünk – milyen 
életet	és	áldozatot	nyújthatunk	Istennek	naponta,	
óránként, azonnal. Ha mindenünket odaadjuk, 
akkor mindenét megkapjuk Annak, aki mindenki 
között	a	legnagyobb”	(“Jesus	Christ—Gifts	and	
Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 6).

Miért kell „teljes” lelkünket felajánlani azért, hogy el-
nyerjük a szabadulás áldásait?

Kérd meg a tanulókat, hogy csendben gondolják át, mit 
áldozhatnak fel ezen a héten azért, hogy még teljesebb 
mértékben	Istenhez	jöjjenek.	Tegyél	bizonyságot	az	

abból eredő áldásokról, ha elfogadjuk az Úr hívását, és 
Őhozzá jövünk.

Mormon szavai 1:1–9. Az Úr minden eljövendő 
dolgot tud
Kérd meg a tanulókat, hogy keressék ki az Omni köny-
véhez és Mormon szavaihoz tartozó dátumokat, és néz-
zék meg, mi a különbség – mikor íródott Omni könyve, 
és mikor íródtak Mormon szavai. Magyarázd el, hogy 
Mormon szavaiban Mormon megjegyzéseket fűz népe 
szent feljegyzéseinek összeállításával kapcsolatosan.

Kérj meg néhány tanulót, hogy egy-két versenként 
váltva egymást olvassák fel a Mormon szavai 1:1–9-et.

•	 Mire	érzett	késztetést	Mormon,	mit	tegyen	a	megta-
lált kislemezekkel? Miért?

•	 Az	egyháztörténet	melyik	eseménye	szemlélteti,	
hogy miért adott sugalmazást az Úr Mormonnak e 
feljegyzés e ponton történő beillesztésére?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szö-
vetségek 10 bevezetését.

•	 Milyen	védelemben	részesítette	Joseph	Smitht	és	a	
Mormon könyvét az, hogy Mormon Nefi kislemezeit 
is belefoglalta? Ti milyen áldásokban részesültetek 
azért, mert Mormon belefoglalta ezeket a lemezeket?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	emeljék	ki	a	Mormon	sza-
vai	1:7-ben	„az	Úr	minden	dolgot	tud,	ami	el	fog	
jönni” szavakat!

•	 Miben	segít	nektek	annak	tudata,	hogy	az	Úr	minden	
dolgot tud? Hogyan befolyásolhatja ennek megértése 
az Úrba és ránk vonatkozó tervébe vetett hitünket?

Hívd fel a tanulók figyelmét Neal A. Maxwell elder kije-
lentésére a tanulói kézikönyv 136. oldalán.

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élmé-
nyekről, amelyek segítettek nekik felismerni, hogy 
Mennyei Atyánk tudja, mire van szükségük a jövőben. 
Saját érzéseidet is megoszthatod azt illetően, hogy mi-
ként	láttad	életedben	munkálkodni	Isten	előrelátását.
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Bevezetés
Zarahemla népét, akik nefitákként váltak ismertté, sok 
éven	át	egy	Benjámin	nevű	igazlelkű	király	vezette.	Ami-
kor	Benjámin	király	megöregedett,	utasítást	adott	fiának,	
Móziásnak, hogy hívja össze a népet. Azt mondta, hogy 
utolsó prédikációja során új királyt nevez ki, valamint 
olyan nevet ad a népnek, „amely soha nem töröltetik el, 
hacsak	nem	vétek	által”	(Móziás	1:12).	Beszéde	elején	
Benjámin	király	bejelentette,	hogy	fia,	Móziás	lesz	a	nép	
királya. Többször is tanúbizonyságot tett a Szabadítóról, 
felkészítve a népet a névre, amelyet nekik ad majd.

A	következő	tananyag	Benjámin	királynak	a	Szabadí-
tóról való tanúbizonyságára összpontosít, ahogyan az 
a Móziás 2–3-ban feljegyzésre került. Ez által emlé-
keztetni tudod a tanulókat a szabadulás áldásaira, 
melyek	Jézus	Krisztuson	és	az	engesztelésen	keresztül	
érkeznek. Segíthetsz nekik meglátni, hogyan győzi le 
az engesztelés a bukás hatásait, miként ellensúlyozza 
halandó gyengeségeinket, és hogy miért van szükség 
alázatosságra és hálára, miközben igyekszünk betartani 
az	Istennel	kötött	szövetségeinket.	Amikor	legközelebb	
találkozol a tanulókkal, Móziás 4–6-ot fogjátok megbe-
szélni,	ahol	Benjámin	király	megadja	népének	a	nevet,	
amelyet megígért.

Néhány tan és tantétel
•	 Felelősséggel	tartozunk	Istennek	azért,	ahogyan	

másokat szolgálunk (lásd Móziás 2:1–18).

•	 Örökké	Isten	adósai	maradunk	(lásd	Móziás	2:19–41).

•	 Csakis	Jézus	Krisztus	által	jő	szabadulás	(lásd	Móziás	3).

Javaslatok a tanításhoz
Mormon szavai 1:12–18; Móziás 1. Benjámin 
király igazlelkű vezető volt
Mutass	egy	képet	a	tornyában	álló	Benjámin	királyról!	
(Használhatod az Evangéliumi művészeti könyv [2009] 
74.	számú	képét,	vagy	a	67.	oldalon	található	képet.)	
Kérd meg a tanulókat, hogy mondják meg, milyen ese-
ményt ábrázol a kép.

Mutass rá, hogy a Mormon szavai 1:12–18 és a Móziás 
1	háttér-információkat	adnak	Benjámin	király	beszédé-
hez. Ezen háttér-információk megosztásához kérd meg 
a tanulókat, hogy mindenki írjon lapra egy számsort 
1-től 5-ig, azután olvasd el az alábbi öt kijelentést, de 
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ne fűzd hozzájuk a zárójelben lévő információkat. Kérd 
meg a tanulókat, hogy minden kijelentés után írják le, 
hogy az igaz vagy hamis. Miután a tanulók leírták a vá-
laszaikat, kérd meg őket, hogy olvassák el az azokhoz 
tartozó szentírásokat, és beszéljék meg, vajon igaz vagy 
hamis-e egy-egy kijelentés.

	1.	Benjámin	király	Lábán	kardjával	harcolt	a	lámáni-
ták	ellen.	(Igaz.	Lásd	Mormon	szavai	1:13;	lásd	még	
Omni 1:24.)

	2.	Benjámin	király	uralkodása	alatt	mindenki	szerette	
őt és elfogadta a tanácsait. (Hamis. Lásd Mormon 
szavai 1:16; lásd még Móziás 1:1.)

	3.	Benjámin	király	egyedül	alapozta	meg	az	igazlelkű-
séget a nefiták között. (Hamis. Lásd Mormon szavai 
1:17–18.)

	4.	Benjámin	király	megtanította	fiainak	atyáik	nyelvét,	
hogy kutathassák a szentírásokat és ismerhessék 
Isten	rejtelmeit.	(Igaz.	Lásd	Móziás	1:2–4.)

	5.	Benjámin	király	politikai	és	lelki	okokból	hívta	össze	
a	népet,	hogy	hallják	hozzájuk	intézett	szavait.	(Igaz.	
Lásd Móziás 1:10–11.)

Magyarázd el, hogy ha tudjuk, hogyan alapozta meg 
Benjámin	király	a	békét	és	az	igazlelkűséget,	jobban	ér-
tékeljük majd tanításainak és bizonyságának mélységét.

Móziás 2:1–18. Felelősséggel tartozunk Istennek 
azért, ahogyan másokat szolgálunk
Mondd el, hogy a nefiták a Zarahemlában lévő temp-
lom	mellett	gyűltek	össze,	hogy	meghallgassák	Ben-
jámin királyt. Sátraikat úgy verték fel, hogy ajtajuk a 
templom	felé	nézzen,	és	hallhassák	Benjámin	szavait.	A	
király azt kérte, hogy építsenek tornyot, és így többen 
hallhassák őt. Azt is kérte, hogy írják le szavait azok-
nak, akik még így is túl messze vannak, és nem hallják 
őt. (Lásd Móziás 2:1–8.)

Írd fel a táblára: Felelősséggel tartozunk Istennek azért, 
ahogyan másokat szolgálunk.

Olvassátok el a tanulókkal a Móziás 2:9–18-at. Különös 
figyelmet	szentelhetsz	a	Móziás	2:17	   -nek. Kérd 
meg a tanulókat, hogy nézzék meg, milyen bizonyíté-
kokat	látnak	arra,	hogy	Benjámin	király	szerint	felelős-
séggel tartozunk mások szolgálatáért.
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•	 Mivel	indokolta	Benjámin	király	a	szolgálatát?

•	 Ti	miként	éreztétek	azt,	hogy	mások	szolgálata	által	
az Urat is szolgáljátok?

Oszd meg a következő kijelentést Marion G. Romney 
elnöktől	(1897–1988)	az	Első	Elnökségből	(a	mellékelt	
DVD A  is tartalmazza):

„Mások szolgálata és felemelése által… tapasztal-
juk meg az egyetlen igaz és tartós boldogságot. A 
szolgálat nem olyasmi, amit el kell tűrnünk ezen 
a földön, hogy majd jogot nyerjünk a celesztiális 
királyságban való életre. A szolgálat maga az az 
anyag, amely a felmagasztosult életet alkotja a ce-
lesztiális királyságban.

Tudván, hogy a szolgálat az, ami beteljesülést ad 
Mennyei Atyánknak, és tudván azt, hogy oda aka-
runk kerülni, ahol Ő van, és olyanok akarunk lenni, 
amilyen Ő, miért kell, hogy parancsot kapjunk egy-
más szolgálatára? Ó, mily dicsőséges lesz az a nap, 
amikor mindez természetesen, szívünk tisztasága 
folytán történik majd meg! Azon a napon nem lesz 
szükség parancsolatra, mert már megtapasztaltuk, 
hogy csak akkor vagyunk igazán boldogok, ha 
önzetlenül szolgálunk” (in Conference Report, Oct. 
1982, 135; vagy Ensign, Nov. 1982, 93).

•	 Gondoljatok	egy	olyan	alkalomra,	amikor	belső	
késztetésből szolgáltatok valakit! Milyen érzés volt 
reagálni erre a késztetésre?

•	 Gondoljatok	bele	Romney	elnök	kijelentésébe,	mely	
szerint „csak akkor vagyunk igazán boldogok, ha 
önzetlenül szolgálunk”. Szerintetek ez miért van így?

Móziás 2:19–41. Örökké Isten adósai maradunk
Kérd meg a tanulókat, hogy soroljanak fel egy papírla-
pon öt vagy hat olyan áldást, amelyért különösen hálá-
sak. Miután a tanulók leírták ezt a felsorolást, kérd meg 
őket, hogy olvassák el magukban a Móziás 2:19–24-et. 
Olvasás közben azonosítsák be azokat a dolgokat a lis-
tájukon,	amelyekért	Benjámin	király	szerint	is	hálásak-
nak kell lennünk. Kérd meg a tanulókat, hogy mindenki 
forduljon oda valaki máshoz, és beszélje meg vele, mit 
tanítanak ezek a versek, miért legyünk hálásak.

•	 Többek	között	hogyan	tudjuk	kimutatni	hálánkat	
az Úrnak?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg újra a 22. 
verset, és keressenek megígért áldásokat. Kérdezd 
meg tőlük, mit kér tőlünk az Úr azért, hogy elnyerhes-
sük ezeket.

•	 Milyen	áldásokat	kaptatok	ti	vagy	a	családjaitok	
azért, mert engedelmeskedtetek a parancsolatoknak?

Hozz be az órára egy olyan tárgyat, amelynek a felülete 
észrevehetően poros. Húzd végig az ujjad a felületén, 
majd tartsd fel az ujjadat az osztály elé, hogy lássák.

•	 Mi	értékesebb:	az	ujjamon	lévő	por	vagy én?

Miközben a tanulók erről a kérdésről beszélgetnek, kérj 
meg valakit, hogy olvassa fel a Móziás 2:25–26-ot. Kérd 
meg a tanulókat, hogy magyarázzák el, mire gondolt 
Benjámin,	amikor	azt	mondta,	hogy	népe	még	annyi	
sincs, „mint a föld pora”.

Írd fel a táblára az alábbi szentírás-utalásokat:

Móziás	2:25–26

Zsoltárok	8:4–10

Adj időt a tanulóknak ezeknek a részeknek az elolva-
sására és megjelölésére! Mutass rá, hogy az egyik rész 
szerint annyik sem vagyunk, „mint a föld pora”, míg a 
másik azt mondja, hogy csak kevéssel vagyunk kiseb-
bek	„az	Istennél”.

•	 Hogyan	lehet	mindkét	állítás igaz?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 2:34-
et. Kérd meg a tanulókat, hogy mindenki figyeljen és 
próbálja észrevenni azt a kifejezést, amely a Mennyei 
Atyánkhoz fűződő kapcsolatunkról tanít.

•	 Mit	jelent	valaki	adósának lenni?

•	 Mit	adott	meg	nekünk Isten?

•	 Miért	fontos	mindig	emlékeznetek	rá,	hogy	örökké	
az Úr adósai maradtok?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 
2:36–41-et. Kérd meg az osztályt, hogy kövessék a 
szöveget a szentírásaikban, és keressék meg az olyan 
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emberek	közötti	ellentétet,	akik	betartják	Isten	paran-
csolatait, és akik nem tartják be a parancsolatokat.

•	 E	versek	szerint	milyen	következményekkel	számol-
hatnak azok az emberek, akik nem engedelmesked-
nek a parancsolatoknak és nem tartanak bűnbánatot?

•	 E	versek	szerint	milyen	áldások	érik	azokat,	akik	
betartják a parancsolatokat?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	parancsolatai	betartásában	
az, ha hálásak vagyunk Mennyei Atyánknak? Miért 
vezethet engedetlenséghez a hálátlanság?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	gondolják	át,	mi	mindennel	
adósai az Úrnak!

 Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Henry B.	Eyring	
elnöktől az Első Elnökségből:

„Arra	van	szükségünk,	hogy	higgyünk	[ Jézus	
Krisztusban] és szeressük Őt. Tudnunk kell, hogy 
Ő él, és hogy ki Ő. Mikor ezt tudjuk, szeretni fog-
juk Őt” (Liahóna,	2006.	máj.	16–17.).

•	 Miért	szeretjük	meg	még	jobban	a	Szabadítót,	amikor	
megtudjuk, ki Ő?

Mondd el, hogy Móziás 3 azokat a szavakat tartal-
mazza,	amelyeket	az	angyal	szólt	Benjámin	királyhoz.	
Segíts a tanulóknak meglátni, hogy a nefiták kinyi-
latkoztatás által már több mint 100 évvel a Szabadító 
születése előtt fontos részleteket ismerhettek meg az 
életéről és küldetésének céljáról. Hasonlóképpen a 
kinyilatkoztatás lelke által most, több mint 2000 évvel 
később, mi is tudhatjuk az angyal üzenetének igaz 
voltát. A Lélek tanúbizonysága által megismerhetjük és 
megszerethetjük a Szabadítót, és nagyobb hitre tehe-
tünk szert Őbenne.

Oszd öt csoportra az osztályt, és minden csoportnak 
adj ki egyet-egyet a következő szentírásrészek közül:

Móziás 3:5–9

Móziás 3:10–13

Móziás 3:14–18

Móziás 3:19–22 (jegyezd meg, hogy a 19. vers szentírás-
memoriter   )

Móziás	3:23–27

Kérd meg a csoportokat, hogy szentírásrészeik tanul-
mányozása során azonosítsák be a Szabadító szolgála-
táról és engeszteléséről szóló próféciákat, és az arról 
szóló magyarázatokat, hogy mi módon áll rendelke-
zésre Krisztus neve által a szabadulás! Miután a tanu-
lóknak már volt idejük a csoportjukban megbeszélni, 
amit találtak, számoljanak be az osztály előtt!

A tanulók szükségleteitől függően feltehetsz néhányat 
– vagy akár az összeset – a következő kérdések közül:

•	 Annak	alapján,	amit	ebben	a	fejezetben	olvastatok,	
miért	csak	Jézus	Krisztus	által	áll	rendelkezésre	a	
szabadulás?

•	 Olvasd	fel	a	tanulói	kézikönyv	140–141.	oldalá-
ról a „természetes ember” kifejezés magyarázatát! 
Miért a Krisztusba és engesztelésébe vetett hit által 
győzhetjük csak le a természetes embert, és válha-
tunk szentté?

•	 A	19.	vers	szerint	olyanokká	kell	válnunk,	„mint	egy	
gyermek”. Mit jelent ez számotokra? 

•	 Hogyan	tesz	ez	a	fejezet	bizonyságot	arról,	hogy	
szükségünk	van	Jézus	Krisztusra?

Kérj meg tanulókat, hogy osszák meg bizonyságukat az 
engesztelés áldásairól! Te is bizonyságot tehetsz.
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Bevezetés
Miután	Benjámin	király	elmondta	az	angyal	üzenetét	
bukott természetünkről és arról, hogy Szabadítóra van 
szükségünk,	az	emberek	a	földre	rogytak,	és	Jézus	
Krisztus engesztelése általi megváltásért imádkoztak. 
Mivel	a	sokaság	ilyen	alázatosnak	mutatkozott,	Ben-
jámin király azzal fejezte be beszédét, hogy megta-
nította a népnek, hogyan nyerjék el és tartsák meg 
bűneik bocsánatát, és éljenek folyamatosan „Krisztus 
gyermekei[ként]”	(Móziás	5:7).	Benjámin	király	beszéde	
kiváló lehetőséget teremt rá, hogy segíts a tanulók-
nak megérteni, hogyan alkalmazzák az engesztelést. 
A nefitákhoz hasonlóan mi is felismerhetjük halandó 
gyengeségeinket, bűnbánatot tarthatunk, és szövetsé-
gek	kötése	és	betartása	által	magunkra	vehetjük	Jézus	
Krisztus nevét.

Néhány tan és tantétel
•	 Krisztus	engesztelő	vérének	alkalmazása	bűnbocsá-

natot eredményez (lásd Móziás 4:1–8).

•	 Krisztus	engesztelő	vérének	alkalmazása	krisztusi	
élethez vezet (lásd Móziás 4:9–30).

•	 Hit	által	szívbéli	változást	tapasztalunk	meg,	és	ma-
gunkra	vesszük	Jézus	Krisztus	nevét	(lásd	Móziás	5).

•	 A	látnok	nagy	hasznára	van	az	embertársainak	(lásd	
Móziás 8:13–18).

Javaslatok a tanításhoz
Móziás 4:1–8. Krisztus engesztelő vérének 
alkalmazása bűnbocsánatot eredményez
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 4:1-et, 
majd pedig kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak 
vissza egy olyan élményre, amely mélyen megérintette 
őket, és amelynek folytán érezték a Lélek hatalmát.

•	 Mit	tanultatok	ebből	az	élményből?

•	 Mire	ösztönzött	titeket	ez	az élmény?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 4:2-t! 
Kérd meg a tanulókat, hogy saját szavaikkal mondják el, 
milyen	élményben	volt	része	Benjámin	király népének!

•	 Miért	imádkozott	a nép?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Móziás 4:3-at, és nézzék meg, mi történt a nefitákkal 
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hittel teli imájuk következtében! Azután kérd meg a 
tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak!

Kérd meg a tanulókat, hogy foglalják össze a Móziás 
4:2 és Móziás 4:3 közötti ok-okozati összefüggéseket! 
Vezesd a beszélgetésüket azzal, hogy segítesz ne-
kik kiegészíteni a következő ábrát a táblán! Kezdd a 
szentírás-utalások felírásával és a nyíl felrajzolásával, 
azután kérj meg egy tanulót, hogy írja le, mit tett a nép 
(a Móziás 4:2-ben), és ennek eredményeképp milyen 
áldásokat kaptak (a Móziás 4:3-ban)! A zárójelben lévő 
alábbi kijelentések példák arra, amit a tanulók írhatnak.

Móziás 4:2 Móziás 4:3

(Ha	testi	mivoltunk-
ban	látjuk	magunkat,	
bűnbocsánatért	
imádkozunk,	és	Krisz-
tusba	vetett	hitet	
gyakorlunk…)

→

(Az	Úr	Lelke	eljön,	
örömöt	hoz,	bűnbo-
csánatot	és	a	lelkiis-
meret	békéjét.)

Móziás 4:9–30. Krisztus engesztelő vérének 
alkalmazása krisztusi élethez vezet
Oszd az osztályt párokra vagy kis csoportokra! A cso-
portok együtt nézzék át a Móziás 4:12–30-at! Utasítsd 
őket, hogy jelöljék meg vagy sorolják fel azokat a tulaj-
donságokat	és	hozzáállásokat,	amelyek	Benjámin	király	
szerint	Jézus	Krisztus	igaz	követőit	jellemzik!

Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy 
osszák meg, mit találtak a tanulmányozás során! Mivel 
ez a tevékenység jó pár percet igénybe vesz, csak né-
hány kiválasztott választ beszéljetek meg!

Segíthetsz a tanulóknak a tanultak alkalmazásában azzal, 
hogy az egyes tulajdonságok vagy hozzáállások említé-
sekor felteszel egyet-egyet a következő kérdések közül:

•	 A	ti	életeteket	miben	tenné	mássá	ez	a	hozzáállás	
(vagy tulajdonság)?

•	 Mikor	láttatok	példát	ilyen	hozzáállásra	(vagy	erre	
a tulajdonságra)? Milyen hatással volt rátok vagy 
 másvalakire?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	gondolják	át,	hogyan	fej-
leszthetnék ki életükben ezeket a tulajdonságokat vagy 
hozzáállásokat!
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Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 
4:30-at    , azután kérd meg a tanulókat, hogy 
foglalják össze a leckének ezt a részét azzal, hogy 
átnézik a 30. versben található figyelmeztetést.

Móziás 5. Hit által szívbéli változást tapasztalunk 
meg, és magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét
Kérd meg a tanulókat, hogy jellemezzenek olyan em-
bereket, akikről tudják, hogy megtértek az evangélium-
hoz! Hogyan változtatta meg az illetőt az evangélium?

Mondd	el,	hogy	Benjámin	király	népe	esetében	csodá-
latos megtérésre került sor. Kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel a Móziás 5:1–2-t.

•	 Milyen	áldásokat	kapott	Benjámin	király	népe	az	
Úr	Lelke	által?	(Tudták,	hogy	Benjámin	király	sza-
vai igazak, szívbéli változást tapasztaltak meg, és 
nem volt hajlandóságuk arra, „hogy gonosz dolgot 
tegy[enek]”.)

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől! Kérd 
meg a tanulókat, hogy figyeljenek rá, milyen további 
meglátásokat ad a szívbéli változásról!

„A Krisztushoz hasonlóvá válás egy élethossziglan 
tartó törekvés, és gyakran olyan fejlődéssel és vál-
tozással jár, mely lassú, majdnem észrevétlen…

A valódi bűnbánat szívbéli változással jár, nem 
csak viselkedésbeli változással. […] A legtöbb bűn-
bánat nem eredményez szenzációs vagy drámai 
változást, inkább lépésről lépésre, állhatatosan és 
kitartóan segít az isteniség felé haladni” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 5).

•	 Miért	van	szükségünk	szívbéli,	nem	csak	viselkedés-
beli változásra?

•	 Mi	módon	láttátok,	hogy	a	megtérés	állhatatos,	ki-
tartó fejlődés folyamata?

Foglald össze ezt a szívbéli változást azzal, hogy egy 
tanulóval felolvastatod a Móziás 5:2–5-öt!

•	 E	versek	szerint	mit	eredményez	ez	a	hatal-
mas változás?

•	 Milyen	szempontból	készít	fel	minket	a	megtérés	az	
Istennel	való	szövetségek	megkötésére	és	betartására?

Óra előtt írd fel a táblára, egy poszterre vagy kioszt-
mányra a következő szentírás-utalást és kérdéseket! 
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban ezt 
a részt, majd írják le egy papírlapra a kérdésekre adott 
válaszaikat!

Móziás 5:7–12

•	 Milyen	nevet	kapott	a nép?

•	 Hogyan	vesszük	magunkra	ezt	a nevet?

•	 Hova	legyen	beírva	ez	a név?

•	 Mi	eredményezheti	azt,	hogy	valaki	elveszíti	a nevet?

•	 Mit	kell	még	tudnuk	a	néven kívül?

Miután a tanulók leírták válaszaikat, az osztállyal közö-
sen nézzétek át azokat!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Dallin H. Oaks 
elder kijelentését a tanulói kézikönyv 146. oldalán (a 
kijelentést a mellékelt DVD A  is tartalmazza).

•	 Mit	jelent	számotokra	magatokra	venni	Krisztus nevét?

•	 Mit	tehetünk	meg	nap	mint	nap	azért,	hogy	ott	ma-
radjon a szívünkbe írva Krisztus neve?

Biztasd	a	tanulókat	olyan	életre,	hogy	az	emberek	
lássák a tetteikből és az ábrázatukon, hogy magukra 
vették Krisztus nevét, és az Ő fiaivá és leányaivá váltak!

Móziás 8:13–18. A látnok nagy hasznára van az 
embertársainak
Segíts a tanulóknak megérteni a Móziás 8 történelmi 
hátterét	azzal,	hogy	áttekintitek	az	Omni	1:27–30	ese-
ményeit. Mondd el, hogy az ezekben a versekben em-
lített népcsoport végül Lehi-Nefi földjén telepedett le, 
„örökségük földjé[n]”, azonban a lámániták fogságba ej-
tették őket. Azután mondd el, hogy körülbelül 80 évvel 
később Móziás király megengedte, hogy egy Ammon 
nevű ember vezetésével 16 férfi elhagyja Zarahemla 
földjét, és a keresésükre induljon. Ammon és csoportja 
rátalált ezekre az emberekre, akiket egy Limhi nevű ki-
rály	vezetett.	Olvassák	el	a	tanulók	a	Móziás	7	fejlécét!	
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Mondd el, hogy Limhi királlyal folytatott beszélgetése 
során Ammon azt mondta, hogy Móziás király látnok.

Mutass rá, hogy évente legalább négyszer – a két álta-
lános konferencia, a cövekkonferencia és az egyház-
községi konferencia alkalmával – kezünket felemelve 
megfogadjuk, hogy az egyház elnökét prófétaként, 
látnokként és kinyilatkoztatóként támogatjuk. Írd fel a 
táblára a próféta és látnok szavakat! Olvassák el a tanu-
lók a Móziás 8:13–18-at, a tanulói kézikönyv 148–149. 
oldalán található bejegyzéseket, valamint a „Próféta” és 
a „Látnok” szócikkeket a szentíráskalauzban, és nézzék 
meg, hogyan jellemzik ezek a prófétát és a látnokot! Le 
is írathatod a tanulókkal, amit megtudnak.

•	 Mi	a	látnok elhívása?

•	 Milyen	áldásokat	kaphatunk,	ha	követjük	a látnokot?

Magyarázd el, hogy a látnokról való bizonyságunk 
megerősödik, amikor olyan események történnek, 
amelyek megmutatják látnoki mivoltát! Kérd meg a 
tanulókat, hogy lapozzanak a Tan és a szövetségek 
89-hez!

•	 Miről	szól	ez	a rész?

•	 Joseph	Smith	napjaiban	mennyire	ismerte	a	világ	a	
dohány és az alkohol káros hatásait?

•	 Miért	növeli	Joseph	Smith	látnoki	mivoltába	vetett	
bizalmatokat az, amit napjainkban tudunk ezekről a 
káros anyagokról?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el napja-
ink látnokainak következő figyelmeztetésén:

„Ne vegyetek részt olyan szórakozásban, ami 
bármi módon is úgy jeleníti meg az erkölcstelen 
vagy erőszakos viselkedést, mintha az elfogadható 
volna!” (A fiatalság erősségéért	[füzet,	2001]. 17.).

Más élő próféták figyelmeztetéseit is megoszthatod velük.

•	 Mi	volt	az	a	látnoki	tanács,	mely	számotokra	fokozott	
boldogságot hozott?

Magyarázd el, hogy minden látnok „őr a toronyban”, 
aki figyelmeztet minket, mert már akkor „látja az el-
lenséget, mikor az még távol [van]” (lásd T&Sz 101:54). 
Hitünket juttatjuk kifejezésre, ha hallgatunk az ilyen 
figyelmeztetésekre. Oszd meg a bizonyságod annak 
áldásairól, hogy látnokok vezetnek minket!
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Bevezetés
Bár	ebben	a	szentírásrészben	számos	érdekes	és	tanul-
ságos történet található, a központi helyen álló tanbéli 
tanítások Abinádi szolgálatának beszámolójában vannak. 
Lehet, hogy a tanulók jól ismerik Abinádi vértanúhalá-
lának történetét, de segíthetsz nekik, hogy még jobban 
megismerjék a szolgálatát és az üzenetét. Segíthetsz 
nekik, hogy értsék a próféta szerepét, a próféták által el-
mondottak	megszívlelésének	fontosságát,	valamint	Jézus	
Krisztus isteni mivoltát. Segíthetsz nekik megérteni, hogy 
Abinádi azért volt kész meghalni a Szabadítóról való 
bizonyságáért, mert élni is hajlandó volt érte. Abinádi 
példájából tanulva még inkább elkötelezhetik magukat 
amellett, hogy engedelmesek, hűek és bátrak lesznek.

Néhány tan és tantétel
•	 A	próféták	bűnbánatra	szólítják	a	gonoszokat	(lásd	

Móziás 11–12).

•	 Isten	maga	hoz	engesztelést	és	váltja	meg	népét	
(lásd Móziás 13–16).

•	 Előfordul,	hogy	az	igazlelkűeknek	szenvedniük	kell	a	
Jézus	Krisztusról	való	bizonyságukért	(lásd	Móziás	17).

Javaslatok a tanításhoz
Móziás 9–17. Történelmi áttekintés
Adj a tanulóknak történelmi áttekintést a Móziás 
9–17-ről.	Az	alábbi	lehetőségek	közül	is	választhatsz:

	1.	Jóval	az	óra	előtt	adj	az	egyik	tanulónak	az	e	fejezet	
végén található kiosztmányból! Kérd meg, hogy 
tanulmányozza a Móziás 9–10-et, és készüljön fel 
arra, hogy az óra elején három-öt percben elmondja 
Zeniff történetét!

 2. Ha úgy döntesz, hogy kihagyod a tanulói kiselőa-
dást, akkor kezdd az órát azzal, hogy megkéred a 
tanulókat, nézzék meg a Móziás 9 elejénél a lap 
alján (vagy a fejezet fejlécében) található dátumot, 
valamint a Móziás 8 elejénél a lap alján (vagy a fe-
jezet fejlécében) található dátumot. Mutass rá, hogy 
Móziás 8 és Móziás 9 között a történet mintegy 80 
évet visszakanyarodik az időben. A Móziás 9 tör-
ténete Kr. e. 200 körül kezdődik, és Zeniff felidézi 
azokat az eseményeket, amelyeket korábban az 
Omni	1:27–30	jegyzett	fel.	Móziás	9–24.	fejezetei	
három király uralkodása alatti eseményeket idéznek 

20. fejezet
Móziás 9–17

fel: Zeniff, Noé és Limhi. Ezek a feljegyzések leírják, 
milyen	sikerrel	járt	a	nép,	amikor	Istenhez	fordultak.	
Amikor azonban úgy döntöttek, hogy nem fordulnak 
Istenhez,	akkor	küszködtek	–	kifelé	a	lámánitákkal,	
belül pedig a kevélységgel.

Móziás 9–17. Tanbéli áttekintés: A próféták 
feladatai
Olvasd fel a következő kijelentést a Hűek a hithez című 
kiadványból! Olvasás előtt kérd meg a tanulókat, hogy 
figyeljék meg, mi a próféták négy fő feladata!

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

•	 A	próféta	mely	négy	fő	feladatára	figyeltetek	fel?	(Írd	
fel a táblára a tanulók válaszait, az alábbihoz ha-
sonló módon!)

A próféta feladatai

	1.	Bizonyságot	tesznek	Jézus	Krisztusról,	és	az	Ő	
evangéliumát tanítják.

	2.	Tudatják	Isten	akaratát	és	természetét.

	3.	A	bűn	ellen	szólnak,	és	figyelmeztetnek	a	következ-
ményeire.

	4.	Jövendő	eseményekről	prófétálnak.

Oszd négy csoportra az osztályt! Kérd meg az egyik 
csoportot, hogy olvassa el csendben a Móziás 
11:20–25-öt, egy másikat, hogy olvassa el csendben 
a Móziás 16:5–9-et, a harmadikat, hogy olvassa el 
csendben a Móziás 16:10–15-öt, az utolsót pedig, 
hogy	olvassa	el	csendben	a	Móziás	17:15–18-at!	Azu-
tán mindegyik csoport beszélje meg, hogyan tett ele-
get Abinádi a táblán felsorolt feladatoknak! Minden 
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csoportból kérj meg egy tanulót, hogy foglalja össze 
az osztály számára a nekik kijelölt verseket, és 
magyarázza el, hogyan tett eleget Abinádi a táblán 
felsorolt feladatoknak!

Kérd meg a tanulókat, hogy az óra során tartsák észben 
ezeket a feladatokat, és nézzék meg, hogyan teljesítette 
Abinádi prófétai elhívását!

Móziás 11–12. A próféták bűnbánatra szólítják a 
gonoszokat
Mutass egy képet Abinádiról Noé király udvarában, 
például az Evangéliumi művészeti könyv	75.	képét	
(alább is látható)! Kérj meg egy tanulót, hogy röviden 
mondja el, mi történik a képen!

Abinádi többek között azzal tett eleget prófétai sze-
repkörének, hogy bűnbánatra szólította a népet. Kérd 
meg a tanulókat, hogy hasonlítsák össze, mit mondott 
Abinádi, amikor először ment hozzájuk (lásd Móziás 
11:20–25), és mit mondott, amikor másodszor (lásd 
Móziás 12:1–8). Abinádi két látogatása között két év telt 
el (lásd Móziás 12:1).

•	 Miben	változott	Abinádi	üzenete,	amikor	másodszor	
ment hozzájuk?

•	 Még	ha	a	nép	Abinádi	második	látogatása	után	
bűnbánatot is tartott volna, milyen következménye-
ket kellett volna elszenvedniük amiatt, hogy első 
alkalommal nem hallgattak a figyelmeztetéseire?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy bár a nép még 
mindig megbánhatta volna a bűneit, nem menekül-
hettek volna meg annak következményei elől, hogy 

figyelmen kívül hagyták a próféta első figyelmeztetését! 
Oszd meg érzéseidet arról, milyen fonos az azonnali 
bűnbánat és az élő próféták tanácsainak követése!

Móziás 13–16. Isten maga hoz engesztelést és 
váltja meg népét
Abinádi továbbra is betöltötte prófétai szerepkörét azzal, 
hogy	bizonyságot	tett	Jézus	Krisztus	isteni	küldetéséről.	
Bizonyságának	részeként	idézte	Ésaiás	egyik	próféciáját	
a Szabadító engesztelő áldozatáról. Utasítsd a tanulókat, 
hogy olvassák el magukban a Móziás 14-et! (Esetleg a 
háttérben halkan szólhat egy úrvacsorai himnusz, miköz-
ben olvasnak. Szólhat felvételről, vagy megkérhetsz va-
lakit, hogy zongorázza.) Ha befejezték az olvasást, kérd 
meg őket, hogy osszák meg érzéseiket az olvasottakról!

Miután a tanulók megosztották érzéseiket a Szabadí-
tóról, segíts nekik beazonosítani néhány jelentőségtel-
jes igazságot, amelyet Móziás 14 tanít! Magyarázd el, 
hogy van a fejezetben egy prófécia, amely már be is 
teljesedett. Azután tedd fel a következő kérdéseket, és 
kérd meg a tanulókat, hogy írják le a kérdésekre adott 
válaszaikat:

•	 Mit	árul	el	a	2.	versben	a	„gyökér	a	száraz	talajból”	
kifejezés az emberek általános lelki állapotáról a Sza-
badító halandó szolgálatának idején? (A legtöbben 
nem voltak fogékonyak az üzenetére.)

•	 A	3.	vers	szerint	hogyan	bántak	egyesek	a	
 Szabadítóval?

•	 A	4–6.	versek	szerint	milyen	terheket	viselt	a	Szabadító?

•	 A	7–9.	versek	szerint	hogyan	mutatta	meg	Jézus	
Krisztus, hogy hajlandó kiengesztelni a bűneinkért?

Kérj meg néhány tanulót, hogy osszák meg az általuk 
leírt	válaszokat!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	továbbra	is	
gondolkozzanak el Ésaiás szavain: óra után újra olvas-
sák el a Móziás 14-et, és osszák meg egy családtagjuk-
kal vagy barátukkal, mit tanultak!

A leckének ezt a részét lezárhatod azzal, hogy a tanu-
lókkal	elolvastatod	az	„Ámulok	Jézus	szeretetén”	című	
himnusz szavait (Himnuszok, 115.).

•	 Hogyan	kapcsolódik	ez	a	himnusz	a	Móziás	14-hez?

•	 Hogyan	mélyíti	el	ez	a	himnusz	a	Szabadító	iránti	
nagyrabecsüléseteket?
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•	 Milyen	érzést	kelt	bennetek	annak	felismerése,	hogy	
a Szabadító “mennyei trónusát elhagyta”, hogy meg-
mentsen benneteket?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 13:33–
35-öt és 15:1-et!

Miközben a tanulók felolvassák és megbeszélik ezeket 
a verseket, lehet, hogy el kell magyaráznod, milyen 
értelemben használta Abinádi az Isten szót. Amikor 
az utolsó napi szentek azt mondják: Isten, általában 
Mennyei	Atyánkra	utalnak.	Abinádi	azonban	Jézus	
Krisztusra utalt vele. Hogy segíthess a tanulóknak meg-
érteni ezt, kérd meg őket, hogy olvassák el a tanulói 
kézikönyv 153. oldalán található szövegmagyarázatot!

Ahhoz, hogy szemléltetni tudd, milyen értékes az a tan, 
hogy	Jézus	Krisztus	Isten	volt	és	most	is	az,	tedd	fel	a	
következő kérdéseket:

•	 Vajon	Jézus	Krisztus	csak legenda?

•	 Vajon	bölcs	erkölcsi	tanító	volt,	de	mégis	csak	
egy ember?

•	 Ő	szó	szerint	Isten Fia?

•	 Milyen	hatással	lehetnek	az	emberek	életére	az	
ezekre a kérdésekre adott válaszaik?

Kérdezd meg a tanulóktól, hogy tudnak-e a világban 
olyan törekvésekről, amelyek el kívánják homályosí-
tani	Jézus	Krisztus	Isten	szó	szerinti	Fiaként	betöltött	
státuszát.

•	 Miért	fontos	felismerni	azt,	hogy	Jézus	Krisztus	
Isten Fia?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy növekszik a 
Jézus Krisztusba	és	engesztelésébe	vetett	hitünk,	ha	
megértjük	Isten	Fiaként	való	örök	természetét	és	
isteni mivoltát.

A Móziás 15:1–9-ben Abinádi bizonyságot tesz a Sza-
badító	isteni	természetéről	és	küldetéséről,	és	Jézus	
Krisztus Atyai és Fiúi szerepköreiről tanít.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 
15:1–5-öt! Azután kérj meg egy tanulót, hogy olvassa 
fel	M. Russell	Ballard	elder	kijelentését	a	tanulói	kézi-
könyv 153–154. oldalán!

•	 Milyen	értelemben	Atya	és	Fiú	is	Jézus Krisztus?

Ha úgy érzed, bővebben ki kell fejtened ezt a témát, 
fordulhatsz	a	tanulói	kézikönyv	Móziás	15:1–7-hez	tar-
tozó további információihoz (154. oldal), ahol szemel-
vényeket találsz az 1916-os kiáltványból, melynek címe 
„The Father and The Son: A Doctrinal Exposition by 
the First Presidency and the Twelve” [Az Atya és a Fiú: 
Az Első Elnökség és a Tizenkettek tanbéli ismertetése].

Mondd	el,	hogy	a	Móziás	15:1–8	nem	az	Istenség	kü-
lönböző	tagjairól	beszél,	hanem	Jézus	Krisztusról	van	
szó, és az ő Atyaként és Fiúként betöltött különböző 
szerepköreiről.

A Móziás 15:10–13-ban Abinádi további magyarázattal 
szolgál	arról	az	atya-gyermeki	kapcsolatról,	amely	Jézus	
Krisztus és azok között áll fenn, akik elfogadják evangéli-
umát. A Szabadító „magj[áról]”, vagyis fiairól és leányairól 
beszél. Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 10–13-
as verseket, azután tedd fel a következő kérdéseket:

•	 A	11–12-es	versek	értelmében	mit	jelent	a	Szabadító	
fiainak és leányainak lenni? (Lásd még T&Sz 25:1.)

•	 Milyen	áldások	érik	azokat,	akik	Krisztus	
„magj[ává]” válnak?

Miközben Abinádi tovább tanította Noét és papjait, 
válaszolt egy olyan kérdésre, amelyet az egyik pap 
tett fel neki korábban. Kérd meg a tanulókat, hogy 
nézzék meg ezt a kérdést a Móziás 12:20–24-ben! 
Erre a kérdésre adott válaszában Abinádi továbbra is 
bizonyságot	tett	Jézus	Krisztus	istenségéről.	Segíts	a	
tanulóknak megbeszélni a válaszát! Az osztály egyik 
felét kérd meg, hogy olvassa el a Móziás 15:13–18-at, a 
másik felének pedig add feladatul a Móziás 15:19–25-
öt! Miközben olvasnak, írd fel a táblára a következő 
kérdéseket:

Kik	a	hírnökök,	akik	jó	híreket	hoznak?	(Lásd	Móziás	
15:13–18.)

Mik	ezek	a	jó	hírek?	(Lásd	Móziás	15:19–25.)

Az osztály mindkét feléből kérj meg egy-egy tanulót, 
hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre!

Oszd meg a tanulói kézikönyv 155. oldalán található 
kijelentést Carlos E. Asay eldertől, a Hetvenek tagjától!
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•	 Hogyan	segíthetünk	elvinni	másoknak	ezeket	a	
jó híreket?

Móziás 17. Előfordul, hogy az igazlelkűeknek 
szenvedniük kell a Jézus Krisztusról való 
 bizonyságukért
Utalj ismét a képre, amelyen Abinádi Noé király előtt 
áll! Kérj meg egy tanulót, hogy mondja el az osztály-
nak, mi volt Abinádi sorsa! Azután kérj meg egy tanu-
lót,	hogy	olvassa	fel	a	Móziás	17:1–13-at!

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy Abinádi azon 
hajlandósága,	hogy	meghaljon	az	igazságért,	az	Isten	
iránti engedelmességének természetes eredménye volt, 
azonban nagyon kevés embertől követeltetik meg az, 
hogy bizonysága védelmében meghaljon. Segíts a tanu-
lóknak meglátni, minek a megtételére kérnek minket 
ahelyett, hogy meghaljunk az igazságért. Ehhez oszd 
meg a következő kijelentéseket:

Brigham	Young	elnök	(1801–1877),	az	egyház	má-
sodik elnöke, azt mondta: „Az a leghatékonyabb 
módja a mennyek vallása megalapozásának, hogy 
inkább aszerint élünk, mintsem meghaljunk érte. 
Azt hiszem, biztonsággal állíthatom, hogy sok 
olyan utolsó napi szent van, aki [sokkal inkább 
kész] meghalni a vallásáért, mint hithűen aszerint 
élni” (Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham 
Young. 75.).

Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994),	az	egyház	13.	
elnöke azt tanította:

„Krisztus az embereket változtatja meg, a meg-
változott emberek pedig meg tudják változtatni 
a világot.

A Krisztusért változó embereknek Krisztus a 
 kapitánya. […]

Akiknek Krisztus a kapitánya, azok felemésztőd-
nek Krisztusban. […]

Akaratukat	elnyeli	az	Ő	akarata.	(Lásd	János	5:30.)

Mindig olyan dolgokat tesznek, melyek kedvére 
vannak	az	Úrnak.	(Lásd	János	8:29.)

Nemcsak meghalnának az Úrért, de ami még 
ennél is fontosabb, Őérte akarnak élni” (in Con-
ference Report, Oct. 1985, 5–6; vagy Ensign, Nov. 
1985, 6).

•	 Milyen	tekintetben	élt	az	Úrért Abinádi?

•	 Milyen	hatással	volt	Almára	Abinádi	élete	és	taní-
tásai?	(Lásd	Móziás	17:1–4.	Ha	tovább	akarod	vinni	
ezt a beszélgetést, utalhatsz Robert D. Hales elder 
kijelentésére a tanulói kézikönyv 156. oldalán.)

•	 Mi	hogyan	élhetünk	az Úrért?
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Móziás 9–17

Kiosztmány

Móziás 9–10 történelmi áttekintése
Ez az előadás három-öt perc közötti időtartamot 
vegyen igénybe! A lecke történelmi hátterének 
bemutatására való felkészülésként annyiszor olvasd 
el a Móziás 9–10-et, ahányszor csak szükséged van 
rá ahhoz, hogy jól megismerd a történetet! Áttekint-
heted még az alábbi táblázatot is, valamint a tanulói 
kézikönyv 150–151. oldalait.

Az órán kérd meg a tanulókat, hogy nyissák ki a 
szentírásaikat a Móziás 9–10-nél, és míg röviden 
megosztod Zeniff történetét, kövessék a történetet 
a könyvükben. Felrajzolhatod a táblára a következő 
táblázatot, amely emlékeztet Móziás könyveinek fő 
szereplőire és helyszíneire:

Lehi-Nefi földje Zarahemla földje

Zeniff	király	(Móziás	
9–10)		Kr.	e.	200	körül.

I.	Móziás	király

Noé	király	(Móziás	11–19)	
Kr.	e.	160	körül.

Benjámin	király

Limhi	király	(Móziás	7–8;	
19–22)	Kr.	e.121	körül

II.	Móziás	király

Zeniff volt az a nefita próféta, aki egy nefita csoport 
élén elment, hogy újra birtokba vegyék Lehi-Nefi 
földjét, ahol egykor az őseik laktak. Zeniff és 
csoportja nem sokkal azután hagyta el Zarahemlát, 
hogy	I.	Móziás	király	elkezdte	ott	az	uralkodását.	
Jegyezd	meg,	hogy	a	Móziás	8	és	Móziás	9	között	

a történet mintegy 80 évvel visszakanyarodik az 
időben. Móziás 9 története Kr. e. 200 körül kez-
dődik, és Zeniff felidézi azokat az eseményeket, 
amelyeket	korábban	az	Omni	1:27–30	jegyzett	fel.	
Saját szavaiddal meséld el röviden Zeniff történeté-
nek fő pontjait a Móziás 9–10-ből! Megemlítheted a 
következőket:

 1. Zeniff első útjának eredményei (Móziás 9:1–5; 
Omni	1:27–30).

 2. A túlbuzgóság következményei. A túlbuzgó-
ság például gyenge ítélőképességhez vezetett 
–	„lassúak	[voltak]	abban,	hogy…	Isten[ükre]	
emlékez[zenek]” (Móziás 9:3), és elvakította 
őket „Lámán király ravaszsága és csalárdsága” 
(Móziás 9:10).

 3. Zeniff jó irányba terelő hatása az emberekre. Arra 
biztatta őket például, hogy (a) hozzák rendbe a 
várost (lásd Móziás 9:8); (b) neveljenek nyájakat és 
termeljenek gabonát (lásd Móziás 10:2, 4); (c) ké-
szítsenek ruhákat (lásd Móziás 10:5); és (d) védjék 
magukat	„az	Úr	erejével”	(lásd	Móziás	9:17).

Zeniff uralma megmutatja, hogyan munkálkodott 
egész életében azért, hogy elnyerjék Lehi-Nefi 
földjét, és békében éljenek ott. Túlbuzgósága meg-
kérdőjelezhető tetteket is eredményezett, azonban 
végül sikerrel járt az a törekvése, hogy önálló nefita 
települést hozzon létre a lámániták között.
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Bevezetés
Miután Alma Abinádi prédikálását követően megtért, ta-
nítani kezdte azokat az embereket, akik hajlandóak vol-
tak meghallgatni. Követőivel együtt egy Mormon nevű 
helyre szökött, ahol részesültek a keresztség szertartásá-
ban	és	eggyé	váltak	a	hitben.	Békésen	letelepedtek	az	
általuk Hélámnak nevezett földön, azonban fogságba 
ejtette őket Amulon, Noé király korábbi papja, aki csat-
lakozott a lámánitákhoz. Nem sokkal ezelőtt azt a né-
pet, amely Lehi-Nefi földjén maradt, és akiket ebben az 
időben Noé király igazlelkű fia, Limhi vezetett, szintén 
fogságba ejtették a lámániták. Mindkét csoport megta-
pasztalta, hogy „senki más nem tudja őket kiszabadítani, 
csak	az	Úr,	az	ő	Istenük”	(Móziás	23:23).	Miközben	
megbeszélitek a tanulókkal ezeket a beszámolókat, 
jobban fogjátok értékelni az Úr azon hatalmát, hogy 
bármilyen	fogságtól	megszabadítson	minket.	Biztatha-
tod a tanulókat szövetségek megkötésére és betartására, 
valamint arra, hogy legyenek alázatosak, tartsanak bűn-
bánatot, imádkozzanak és bízzanak az Úrban.

Néhány tan és tantétel
•	 Keresztelési	szövetségeink	által	nyerjük	el	az	Úr	Lel-

két és az örök élet ígéretét (lásd Móziás 18:1–16).

•	 Ahhoz,	hogy	egyenes	derékkal	járunk,	hozzá	tartozik	
az	is,	hogy	engedelmeskedünk	Istennek	és	szolgá-
lunk	(lásd	Móziás	18:17–30).

•	 Isten	irgalmas,	és	ki	tud	szabadítani	minket	a	fogság-
ból (lásd Móziás 19–24).

•	 Isten	próbára	teszi	a	türelmünket	és	a	hitünket	(lásd	
Móziás 23–24).

Javaslatok a tanításhoz
Móziás 18:1–16. Keresztelési szövetségeink által 
nyerjük el az Úr Lelkét és az örök élet ígéretét
Kezdd azzal, hogy megkéred a tanulókat: képzeljék el, 
hogy egy barátjuk úgy döntött, megkeresztelkedik és 
részesül a konfirmációban. Megkérdezi tőlük, mit tehet 
azért, hogy lelkileg felkészüljön erre.

•	 Milyen	tanácsot adnátok?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Móziás	18:1–7-et,	bizonyítékokat	keresve	arra,	hogy	az	
emberek fel voltak készülve a keresztelkedésre!

21. fejezet
Móziás 18–24

•	 Milyen	bizonyítékokat	találtatok?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szö-
vetségek	20:37-et!	Mielőtt	olvasni	kezdene,	kérd	meg	
a tanulókat, hogy figyeljenek benne további olyan ma-
gatartásokra vagy tettekre, amelyek megerősítik, hogy 
valaki készen áll a keresztelkedési szövetség megköté-
sére és betartására!

•	 Hogyan	segíthetnek	nekünk	az	általunk	megbeszélt	
hozzáállások és tettek minden evangéliumi szövetség 
megkötésében és betartásában?

Olvasd fel a Móziás 18:8–10-et! Olvasás előtt kérd meg 
a tanulókat, hogy ők is kövessék a történetet a szent-
írásaikban, és keressék ki a keresztelkedési szövetség 
alkotóelemeit!

•	 Mi	a	mi	részünk	a	keresztelkedési	szövetségben,	
amelyet felvázolnak ezek a versek?

•	 Mit	ígér	az	Úr,	ha	betartjuk	a	keresztelkedési	
 szövetségünket?

Kérd meg a tanulókat, hogy alkossanak párokat, és 
olvassák el a párjukkal a Móziás 18:11–16-ot! Kérd meg 
őket, hogy jelöljék és beszéljék meg, milyen dolgokra 
vágyott Alma népe, mielőtt megkeresztelkedtek volna! 
Arra is kérd meg őket, hogy nézzék meg, milyen 
érzések voltak az emberekben keresztelkedés után, és 
milyen áldásokat kaptak!

•	 Mire	vágyott	Alma,	miközben	felkészült	az	Úr	mun-
kájának végzésére? (Lásd Móziás 18:12.)

•	 Miért	van	szükségünk	a	Lélekre	ahhoz,	hogy	„meg-
szentelt szívvel” szolgálhassunk?

•	 Keresztelkedésük	után	Alma	és	népe	„eltel[t]	a	
Lélekkel”	(Móziás	18:14),	és	„betöltötte	őket	Isten	
kegyelme” (Móziás 18:16). Miért fontos minden 
egyháztag számára ezen áldások elnyerése? Ti mikor 
kaptátok meg ezeket az áldásokat?

Tegyél bizonyságot azokról az ígéretekről és áldások-
ról, melyeket akkor kapunk, ha betartjuk a keresz-
telkedési szövetségünket és követjük a Szent Lélek 
útmutatását!
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Móziás 18–24

Móziás 18:17–30. Ahhoz, hogy egyenes 
derékkal járunk, hozzá tartozik az is, hogy 
engedelmeskedünk Istennek és szolgálunk
Írd fel a táblára: Egyenes derékkal jártak Isten előtt.

•	 Mit	jelent	a	számotokra	ez	a	kijelentés?

Párokban vagy egyénenként nézzék át a tanulók a 
Móziás	18:17–30-at,	és	keressék	ki	Alma	azon	tanácsait,	
amelyek oda vezettek, hogy az emberek „egyenes de-
rékkal	jártak	Isten	előtt”!	Javasold,	hogy	a	tanulók	írják	
le a talált tantételeket! Miután elegendő időt hagytál ne-
kik, kérd meg őket, hogy osszák meg, amit találtak! Mi-
közben a tanulók válaszolnak, megkérdezheted tőlük, 
milyen áldásokat tudnak megnevezni – az adott szentí-
rás-részből vagy saját tapasztalataik alapján –, amelyek 
ennek a tanácsnak a megfogadásából erednek!

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	kövessék	Alma	tanácsát,	és	
mindennap járjanak „egyenes derékkal” azáltal, hogy 
engedelmeskednek	Istennek	és	szolgálják	az	embereket!

Móziás 19–24. Isten irgalmas és ki tud 
szabadítani minket a fogságból
A tanulói kézikönyvben van egy táblázat, amely össze-
hasonlítja Limhi népének tapasztalatait Alma népének 
tapasztalataival (lásd 160–161. oldal). Megkérheted a 
tanulókat, hogy a Móziás 19–24 megbeszélése során 
kísérjék figyelemmel ezt a táblázatot.

Nézzék	meg	a	tanulók	a	„Jelentős	nefita	vándorlások	Mó-
ziás könyvében” elnevezésű térképet a tanulói kézikönyv 
147.	oldalán!	Keressék	meg	a	térképen	a	Móziás	19–24-
ben említett városokat és embereket! Győződj meg róla, 
hogy a tanulók tudják: Limhi és követői Lehi-Nefi földjén 
voltak, Alma és követői pedig Hélám földjén!

Magyarázd el, hogy Mormon arról szóló beszámolójáról 
fogtok beszélni, hogy miként szabadította ki az Úr Limhi 
népét és Alma népét a lámániták fogságából! Kérd meg 
a tanulókat, hogy lapozzanak a Móziás 21:5-höz, és 
kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel! Hangsúlyozd 
ki Mormon kijelentését, mely szerint „nem volt módja 
annak, hogy [a nefiták] ki tudják szabadítani magukat a 
lámániták kezéből”.

Írd fel a táblára: Móziás 21:13–19; 24:9–16. Kérd meg 
a tanulókat, hogy olvassák el magukban ezeket a verse-
ket, és nézzék meg, milyen konkrét dolgokat tett meg 
mindkét	csoport	azért,	hogy	elnyerjék	Isten	irgalmát	

és szabadítását! Kérd meg a tanulókat, hogy e konkrét 
cselekedetek alapján soroljanak fel olyan tantételeket, 
amelyek a saját nehéz körülményeik közepette utat 
mutathatnak nekik! Kérd meg a tanulókat, hogy írják le 
a talált tantételeket! (Megjegyzés: Boyd K.	Packer	elnök	
a Tizenkét Apostol Kvórumából így határozta meg 
a tantételt: „…maradandó igazság, törvény, szabály, 
amely alkalmazva utat mutathat a döntéshozatalnál” [in 
Conference Report, Apr. 1996, 22; vagy Ensign, May 
1996,	17].	Felhasználhatod	ezt	a	meghatározást,	hogy	
segíts a tanulóknak megérteni, milyen tantételeket sze-
retnél felsoroltatni velük.)

A következő táblázat megmutatja e tevékenység leve-
zetésének egyik módját. Felrajzolhatod a táblára, és 
javasolhatod, hogy a tanulók ennek mintájára készítsék 
el saját változatukat. Írd fel az első cselekedetet és tan-
tételt (a Móziás 21:13–14 vonatkozásában), hogy meg-
mutasd a tanulóknak, hogyan töltsék ki a táblázatot! 
Azután biztasd a tanulókat, hogy találjanak minél több 
cselekedetet, és mindegyikhez írjanak egy-egy tantételt!

Móziás 21:13–19; 24:9–16

Mit	tettek	a	nefiták Tantétel

Megalázkodtak	és	buz-
gón	Istenhez	imádkoztak	
(lásd	Móziás	21:13–
14).

Isten	megválaszolja	azok	
imáit,	akik	alázatosan	
könyörögnek	Hozzá.

Türelmesek	voltak	(lásd	
Móziás	24:16).

A	tanulók	által	meghatá-
rozott	más	cselekedetek

Miután a tanulóknak elég idejük volt a tanulmányo-
zásra és a gondolkozásra, kérd meg őket, hogy osszák 
meg, milyen cselekedeteket és tantételeket soroltak fel! 
Adj nekik lehetőséget olyan alkalmak elmesélésére is, 
amikor alkalmazták ezeket a tantételeket és az Úr meg-
áldotta őket! Fejezd be arról való bizonyságoddal, hogy 
a lelki fogságból nem tudjuk kiszabadítani magunkat, 
és szükségünk van az Úr végtelen irgalmára, valamint 
megváltó szeretetére!
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Móziás 23–24. Isten próbára teszi a türelmünket 
és a hitünket
Emlékeztesd a tanulókat, hogy Alma népe és Limhi 
népe valamikor Noé király alattvalóihoz tartozott! Kérd 
meg a tanulókat, hogy olvassák el Abinádi figyelmez-
tetését a Móziás 11:23–25-ben! Amikor a nép nem 
hallgatott erre a figyelmeztetésre, Abinádi visszatért. A 
tanulók olvassák el szavait a Móziás 12:1, 5-ben! Alma 
népe később bűnbánatot tartott, de elszenvedték annak 
következményeit, hogy korábban nem voltak hajlandók 
bűnbánatot tartani.

Olvassátok el az osztállyal közösen a Móziás 23:21–24 
és a 24:10–16-ot, vagy tedd lehetővé, hogy a tanu-
lók magukban elolvassák ezeket a részeket! Miután 
a tanulók elolvasták a verseket, kérd meg őket, hogy 
válaszoljanak a következő kérdésekre! Kérd meg őket, 
hogy egyrészt merítsenek a kijelölt részeknél található 
kifejezésekből, másrészt osszák meg saját szavaikkal is 
a meglátásaikat!

•	 Napjainkban	milyen	terheket	viselhetnek	az	embe-
rek? Szerintetek miért könnyebb viselni a terheinket, 
ha vidáman alávetjük magunkat az Úr akaratának?

•	 Hogyan	látogatja	meg	az	Úr	népét	„a	megpróbáltatá-
saikban”? (Lásd Móziás 24:14.)

Kérd meg a tanulókat, hogy idézzenek fel olyan alkal-
makat, amikor az Úr meglátogatta őket a megpróbál-
tatásaikban! Ha helyénvaló, akkor kérdezd meg, hogy 
szeretne-e valaki mesélni ezekről az élményekről.

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Jeffrey R.	Holland	
eldertől, aki a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja:

„Az életben sok nehézség lehet és lesz is. A 
Krisztushoz jövő lélek azonban, aki ismeri az Ő 
hangját és próbál úgy cselekedni, ahogy Ő, ahogy 
a himnusz is mondja, erőt nyer majd általa. [„Lásd, 
követlek, Uram” Himnuszok, 140.] […]

Testvérek, bármi is legyen a problémátok, kérlek 
titeket, ne adjátok fel, és [kérlek,] ne engedjetek a 
félelemnek! […]

Ha magányos vagy, tudd, hogy vigaszra lelhetsz. Ha 
elcsüggedtél, tudd, hogy reményre lelhetsz. Ha lé-
lekben szegény vagy, tudd, hogy megerősödhetsz. 
Ha úgy érzed, hogy valami eltört benned, azt tudd, 
hogy meg lehet javítani” (Liahóna,	2006.	máj. 71.).

•	 Hogyan	tanúsíthattok	türelmet	a	megpróbáltatások	
közepette?

•	 Mikor	ismertétek	fel	Isten	erőt	adó	kezét	az	
 életetekben?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	bízzanak	Mennyei	Atyánk	és	
Jézus	Krisztus	erejében,	vigaszában	és	gyógyításában!
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Móziás 25–29

Bevezetés
A Mormon könyve történetének ebben az időszakában 
Alma próféta jelentős kihívásokkal nézett szembe az 
egyházban. A felnövekvő nemzedékből sokan nem tér-
tek meg az evangéliumhoz, és nem voltak hajlandóak 
hinni a próféták szavaiban. Az ifjabb Alma és Móziás 
király négy fia is azok között volt, akik nem hittek, és 
Isten	egyházának	elpusztítására	törekedve	jártak-keltek.	
Buzgó	imáján	keresztül	Alma	útmutatást	kapott	az	Úr-
tól, hogy milyen lépéseket tegyen azokat illetően, akik 
elszakadtak az egyháztól. E lecke folyamán segíthetsz 
a tanulóknak meglátni, milyen változást eredményez a 
bűnbánat és a megtérés. A tanulók látni fogják, hogy 
akik megtérnek, azok egész életükben hű szolgálatot 
nyújtanak.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	egyházi	fegyelmezés	segíthet	a	bűnösöknek	bűn-

bánatot tartani és visszatérni a teljes jogú egyháztag-
sághoz (lásd Móziás 26).

•	 Az	engesztelés	által	újjászülethetünk	(lásd	Móziás	27).

•	 A	megtérés	erősíti	az	evangélium	megosztása	iránti	
vágyunkat	(lásd	Móziás	27:32–37;	28:1–8).

•	 Az	igazlelkű	törvények	és	vezetők	támogatása	állam-
polgári kötelesség (lásd Móziás 29).

Javaslatok a tanításhoz
Móziás 26:1–4. A felnövekvő nemzedék
Magyarázd el, hogy gyermekeik közül sokan elutasí-
tották	azon	emberek	hitelveit,	akik	hallották	Benjámin	
király beszédét. Olvassák el a tanulók magukban a 
Móziás 5:1–5-öt és a Móziás 26:1–4-et, és hasonlítsák 
össze	az	emberek	érzéseit	Benjámin	király	napjaiban,	
valamint a felnövekvő nemzedék sok tagjának érzéseit 
Benjámin	király	fia,	Móziás	uralkodása idején!

•	 A	Móziás	26:3	szerint	miért	keményítették	meg	szívü-
ket sokan a felnövekvő nemzedékből?

•	 Hogyan	segíthettek	a	következő	nemzedéknek,	hogy	
olyan bizonyságra tegyenek szert az evangéliumról, 
amilyennel ti rendelkeztek?

22. fejezet
Móziás 25–29

Móziás 26. Az egyházi fegyelmezés segíthet a 
bűnösöknek bűnbánatot tartani és visszatérni a 
teljes jogú egyháztagsághoz
Ez a tanítási ötlet az egyházi fegyelmi tanácsokra össz-
pontosít, arra a témára, amely bonyolult kérdéseket is 
felvethet. Figyelj oda rá, hogy a beszélgetés e kézi-
könyv és a tanulói kézikönyv jóváhagyott anyagának 
keretei között maradjon! Emellett utalhatsz az „Egyházi 
fegyelmi tanácsok” szócikkre, amely a 41–42. olda-
lon található a Hűek a hithez: evangéliumi értelmező 
szótár  ban. Ha a tanulóknak olyan kérdéseik vannak, 
amelyek miatt túl kellene lépni ezen a jóváhagyott 
anyagon, udvariasan magyarázd el, hogy ez szent és 
érzékeny téma, amelyet nem helyénvaló részletesen 
megbeszélni	az	órán.	Javasold,	hogy	beszéljenek	a	
papsági vezetőjükkel!

Írd fel a táblára a következőket:

bűnt	követtek	el	–	
6.	vers

megítéltettek	–	12.,	29.	
vers

megintették	őket	–		
6.	vers

bűnbánatot	tartottak	–	
35.	vers

tanúskodtak	ellenük	–		
9.	vers

a	nép	közé	számláltat-
tak	–	35.	vers

különböző	gonoszságo-
kon	érték	őket	–	11.	vers

nem	számlálták	őket	a	
nép	közé	–	36.	vers

Kérd meg a tanulókat, hogy fussák át Móziás 26. fe-
jezetét, és keressék ki a táblán felsorolt eseményeket! 
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy szerintük miről szól 
ez a fejezet! Miközben elmondják, amit gondolnak, 
győződj meg róla, hogy megértik: Almának az egyház 
felett volt felhatalmazása, Móziásnak pedig, királyként, 
a kormány felett. Móziás király elmagyarázta, hogy a 
polgárjogi bűncselekményeket ő kezeli, azonban Alma 
felelőssége az egyháztagok közötti komoly vétkek ke-
zelése.

Írd fel a táblára: Egyházi fegyelmezés.

•	 Mit	jelent	a	fegyelmezés  szó?

Oszd	meg	Theodore M.	Burton	elder	(1907–1989)	kö-
vetkező kijelentését, aki a Hetvenek tagjaként szolgált:
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„Elszomorít, amikor hallom, hogyan bánik egyhá-
zunk néhány tagja, és néha még helyi vezetőink 
is azokkal, akiket vétek miatt fegyelmezni kell. 
Tudom, hogy könnyű összekeverni a fegyelmez és 
a büntet szót, de van köztük különbség! Angolul… 
a fegyelmez szónak ugyanaz a gyökere, mint a 
tanítvány szónak. A tanítvány olyan valaki, aki ta-
nul, akit tanítani kell. Amikor vétkesekkel bánunk, 
nem szabad elfelejtenünk, hogy rendkívül nagy 
szükségük van a tanításra” (in Conference Report, 
Oct. 1985, 81–82; vagy Ensign, Nov. 1985, 65).

•	 Burton	elder	szerint	mi	az	egyházi	fegyelmezés célja?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 26:6, 
9–13-at!

•	 Miért	„nyugtalankodott	lelkében” Alma?

•	 Mit	tett	Alma,	hogy	megtudja,	hogyan	ítélje	meg	
a népet?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Móziás 
26:28–32-t!

•	 A	beismerés	és	a	megbocsátás	mely	két	esetét	említi	
az Úr a 29. versben?

•	 Mit	tanítanak	ezek	a	versek,	milyen	céljai	vannak	az	
Úrnak az egyházi fegyelmezéssel?

•	 Milyen	áldásokat	kapnak	azok,	akik	teljes	mértékben	
bűnbánatot tartanak?

•	 Milyen	szempontból	tekinthetünk	az	egyházi	fegyel-
mezésre a szeretet kifejezésre juttatásaként?

Mutass rá, hogy a 32. versben az Úr elmagyarázza: 
akik nem tartanak bűnbánatot, azokat ne számlálják 
az egyház népéhez! Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az egyház vezetői és tagjai már ne szolgálják és szeres-
sék őket.

Segíthetsz a tanulóknak, hogy jobban értsék az egyházi 
fegyelmezést azáltal, hogy megkéred őket, olvassák el 
Theodore M.	Burton	elder	kijelentését	a	tanulói	kézi-
könyv	167.	oldalán.

Tegyél bizonyságot róla, hogy a Szabadító készen áll 
megbocsátani, ha bűnbánatot tartunk, és érdemesnek 

kell lennünk, hogy élvezhessük egyháza tagságá-
nak  áldásait!

Móziás 27. Az engesztelés által újjászülethetünk
Ez a tanítási javaslat megmutatja, hogyan teszi hatékon-
nyá	életünkben	az	engesztelés	erejét	a	Jézus	Krisztusba	
vetett hitünk. Arra a szívbéli változásra összpontosít, 
amelyet az ifjabb Alma és Móziás fiai tapasztaltak meg. 
Nem összpontosít mindazokra az eseményekre és 
élményekre, amelyek elvezettek a megtérésükhöz. Ha 
vannak olyan tanulók, akik nem ismerik a történetnek 
e részeit, akkor megkérhetsz egy másik tanulót, hogy 
röviden foglalja össze az erről szóló beszámolót!

Rajzolj a táblára egy szívet! Írd be a szív közepébe 
a változás szót! Kérdezd meg a tanulóktól, hogy mit 
jelent a szívbéli változás!

A	tanulók	olvassák	el	a	Móziás	27:8–10,	32–37-et!	Kérd	
meg őket, hogy vessék össze az ifjabb Alma, valamint 
Móziás négy fiának a szívbéli változás előtti és utáni 
viselkedését!

•	 Milyen	szempontból	változott	meg	ez	az	öt férfi?

•	 Milyen	bizonyítékait	látjuk	a	32–37.	versekben	
annak, hogy ez a változás szívből jövő és mara-
dandó volt?

Olvassátok	el	a	tanulókkal	a	Móziás	27:24–29-et!

•	 Ezekben	a	versekben	mely	szavak	írják	le	az	
 újjászületést?

•	 Hogyan	változtatja	meg	a	természetünket	az	evangé-
lium szerinti élet?

•	 Mivel	utalt	rá	Alma,	hogy	a	bűnbánat	nem könnyű?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy bár Alma, illetve 
Móziás négy fiának változása hirtelennek látszik, az 
újjászületés folyamata legtöbbünk esetében nem egy-
szeriben történik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 5:46-ot!

•	 Mit	mondott	Alma,	mi	tartozott	még	hozzá	a	
 megtéréséhez?

Olvassátok	el	a	tanulókkal	Ezra	Taft	Benson	elnök	kije-
lentését	a	tanulói	kézikönyv	167.	oldalán!

•	 Mit	mondott	Benson	elnök	a	megtérés	folyamatáról?
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Segíts a tanulóknak felismerni, hogy az újjászülető 
egyénben végbemenő változás közvetlen eredménye 
annak,	hogy	Jézus	Krisztus	engesztelését	alkalmazza!	
Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg érzéseiket a 
szívbéli változás megtapasztalásáról!

Móziás 27:32–37; 28:1–8. A megtérés erősíti az 
evangélium megosztása iránti vágyunkat
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan al-
kalomra, amikor valakinek jó hírt akartak mesélni, meg 
akartak mutatni valamilyen szép látványt, vagy meg 
akartak osztani egy csodálatos élményt!

•	 Miért	szeretjük	másokkal	is	megosztani	a	jó dolgokat?

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot! A tanulók 
másolják le egy papírlapra, majd egyénileg vagy pár-
ban dolgozva egészítsék ki!

•	 Miben	hasonlít	egymáshoz	ez	a	három	beszámoló? 

Írd fel a táblára a táblázat alá: T&Sz 88:81. Egy tanuló 
olvassa fel ezt a verset!

•	 Móziás	28:3–4-ben	arról	olvasunk,	hogy	miért	akar-
ták Móziás fiai megosztani az evangéliumot. Hogyan 
segíthetnek nekünk ezek az indítékok a Tan és a 
szövetségek 88:81 parancsolatának betartásában?

•	 Mit	változtat	a	dolgokon	az,	ha	ilyen	indítékokkal	
szolgálunk?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	gondolják	ki,	miként	oszthat-
nák meg az evangéliumot!

Mi	volt	az	élmény? Kiknek	volt	része	benne? Mire	vágytak	az	élményt	
követően?

1 Nefi	8:2–12

Énós	1:1–9,	19

Móziás	28:1–4

Móziás 29. Az igazlelkű törvények és vezetők 
támogatása állampolgári kötelesség
Oszd három csoportra az osztályt! Mindegyik csoport 
a Móziás 29:1–36-ot fogja tanulmányozni, azonban 
más-más dolgokra fognak figyelni benne. Kérd meg 
az első csoportot, hogy keressen információkat igaz-
lelkű királyokról, a másodikat, hogy keressen infor-
mációkat hamislelkű királyokról, a harmadikat pedig, 
hogy keressen információkat bírákról! Miután minden 
csoportnak hagytál elég időt, kérj meg tőlük egy-egy 
tanulót, hogy számoljon be a találtakról az osztály többi 
részének! A táblán – akár az alábbihoz hasonló módon 
is – összefoglalhatod, hogy mit találtak a csoportok:

Az uralkodók három típusa

Igazlelkű	királyok Hamislelkű	
királyok

Bírák

(a	tanulók	
válaszai)

(a	tanulók	
válaszai)

(a	tanulók	
válaszai)

Foglald össze ezt a tanulói tevékenységet a következő 
kérdések feltevésével:

•	 Mit	várhatuk	az	igazlelkű	királyoktól?

•	 Mit	történik	a	néppel,	ha	hamislelkű	királyok	
 uralkodnak?
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•	 A	bírák	kormányzásával	kapcsolatban	milyen	szabá-
lyok segítettek biztosítani az emberek jogainak vé-
delmét?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	Móziás	29:27-et!

•	 Mikor	vallhat	kudarcot	„a	nép	hangja”	általi	
 kormányzás?

•	 E	vers	szerint	mit	eredményez	végül	az	ilyen kudarc?

Magyarázd el, hogy a Móziás 29-ben leírt kormány-
zatokhoz hasonló helyeken a nemzet állampol-
gárai viselik annak terhét, hogy jó törvényeket és 
igazlelkű vezetőket válasszanak (lásd T&Sz 98:10). 

Elolvastathatod a tanulókkal Neal A. Maxwell elder és 
Boyd K.	Packer	elnök	kijelentéseit	a	tanulói	kézikönyv	
170.	oldalán.	Maxwell	elder	kijelentését	a	mellékelt	
DVD A  is tartalmazza.

Fejezd be az órát azzal, hogy felolvasod a 
 Példabeszédek 29:2-t!

Tegyél bizonyságot erről az igazságról! Általad látott 
vagy	hallott	példákat	is	mesélhetsz	erre.	Biztasd	a	tanu-
lókat, hogy vállaljanak aktív és építő szerepet azokban 
a politikai folyamatokban, amelyeket nemzetük és 
közösségük törvényei lehetővé tesznek számukra!
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Alma 1–4

Bevezetés
Alma 1. fejezete kiemeli a papság és a papi mester-
kedés közötti különbséget. E szentírásrész tanulmá-
nyozása után a tanulóknak képesnek kell lenniük 
felismerni az Alma napjaiban és a mi napjainkban fe nn-
álló papi mesterkedések jellemzőit. Azt is meg kell ér-
teniük, hogy a papi mesterkedés teljesen ellentétben áll 
Isten	papságával.	Az	Alma	2–3-ban	a	tanulók	láthatják	
a papi mesterkedés negatív következményeit, amikor 
elolvassák Amlici történetét, aki meg akarta dönteni a 
nefita kormányt és király akart lenni. Ez a beszámoló 
azt is megmutatja, hogyan segíthet az embereknek erőt 
kapni	Istentől	az,	ha	igazlelkűen	reagálnak	a	próba-
tételekre. Példaként állhat ma előttünk az, ahogyan 
Alma reagált a próbatételekre. Segíthetsz a tanulóknak 
megérteni, hogy Almához hasonlóan ők is erőt kaphat-
nak	Istentől,	ha	segítségért	imádkoznak,	hitet	gyako-
rolnak, és tesznek azért, hogy szembe tudjanak nézni a 
kihívásaikkal. Alma 4. fejezete kihangsúlyozza a tiszta 
bizonyságtétel erejét.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	utolsó	napi	szenteknek	kerülniük	kell	a	papi	

mesterkedést (lásd Alma 1).

•	 Isten	megerősít	minket,	amikor	ellenállunk	a	gonosz-
ságnak (lásd Alma 2).

•	 A	tiszta	bizonyságtétel	legyőzi	a	kevélységet	(lásd	
Alma 4).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 1. Az utolsó napi szenteknek kerülniük 
kell a papi mesterkedést
Az óra előtt írd fel a táblára a következő táblázatot és 
kérdéseket:

Papi mesterkedés Papság

Alma	1:2–6 Alma	1:26–27

Alma	1:16 Alma	13:6,	10–12

2 Nefi	26:29 Jákób	1:18–19

Mi	a	papi	mesterkedés? Hogyan	viselkedtek	Isten	
papjai?

23. fejezet
Alma 1–4

Ez a tevékenység lehetőséget ad a tanulók számára a 
papi mesterkedés és a papság összevetésére. Oszd két 
csoportra az osztályt! Az első csoport olvassa el, ele-
mezze és beszélje meg a papi mesterkedésről szóló ré-
szeket, a második csoport pedig olvassa el, elemezze és 
beszélje meg a papságról szóló részeket! Utasítsd az első 
csoportot, hogy keresse meg a papi mesterkedés kifeje-
zés meghatározását, és azonosítsa be a papi mesterkedés 
elemeit! Utasítsd a második csoportot, hogy azonosítsa 
be azon papságviselők indítékait és viselkedését, akik 
tisztelik az Urat! Miután a tanulóknak elég idejük volt a 
kijelölt versek elemzésére, mindegyik csoportból kérj 
meg valakit, hogy számoljon be arról, mit találtak!

Miután az első csoport beszámol a papi mesterkedés-
ről, tedd fel a következő kérdéseket:

•	 Szerintetek	miért	váltak	népszerűvé	Nehór	tanításai?	
(Lásd	Alma	1:3–4;	lásd	még	Hélamán	13:27–28.)

•	 Milyen	hatással	lehetne	az	evangéliumi	tanítókra	az,	
ha sikerük a népszerűségen múlna? Milyen hatással 
lehetne ez a tanbéli tanításaikra?

Miután a második csoport beszámol a papságról, tedd 
fel a következő kérdéseket:

•	 Az	Alma	1:26	szerint	hogyan	tekintettek	a	papok	
azokra, akiket tanítottak? Miért fontos a tanárok szá-
mára ez a hozzáállás?

•	 Milyen	hasonlóságok	vannak	az	Alma	1:25–27	igaz-
lelkű papjai, valamint napjaink egyházi vezetői és 
misszionáriusai között?

Segíts a tanulóknak felismerni napjaink papi mester-
kedéseit és annak következményeit, ha megengedik a 
papi mesterkedés elterjedését. Ehhez tedd fel a követ-
kező kérdéseket:

•	 Az	Alma	1:12	szerint	mit	eredményez	az,	ha	megen-
gedjük a papi mesterkedés elburjánzását?

A világban lévő papi mesterkedések mellett az egy-
házba is beszivároghatnak a papi mesterkedés elemei. 
Elolvastathatod a tanulókkal Dallin H. Oaks elder és 
David A.	Bednar	elder	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	
173.	oldalain.	Ezek	a	kijelentések	annak	fontosságát	
tanítják, hogy kerüljük egyházi elhívásainkban a papi 
mesterkedést. Oaks elder kijelentését a mellékelt DVD 
A  is tartalmazza.
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23. fejezet

•	 Hogyan	kerülhetjük	tanítói	és	vezetői	elhívásainkban	
a papi mesterkedést?

Alma 2. Isten megerősít minket, amikor 
ellenállunk a gonoszságnak
Kérd meg a tanulókat, hogy emlékezzenek vissza egy 
olyan időszakra, amikor ellenálltak a gonoszságnak, 
akár úgy, hogy azt mások is látták, akár úgy, hogy nem! 
Azután kérd meg őket, hogy gondolják át a következő 
kérdéseket! Kérheted őket, hogy inkább magukban vá-
laszoljanak ezekre, ne hangosan, beszélgetés keretében.

•	 Mi	késztetett	arra,	hogy	kiálljatok	az	igazságért	és	az	
igazlelkűségért?

•	 Honnan	kaptatok	ehhez erőt?

Mondd el, hogy Alma 2. fejezete beszámol arról, hogyan 
állt ellen Alma próféta, valamint más igazlelkű férfiak és 
nők a gonoszságnak, olyannyira, hogy még az életü-
ket is hajlandóak lettek volna feláldozni. Kérd meg a 
tanulókat, hogy nézzék meg, mi motiválta e férfiakat és 
nőket, és keressék meg azt is, hogy honnan kaptak erőt 
a nagyon nehéz pillanatokban!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma	2:1–7-et!

•	 Ki	volt	Amlici,	és	mi	volt	az	a	két	dolog,	amire	
vágyott? (Lásd Alma 2:2, 4. Király akart lenni, és el 
akarta pusztítani az egyházat.)

•	 Hogyan	győzték	le	a	nefiták	Amlici	próbálkozását,	
hogy király legyen?

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Joseph	Smith	pró-
fétától az utolsó napi szentek kötelességéről, hogy 
legyenek jó hatással a közösségeikre:

„Kötelességünk minden tőlünk telhető módon 
népszerűvé tenni azt, ami becsületes és jó, és nép-
szerűtlenné tenni azt, ami becstelen” (in History of 
the Church, 5:286).

•	 Hogyan	tehetjük	„népszerűvé…	azt,	ami	becsületes	
és jó”?

Foglald össze az Alma 2:8–14 tartalmát – mondd el, 
hogy Amlici összegyűjtötte követőit, meggyőzte őket, 

hogy tegyék királyukká, és harcba ment a nefiták ellen, 
megpróbálva megszerezni azt, amire vágyott.

•	 Hány	ember	halt	meg	amiatt,	hogy	Amlici	király	
akart lenni? (Lásd Alma 2:19.) Hogyan kapcsolódik 
ez a beszámoló Móziás király figyelmeztetéséhez a 
Móziás	29:17,	21-ben?

Fussák át a tanulók az Alma 2:15–18, 28–31-et, és ke-
ressék ki az erővel, erősen és megerősítette  szavakat!

•	 Az	Alma	2:28	szerint	miért	erősítette	meg	az	Úr	a	
nefitákat?

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	Mennyei	Atyánk	
néha inkább erőt ad nekünk a gonoszsággal való 
szembeszálláshoz, semmint eltávolítaná életünkből 
annak hatásait?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
2:29–31-et! Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, 
hogyan követhetjük Alma e versekben felsorolt tettei-
nek példáját, amikor a minket körülvevő gonoszsággal 
küszködünk!

Tegyél bizonyságot róla, hogy az Úr megerősít minket 
az ellenállással szemben, amikor kiállunk az igazságért 
és az igazlelkűségért!

Alma 3. Az emberek időnként azzal választják 
magukat külön az igazlelkűektől, hogy 
megváltoztatják külső megjelenésüket
Magyarázd el, hogy mivel az amliciták azt akarták, 
hogy a lámánitákkal azonosítsák őket, megváltoztatták 
a megjelenésüket! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa 
fel az Alma 3:4–5-öt!

•	 Mivel	változtatták	meg	az	amliciták	a	megjelenésüket?

•	 Szerintetek	miért	akarták,	hogy	meg	legyenek	külön-
böztetve a nefitáktól?

•	 Ma	mit	tesznek	az	emberek	a	külső	megjelenésük-
kel, amivel elválasztják magukat az igazlelkűektől?

Ha e beszélgetés részeként meg akarod említeni a te-
toválást (vagy ha a tanulók megemlítik), akkor mutasd 
meg egy templom képét! Ha lehet, mutasd azt a temp-
lomot, amelyik a legközelebb van hozzátok!

•	 Milyen	érzéseket	keltene	bennetek	azt,	ha	falfirkát	
látnátok az Úr házán?
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Alma 1–4

A tanulók értsék meg, hogy testük szent az Úr szemé-
ben, akárcsak az általunk épített templomok. Gor-
don B.	Hinckley	elnök	(1910–2008),	az	egyház	15.	
elnöke azt mondta: „A tetoválás a test templomának 
falfirkája” (Liahóna,	2001.	jan.	67.).	Oszd	meg	a	kö-
vetkező tanácsot A fiatalság erősségéért című füzetből, 
hogy segíts a tanulóknak elkerülni a testük megjelölé-
sével járó világi irányzatokat:

„A	testetek	Isten	szent	teremtménye.	Istentől	kapott	
ajándékként tiszteljétek, és semmilyen módon ne 
szennyezzétek	be!	Öltözködésetekkel	és	megjelené-
setekkel megmutathatjátok az Úrnak, milyen értékes 
a	testetek.	Megmutathatjátok,	hogy	Jézus	Krisztus	
tanítványai vagytok” (A fiatalság erősségéért: Isten 
iránti kötelességünk teljesítése [füzet, 2001]. 14.).

Arra is megkérheted a tanulókat, hogy olvassák el Gor-
don B.	Hinckley	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	
176.	oldalán.	Ezt	a	kijelentést	a	mellékelt	DVD	 B  is 
tartalmazza.

Tedd fel a következő kérdéseket, és kérd meg a ta-
nulókat, hogy gondolják át a kérdéseket, magukban 
megválaszolva őket:

•	 Milyen	üzeneteket	közvetítesz	az	öltözködéseddel	és	
tested megjelölésével?

•	 Hogyan	tükrözi	az	öltözködésmódod	azt,	amilyen	
belül vagy?

•	 A	visszafogottság,	valamint	az	öltözködés	és	a	
megjelenés más tényezői mellett hogyan mutathatod 
meg,	hogy	Jézus	Krisztus	tanítványa	vagy?	(Lehető-
séget adhatsz a tanulóknak arra, hogy megosszák az 
erre a kérdésre adott válaszaikat. Arra is megkérhe-
ted	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	M. Russell	Ballard	
elder	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	176.	oldalán.	
Ezt a kijelentést a mellékelt DVD C  is tartalmazza.)

Tegyél bizonyságot a test szent voltáról! Kérd meg a 
tanulókat, hogy kövessék az utolsó napi próféták taná-
csait az öltözködésükkel és a megjelenésükkel kapcso-
latos döntéseikben!

Alma 4. A tiszta bizonyságtétel legyőzi a 
 kevélységet
Utasítsd a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 4:6–12-t, és nézzék meg, milyen hatással volt az 
egyház tagjaira a kevélység!

•	 Hogyan	nyilvánult	meg	a	kevélység	az	egyház	tagjai	
között? (A tanulók válaszait felsorolhatod a táblán.)

•	 Milyen	hatással	volt	az	egyháztagok	kevélysége	
azokra, akik nem voltak tagjai az egyháznak?

•	 Ezen	egyháztagok	cselekedetei	alapján	vajon	mit	
gondolhattak róluk mások, miben hisznek?

Adj a tanulóknak egy-két percet, hogy átgondolhassák, 
milyen választ adnának a következő kérdésre:

•	 Ha	olyasvalaki	figyelne	benneteket,	aki	nem	nagyon	
ismer, akkor milyen következtetésekre jutna arról, 
miben hisztek?

Ha a tanulóknak volt idejük ennek átgondolására, tedd 
fel a következő kérdést:

•	 Hogyan	befolyásolhatja	ez	a	kérdés	az	életünket?

Prófétaként és főbíróként Almát aggasztotta a nép 
kevélysége, és véget akart vetni gőgjüknek (lásd Alma 
4:19). Kérj meg öt tanulót, hogy versenként váltva egy-
mást olvassák fel az Alma 4:15–19-et!

•	 Mire	utal	a	„tiszta	bizonyságtétellel”	kifejezés,	ho-
gyan látott hozzá Alma a tanításhoz?

Az egyház feletti főpapként Alma bizonyságot tett, 
amelyben voltak figyelmeztető és biztató szavak is, 
 illetve az igazság kijelentése. Amikor mi egyháztagok-
ként „tiszta bizonyság[ot]” teszünk, általában csupán 
kijelentünk valamit, amit igaznak tudunk. Annak 
kihangsúlyozásához, hogy mit jelent a tiszta bizony-
ságtétel, megkérheted a tanulókat, hogy olvassák el 
M. Russell	Ballard	elder	és	Howard W.	Hunter	elnök	ki-
jelentéseit	a	tanulói	kézikönyv	178–179.	oldalán.	Ballard	
elder kijelentését a mellékelt DVD D  is tartalmazza.

•	 Szerintetek	miért	tud	a	tiszta	bizonyságétel	véget	
vetni a kevélységnek?

•	 Milyen	hatással	volt	életetekre	az,	amikor	hallottátok,	
amint valaki tiszta bizonyságot tesz az evangéliumról?
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23. fejezet

Megoszthatod Spencer W. Kimball elnök (1895–1985), 
az egyház 12. elnökének következő kijelentését arról, 
hogy mit jelent tiszta bizonyságot tenni:

„Ne intsétek egymást; az nem bizonyság! Ne 
mondjátok meg másoknak, hogyan éljenek! Csak 
mondjátok el, hogyan éreztek legbelül. Az egy 
bizonyság. Abban a pillanatban, hogy elkezdtek 
prédikálni a többieknek, a bizonyságotok befeje-
ződött. Csak mondjátok el nekünk, amit éreztek, 
amit elmétek, szívetek és testetek minden por-
cikája súg nektek” (Lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: Spencer W. Kimball,  83.).
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Alma 5–7

Bevezetés
Amikor Alma Zarahemlában prédikált a népnek, 
emlékeztette őket arra, hogy mindannyian az Úr elé 
kerülnek majd, hogy megítéltessenek. E lecke tanítá-
sakor felhívhatod a figyelmet Alma azon kérdéseire 
és tanácsaira, amelyek segítenek nekünk még jobban 
felkészülni arra, amikor majd az Úr színe elé lépünk. 
Segíthetsz a tanulóknak, hogy meglássák: amikor a 
bűntől az igazlelkűség felé fordulunk, szívbéli változást 
tapasztalunk	meg.	Biztathatod	őket,	hogy	„tegye[nek]	
félre minden bűnt, amely könnyen zaklat[ja őket], …
és	mutass[ák]	meg	Isten[ük]nek,	hogy	hajlandóak…	
megbánni	a	bűnei[ket]”	(Alma	7:15).

Néhány tan és tantétel
•	 Szívbéli	változás	megtapasztalása	által	felkészülünk	

rá, hogy belépjünk az Úr színe elé (lásd Alma 5).

•	 Jézus	Krisztus	„mindenféle	fájdalmat	és	megpró-
báltatást” elszenvedett, hogy megmentsen minket a 
bűntől és a haláltól, és átsegítsen minket a halandó-
ság	kihívásain	(lásd Alma	7:7–13).

•	 Őszinte	bűnbánat	révén	krisztusi	tulajdonságokra	
tehetünk	szert	(lásd	Alma	7:14–24).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 5. A szívbéli változás megtapasztalása által 
felkészülünk rá, hogy belépjünk az Úr színe elé
Kezdd azzal, hogy felteszed a tanulóknak a következő 
kérdéseket:

•	 Milyen	félelmeik	lehetnek	az	embereknek	a	halállal	
kapcsolatban?

•	 Milyen	félelmeik	lehetnek	az	embereknek	azt	ille-
tően, hogy az Úr elé kerülnek, hogy megítéltessenek?

•	 Szerintetek	mi	vezet	el	oda,	hogy	valaki	úgy	érezze:	
felkészült	az	Istennel	való	találkozásra?

A tanulók válaszait feljegyezheted a táblára. A beszél-
getés után kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák 
magukban	az	Alma	5:6–13-at!	Biztasd	őket,	hogy	néz-
zék meg, mit élt át Alma apja és az ő követői!

•	 Hogyan	írta	le	Alma	saját	megtérési élményét?

24. fejezet
Alma 5–7

•	 Alma	5:11–13	szerint	mi	vezetett	el	ehhez	a	hatalmas	
szívbéli változáshoz? Mi az, ami segített megőrizni 
ezt a hatalmas változást?

Írd fel a táblára a következőket:

Alma	5:14–19,	26–31

A	megváltozott	szívű ember…

A tanulók tanulmányozzák a táblán felsorolt verseket! 
Kérd meg őket, hogy a felsorolt versek alapján egészítsék 
ki a mondatot egy papírlapon! A következő példák segít-
hetnek neked levezetni ezt a gyakorlatot a tanulókkal.

Egy ember, aki szívbéli változáson ment át…

Átvette	Isten	képmását	az	ábrázatára	(lásd	14.	vers).

Hitet gyakorol „annak megváltásában, aki teremtett 
[minket]” (15. vers).

Tudja, hogy cselekedetei a földön igazlelkűek voltak 
(lásd 16. vers).

Miután elegendő időt hagytál nekik, kérd meg a tanuló-
kat, hogy osszák meg, ki hogyan fejezte be a mondatot!

Olvassátok el az osztállyal az Alma 5:33–35, 48, 50–51, 
57-et,	és	tanulmányozzátok	bennük	Alma	arról	szóló	
tanításait, hogy mit kell tennünk azért, hogy színe elé 
lépve „tiszta szívvel és tiszta kézzel” tudjunk majd fel-
nézni	Istenre	(19.	vers)!

•	 Mi	gyakorol	rátok	hatást	Alma	tanításaiból	ezekben	a	
versekben?

Befejezésként	tegyél	bizonyságot	arról,	hogy	Isten	ké-
szen áll mindannyiunk számára biztosítani az irgalmat, 
és hogy a bűnbánat segít nekünk megszentelődni, 
hogy az Ő jelenlétében élhessünk.

Alma 7:7–13. Jézus Krisztus „mindenféle 
fájdalmat és megpróbáltatást” elszenvedett, hogy 
megmentsen minket a bűntől és a haláltól, és 
átsegítsen minket a halandóság kihívásain
Kérd meg a tanulókat, képzeljék el, hogy misszionári-
usként találkoztak valakivel, aki azt kérdezi tőlük: „mit 
tett	értem	Jézus	Krisztus?”
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24. fejezet

Engedd, hogy a tanulók röviden elmondják, mit vá-
laszolnának! Azután kérd meg őket, hogy olvassák el 
és	gondolják	át	magukban	az	Alma	7:7–13-at,	olyan	
válaszokat keresve, amelyek megerősítik vagy kibővítik 
előző válaszaikat. Miután elegendő időt hagytál nekik, 
kérd meg őket, hogy osszák meg, milyen meglátásokat 
fedeztek fel! (Például, hogy az Úrnak hatalma van arra, 
hogy bármit megtegyen; hogy mindenféle fájdalmat, 
megpróbáltatást, betegséget és kísértést szenvedett el, 
hogy teljes mértékben átérezhesse a gyengeségeinket; 
hogy megtapasztalta a halált, hogy széttörhesse a halál 
kötelékeit; és hogy hatalmában áll megszabadítani min-
ket a bűneinktől.)

•	 Mely	visszatérő	kifejezés	hangsúlyozza	ki	ezekben	a	
versekben, hogy a Szabadító megérti a kihívásainkat?

A tanulók keressék ki és jelöljék meg a „magára veszi” 
és „a test szerint” kifejezéseket! Magyarázd el, hogy 
ezekben a versekben a test szó a Szabadító fizikai 
testére, valamint a halandóságra és a mi bukott termé-
szetünkre utal. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a 
Szabadító mindenek alá ereszkedett, hogy tudhassa, 
hogyan segítsen át minket azok kihívásain. Kérj meg 
egy tanulót, hogy olvassa fel a tanulói kézikönyv 
184–185. oldalain található kijelentést Neal A. Maxwell 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából!

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	ez	a	tudás	szembenézni	a	
halandóság kihívásaival?

Magyarázd el a tanulóknak, hogy a [meg]segít szó a 12. 
versben azt jelenti: „segítségére siet, vagyis… kiment 
a nehézségből, szükségből vagy bajból, segédkezik és 
megszabadít a szenvedéstől” (Noah Webster, An Ame
rican Dictionary of the English Language, published in 
1828).	Elolvastathatod	a	tanulókkal	Jeffrey R.	Holland	
elder kijelentését a tanulói kézikönyv 185. oldalán (az 
idézetet a mellékelt DVD A  is tartalmazza). Miközben 
a tanulók belegondolnak, mit jelent a Szabadító segít-
sége, kérd meg őket, hogy gondolják át ezt a kérdést:

•	 Mikor	segített	meg	titeket	a	Szabadító	próbatétel	
vagy kísértés idején?

Javasold,	hogy	a	tanulók	írjanak	a	naplójukba	a	Szaba-
dító szerető kedvességéről és megsegítésükre irányuló 
vágyáról! Ha belegondolnak azokba az élményekbe, 

amikor isteni segítséget kaptak, az meg fogja erősíteni 
őket, hogy helytálljanak a kihívásokban, amelyekkel 
most és a jövőben szembesülnek.

Alma 7:14–24. Őszinte bűnbánat révén krisztusi 
tulajdonságokra tehetünk szert
Óra előtt készíts kiosztmányt, amelyen rajta vannak a 
lenti	kérdések	az	Alma	7:14–24-ről!	Hagyj	elegendő	
helyet a kérdések között, hogy odaférjenek a tanu-
lók válaszai!

•	 Mire	biztatta	Alma	az	embereket,	mit	
„tegye[nek] félre”?

•	 Milyen	feltételekkel	ígért	Alma	örök	életet	Gedeon	
népének?

•	 Mit	tanított	Almának	erről	a	népről	„a	Lélek	 
megnyilatkozása”?

•	 Mit	vett	észre	Alma	Gedeon	népét illetően?

•	 Hogyan	jellemeznétek	valakit,	aki	tudatára	ébredt	az	
Isten	iránti	kötelességeinek?

•	 Milyen	tulajdonságaink	lesznek,	ha	feddhetetlenül	
járunk	Isten előtt?

•	 Hogyan	foglalnátok	össze	mindazt,	amit	az	Alma	
7:14–24-ből	tanultatok?

•	 Milyen	lépéseket	kell	tennetek	azért,	hogy	krisztusi	
tulajdonságokra tegyetek szert?

Olvasd fel a következő kijelentést Dieter F. Uchtdorf 
elnöktől az Első Elnökségből:

„Krisztust követni annyit tesz, hogy Hozzá hason-
lóvá válunk. Hogy tanulunk a jelleméből. Mennyei 
Atyánk lélekgyermekeiként képesek vagyunk 
arra, hogy krisztusi tulajdonságokat fejlesszünk ki 
az életünkben és jellemünkben. A Szabadító arra 
kér, tanulmányozzuk evangéliumát azáltal, hogy a 
tanításai szerint élünk. […] Amikor kifejlesztjük e 
krisztusi tulajdonságokat a saját életünkben, azok 
lépésről lépésre »sasok szárnyára« emelnek bennün-
ket (T&Sz 124:18)” (Liahóna, 2005. nov. 102–103.).

•	 Szerintetek	miért	lépésről	lépésre	fejlesztjük	ki	a	
krisztusi tulajdonságokat?
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Alma 5–7

Mondd el, hogy Alma tanácsa, amelyet Gedeon népé-
nek adott, segíthet nekünk a krisztusi tulajdonságok 
kifejlesztésében.

Adj minden tanulónak egy példányt az általad elké-
szített kiosztmányból! Kérd meg a tanulókat, hogy 
egyénileg	vagy	párban	kutassák	át	az	Alma	7:14–24-et,	
és válaszolják meg a kiosztmányon található kérdése-
ket! Segíts nekik meglátni, hogyan segíthetnek nekünk 
krisztusibbá válni azok a tanácsok, amelyeket Alma 
Gedeon népének adott!

Ha a tanulók végeztek ezzel a feladattal, kérd meg 
néhányukat, hogy osszák meg az osztállyal az 

összefoglalójukat! Azután kérj meg mindenkit, hogy 
magában gondolja át a következő kérdést:

•	 Alma	utasításai	közül	melyikre	kell	összpontosíta-
nod, miközben igyekszel krisztusibbá válni?

Oszd meg bizonyságodat a tanulókkal megbeszélt 
igazságokról!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	kövessék	Alma	
tanításait, bánják meg a bűneiket és tegyenek szert 
krisztusi tulajdonságokra, hogy egy napon majd elnyer-
hessék a felmagasztosulást!
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25. fejezet

Bevezetés
Amikor Alma megérkezett Ammoniha városába, hogy 
prédikáljon, a legtöbb ember a hitehagyás előreha-
ladott állapotában volt. Az ammonihabeli gonosz 
emberek azonnal elutasították Almát, és kiűzték őt a 
városukból. Egy angyal azonban meglátogatta őt, biz-
tatta, és üzenetet adott át neki az Úrtól, melyben felszó-
lította, hogy térjen vissza Ammonihába. Alma „gyorsan 
visszatért” a városba (Alma 8:18), és találkozott Amu-
lekkel, akit az Úr felkészített, hogy Alma misszioná-
riustársa legyen. Alma és Amulek azzal reagált a nép 
keményszívűségére, hogy hathatós tanokat tanítottak 
nekik a megváltás tervéről, a feltámadásról és az ítélet-
ről. Miközben a tanulók megbeszélik ezeket a tanítá-
sokat, segíthetsz nekik meglátni, hogy ha a szabadulás 
tervének igazságaira alapozzuk a bizonyságunkat, 
akkor	erőt	nyerünk	Isten	szolgáinak	meghallgatásához,	
az Úr parancsolatainak betartásához, és felkészítjük 
magunkat az Úr eljövetelére.

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	hűek	és	szorgalmasak	vagyunk,	akkor	az	Úr	lehe-

tőséget biztosít számunkra annak elvégzésére, amit 
megparancsolt nekünk (lásd Alma 8).

•	 Minden	ember	fel	fog	támadni	a	halálból,	és	az	Úr	
elé fog állni, hogy megítéltessen (lásd Alma 11:41–
46; 12:1–18).

•	 Isten	rendelkezésünkre	bocsátotta	a	megváltás	ter-
vét, hogy megszabadítson minket bukott állapotunk-
tól	(lásd	Alma	12:22–37).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 8. Ha hűek és szorgalmasak vagyunk, 
akkor az Úr lehetőséget biztosít számunkra 
annak elvégzésére, amit megparancsolt nekünk
Írd fel a táblára: Alma 8:8–18! Oszd ketté az osztályt! 
Az osztály egyik felének add ki feladatul, hogy olvas-
sák el ezeket a verseket és keressenek információkat 
Ammoniha népéről! Az osztály másik felének add ki 
feladatul, hogy olvassák el ugyanezeket a verseket és 
keressenek információkat Almáról! Mondd el nekik, 
hogy miután befejezték az olvasást, kérdéseket teszel 
fel nekik az olvasottakkal kapcsolatban!

25. fejezet
Alma 8–12

Ha a tanulók befejezték az olvasást, tedd fel a követ-
kező kérdéseket Ammoniha népéről:

•	 Mit	eredményezett	az,	hogy	„Sátán	nagyon	markában	
tartotta Ammoniha városa népének a szívét”? (Lásd 
Alma 8:9.)

•	 Mit	mondott	Ammoniha	népe	az	egyház	tanításairól	
és szokásairól? (Lásd Alma 8:11.)

•	 Mit	tettek	Almával	Ammoniha	lakosai?	(Lásd	 
Alma 8:9–13.)

•	 Miért	bánt	a	nép	oly	kegyetlenül	Almával,	annak	 
ellenére, hogy főpap volt az egyház felett? (Lásd 
Alma 8:11–12.)

Tedd fel a következő kérdéseket Almáról:

•	 Hogyan	reagált	Alma	arra,	hogy	Ammonihában	elu-
tasították? (Lásd Alma 8:14.)

•	 Mi	történt	Almával,	ami	miatt	megváltoztatta	a	tervét,	
amikor elment Ammonihából? (Lásd Alma 8:14–16.)

•	 Milyen	hatással	volt	szerintetek	az	angyal	üzenete	
arra, ahogyan Alma az ammonihabeli missziójára 
tekintett?	(Lásd	Alma	8:15–17.)

•	 Mit	tanulhatunk	abból,	ahogyan	Alma	az	angyal	üze-
netére reagált? (Lásd Alma 8:18.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 
8:19–27-et!	Kérd	meg	őket,	hogy	keressenek	bizonyí-
tékot arra, hogy az Úr utat készített Alma számára az 
evangélium prédikálására Ammonihában!

•	 Miért	volt	az,	hogy	Almát	másképp	fogadta	Amulek,	
mint Ammoniha többi lakosa? (Lásd Alma 8:20.)

Oszd meg a tanulókkal a következő idézeteket! Mon-
son elnök kijelentését a mellékelt DVD A  is tartal-
mazza. Kérdezd meg, hogyan kapcsolódnak ezek a 
kijelentések ahhoz, amit Alma Ammonihában tapasz-
talt.

Thomas S. Monson elnök, az egyház 16. elnöke 
azt tanította: „Emlékezzetek azonban, hogy ez a 
munka nem csak a tiétek vagy az enyém. Ez az Úr 
munkája, és mi az Úr megbízottjaiként jogosultak 
vagyunk az Úr segítségére. Emlékezzetek, hogy az 
Úr majd úgy alakítja a vállainkat, hogy elbírják a 
rájuk nehezedő terheket” (Liahóna, 2005. máj. 56.).
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Alma 8–12

Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008),	az	egyház	
15. elnöke ezt a tanácsot adta: „Emelkedjetek fel 
a bennetek rejlő nagyszerű lehetőségekhez! Nem 
arra kérlek benneteket, hogy a képességeiteken 
felül teljesítsetek. Remélem, hogy nem gyötritek 
magatokat a kudarc gondolataival. Remélem, 
hogy nem próbáltok olyan célt kitűzni, melynek 
az elérése meghaladná a képességeiteket. Remé-
lem, hogy egyszerűen megteszitek, amit tudtok, 
amilyen jól csak lehet. Ha így tesztek, csodák-
nak lesztek majd tanúi” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley	[1997], 696).

•	 Miért	segíthetnek	nektek	szembenézi	a	kihívásokkal	
ezek a kijelentések, valamint az Alma 8 beszámolója?

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondjanak példákat 
arra, hogy az Úr milyen módokon segített nekik szem-
benézni a kihívásokkal! E beszélgetés részeként rámu-
tathatsz, hogy az Úr segítsége gyakran kis és egyszerű 
módokon érkezik, például a Szentlélek csendes útmu-
tatásán vagy egy barát kedves cselekedetén keresztül.

Olvassátok el együtt az Alma 8:30–31-et, és kérd meg 
a tanulókat, hogy nézzék meg, mit tett az Úr Almáért, 
amikor Alma visszatért Ammonihába!

•	 Mit	tett	az	Úr,	amivel	segített	Almának,	hogy	meg-
ossza az evangéliumot Ammoniha népével?

Oszd meg bizonyságodat az Úr azon hatalmáról, hogy 
akkor is képes előkészíteni egy utat számunkra, ha 
lehetetlennek látszik teljesíteni a parancsolatait! „Az Úr 
nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, 
csak akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajt-
hassák azt a dolgot, amit megparancsol nekik” (1 Nefi 
3:7	   ).

Alma 9. „Hogy elfelejtettétek már atyáitok  
hagyományait”!
Kérd meg a tanulókat, hogy soroljanak fel olyan 
készségeket vagy elképzeléseket, amelyeket a fiata-
lok gyakran nem akarnak megtanulni a szüleiktől! (A 
tanulók válaszai között lehet például a háztartási és ház 
körüli munkák, a tanulási szokások vagy a zene.)

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	egyesek	elutasítják	az	
előző nemzedékektől érkező értékes tudást?

Olvassátok	el	a	tanulókkal	az	Alma	9:7–14-et!	Kérd	meg	
a tanulókat, hogy olvasás közben keressenek olyan 
kifejezéseket vagy elképzeléseket, amelyeket Alma 
többször is említ (például „elfelejtettétek” vagy „nem 
emlékeztek”)!

•	 Mit	felejtettek	el	az	ammonihabeliek?	Szerintetek	
miért vezetett hitehagyáshoz és gonoszsághoz ez a 
feledékenység?

•	 Nektek	hogyan	váltak	hasznotokra	a	korábbi	nem-
zedékek jó hagyományai, tanításai és tapasztalatai? 
Mit tehetünk azért, hogy emlékezzünk az ilyen 
áldásokra?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 9:19–22-t, és azonosítsák be azokat a lelki áldá-
sokat és élményeket, amelyekben korábban részük volt 
a nefitáknak! Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, 
amit találtak!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szö-
vetségek	82:3-at!   !

•	 Hogyan	vonatkozik	ez	a	vers	Ammoniha népére?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 9:23–
24-et	és	a	10:22–23,	27-et!	A	többi	tanulót	kérd	meg,	
hogy magukban olvasva kövessék a verseket, és keres-
senek figyelmeztetéseket olyan nehézségekre, amelyek 
utol fogják érni Ammoniha népét, ha nem tartanak 
bűnbánatot!

•	 Milyen	dolgokra	figyelmeztette	a	népet	Alma	
és Amulek?

•	 Alma	szerint	miért	volt	rosszabb	Ammoniha	népének	
gonoszsága, mint a lámániták gonoszsága?

Utalj ismét az Alma 9:19–22-re, ahol Alma felsorol 
néhány olyan áldást és élményt, amelyekben egykor 
részük volt a nefitáknak!

•	 Miért	segít,	ha	emlékszünk	a	múltbéli	lelki	élményekre?

Oszd meg érzéseidet arról, hogy fontos emlékeznünk a 
személyes lelki élményeinkre és az előző nemzedékek 
lelki élményeire! Kérd meg a tanulókat, hogy jegyez-
zék fel gondosan személyes naplójukba életük szent 
eseményeit!

Mielőtt továbblépnél az Alma 11-re, előrebocsáthatod, 
hogy Amulek ideális misszionáriustársa volt Almának. 
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25. fejezet

Az Alma 10:4–12 felsorolja néhány olyan élményét, 
amely felkészítette őt arra, hogy Almával szolgáljon. 
Arra is rámutathatsz, hogy Amulek egy ideig kevésbé 
aktív tagja volt az egyháznak, mielőtt hatékony misszi-
onárius lett volna belőle. Ez reményt adhat azoknak a 
fiatal férfiaknak és nőknek, akik kételkednek abban, 
hogy jó teljes idejű missziót tudnak-e majd szolgálni.

Alma 11:41–46; 12:1–18. Minden ember fel fog 
támadni a halálból, és az Úr elé fog állni, hogy 
megítéltessen
Ez a rész újra lehetőséget ad neked arra, hogy bizony-
ságot tegyél a Szabadítónak a bukás hatásait legyőző 
engeszteléséről.

Óra előtt készítsd elő a következő tesztet írásvetítőre 
vagy kiosztmányra a tanulóknak! A tanulók minden 
egyes kijelentéshez írjanak I betűt, ha szerintük igaz, il-
letve H betűt, ha szerintük hamis az állítás. Kérd meg a 
tanulókat, hogy a szentírások használata nélkül töltsék 
ki a tesztet!

 1. Amikor megítéltetünk, emlékezni fogunk a bűne-
inkre. (Lásd Alma 11:43; lásd még 2 Nefi 9:14; Alma 
5:18.)

 2. Akik a halandóságban elveszítették a kezüket vagy a 
lábukat, azok végtagjai a feltámadáskor visszaállíttat-
nak. (Lásd Alma 11:43–44.)

	3.	Bár	a	feltámadáskor	minden	főbb	hiányosság	vagy	
tökéletlenség helyre lesz hozva, azért lesznek sebhe-
lyeink vagy más apró hibáink. (Lásd Alma 11:43–44; 
lásd még Alma 40:23.)

 4. Aki feltámadt, az fizikailag soha nem hal meg újra. 
(Lásd Alma 11:45.)

 5. A végső ítéletkor kizárólag a cselekedeteink szerint 
leszünk megítélve. Semmi más nem számít majd. 
(Lásd	Alma	11:41,	44;	12:14;	lásd	még	T&Sz	137:9.)

 6. Akik megkeményítik a szívüket az igazsággal szem-
ben,	azok	végül	semmit	nem	tudnak	majd	Isten	
rejtelmeiről. (Lásd Alma 12:9–12.)

	7.	A	végső	ítélet	minden	ember	számára	örömteli	él-
mény	lesz.	(Lásd	Alma	12:13–14,	17.)

(Válaszok:	1-I;	2-I;	3-H;	4-I;	5-H;	6-I; 7-H)

Miután a tanulók kitöltötték a tesztet, magukban vagy 
párokban dolgozva olvassák el a szentírás-utalásokat és 
ellenőrizzék a válaszaikat! Azután tedd fel a következő 
kérdéseket:

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	feltámadás	és	a	végső	ítélet	
megértése	abban,	hogy	jobban	megértsük	Jézus	
Krisztus engesztelését?

•	 Milyen	szempontból	befolyásolhatja	mindennapi	
életünket ezeknek a tanoknak a helyes ismerete?

Miközben a tanulók megbeszélik ezeket a kérdéseket, 
felolvastathatod velük Dallin H. Oaks elder kijelentéseit 
a tanulói kézikönyv 189. és 190. oldalán. Ezeket a kije-
lentéseket a mellékelt DVD B  C  is tartalmazza.

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban gondolják át a 
következő kérdést:

•	 Van	valami	az	életedben,	amin	változatnod	kellene,	
hogy ne félj a végső ítélettől?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	imában	alázkodjanak	meg,	
kérjenek az Úrtól megbocsátást a bűneikre, és kérjenek 
segítséget azok legyőzéséhez! Segíts nekik megérteni, 
hogy most van itt az ideje a feltámadásra és az utolsó 
ítéletre	való	felkészülésnek	(lásd	Alma	34:32–34   )!

Alma 12:22–37. Isten rendelkezésünkre 
bocsátotta a megváltás tervét, hogy 
megszabadítson minket bukott állapotunktól
Fontold meg, hogy előre felkérsz egy-két tanulót, hogy 
készüljenek fel bizonyságuk megosztására a szabadulás 
tervéről és a békéről, melyet életükbe hoz!

Óra előtt készíts kiosztmányt a következő kérdésekkel 
és szentírás-utalásokkal:

 1. Többek között mit eredményezett az, hogy Ádám és 
Éva ettek a tiltott gyümölcsből? (Lásd Alma 12:22, 24.)

	2.	Mit	készített	el	Isten	azért,	hogy	gyógyírral	szolgáljon	
a bukás hatásaira? (Lásd Alma 12:25.)

 3. Hogyan ismerték meg az emberek a megváltás ter-
vét? (Lásd Alma 12:28–30.)

	4.	Mit	adott	Isten	a	népnek,	hogy	a	megváltás	tervével	
összhangban gyakorolhassák az önrendelkezésüket? 
(Lásd Alma 12:31–32.)
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Alma 8–12

 5. Hogyan nyerjük el a Szabadító engesztelésének 
áldásait?	(Lásd	Alma	12:33–37.)

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Boyd K.	Packer	el-
nöktől, a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökétől:

„Az evangéliumi terv ismerete nélkül természe-
tesnek, ártatlannak, sőt igazoltnak tűnik a vétek. 
Semmi nem véd meg minket jobban az ellenség-
től, mint az igazság ismerete – a terv ismerete” 
(Our Father’s Plan	[1984], 27).

•	 Hogyan	védhet	meg	minket	az	ellenségtől	Mennyei	
Atyánk tervének ismerete?

Mondd el, hogy az Alma 12 fontos részleteket árul el 
Mennyei Atyánk gyermekei számára alkotott tervéről! 
Mennyei Atyánk tudta, hogy vétekbe esünk, és lehe-
tőséget biztosított számunkra, hogy megváltassunk, és 
visszatérvén örökre Ővele élhessünk. Segíts a tanulók-
nak meglátni, hogy minél jobban értik Mennyei Atyánk 
tervét, annál boldogabbak lesznek!

Oszd szét a kiosztmányokat! Add ki feladatként a tanu-
lóknak, hogy találjanak választ a kiosztmány egy-két 
kérdésére, majd készüljenek fel gondolataik megosztá-
sára az osztállyal!

Miután a tanulók megválaszolták a kérdéseket, segíts 
nekik megbeszélni a következő témákat, hogy meg 
tudják osztani, amit tanultak, és teljesebb mértékben 
alkalmazni tudják életükben a tant!

1. téma: Alma és Amulek sok igazságot tanított a meg-
váltás tervéről.

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a ma tanulmá-
nyozott szentírásokat, és azonosítsanak be néhányat az 
Alma és Amulek által tanított igazságokból! A tanulók 
válaszait felsorolhatod a táblán.

Kérd meg a tanulókat, hogy válasszanak ki egyet a fel-
sorolt igazságok közül, és magyarázzák el, hogyan segít 
az adott igazság megvédeni őket az ellenségtől!

2.	téma:	Alma	azt	mondta,	hogy	Isten	parancsolatokat	
adott gyermekeinek „miután megismertette velük a 
megváltás tervét” (Alma 12:32; kiemelés hozzáadva).

•	 Szerintetek	miért	volt	fontos,	hogy	az	emberek	meg-
ismerjék a tervet, mielőtt parancsolatokat kapnak?

Ha felkértél pár tanulót bizonysága megosztására a 
megváltás tervéről, akkor kérd meg őket, hogy most te-
gyék meg ezt! Ha helyénvaló, akkor te is megoszthatod 
a bizonyságodat, és más tanulókat is megkérhetsz erre.
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26. fejezet

Bevezetés
Ez a szentírásrész jó lehetőséget ad a szabadulás tervé-
nek átbeszélésére. Miközben a tanulók az Alma 13-ról 
beszélgetnek, segíts nekik belegondolni a halandóság 
előtti életükbe és azokra a feladatkörökbe, amelyek 
halandóságban történő elnyerésére felkészülhettek! Az 
Alma 14 megbeszélése közben emlékeztetheted őket, 
hogy a halandóságban próbatételekkel szembesülnek, 
azonban ha hűek maradnak a bizonyságukhoz, akkor 
végül áldottak lesznek. Amikor Alma 15-nél a tanulók 
belegondolnak, milyen változáson ment át Zézrom, ki-
hangsúlyozhatod	a	bűnbánat	tantételét,	valamint	Jézus	
Krisztus központi szerepét Mennyei Atyánk tervében. 
Az Alma 16 megmutatja, hogy a gonoszok felelősségre 
lesznek vonva a tetteikért. Ezek a fejezetek együtt bi-
zonyságot	tesznek	Isten	igazságáról	és	irgalmáról,	arra	
biztatva minket, hogy bízzunk Őbenne és a számunkra 
készített szabadulás-tervében.

Néhány tan és tantétel
•	 Isten	a	világ	megalapítása	óta	előkészített	és	elhívott	

melkisédeki papságviselőket (lásd Alma 13).

•	 Isten	megáldja	azokat,	akik	a	megpróbáltatásaik	
közepette bíznak Őbenne (lásd Alma 14–15).

•	 Akik	elutasítják	az	evangéliumot,	azok	lelkileg,	és	
időnként fizikailag is szenvedni fognak (lásd Alma 16).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 13. Isten a világ megalapítása 
óta előkészített és elhívott melkisédeki 
papságviselőket
Segíts a tanulóknak megérteni az előre elrendelés és az 
elrendelés közötti különbséget. Ehhez írd fel a táblára a 
következő szavakat:

Előre		
elrendelés

Kiérdemlés Elrendelés

Magyarázd	el,	hogy	a	földi	élet	előtti	életben	Isten	
sok hű fiát előre elrendelte a papság halandóságban 
történő elnyerésére, hogy segítsenek az emberiség csa-
ládjának megszabadításában. Írd fel a táblára:

26. fejezet
Alma 13–16

Földi élet 
előtti élet

Földi élet 
előtti élet és 
földi élet

Földi élet

Előre		
elrendelés

Kiérdemlés Elrendelés

Alma	13:3 Alma	13:3–10 Alma	13:6–12

T&Sz	
138:55–56

Ábrahám	
3:22–23

Oszd három csoportra az osztályt! Az egyik csoportot 
bízd meg, hogy magukban tanulmányozzák az előre 
elrendelésről szóló szentírásokat; a másikat bízd meg, 
hogy magukban tanulmányozzák a kiérdemlésről szóló 
szentírásokat, a harmadikat pedig azzal, hogy maguk-
ban tanulmányozzák az elrendelésről szólókat (jegyezd 
meg, hogy vannak olyan versek, amelyek az előre 
elrendelésre és a kiérdemlésre, illetve a kiérdemlésre 
és az elrendelésre is vonatkoznak)! Utasítsd a csoporto-
kat, hogy készüljenek fel arra, hogy megválaszolják az 
olvasmányukkal kapcsolatos kérdéseket!

Elegendő idő elteltével kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel az Alma 13:3-at! Kérd meg az egyik tanulót, 
aki az előre elrendelést tanulmányozta, hogy válaszol-
jon a következő kérdésre:

•	 Hogyan	mutatták	meg	a	halandóság	előtti	életben	a	
férfiak, hogy érdemesek a melkisédeki papság elnye-
résére való előre elrendelésre?

Egy másik tanuló olvassa fel a T&Sz 138:55–56-ot!

•	 Mit	tanít	ez	a	rész	a	földi	élet	előtti	életről	és	az	előre	
elrendelésről?

•	 Milyen	hatással	lehetnek	ezek	az	előre	elrendelésről	
szóló tanítások az elhívásotokban való szolgálato-
tokra és vezetőitek támogatására?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 13:3–10-et! Kérd meg az egyik tanulót, aki a kiér-
demlést tanulmányozta, hogy válaszoljon a következő 
kérdésekre:
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Alma 13–16

•	 Az	Alma	13:10	szerint	mit	kell	tenni	az	embernek	azért,	
hogy felkészüljön a melkisédeki papság elnyerésére?

•	 Hogyan	készíti	fel	az	embert	a	hit	és	a	bűnbánat	a	
melkisédeki papság elnyerésére?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 13:11–12-t! 
Kérd meg az egyik tanulót, aki az elrendelést tanulmá-
nyozta, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

•	 Miután	elrendeltek	valakit	a	melkisédeki	papság	
egyik hivatalába, mit kell tennie azért, hogy továbbra 
is érdemes maradjon a szolgálatra?

•	 Mi	történt	azon	papságviselők	igazlelkűségének	kö-
szönhetően, akikről az Alma 13:11–12-ben szó van?

Mutass rá, hogy a halandóság előtti világban hősies 
nők is fel lettek készítve a halandóságban végzendő 
szolgálattételi lehetőségekre! Kérd meg az osztály 
tagjait, hogy olvassák el Spencer W. Kimball elnök és 
Neal A. Maxwell elder kijelentését a tanulói kézikönyv 
193–194. oldalán! Maxwell elder kijelentését a mellékelt 
DVD A  is tartalmazza.

Alma 13:6, 17–18. A melkisédeki papságviselők 
segítsék elő az igazlelkűséget!
Mondd el, hogy a melkisédeki papságviselőknek 
törekedniük kell rá, hogy úgy szolgáljanak másokat, 
ahogyan azt Alma tanította! Kérd meg a tanulókat, hogy 
olvassák	el	az	Alma	13:6,	17–18-at!

•	 Az	Alma	13:6	szerint	többek	között	mi	a	kötelessége	
annak, aki elnyerte a melkisédeki papságot?

•	 Az	Alma	13:17–18	szerint	mit	tett	Melkisédek	az	igaz-
lelkűség elősegítéséért?

•	 Ma	mivel	segítheti	elő	egy	papságviselő	az	igazlelkű-
séget úgy, ahogyan azt Melkisédek tette?

Rámutathatsz,	hogy	a	Biblia	látszólag	azt	tanítja,	hogy	
a férfi, akit Melkisédeknek hívtak, „apa nélkül, anya 
nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, 
sem	életének	vége	nincs”	(Zsidók	7:3).	Az	Alma	13:8–9	
és	a	Zsidók	7:3	Joseph	Smith	fordítása	(a	szentíráskala-
uzban) tisztázza ezt a részt. Elmagyarázzák, hogy nem 
az ember, hanem a papság az, ami „napok kezdete és 
évek	vége	nélkül	való”	(Alma	13:7,	9).

Alma 14–15. Isten megáldja azokat, akik a 
megpróbáltatásaik közepette bíznak Őbenne
Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek a szentírá-
sokból olyan igazlelkű emberekről, akiket üldöztek 
az evangéliumról való bizonyságuk miatt! Miután a 
tanulók mondtak néhány példát, olvassátok el az Alma 
14:7–11-et	és	a 60:13-at!

•	 Mit	mondanak	ezek	a	versek	arról,	hogy	miért	szen-
vednek időnként az igazlelkűek a gonoszok által?

Oszd	meg	a	következő	megállapítást	James E.	Faust	
elnöktől	(1920–2007)	az	Első	Elnökségből:

„Mármost mindez a szenvedés tényleg igazságta-
lan lenne, ha minden véget érne a halállal, de nem 
így van. Az élet nem egy egyfelvonásos darab. 
Három felvonásból áll. Volt egy múltbeli felvo-
nás, amikor a halandóság előtt éltünk; van egy 
jelenlegi felvonás, ami a halandóság; és lesz egy 
eljövendő	felvonás,	amikor	visszatérünk	Istenhez.	
[…] Elküldettünk a halandóságba, hogy megpró-
báltassunk [lásd Ábrahám 3:25] […]

Ahogy Pál mondta, múltbeli és jelen szenvedé-
seink »nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, 
mely nékünk megjelentetik« [Rómabeliek 8:18] az 
örökkévalóságban. »Mert sok megpróbáltatás után 
jönnek az áldások. Eljön tehát a nap, amikor sok 
dicsőséggel koronáztattok meg. « [T&Sz 58:4. ] A 
megpróbáltatás tehát hasznos abban az értelem-
ben, hogy segít bejutni a celesztiális királyságba” 
(Lásd Liahóna, 2004. nov. 19.).

•	 Hogyan	enyhítheti	a	halandóságban	megtapasztalt	
szenvedéseinket az, ha bizonyságunk van a szaba-
dulás tervéről, a halandóság előtti és a halandóság 
utáni életet is beleértve ebbe?

•	 Milyen	szempontból	áldatnak	meg	az	igazlelkűek	a	
megpróbáltatásaikban?

•	 Hogyan	mutathatjuk	ki	megpróbáltatás	idején	azt,	
hogy	bízunk Istenben?

A tanulók hasonlítsák össze Almának az Alma 14:26-
ban	feltett	kérdéseit	Joseph	Smith	kérdéseivel	a	Tan	és	
a szövetségek 121:3-ban!
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26. fejezet

•	 Az	Alma	14:26	szerint	hogyan	tudta	legyőzni	a	meg-
próbáltatásait Alma és Amulek?

•	 Amikor	Joseph	Smith	prófétát	jogtalanul	fogva	tar-
tották Missouriban, feltette a Tan és a szövetségek 
121:3-ban lejegyzett kérdést. Almával és Amulekkel 
ellentétben ő nem szabadult ki azonnal a börtönből. 
Mit	tanulhatunk	Isten	válaszából,	melyet	az	imájára	
adott?	(Lásd	T&Sz	121:7–9;	122:4–9.)

•	 Hogyan	segített	nektek	az	Úr,	amikor	próbatételeken	
mentetek át?

Zézrom	és	Amulek	is	Istenben	bízott	a	megpróbálta-
tásai közepette. Utasítsd az osztály egyik felét, hogy 
olvassák el az Alma 15:5–12-t, és keressenek infor-
mációkat Zézromról! Utasítsd a másik felét, hogy 
tanulmányozzák az Alma 15:16, 18-at, és keressenek 
információkat Amulekről!

Tedd fel a Zézromról olvasó tanulóknak a következő 
kérdést:

•	 Hogyan	fedi	fel	az	Alma	15-ben	található	beszámoló	
azt, hogy Zézrom egyre jobban bízott az Úrban?

Tedd fel az Amulekről olvasó tanulóknak a következő 
kérdéseket:

•	 Miről	mondott	le	Amulek	azon	döntésével,	hogy	az	
evangélium szerint él és misszionáriusként szolgál? 
Mit árul ez el Amulekről?

•	 Milyen	áldásokat	kaptatok,	amikor	áldozatot	hoz-
tatok azért, hogy az evangélium szerint éljetek és 
bízzatok az Úrban?

Alma 16. Akik elutasítják az evangéliumot, azok 
lelkileg, és időnként fizikailag is szenvedni 
fognak
Írd fel a táblára a következőket:

Noé	napjainak népe

Sodoma	és	Gomora népe

Jeruzsálem	népe	Lehi idején

Ammoniha népe

Olvassátok el az Alma 16:9-et! Ezután hívd fel a tanulók 
figyelmét a táblára felírt négy népcsoportra!

•	 Mi	a	közös	ebben	a	négy	csoportban?

•	 Milyen	fizikai	és	lelki	következményei	lehetnek	an-
nak, ha az emberek elutasítják az evangéliumot?

Segíts a tanulóknak meglátni, hogy ha a nép kitart a 
bűnei mellett (lásd Alma 9:18), akkor lelki pusztulás éri 
őket, még ha a fizikai pusztulást talán el is kerülik.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Wilford Wood-
ruff	elnök	(1807–1898),	az	egyház	negyedik	elnökének	
következő kijelentését:

„Ha ennek az egyháznak a fele elpártolna, az sem 
semmisítené még az Úr céljait. Magunkat illetően 
azonban van még valami. Sokan elpártolnak olya-
nok, akik részesültek az evangéliumban és akikre 
ráruházták a Szentlelket, azonban ezt téve kár-
hozat alá vonják és elpusztítják magukat. […] Az 
emberek	elbukhatnak,	azonban	Isten	királysága	
soha, de soha nem fog elbukni” (in Conference 
Report, Apr. 1880, 10)

•	 Milyen	óvintézkedések	segíthetnek	nekünk	elkerülni	
az Ammoniha népét ért csapásokat?

Mutass rá, hogy mielőtt ilyen pusztítás következne be, 
az Úr mindig előre figyelmezteti az embereket (lásd 
Alma 9:18–19; lásd még 2 Nefi 25:9)!

Alma 16:16–21. Fel kell készülnünk a második 
eljövetelre
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 
16:16–21-et, és nézzék meg, az Úr hogyan készítette fel 
eljövetelére a népet!

•	 Hogyan	segíthetnek	nekünk	ezek	a	versek	felké-
szülni	és	másokat	is	felkészíteni	Jézus	Krisztus	máso-
dik eljövetelére?
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Alma 17–22

Bevezetés
David A.	Bednar	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
a következőkre emlékeztetett minket: „Misszionáriusok 
vagyunk mindennap a családunkban, az iskolában, a 
munkahelyünkön és a közösségünkben. Tekintet nélkül 
korunkra, tapasztalatainkra vagy jelenlegi élethelyze-
tünkre, mind misszionáriusok vagyunk” (Liahóna, 2005. 
nov. 44.). Ammon és testvérei beszámolója az Alma 
17–22-ben	sok	olyan	tantételt	illusztrál,	amely	segíthet	
nekünk,	hogy	jobb	misszonáriusok	legyünk.	Ide	tartozik	
a Szentlélek útmutatásának követése, a példamutatás, 
valamint az erőfeszítéseink során tanúsított türelem. E 
beszámolókból tanítva segíthetsz a tanulóknak megér-
teni és az életükben is alkalmazni e tantételeket.

Néhány tan és tantétel
•	 A	hatékony	misszionáriusok	Istentől	kapott	hata-

lommal	és	felhatalmazással	tanítanak	(lásd	Alma	17;	
18:1–23).

•	 A	misszionáriusok	a	szabadulás	tervét	tanítják	(lásd	
Alma	18:36–39;	22:7–14).

•	 Megtéréshez	vezet	az,	ha	megértjük,	hogy	Krisztustól	
függünk (lásd Alma 18:40–43; 22:15–18).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 17–22. A misszionáriusi munka fontossága
Kérd meg a tanulókat, hogy hallgassák meg figyelme-
sen az utolsó napi próféták következő kijelentéseit:

Joseph	Smith	próféta	kijelentette:	„Miután	minden	
elhangzott, legnagyobb és legfontosabb köteles-
ségünk az evangélium hirdetése” (in History of the 
Church, 2:478).

Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	azt	
mondta: „Testvérek, …mindegyikőtöket arra 
biztatlak, hogy e munka iránti lelkesedéssel és 
mindent átívelő vággyal váljatok egy hatalmas 
hadsereggé, hogy segítsétek a misszionáriusokat 
abban a roppant nagy feladatukban, hogy elvi-
gyék az evangéliumot minden nemzethez, fajhoz, 
nyelvhez és néphez” (Találjátok meg a bárányokat, 
és tápláljátok a juhokat. Liahóna, 1999. júl. 124.).

27. fejezet
Alma 17–22

•	 Hogyan	foglalnátok	össze	ezt	a	két	idézetet	egy	
tömör kijelentésben?

Óra előtt bízz meg egy vagy több tanulót azzal, hogy 
készüljenek	fel	az	Alma	17–22	fő	eseményeinek	elme-
sélésére! Kérd meg őket, hogy készítsenek rövid, tömör 
beszámolót, amely csak a történet fonalára összponto-
sít!	Javasold,	hogy	útmutatásnak	használják	a	fejezetek	
fejléceit! Mondd el, hogy a beszámoló után az osztály 
közösen keres majd olyan tantételeket, amelyek az 
eseményekből leszűrhetők, és ezáltal jobban megértik 
majd ezeket a tantételeket!

Alma 17; 18:1–23. A hatékony misszionáriusok 
Istentől kapott hatalommal és felhatalmazással 
tanítanak
Írd fel a táblára a következőket:

A misszionáriusi munka alapelve

Oszd négy csoportra az osztályt! Az első csoportnak add 
ki	az	Alma	17:1–8-at,	a	másodiknak	az	Alma	17:9–25-öt,	a	
harmadiknak	az	Alma	17:26–39-et	és	18:1–9-et,	a	negye-
diknek pedig az Alma 18:10–23-at! Kérd meg a tanulókat, 
hogy olvassák el magukban a kijelölt részeket, és keres-
senek a hatékony misszionáriusi munkára vonatkozó 
tantételeket! Magyarázd el, hogy ha készen lesznek, meg 
fogod kérni őket a talált tantételek megosztására!

Ha a tanulók befejezték a keresést, kérd meg őket, 
hogy osszák meg a talált tantételeket! Sorold fel a táb-
lán, amit találtak! A lehetséges válaszok között szere-
pelhetnek az alább felsoroltak:

A misszionáriusi munka alapelve

Kutasd	a	szentírásokat!

Böjtölj	és imádkozz!

Legyen	veled	a Lélek!

Alapozd	meg igéjét!

Légy türelmes!

Mutass	jó példát!

Bízz	az Úrban!

Szolgálj	szívből jövően!
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27.	fejezet

•	 Hogyan	segítenek	ezek	az	alapelvek	hatékonyan	
megosztani az evangéliumot?

•	 Hogyan	készülhetünk	fel	rá,	hogy	Ammonhoz	és	
testvéreihez hasonlóan hatalommal és felhatalmazás-
sal tanítsunk?

Ha vannak olyan tanulók, akik azt követően tértek 
meg, hogy teljes idejű misszionáriusok tanították, akkor 
megkérheted őket, hogy mondják el, milyen érzések 
voltak bennük, amikor az evangéliumról tanultak!

Alma 18:24–29. Közös hitelvekre építeni
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma  
18:24–29-et!

•	 Milyen	kérdéseket	tett	fel	Lamóni,	amikor	Ammon	
tanítani kezdte neki az evangéliumot?

•	 Szerintetek	miért	segítettek	ezek	a	kérdések	Ammon-
nak üzenete megosztásában?

További meglátásokért utalhatsz a tanulóknak a tanulói 
kézikönyv 205. oldalán található „Közös hitelvekre 
építeni” című részre.

•	 Ha	Istenről	beszélgetnétek	az	egyik	barátotokkal,	aki	
más hitet vall, hogyan építhetnétek közös hitelvekre? 
Hogyan segíthetne a barátotoknak ez a törekvés?

•	 Még	miről	beszélgethettek	más	hitet	valló	bará-
tokkal, ami lehetőségeket teremt az evangélium 
megosztására?

Miközben a tanulók ezekről a kérdésekről beszélget-
nek, megkérheted őket, hogy olvassák el M. Russell 
Ballard	elder	kijelentését	a	taulói	kézikönyv	201–202.	
oldalán. Ezt a kijelentést a mellékelt DVD A  is 
tartalmazza.

Alma 18:36–39; 22:7–14. A misszionáriusok a 
szabadulás tervét tanítják
Kérd meg az osztályt, hogy figyeljenek, miközben két 
tanuló felolvassa, mit tanított Ammon és Áron Lamóni-
nak és atyjának! Mielőtt a tanulók olvasni kezdenének, 
utasítsd a többieket, hogy kövessék az olvasottakat a 
szentírásaikban, és keressenek Ammon és Áron által 
tanított tanokat! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel 
az Alma 18:36–39-et! Ammon ezt tanította Lamóninak. 
Kérd meg a másik tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
22:12–14-et! Ezt tanította Áron Lamóni atyjának.

•	 Milyen	tanokat	tanított	Ammon	és Áron?

A tanulók válaszait felsorolhatod a táblán. Fogadd el 
minden válaszukat, majd emelj ki három olyan tant, 
amelyet Ammon és Áron is tanított: a teremtést, a bu-
kást,	valamint	Jézus	Krisztus	engesztelését!

Mutass rá, hogy egy rövid kifejezés összefoglalja, mit ta-
nított Ammon és Áron: a „megváltás tervét” (Alma 22:13).

•	 Szerintetek	miért	kezdte	Ammon	és	Áron	is	ugyana-
zokkal az igazságokkal a tanítást?

A beszélgetés részeként megkérhetsz egy tanulót, hogy 
olvassa	fel	Bruce R.	McConkie	elder	kijelentését	a	tanu-
lói kézikönyv 205. oldalán.

•	 Mit	tudunk	meg	Istenről	ebből	a	három	alapvető  
tanból?

•	 Mit	tudunk	meg	magunkról?

A tanulóknak szükségük lehet némi időre, hogy 
átgondolják ezeket a kérdéseket, mielőtt megválaszol-
nák őket. Ne félj a csendtől – a tanulóknak talán pont 
erre van szükségük, mielőtt megbeszélnék ezeket az 
igazságokat!

Adj a tanulóknak néhány percet annak átgondolására, 
hogy miként segít nekik a megváltás tervének ismerete 
közelebb kerülni Mennyei Atyánkhoz! Tudasd velük, 
hogy miután időt kaptak ennek átgondolására, néhá-
nyukat meg fogod kérni, hogy ossza meg a gondolatait!

Miután elegendő időt hagytál nekik, kérj meg néhány 
tanulót, hogy álljon az osztály elé és ossza meg a gon-
dolatait! Azután tegyél bizonyságot a megváltás tervéről 
és annak fontosságáról, hogy mindenkivel megismer-
tessük azt!

Alma 18:40–43; 22:15–18. Megtéréshez vezet az, 
ha megértjük, hogy Krisztustól függünk
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 18:41-et és 22:15-öt!

•	 Mit	ismert	fel	Lamóni	és	atyja,	ami	oda	vezetett,	hogy	
segítséget kértek? (Felismerték bukott természetüket 
és azt, hogy szükségük van Krisztus irgalmára.)

Írd fel a táblára: Bűneid megbocsátása!

•	 Hogyan	ismerte	fel	Lamóni	és	atyja,	hogy	szükségük	
van bűneik bocsánatára?
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Alma 17–22

Magyarázd el, hogy Lamónit és atyját a misszionáriusok 
tanításai által érintette meg a Lélek! Ennek eredménye-
ként el akarták nyerni az evangélium áldásait.

Miután megbeszéltétek Ammon Lamóni királyhoz 
intézett szavait, mutass rá, hogy Ammon megközelítés-
módja felvázolja az evangélium misszionáriusi felállás-
ban történő tanításának módját:

Egyszerűen tanított (lásd Alma 18:24–30).

Bizonyságot	tett	(lásd	Alma	18:32–35).

A szentírásokból tanított (lásd Alma 18:36–39).

Elültette az érdeklődőben az imádkozás vágyát (lásd 
Alma 18:40–43).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 22:15-öt!

•	 Mit	volt	hajlandó	feladni	Lamóni	atyja	az	örök	élet	
elnyeréséért?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 22:16-ot!

•	 Mit	mondott	Áron,	mit	kell	tennie	a	királynak	a	kívánt	
reménység elnyeréséért?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma  
22:17–18-at!

•	 Miről	volt	hajlandó	lemondani	a	király	azért,	hogy	
megismerje	Istent	és	„megszabadulhass[on]	az	
utolsó napon”?

Hívd fel a figyelmet a különbségre aközött, hogy  
(1)	mit	volt	hajlandó	feladni	Lamóni	atyja	Isten	
megismerése és a szabadulás elnyerése végett, és 
aközött, hogy (2) mit volt hajlandó feladni korábban, 
amikor úgy érezte, hogy veszélyben az élete (lásd 
Alma 20:23).

•	 Miért	utalt	őszinte	megtérésre	az,	amit	Lamóni	ki-
rály tett?

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban gondolják át a 
következő kérdéseket:

•	 Miről	kell	lemondanotok	azért,	hogy	visszatérve	
Mennyei Atyátokkal élhessetek?

•	 Mit	tehettek	ma	azért,	hogy	közelebb	kerüljetek	
Mennyei Atyátokhoz?

Kérj meg néhány tanulót, hogy mondjon a misszionári-
usi munkával kapcsolatos fontos tantételeket az előbb 
megbeszélt beszámolókból! Szükség szerint tegyél 
bizonyságot!
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28. fejezet

Bevezetés
Miközben a tanulók megbeszélik az Alma 23–29-et, 
láthatják, hogy az igazi megtérés kiállja még az életünk 
legnehezebbnek tűnő kihívásait is. Tanulhatnak az 
anti-nefi-lehiták példájából, akik megmutatták, hogy 
még életük árán is hűek maradnak az általuk kötött 
szövetségekhez. Almának, illetve Móziás fiainak el-
rendelt szolgálata megmutatja, hogy ha igazán megté-
rünk, akkor nemcsak meghalni vagyunk hajlandóak az 
evangéliumért, hanem érte élni is. Ha igazán megté-
rünk, akkor elnyerjük az abból eredő békességet, hogy 
bizonyságunk	van	Isten	szeretetéről	és	számunkra	al-
kotott tervéről. Emellett hatalmas örömöt tapasztalunk, 
amikor teljes mértékben az Úr munkájának szenteljük 
magunkat és megosztjuk a bizonyságunkat.

Néhány tan és tantétel
•	 A	megtérés	tartós	tanítványságot	is	jelent	(lásd	

Alma 23–24).

•	 Az	Úr	megáldja	szolgáit	a	misszionáriusi	fáradozása-
ikban (lásd Alma 26).

•	 Az	igazlelkűség	örök	boldogsághoz	vezet	(lásd	
Alma 28).

•	 Az	evangélium	prédikálása	örömöt	hoz	(lásd	Alma	29).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 23–24. A megtérés tartós tanítványságot  
is jelent
Oszd meg a Kalauz a szentírásokhoz következő magya-
rázatát:

„A megtérés magában foglal egy tudatos döntést, 
amely szerint feladjuk addigi útjainkat, és megvál-
tozunk, hogy Krisztus tanítványává váljunk.

A bűnbánat, a bűnök bocsánatára történő keresztel-
kedés, a Szentlélek kézrátétel általi befogadása, va-
lamint	az	Úr	Jézus	Krisztusba	vetett	folyamatos	hit	
teszi teljessé a megtérést. A természetes ember új 
emberré változik, aki megszentelt, tiszta, és újjászü-
letett	Krisztus	Jézusban	(2 Kor.	5:17;	Móziás	3:19)”	
(Kalauz a szentírásokhoz, „Megtérés, megtért,” sc-
riptures	.lds	.org).	Jegyezd	meg,	hogy	a	Móziás	3:19	
szentírás-memoriter    .

28. fejezet
Alma 23–29

•	 Miért	szükséges	része	a	megtérésnek	a	belső változás?

•	 Hogyan	segítenek	nekünk	az	evangélium	szertartásai	
ily módon változni?

Kérd meg a tanulók egyik felét, hogy olvassák el ma-
gukban az Alma 23-at! Kérd meg a másik felét, hogy 
olvassák	el	magukban	az	Alma	24:6–27-et!	Kérd	meg	
őket, hogy nézzék meg, milyen változások következtek 
be a lámániták között, és gondolják át, mit tanítanak 
ezek a változások a tartós megtérésről!

•	 Mit	találtatok,	ami	azt	jelzi,	hogy	a	lámániták	valóban	
megtértek?

A válaszok között lehetnek a következők: akik meg-
tértek, „soha nem távolodtak el” (Alma 23:6); új nevet 
vettek magukra, „amely megkülönböztet[heti] őket 
testvéreiktől”	(lásd	Alma	23:16–17);	letették	„lázadásuk	
fegyvereit”, és „mélyen elteme[tték ezeket] a földbe” 
(lásd	Alma	23:7–13;	24:15–18).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a kö-
vetkező kérdéseken:

•	 Mit	tehettek	azért,	hogy	megtérésetek	még	telje-
sebb legyen?

•	 Gondoljatok	bele	az	anti-nefi-lehiták	példájába,	akik	
eltemették „lázadásuk fegyvereit”! Van valami az 
életetekben, amit el kellene temetni? Ha van, akkor 
mit fogtok tenni?

Alma 26. Az Úr megáldja szolgáit a 
misszionáriusi fáradozásaikban
Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan alkal-
makról, amikor látták, hogy az Úr megáldja azokat, 
akik megosztják az evangéliumát!

Miután elegendő időt hagytál a tanulóknak a kérdés 
megválaszolására, oszd fel közöttük minél egyenlőb-
ben az Alma 26:1–31-et! Kérd meg a tanulókat, hogy 
olvassák el magukban a nekik kijelölt verseket, és ke-
ressék ki, milyen áldásokat kaptak Ammon és testvérei, 
amikor misszióba mentek a lámánitákhoz! Miután a 
tanulók elolvasták ezeket a részeket, biztasd őket, hogy 
osszák meg, mit találtak!

•	 Miben	hasonlítanak	az	Alma	26:29–30-ban	felidézett	
élmények napjaink misszionáriusainak élményeihez?
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Alma 23–29

•	 Hogyan	segíthetnek	az	Úr	Alma	26:27–28-ban	leírt	
szavai a misszionáriusoknak, hogy elkerüljék az 
elkeseredettség érzését?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a T&Sz  
84:87–88-hoz!	Egy	tanuló	olvassa	fel	ezeket	a verseket!

•	 Időnként	miért	vonakodunk	megosztani	az	evangé-
liumot? Hogyan adhatnak ezek a versek és Ammon 
bizonysága erőt és bátorságot nekünk ahhoz, hogy 
másokkal is megosszuk az evangéliumot?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	az	Alma	26:37-et!

•	 E	vers	szerint	hogyan	tanúskodik	a	misszionáriusi	
munka	Isten	gyermekei	iránti	szeretetéről?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg bizonyságukat 
a misszionáriusi munkáról és az azokat érő áldásokról, 
akik mások szabadulásáért fáradoznak!

Alma 28. Az igazlelkűség örök boldogsághoz vezet
Olvassátok el a tanulókkal az Alma 28:1–6-ot!

•	 Mi	történt	a	nefiták	és	a	lámániták	között,	ami	„nagy	
gyászolás[t]” eredményezett?

•	 Szerintetek	miért	böjtölnek	és	imádkoznak	az	embe-
rek valamelyik családtagjuk halála után?

•	 Mit	tettetek	ti	vagy	valaki,	akit	ismertek,	hogy	lelki	
erőre leljetek egy szerettetek halála után?

Írd fel a táblára: „És így látjuk      .” Magyarázd el, 
hogy Mormon gyakran használta ezt a kifejezést, mie-
lőtt megosztotta volna a tanulságokat, melyeket a Mor-
mon könyvében szereplő történetekből tanulhatunk. 
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 28:10–12-t! Kérd meg őket, hogy gondolkodjanak 
el ezeken a verseken, és fontolják meg, hogyan egészí-
tenék ki a táblán lévő mondatot! Kérd meg a tanulókat, 
hogy osszák meg elképzeléseiket!

Ezt követően olvassák el az Alma 28:13–14-et, hogy meg-
nézzék, vajon Mormon hogyan fejezte be a mondatot!

Oszd meg a következő kijelentést Russell M. Nelson 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából! Az idézetet 
a mellékelt DVD A  is tartalmazza. (Ha a tanulókkal 
olvastatod el, akkor felteheted írásvetítőre vagy kiadha-
tod kiosztmányként is, hogy tanulmányozhassák.)

„…azért élünk, hogy meghaljunk; és meghalunk, 
hogy egy másik [birodalomban] éljünk tovább. Ha 
eléggé felkészültek vagyunk, a halál nem ijesztő 
számunkra. Az örökkévalóság szempontjából a 
halál csak azokat éri korán, akik nem készültek fel 
[az	Istennel	való	találkozásra].

Most van itt az idő felkészülni. És akkor, ha majd a 
halál eljön, a celesztiális dicsőség felé haladhatunk 
tovább, melyet Mennyei Atyánk hithű gyermekei-
nek készített. Eközben a hátrahagyott szomorkodó 
szeretteink számára… a halál fullánkját enyhíti a 
Krisztusba vetet erős hit, a reménység tökéletes 
ragyogása,	Isten	és	minden	ember	[szeretete,	és	
a szolgálatukra irányuló, mélyről fakadó vágy]” 
(Liahóna, 2005. máj. 18.).

•	 Nelson	elder	szerint	mi	távolítja	el	a	haláltól	
való félelmet?

•	 Mi	tompítja	a	hátramaradtak	számára	a	halál	fullánkját?

Tegyél bizonyságot arról, hogy az igazlelkű élet és a 
Krisztusba vetett hit felkészít minket az örökké tartó 
boldogságra!

Alma 29. Az evangélium prédikálása örömöt hoz
Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek néhány vá-
gyukról, kívánságukról!

•	 Miért	óhajtottátok	ezeket	a dolgokat?

Mondd el a tanulóknak, hogy az Alma 29 egy nagy-
szerű misszionárius óhaját jegyzi fel! Kérj meg egy 
tanulót, hogy olvassa fel az Alma 29:1–2-t!

•	 Mi	volt	Alma óhaja?

•	 E	versek	szerint	miért	szeretett	volna	Alma	an-
gyal lenni?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 29:3–8-at, és nézzék meg, miért ismerte fel Alma, 
hogy nem kell teljesülnie az óhajának! Miután ele-
gendő időt hagytál nekik, kérd meg a tanulókat, hogy 
osszák meg válaszaikat, amelyek között a következők 
is szerepelhetnek:

•	 Felismerte,	hogy	meg	kell	elégednie	azokkal	az	áldá-
sokkal, amelyeket már megkapott (lásd 3. vers).
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•	 Tudta,	hogy	az	Úr	„kívánságuk	szerint	ad	az	embe-
reknek, …az ő akaratuk szerint” (4. vers).

•	 Felismerte,	hogy	egyszerűen	annak	a	munkának	az	
elvégzése a feladata, „amelyre elhívat[ott]” (6. vers).

•	 Tudta,	hogy	az	Úr	minden	nemzet	számára	lehető-
séget biztosít mindazon dolgok elnyerésére, „amit 
számukra jónak lát” (8. vers).

Segíts a tanulóknak felismerni Alma nagyszerűségét! 
Azt	kívánta,	hogy	még	jobban	szolgálhassa	Istent,	
azonban alázatosan felismerte, hogy el kell fogadnia a 
körülményeket,	amelyek	közé	Isten	helyezte őt.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 
29:9–17-et,	és	nézzék	meg,	mi	okozott	örömöt	Almá-
nak! (Párokban is olvastathatod ezeket a részeket a 
tanulókkal.)

•	 Mi	okozott	örömöt Almának?

•	 Miben	hasonlított	Alma	öröme	Ammon	öröméhez?	
(Lásd Alma	26:11–13,	35–37.)

•	 Az	Alma	29:10	szerint	miként	emlékeztethet	minket	
a misszionáriusi munka az Úr irántunk tanúsított 
irgalmára?

Oszd meg a következő kijelentést Richard G. Scott 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából (a kijelentést a 
mellékelt DVD B  is tartalmazza):

„Kevés dolog van az életben, ami megadhatja azt 
az örömöt, ami abból fakad, hogy segítünk má-
soknak életüket jobbá tenni. Ez az öröm fokozott, 
mikor ezek az erőfeszítések segítenek valakinek 
[megérteni a Szabadító] tanításait, majd az illető el-
határozza, hogy engedelmeskedik ezeknek; megtér 
és csatlakozik az Ő egyházához. Nagy boldogság 
követi ezt, amikor az újonnan megtért megerősö-
dik, míg új életformát alakít ki, alapjait szilárdan az 
igazságra veti, és részesül a templom valamennyi 
szertartásában, az örök élet minden áldásának ígé-
retével együtt” (Liahóna, 1998. jan. 36.).

•	 Scott	elder	az	evangélium	megosztásával	járó	egyre	
növekvő öröm három szintjét határozta meg. Mi ez a 
három szint?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	e	kijelentés	szem	előtt	
tartása abban, hogy ne felejtsük el a misszionáriusi 
munka célját?

Kérd meg a tanulókat, hogy tegyenek bizonyságot 
arról, milyen örömöt éreznek, amikor az evangélium 
szerint	élnek,	és	másokkal	is	megosztják	azt!	Biztasd	
őket, hogy az előttük álló hét során keressék meg 
annak módját, hogy Ammonéhoz és Almáéhoz hasonló 
örömöt érezzenek!
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Alma 30–31

Bevezetés
Ez a szentírásrész segíteni fog a tanulóknak bizonysá-
guk megerősítésében. Az antikrisztus Korihór taktikáit 
tanulmányozva megtanulják felismerni a mai antikrisz-
tusok taktikáit és filozófiáit. Miközben tanulmányozzák 
Alma Korihórnak adott válaszait, felkészülnek arra, 
hogy megvédjék magukat és másokat azokkal szem-
ben, akik el akarják pusztítani a hitüket.

Néhány tan és tantétel
•	 Az	antikrisztusok	megpróbálják	elvezetni	az	embereket	

Istentől	és	az	Ő	prófétáitól	(lásd	Alma	30:12–18,	23–28).

•	 A	Jézus	Krisztusról	és	prófétáiról	való	szilárd	bi-
zonyság segít védekezni a személyes hitehagyással 
szemben (lásd Alma 30:19–22, 29–44).

•	 Az	engedetlenség	tévedéshez	és	hitehagyáshoz	vezet	
(lásd Alma 31:8–25).

•	 Jézus	Krisztus	tanítványai	szeretik	és	szolgálják	egy-
mást (lásd Alma 31:12–38).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 30:12–18, 23–28. Az antikrisztusok 
megpróbálják elvezetni az embereket Istentől és 
az Ő prófétáitól
Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg néhány 
tipikus érvelést, amellyel az emberek megkérdőjelezik 
a	Jézus	Krisztusba	vetett	hitet!	(Ne	merüljetek	el	túlsá-
gosan a részletekben! Az osztály tagjai még beszélget-
nek majd erről, amikor arra kéred őket, hogy nézzék 
meg Korihór konkrét tanításait.) Miközben a tanulók 
megosztják gondolataikat, mondd el nekik, hogy Alma 
napjaiban egyesek igyekeztek próbára tenni azokat, 
akik	hittek	Jézus	Krisztusban.	Segíts	a	tanulóknak	meg-
érteni, hogy a Mormon könyve hatékonyan meg tudja 
erősíteni őket az ilyen kihívásokkal szemben! Ehhez 
kérd	meg	őket,	hogy	olvassák	fel	Ezra	Taft	Benson	
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 216. oldalán!

•	 Hogyan	védhet	minket	a	Mormon	könyve	tanul-
mányozása „napjaink gonosz tervei, stratégiái és 
tanai ellen”?

Az óra alatt biztasd a tanulókat, hogy nézzék meg, 
miért volt az, hogy Alma népéből egyesek hűek 
maradtak, mások viszont nem! Kérd meg őket, hogy 
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gondolják át, hogyan vonatkoznak ma ránk ezek a 
tantételek!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a szentíráska-
lauzban az antikrisztus szó meghatározását! A tanulói 
kézikönyv 216. oldalán található szövegmagyarázatra 
is felhívhatod a figyelmüket. Röviden beszéljétek meg 
azon emberek vagy elképzelések jellemzőit, amelyek 
antikrisztusnak számíthatnak, kihangsúlyozva a szentí-
ráskalauz	tág	meghatározását:	„[B]árki	vagy	bármi,	ami	a	
szabadulás igaz evangéliumi tervének álcázza magát, és 
ami nyíltan vagy titokban ellene szegül Krisztusnak.”

•	 Milyen	hatása	lehet	a	hamis	pénznek	a	kormányokra	
és az egyénekre?

•	 Mit	jelent	az	igaz	evangélium	meghamisítása,	vagyis	
az, ha valami annak álcázza magát?

•	 Napjainkban	milyen	álcák	vagy	hamisítványok	keltik	
annak látszatát, hogy szabadulást hoznak? (Amikor 
válaszadásra kéred a tanulókat, ne engedj kialakulni 
olyan beszélgetést, amely más vallásokat kritizálna! 
Inkább	győződj	meg	róla,	hogy	a	beszélgetés	segít	a	
tanulóknak felismerni a Korihóréhoz hasonló hamis 
filozófiák és hozzáállások veszélyeit!)

Mondd el, hogy ma egy antikrisztusról szóló beszámolót 
fognak tanulmányozni a Mormon könyvében! Kérd meg 
őket, hogy lapozzanak az Alma 30:12–18, 23–28-hoz! 
Használd a következő táblázatot (készíts kiosztmányt a 
tanulóknak, vagy rajzold fel a táblára), vagy készíttess a 
tanulókkal felsorolást, amely beazonosítja Korihór hamis 
tanításait! Segíts a tanulóknak összehasonlítani Korihór 
taktikáit a napjainkban használatosakkal!

KORIHÓR TANÍTÁSAI ÉS TAKTIKÁI

Utalás Korihór	taní-
tása

Mely	igaz	tant	
támadta	Kori-
hór?

Alma	30:12

Alma	30:13

Alma	30:14

Alma	30:15

Alma	30:16
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Alma	30:17

Alma	30:18

Alma	30:23

Alma	30:24

Alma	30:25

Alma	30:26

Alma	30:27

Alma	30:28

Beszéljétek	meg	ezeket	a	verseket	a	következőkhöz	
hasonló kérdések segítségével:

•	 Miben	hasonlítanak	Korihór	tanításai	napjaink	hamis	
tanításaihoz?

•	 Ma	milyen	lehetséges	forrásai	vannak	az	ilyen	hamis	
tanításoknak (például emberek, intézmények vagy 
filozófiák)?

Magyarázd el, hogy első lépésként azzal védhetjük ma-
gunkat ezekkel a tanításokkal szemben, ha felismerjük 
őket. Ha beazonosítjuk Korihór tanításait és taktikáit, 
jobban fel tudjuk ismerni mai megfelelőiket. E fejezet 
más részei pedig arra összpontosítanak, hogy miként 
maradhatunk hűek a visszaállított evangéliumhoz még 
akkor is, ha hitet próbáló helyzetekkel nézünk szembe.

Alma 30:19–22, 29–44. A Jézus Krisztusról 
és prófétáiról való szilárd bizonyság segít 
védekezni a személyes hitehagyással szemben
Tedd fel a következő kérdést:

•	 Miért	nehéz	válaszolni	a	Korihóréhoz	hasonló érvekre?

Mondd el, hogy tanulhatunk azon emberek válaszai-
ból, akiket Korihór megpróbált megtéveszteni! Írd fel 
a táblára: Ammon népe  ! Kérd meg a tanulókat, hogy 
olvassák el magukban az Alma 30:19–21-et!

•	 Az	alapján,	amit	az	ammonitákról	tudtok,	szerintetek	
miért nem tudta őket tévútra vezetni Korihór? (A ta-
nulók válaszait írd fel a táblára Ammon népe  mellé!

Írd fel a táblára: Giddóna! Kérd meg a tanulókat, hogy 
olvassák el az Alma 30:21–23, 29-et!

•	 Giddóna	hogyan	reagált	Korihór	érveire?	(A	tanulók	
válaszait írd fel a táblára Giddóna mellé!)

Kérd meg a tanulókat, hogy az Alma 30:29 vonatko-
zásában olvassák el a tanulói kézikönyv 220. oldalán 
Joseph	Smith	próféta	kijelentését!

•	 Honnan	tudhatjuk,	hogy	valaki	őszintén	keresi	az	
igazságot, vagy csak kötekedik?

•	 Hogyan	reagálhatunk	arra,	ha	valaki	nehéz	kérdé-
seket tesz fel, azonban őszintén az igazságot keresi? 
Hogyan reagálhatunk arra, ha valaki kötekedik?

Írd fel a táblára: Alma! Kérd meg a tanulókat, hogy 
olvassák el az Alma 30:30–44-et!

•	 Alma	hogyan	reagált	Korihór	érveire?	(A	tanulók	
válaszait írd fel a táblára az Alma szó mellé!)

Alma	erős	bizonyságot	tett	az	Atyaistenről	és	Jézus	
Krisztusról. A személyes bizonyság erejének kihang-
súlyozásához kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel 
Jeffrey R.	Holland	elder	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	
220. oldalán.

•	 Milyen	szempontból	„időtálló	és	végső	soron	tagad-
hatatlan fegyver” a személyes bizonyság?

Alma azért tudta olyan hathatósan megosztani a 
bizonyságát, mert megdolgozott e bizonyság elnyeré-
séért és megerősítéséért. Hogy segíthess a tanulóknak 
megérteni, hogyan nyerte el Alma a bizonyságát, oszd 
őket négy csoportra!

Írd fel a táblára a következő kérdést: Milyen tapasz
talatok készítették fel Almát arra, hogy kezelni tudja 
Korihórt és tanításait? Minden csoportnak adj ki egyet-
egyet	a	következő	szentírásrészek	közül:	Móziás	27–29;	
Alma	1–3;	Alma	4–7;	Alma	8–16.	Kérd	meg	a	csoporto-
kat, hogy nézzék át a számukra kijelölt szentírásrészek 
fejezeteinek fejléceit, amelyek segíteni fognak nekik 
Alma tapasztalatainak felidézésében!

Ha a tanulóknak elegendő idejük volt a kijelölt részek 
tanulmányozására, kérd meg a csoportokat, hogy sor-
ban számoljanak be a válaszaikról!

•	 Milyen	tapasztalatok	erősítették	meg	a	ti	bizonyságo-
tokat, és készítettek elő titeket hitetek megvédésére?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	Almához	hasonlóan	 
felkészüljünk?
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Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 30:39, 44-et, és jelöljék meg, milyen bizonyíté-
kokat	nevezett	meg	Alma	Isten	létezésére:	(1) mások	
bizonysága,	(2) a	szentírások,	valamint	(3) Isten	teremt-
ményei. Ezután beszéljétek meg egyenként ezeket a 
bizonyítékokat, felhasználva a következő ötletek közül 
néhányat vagy akár mindet:

Mások bizonysága

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és 
a szövetségek 46:13–14-et! Magyarázd el, hogy annak 
képessége, hogy elhiggyük másoknak az igazságról 
mondott bizonyságát, a Lélek ajándéka!

Megoszthatod	a	következő	kijelentést	Harold B.	Lee	
elnöktől	(1899–1973),	az	egyház	11.	elnökétől:

„Lehet, hogy néhányatoknak nincs bizonysága, 
és ezt már más, hozzátok hasonló csoportoknak 
is elmondtam: ha ma még nincs bizonyságotok, 
akkor egy darabig kapaszkodjatok az enyémbe! 
Tartsatok ki a mi bizonyságunk – püspökeitek, 
cövekelnökeitek bizonysága – mellett, míg ki nem 
tudjátok fejleszteni a sajátotokat! Ha ma csupán 
annyit tudtok mondani, hogy »hiszek, mert az 
elnököm vagy a püspököm hisz, én pedig bízok 
benne«, akkor tegyétek ezt, mígnem magatok is bi-
zonyságot nyertek; de figyelmeztetlek titeket, hogy 
ez nem fog veletek maradni, ha nem tápláljátok 
és nem éltek a tanításai szerint” (The Teachings of 
Harold B. Lee,	ed.	Clyde J.	Williams	[1996], 136).

•	 Hogyan	erősítette	meg	a	bizonyságotokat	más	embe-
rek bizonysága?

Szentírások

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő kije-
lentést Donald L. Staheli eldertől, a Hetvenek tagjától:

„A személyes és őszinte szentírás-tanulmányozás 
hitet és reményt eredményez, valamint megoldáso-
kat nyújt mindennapi életünk kihívásaira. A gyakori 
olvasás, elmélkedés és a szentírásbeli leckék alkal-
mazásának összekapcsolása az imával pótolhatatlan 
részévé válik az erős és élénk bizonyság megszerzé-
sének és fenntartásának” (Liahóna, 2004. nov. 39.).

•	 Milyen	szempontból	erősítették	meg	bizonyságoto-
kat a szentírások és az utolsó napi próféták szavai?

Isten teremtményei

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Gordon B.	
Hinckley elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 221. 
oldalán!

•	 Milyen	szempontból	tesz	bizonyságot	Istenről	a	föld	
és az ég?

Alma 30:52–53. „Mindig tudtam, hogy van Isten”
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
30:52–53-at! Ezután olvassátok el a következő kijelen-
tést	Janette C.	Hales	nőtestvértől,	aki	a	Fiatal	Nők	álta-
lános elnökeként szolgált! Kérd meg a tanulókat, hogy 
hallgassák figyelmesen a következő kijelentést Korihór 
tévedéseiről!

„Korihórról antikrisztusként írnak…, azonban én 
nem vagyok biztos benne, hogy kezdettől fogva 
ilyen	volt.	Belegondoltatok	már,	hogy	Korihór	ta-
lán csak úgy kezdte, …hogy sok kérdés forrongott 
benne? Lehet, hogy a kérdései először őszinték 
voltak, de elkövetett két igen súlyos hibát. Először 
is, megtagadta a hitét. Megtagadta Krisztus világos-
ságát, amely megadatott neki. Másodszor, hamis 
tant kezdett prédikálni másoknak. Alma, a veze-
tője, bizonyságot tett Korihórnak, és akkor Korihór 
még egy hibát elkövetett. Ahelyett, hogy hallgatott 
volna a vezetőjére, hogy hallgatott és támaszko-
dott volna a Lélekre, logikával akarta védeni az 
álláspontját,	és	egyre	kötekedőbb	lett.	Jelt	köve-
telt. Kapott is. Némasággal sújtották. Talán nem 
gondolta volna, hogy a jel ilyen hatást gyakorol rá 
személyesen, de hibáink következményei bizony 
gyakran személyesen hatnak ránk.

Szerintem nagyon fontosak a 30. fejezet 52. és 53. 
versei. Korihór itt elismeri: »Mindig tudtam, hogy 
van	Isten.	De	íme,	az	ördög	megtévesztett«	(Alma	
30:52–53). Hát nem érdekes? »Mindig tudtam.« Ott 
volt benne Krisztus világossága, azonban Sátán 
megtévesztette őt” (“Lessons That Have Helped 
Me,” in Brigham Young University 1992–93 Devo
tional and Fireside Speeches [1993], 89).
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•	 Hales	nőtestvér	szerint	milyen	hibákat	vétett Korihór?

•	 Szerintetek	miért	válik	valaki	inkább	védekezővé	
és kötekedővé – akárcsak Korihór – ahelyett, hogy 
követné a vezetőitől kapott tanácsot?

•	 Miért	balgaság	védekezővé	és	kötekedővé	válni	ak-
kor, ha kérdéseink vagy kételyeink vannak?

Alma 31:5. Isten szavának ereje képes segíteni 
nekünk a fejlődésben
Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Boyd K.	Packer	
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 222–223. oldalán!

•	 Miért	fontos	megismerni	az	evangélium	tanait?	(Lásd	
T&Sz 84:85.)

•	 Miért	fontos,	hogy	mi	magunk	is	tanulmányozzuk	a	
tant, ne csak halljunk arról az egyházi gyűléseken?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 31:5-öt!

•	 Mi	az,	ami	olyan	erővel	tölti	el	Isten	szavát,	hogy	
az megváltoztatja az életünket? (Győződj meg róla, 
hogy a tanulók megértik: többek között azért hatá-
sos az ige, mert meghívja életünkbe a Szentlelket.)

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Ezra	Taft	Benson	
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 223. oldalán! 
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy milyen áldásokról 
beszélt	Benson	elnök,	amelyek	a	szentírások	tanulmá-
nyozásából erednek!

Alma 31:8–25. Az engedetlenség tévedéshez és 
hitehagyáshoz vezet
A zorámiták egyháztagok voltak, azonban „nagy té-
vedésekbe estek” (Alma 31:9). A tanulók hasonlítsák 
össze az Alma 30:3-ban jellemzett nefitákat az Alma 
31:9–10-ben jellemzett zorámitákkal!

•	 Miért	van	hatással	a	bizonyságunkra	az	engedetlenség?

A tanulók készítsenek keresztutalást a következő szent-
írásokhoz:	Alma	31:9	és	János	7:17   !

•	 Milyen	hatással	van	bizonyságunkra	az	engedelmesség?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át gyorsan az Alma 
31:1–25-öt, és sorolják fel a zorámiták jellemzőit és hó-
dolati szokásait! (A tanulók felsorolása tartalmazhatja, 
hogy a zorámiták ismétlődő imákat mondtak; csak egy 
bizonyos helyen imádkoztak; csak hetente egyszer hó-
doltak;	úgy	gondolták,	hogy	Isten	csak	őket	választotta	

ki a szabadulásra; anyagiasak voltak és lenézték a sze-
gényeket.) Kérj meg néhány tanulót, hogy ossza meg 
felsorolását az osztállyal! (Párhuzamot is vonhatsz a 
zorámiták tettei és napjaink néhány tendenciája között, 
például: ismétlődő imák mondása, csupán heti egyszeri 
hódolat, annak érzése, hogy kiválasztottak vagyunk és 
jobbak másoknál, és az anyagiassá válás.)

A következő kérdések és beszélgetések során segíts a 
tanulóknak megérteni, hogy az evangéliumban való te-
vékeny részvétel, például a templomi munka, a családi 
est, a szolgálat, valamint gyülekezetünk és egyházköz-
ségünk tevékenységei segítenek nekünk közel maradni 
az Úrhoz! Az ilyen tevékenységek egész héten meghív-
ják életünkbe a Szentlelket, nem csak a sabbat napján. 
Ha a Lélek mindennapi életünk részévé válik, ellen 
tudunk állni napjaink antikrisztusainak, és hűek tudunk 
maradni	Jézus	Krisztushoz.

•	 Az	Alma	31:10	azt	mondja,	hogy	a	zorámiták	nem	
voltak hajlandók eleget tenni „az egyház által előírt 
cselekedeteknek”. Ma milyen „az egyház által előírt 
cselekedetek” vannak? (A válaszok között lehet: 
papsági szertartások, egyházi szolgálati lehetőségek, 
családi feladatok, például családi est, személyes ima, 
szentírás-tanulmányozás, valamint templomi és csa-
ládtörténeti munka.)

•	 Hogyan	segítenek	nekünk	ezek	a	cselekedetek	elke-
rülni azt, hogy kísértésbe essünk?

•	 Miképpen	hívják	meg	ezek	a	cselekedetek	életünkbe	
a Lelket?

•	 Miért	olyan	fontos	a	mindennapos szó a 10. versben, 
miközben arra törekszünk, hogy életünkben tartsuk 
a Lelket? (Lásd 2 Korinthusbeliek 4:16; Hélamán 3:36. 
Hívd fel a figyelmet arra, hogy mivel a kevélység 
„napról napra” nő bennünk, nekünk „napról napra” 
kell megújulnunk!)

Alma 31:12–38. Jézus Krisztus tanítványai 
szeretik és szolgálják egymást
Az Alma 31 két, egymástól nagyon különböző imát is 
magában foglal. Ha a tanulók összevetik a zorámiták 
imáját Alma imájával, be tudják azonosítani, milyen 
gondolatok és hitelvek vezethettek ezekhez az imák-
hoz. A tanulók fussák át az Alma 31:15–18-at (a zorá-
miták imája) és az Alma 31:26–35-öt (Alma imája)! Kérd 
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meg őket, hogy mondják el, mit tudtak meg a zorámi-
tákról és Almáról ezen imák szavaiból! Kérj meg két ta-
nulót, hogy sorolják fel a táblán ezeket a meglátásokat 
– egyikük a zorámiták, másikuk Alma vonatkozásában!

•	 Szerintetek	milyen	indítékokkal	szolgált	Alma?	(A	
válaszok	között	lehet	a	bizonysága,	Isten	iránti	szere-
tete, valamint más emberek iránti szeretete.)

Segíts	a	tanulóknak	megérteni,	hogy	a	Jézus	Krisztus-
ról való bizonyság mások szeretetére és szolgálatára 
késztet minket! Olvasd fel a következő kijelentést Mar-
vin J.	Ashton	eldertől	(1915–1994)	a	Tizenkét	Apostol	
Kvórumából:

„Ha	igazán	megtérünk	Jézus	Krisztushoz,	és	elkö-
telezzük magunkat, akkor érdekes dolog történik: 
figyelmünk embertársaink jólétére irányul, és 
a másokkal való bánásmódunkat egyre inkább 
a türelem, a kedvesség, a gyengéd elfogadás, 
valamint az arra irányuló vágy kezdi jellemezni, 
hogy pozitív szerepet játsszunk az életükben. Ez a 
valódi megtérés kezdete” (in Conference Report, 
Apr. 1992, 26; vagy Ensign, May 1992, 20).

•	 Mit	kért	Alma	abból	eredően,	hogy	szerette	az	embe-
reket? (Lásd Alma 31:34–35.)

•	 Hogyan	követhetjük	életünkben	Alma példáját?
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Bevezetés
Alma és Amulek a zorámiták között végzett missziója 
során megtanított néhány alapvető dolgot a hitről, 
az imáról, a hódolatról és az engesztelésről. Ehhez a 
szentírásrészhez érve előfordul, hogy a tanárok csak 
e témák egyikére épülő órát tartanak. Az is előfordul, 
hogy több témát is tanítanak ezek közül, azonban nem 
mutatják meg, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz 
Alma és Amulek tanításában. Az Alma 32–35 tanítása 
akkor lesz a leghatékonyabb, ha segítesz a tanulóknak 
meglátni, hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a té-
mák: Ha kísérletet teszünk az igével, azzal kifejlesztjük 
a hitünket. Hitünk imádkozásra késztet és arra, hogy 
bízzunk	Jézus	Krisztus	végtelen	és	örök	engesztelésé-
ben, ez a bizalom pedig elvezet a bűnbánathoz és a fel-
készüléshez arra a napra, amikor visszatérünk Mennyei 
Atyánk	és	Jézus	Krisztus	jelenlétébe.	Ha	előttük	van	
ez a nagyobb kép, akkor a tanulók megérthetik, hova 
vezetheti el őket a hitük.

E lecke bizonyos részei több tanítási ötletet is adnak. 
Tartsd szem előtt a tanulóid képességeit és érdeklődési 
körét, és csak azokat a tanítási ötleteket válaszd, ame-
lyek a leginkább hasznukra válnak!

Néhány tan és tantétel
•	 Jobb	úgy	dönteni,	hogy	megalázkodunk,	mintsem	

alázatosságra kényszerülni (lásd Alma 32:1–16, 25).

•	 Ha	kísérletet	teszünk	az	igével,	akkor	az	a	Krisz-
tusba	vetett	hithez	vezet	(lásd	Alma	32:17–43;	
33:12–23; jegyezd meg, hogy az Alma 32:21 szentí-
rás-memoriter    ).

•	 A	szívünkkel	folyamatosan	imában	kell	fordulni	
Istenhez	(lásd	Alma	33:1–11;	34:17–27,	39).

•	 Az	Örök	Isten	nagy	tervéhez	engesztelésre	volt	
szükség – végtelen és örök áldozatra (lásd Alma 33; 
34:1–17).

•	 Az	Úr	azt	parancsolja	nekünk,	hogy	ne	halogassuk	
bűnbánatunk napját (lásd Alma 34:32–41; jegyezd meg, 
hogy az Alma 34:32–34 szentírás-memoriter    ).

30. fejezet
Alma 32–35

Javaslatok a tanításhoz
Alma 32:1–16, 25. Jobb úgy dönteni, hogy 
megalázkodunk, mintsem alázatosságra 
kényszerülni
Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák meg, miért el-
engedhetetlen része a megtérési folyamatnak az alázat!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 32:1–3-at!

•	 Milyen	anyagi	és	társadalmi	helyzetben	voltak	azok,	
akik befogadták Alma és társai üzenetét?

•	 Milyen	jelentőséget	láttok	annak	tényében,	hogy	
ezek a zorámiták nemcsak „a világi dolgok tekinteté-
ben”, hanem „a szívükben” is szegények voltak?

Egy másik tanuló olvassa fel az Alma 32:4–6-ot!

•	 Szerintetek	mit	jelent	a	„készek	az	ige	meghallgatá-
sára” kifejezés?

Olvasd fel a tanulóknak az Alma 32:13–16-ot! Kérd meg 
őket, hogy kövessék, amit olvasol, megkeresve és meg-
jelölve az alázatosságról és az alázatossá válás folyama-
táról elhangzó igazságokat! Kérd meg őket, mondják el, 
mit találtak!

•	 Miért	jobb	az	alázatosság	mellett	dönteni,	mintsem	
alázatosságra kényszerülni?

A tanulók egyénileg vagy párban dolgozva sorolják fel, 
mit tehet valaki azért, hogy nagyobb alázatosságra te-
gyen szert! Kérj meg jó néhány tanulót vagy párt, hogy 
mondják el gondolataikat az osztálynak! Kérd meg 
őket, írják le, hogyan eredményeznek nagyobb aláza-
tosságot az általuk talált cselekedetek!

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Ezra	Taft	Benson	
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 226. oldalán! A 
többi tanulót kérd meg, hogy nézzék meg, milyen további 
ötletek hangzanak el az alázatossá válás mikéntjéről!

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	Benson	elnök	tanácsát	
követve döntsenek az alázatosság mellett, és ültessék 
át a gyakorlatba a szentírásokban fellelt cselekede-
tek egyikét! Segíts nekik felismerni, hogy a Szabadító 
példájának követése mindig segíteni fog nekik abban, 
hogy alázatosabbak legyenek!
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Alma 32:17–43; 33:12–23. Ha kísérletet teszünk 
az igével, akkor az Krisztusba vetett hithez vezet
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy miért végeznek az 
emberek kísérleteket! (Hogy kiderüljön, igaz-e vala-
mely feltevés.) Kérd meg a tanulókat, hogy meséljék el, 
milyen kísérleteket végeztek kémia órán vagy máshol! 
Kérdezd meg tőlük, milyen lépéseket tettek a kísérle-
tek elvégzése során! E beszélgetés részeként segíts a 
tanulóknak meglátni, hogy a kísérletekhez tettekre van 
szükség, nem csak spekulációra a kutató részéről!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
32:26–27-et!

•	 Szerintetek	mire	gondolt	Alma,	amikor	azt	tanácsolta	a	
zorámitáknak, hogy tegyenek „kísérletet” a szavaival?

•	 Mit	tehetünk	mi	mindannyian	azért,	hogy	elvégezzük	
ezt a kísérletet?

Segíts a tanulóknak megbeszélni ezt a kérdést az-
zal,	hogy	elolvassák	magukban	a	27–42.	verseket,	és	
beazonosítják az Alma által javasolt kísérlet lépéseit! 
Magyarázd	el,	hogy	ebben	a	szövegrészben	a	mag	Isten	
igéjét jelképezi! Miután a tanulóknak elég idejük volt az 
olvasásra, kérd meg őket, hogy mondják el, mit találtak! 
Válaszaikat sorold fel a táblán! A felsoroltak között 
lehetnek a következő lépések:

	1.	Vágyjunk	a	hitre	–	27.	vers

	2.	Adjunk	helyet	az	igének,	hogy	el	lehessen	ültetni	a	
szívünkbe	–	27–28.	vers

	3.	Ne	vessük	ki	hitetlenség	által	a	magot	–	28.	vers

	4.	 Ismerjük	fel	a	mag	növekedését	–	28.	vers

	5.	Tápláljuk	a	magot,	miközben	növekszik	–	37.	vers

	6.	Ne	hanyagoljuk	el	a	fát	–	38.	vers

	7.	Tekintsünk	várakozással	a	fa	gyümölcsére	–	40.	
vers

	8.	Szüreteljük	le	a	gyümölcsöt	–	42.	vers

•	 Szerintetek	mit	jelent	„helyet	ad[ni],	hogy	a	magot	
el lehessen ültetni a szívetekben”? (Lásd 28. vers.) 
Szerintetek	mit	jelent	érezni,	hogy	Isten	igéje	„duz-
zadni kezd” bennetek? (Lásd 28. vers.) Szerintetek 
mit jelent „táplál[ni] az igét”? (Lásd 41. vers.) Hogyan 

jellemzi a 28. és 34. versben a megvilágosítani, 
megvilágosodni	szó	azt	a	hatást,	amelyet	Isten	igéje	
gyakorolhat ránk?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a 41–42. ver-
seket, és sorolják fel azokat a szavakat, amelyek a fa 
gyümölcsét jellemzik! Észrevehetik például az „örök 
életre sarjadó fa” kifejezést, a legértékesebb, édes, fehér 
és tiszta szavakat, valamint az ígéretet, mely szerint aki 
lakmározik a gyümölcsből, az eltelik, és nem fog sem 
éhezni, sem szomjazni. Segíts a tanulóknak meglátni, 
hogy a gyümölcs azokat az áldásokat jelképezi, ame-
lyeket az engesztelésen keresztül kaphatunk, beleértve 
ebbe az örök élet áldását (lásd e kézikönyv 3. fejeze-
tét).

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek arról, milyen 
élményekben	volt	részük,	amikor	kísérletet	tettek	Isten	
igéjével! Ha helyénvaló, mesélj egy olyan időszakról, 
amikor megerősödött a hited, mert kísérletet tettél az 
igével!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	továbbra	is	tegyenek	
kísérletet az igével!

Oszd párokra az osztályt! Utasítsd az egyes párokat, 
hogy vizsgálják meg az Alma 32:28–43-at, és keres-
senek benne számukra jelentős tantételeket! Meglá-
tásaikat jelöljék a szentírásokban, és beszéljék meg 
a párjukkal, hogy mit találtak! Miután elegendő időt 
hagytál nekik, hogy megbeszéljék meglátásaikat, 
kérd meg őket, hogy sorolják fel azokat a kérdéseket, 
amelyeket megválaszolhatnak az általuk talált tanok és 
tantételek! Kérdéseiket fel is írhatod a táblára. Segíts a 
tanulóknak megérteni, hogy a szentírások tanulmányo-
zása által fontos kérdésekre kaphatnak választ!

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a zorámiták imá-
ját az Alma 31:15–18-ban!

•	 Mit	hittek	a	zorámiták,	szükségük	van	Szabadítóra?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 33:12–22-t, ahol megtalálják Alma szavainak egy 
részét,	melyet	Jézus	Krisztusról	mondott	a	zorámiták-
nak. A tanulók számolják meg, hányszor utal Alma 
ezekben a versekben a Szabadítóra!

•	 Mit	tanulhatunk	ezekből	a	versekből	Jézus	Krisztusról?

•	 Alma	felidézte	az	izráeliták	történetét,	akik	nem	vol-
tak hajlandók felnézni arra a Krisztust szimbolizáló 
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jelképre, melyet Mózes készített (lásd Alma 33:19–22; 
lásd	még	4 Mózes	21:5–9;	1 Nefi	17:41).	Hogyan	
segíthette volna ez a példa a zorámitákat? Nektek 
hogyan segít?

Rámutathatsz, hogy az izráelitáknak mindössze annyit 
kellett tenniük, hogy felnéznek rá. Ez hasonlítható 
Alma azon kéréséhez, hogy az emberek gyakoroljanak 
„egy	cseppnyi	hitet”	(Alma	32:27).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
33:22–23-at!

•	 Mit	tanítanak	ezek	a	versek	az	Alma	32-ben	szereplő	
mag, fa és gyümölcs jelentéséről? (Rámutathatsz, 
hogy amikor Alma a 23. versben azt mondja: „el-
ültetnétek	ezt	az	igét	a	szívetekben”,	akkor	a	Jézus	
Krisztusról való bizonyságra utal, amelyet a 22. vers 
foglal össze.)

Alma 33:1–11; 34:17–27, 39. A szívünkkel 
folyamatosan imában kell fordulni Istenhez
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 33:1-et, és húzzák alá, milyen kérdéseket tett fel 
Alma a zorámitáknak, miután tanította őket! A tanulók 
segítségével sorold fel ezeket a kérdéseket a táblán! 
Kérdezd meg, miért fontosak az egyes kérdések!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
az Alma 33:2–11-et, és nézzék meg, hogyan kezdte el 
Alma megválaszolni az 1. versben feltett kérdéseket!

•	 Hogyan	segíthet	az	ima	megválaszolni	az	1.	versben	
feltett kérdéseket?

•	 A	3.	versben	Alma	egymás	szinonimáiként	hasz-
nálja az ima és hódolat szavakat. Milyen tekintetben 
ugyanaz az ima és a hódolat?

•	 Mikor	voltak	a	legerőteljesebbek	az imáitok?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan pillana-
tokról, amikor megtapasztalták az ima erejét! Adj nekik 
elegendő időt ahhoz, hogy átgondolják az élményeiket, 
mielőtt válaszolnának!

•	 Miért	Isten	irgalmának	megnyilvánulása	az,	hogy	
meghallgatja az imáinkat? Mit jelent számotokra a 11. 
versben „a te Fiad miatt” kifejezés?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Amulek tanítá-
sait	az	Alma	34:17–26-ban!	Azután	kérd	meg	őket,	hogy	

olvassák	el	magukban	a	27.	és	39.	verset,	és	keressenek	
ezekben egy olyan szót, amely imáink gyakoriságára 
utal! Miután elég időt kaptak a szavak megvizsgálására, 
javasold, hogy jelöljék meg a folyamatosan szót!

•	 Szerintetek	mit	jelent	„folyamatosan	imában	
fordul[ni]”	Istenhez	a	szívünkben?

Miközben a tanulók megválaszolják ezt a kérdést, kérd 
meg	őket,	hogy	olvassák	el	Henry B.	Eyring	elnök	ki-
jelentését	a	tanulói	kézikönyv	231.	oldalán!	Beszéljétek	
meg a tanulókkal, hogyan szélesíti ki meglátásaikat ez 
a kijelentés arról, hogy mit jelent „folyamatosan imában 
fordul[ni]”	Istenhez!	Ezután	kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	
magukban gondolkozzanak el azon, ők mit válaszolná-
nak a következő kérdésekre:

•	 Mit	tehetsz	azért,	hogy	alkalmazd	az	életedben	
ezeket a tanításokat? Mit tehetsz azért, hogy imád-
ságosabb lelkű legyél és fogékonyabb a személyes 
kinyilatkoztatásra?

Tegyél bizonyságot Amulek imával kapcsolatos  
kijelentéseiről!

Alma 33; 34:1–17. Az Örök Isten nagy tervéhez 
engesztelésre volt szükség – végtelen és örök 
áldozatra
Amikor Alma a zorámitákhoz beszélt, három olyan 
próféta tanításaira is utalt, akiknek írásai rajta voltak a 
rézlemezeken: Zénosra, Zénokra és Mózesre. A tanulók 
nézzék át az Alma 33:3–23-at, és keressék meg, mit ta-
nítottak	ezek	a	próféták	a	Szabadítóról!	Javasold,	hogy	
emeljék ki azokat a helyeket, ahol Alma vagy e prófé-
ták	valamelyike	Isten	Fiaként	utal	Jézus	Krisztusra!

•	 Miért	fontos	tudni,	hogy	Jézus	Krisztus	Isten	Fia?	Ho-
gyan	befolyásolja	ez	a	tudás	a	Jézus	Krisztusba	vetett	
hiteteket?

•	 Isten	mely	tulajdonságait	hangsúlyozza	ki	Alma	az	
Alma 33:4–11-ben?

•	 Krisztus	örök	küldetésének	mely	tényezőit	emeli	ki	
az Alma 33:22? Miért válnak könnyűvé a terheink 
akkor, ha ezt a tudást elültetjük a szívünkbe, és táp-
láljuk? (Lásd Alma 33:23.)

Írd fel a táblára a következő szavakat: végtelen és örök
kévaló! Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg e 
szavak jelentését!
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Kérd meg a tanulókat, hogy emeljék ki az egyszer, 
illetve kétszer előforduló egész és minden szavakat az 
Alma	34:9-ben!	Beszéljétek	meg,	mit	tanít	Amulek	eb-
ben a versben a bukott állapotról és az engesztelésről! 
A következő kérdések segítséget nyújthatnak a beszél-
getésben:

•	 Miért	teszi	szükségessé	az	engesztelést	Ádám	és	Éva	
bukása? (Lásd Móziás 16:3–4; Alma 12:22; 22:14.)

•	 Az	Alma	34:10	szerint	miért	a	Szabadító	volt	az	
egyetlen, aki fel tudott ajánlani egy olyan áldozatot, 
mely az egész emberiséget képes megszabadítani?

Hívd fel a tanulók figyelmét a táblára felírt szavakra: 
végtelen és örökkévaló ! Az egyik tanuló olvassa fel 
az Alma 34:10–14-et, miközben az osztály többi tagja 
figyel, hogy mi végtelen, illetve mi örökkévaló ezekben 
a versekben! (Segíts nekik meglátni, hogy az engeszte-
lés,	illetve	Isten	Fia	végtelen	és	örökkévaló!)

•	 Milyen	szempontból	végtelen	és	örökkévaló	az	
engesztelés?

•	Milyen	szempontból	végtelen	és	örökkévaló	a	
Szabadító?

Segíts a tanulóknak megbeszélni ezeket a kérdése-
ket!	Ehhez	kérd	meg	őket,	hogy	olvassák	el	Bruce R.	
McConkie elder és Russell M. Nelson elder kijelentését 
a tanulói kézikönyv 232. oldalán! Nelson elder kijelen-
tését a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

Vedd fontolóra, hogy esetleg felolvassátok és meg-
beszélitek a következő kijelentést is, melyet Ezra Taft 
Benson	elnök	(1899–1994),	az	egyház	13.	elnöke	tett!

„Ő azért volt képes elvégezni a küldetését, mert 
Isten	Fia	volt,	és	rendelkezett	Isten	hatalmával.

Azért volt hajlandó elvégezni a küldetését, mert 
szeret minket.

Egyetlen halandónak sem áll hatalmában vagy ké-
pességében megváltani más halandókat elveszett 
és bukott állapotukból, sem önként feláldozni 
életét, létrehozva egy egyetemes feltámadást az 
összes többi halandó számára.

Csak	Jézus	Krisztus	volt	képes	és	hajlandó	ily	
szeretetteljes, megváltó tett véghezvitelére” (in 
Conference Report, Oct. 1983, 6; vagy Ensign, 
Nov.	1983,	6–7;	kiemelés	az	eredetiben).

Hogy segíthess a tanulóknak meglátni, hogyan nyer-
jék el a „végtelen és örökkévaló” engesztelés áldásait, 
nézesd	velük	át	az	Alma	34:15–17-et,	és	keressék	meg	
azt	a	kifejezést,	amely	négyszer	is	előfordul!	(„Bűnbá-
nathoz vezető hit”)

•	 Mit	jelent	a	„bűnbánathoz	vezető	hit”	kifejezés?

•	 Hogyan	vezet	bűnbánathoz	a	hit? 

•	 Az	Alma	34:16	szerint	milyen	áldásokat	kapunk,	ha	
bűnbánathoz vezető hitet gyakorlunk? Mi történik, 
ha nem gyakorlunk bűnbánathoz vezető hitet?

Alma 34:1–8. A zorámiták nagy kérdése
Kérj meg pár tanulót, hogy jöjjön ki a táblához, és so-
roljon fel néhányat az emberiség nagy kérdései közül. 
A megemlített kérdések között szerepelhetnek ilyenek 
is: „Honnan jöttünk?” „Mi az élet célja?” vagy „Vajon lé-
tezik-e	Isten?”	Hasonlítsátok	össze	a	tanulók	felsorolá-
sát a zorámiták fejében járó „nagy kérdés[sel]” az Alma 
34:5-ben! Segíts a tanulóknak meglátni, hogy a zorámi-
ták	nagy	kérdése	–	„tényleg	Isten	Fiában	lesz-e	az	ige,	
és… vajon nem lesz-e Krisztus” – hasonlít azokhoz a 
kérdésekhez, amelyeket sokan feltesznek ma, amikor 
azt kérdezik, vajon tényleg Krisztusban van-e a szaba-
dulás, és valóban el fog-e jönni a Szabadító! Kérd meg 
a tanulókat, hogy nézzék át az Alma 34:6–8-at, és saját 
szavaikkal mondják el, hogyan válaszolta meg Amulek 
ezt	a	nagy	kérdést!	Beszéljétek	meg,	mennyiben	lenne	
más a világ, ha mindenki ismerné és hinné az erre a 
kérdésre adott helyes választ! Az e kérdésre adott vá-
laszunk egész életünkben hatással lesz a döntéseinkre.

Alma 34:32–41. Az Úr azt parancsolja nekünk, 
hogy ne halogassuk bűnbánatunk napját
Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972),	az	egyház	10.	
elnöke, azt tanította: „Ez az élet örök létezésünk leg-
lényegesebb szakasza” (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R.	McConkie,	3	vols.	[1954–56],	1:69).	Olvassátok	
el	közösen	az	Alma	34:32–34-t   , és keressetek Smith 
elnök kijelentését alátámasztó tantételeket! Annak 
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kihangsúlyozásához, hogy már ebben az életben bűn-
bánatot	kell	tartani,	olvasd	fel	Melvin J.	Ballard	elder	
kijelentését a tanulói kézikönyv 233–234. oldalán!

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	felkészüljünk	az	Istennel	
való találkozásra? 

•	 Képzeljétek	el,	hogy	egy	barátotok	azt	mondja:	„Még	
egy darabig ki szeretném élvezni a bűnnel való 
kísérletezgetést, de végül szándékomban áll bűnbá-
natot tartani és érdemessé válni.” Mit mondanátok 
valakinek, akinek ilyen a hozzáállása?

Tedd fel a következő kérdést:

•	 Ki	a	felelős	a	ti	szabadulásotokért?

A	tanulók	olvassák	el	az	Alma	34:37–41-et,	és	keressék	
meg Amulek válaszát erre a kérdésre!

•	 Amulek	azt	tanácsolta	az	embereknek,	hogy	ők	
munkálják	ki	a	szabadulásukat	(lásd	Alma	34:37).	
Viszont ő és Alma is arra tanították a népet, hogy 
szabadulásukért támaszkodjanak a Szabadítóra. Ho-
gyan működhet együtt ez a két tantétel?

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy szükséges min-
den tőlünk telhetőt megtennünk, miközben a Szabadí-
tóra támaszkodunk (lásd 2 Nefi 25:23–26)!



119

Alma 36–39

Bevezetés
Ezekben a fejezetekben Alma utolsó tanácsait adja 
fiainak: Hélamánnak, Siblonnak és Koriántonnak. Alma 
tanácsai elevenbe vágó tanításokat tartalmaznak a 
bűnök bocsánatáról, a szentírások térítő hatalmáról, az 
állhatatosságról, valamint a szexuális vétek komoly vol-
táról. Hélamánhoz, Siblonhoz és Koriántonhoz hason-
lóan a tanulók is jobban tudják majd továbbvinni az Úr 
munkáját, ha megértik és alkalmazzák ezeket a tanokat. 
E tanácsok, különösen az erkölcsi tisztaság törvényét 
illető tanács tanulmányozása és megbeszélése során 
figyelj oda rá, hogy ne beszélhessenek a személyes 
vétkeikről!

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	bűnbánatot	tartunk,	akkor	az	engesztelés	eltá-

volítja a keserű fájdalmat, és rendkívüli örömöt hoz 
(lásd Alma 36:12–21).

•	 Krisztus	szavai	örök	élethez	vezetnek	(lásd	Alma	37).

•	 Az	állhatatosság	és	a	hithűség	hatalmas	áldásokat	
hoz (lásd Alma 38).

•	 A	szexuális	bűn	utálatosság	az	Úr	szemében	(lásd	
Alma 39:1–11).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 36–39. Áttekintés
Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljenek el egy olyan 
jövőbeni alkalmat, amikor el akarják mondani gyerme-
keiknek utolsó tanácsaikat és bizonyságukat!

•	 Milyen	tanácsokat adnátok?

•	 Milyen	figyelmeztetéseket?

Írd fel a táblára a tanulók válaszait! Mondd el, hogy a 
tanulók ma Alma utolsó szavait és bizonyságát fog-
ják tanulmányozni és megbeszélni, amelyeket három 
fiának mondott.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Alma első né-
hány tanácsát, melyet fiainak adott: Alma 36:1–3; 38:1, 
5; 39:1.

•	 Vajon	miért	hangsúlyozta	ki	Alma	a	parancsolatok	
betartásának	és	annak	fontosságát,	hogy	Istenben	
bízzanak a fenntartásukért?

31. fejezet
Alma 36–39

•	 Hogyan	vonatkozhat	ránk	napjainkban	Almának	
ezekben a versekben adott tanácsa?

•	 Néhány	évvel	azután,	hogy	Hélamán	ezt	a	tanácsot	
kapta, csatába vitte az anti-nefi-lehiták fiait (lásd 
Alma 53:14–19). Szerintetek hogyan segíthetett neki 
ebben a feladatban apja tanácsa?

Magyarázd el, hogy Alma többek között azért osztotta 
meg a bizonyságát, mert meg szerette volna értetni 
a	fiaival,	hogy	nem	saját	bölcsessége,	hanem	Istentől	
kapott sugalmazás és kinyilatkoztatás alapján ad nekik 
tanácsokat (lásd Alma 36:4–5; 38:6). Fiainak adott taná-
csai részeként Alma elmesélte a megtérését, és megosz-
totta	Jézus	Krisztusra	vonatkozó	bizonyságát	(lásd	Alma	
36:3–22; 38:6–9; 39:15). Alma életének fordulópontja az 
volt,	amikor	visszaemlékezett	rá,	mit	tanított	apja	Jézus	
Krisztusról, és a Szabadítóhoz fordult segítségért. Alma 
mindaddig nem lelt boldogságra, amíg nem fordult a 
Szabadítóhoz.

•	 Miért	fontos	az,	hogy	a	gyermekek	hallják,	amint	a	
szüleik bizonyságot tesznek?

Magyarázd el, hogy amikor Alma elmesélte megtérése 
történetét, mély és elevenbe vágó tanokat osztott meg, 
amelyek megáldották a fiai életét! Ezek a tanítások a 
mi életünket is megáldhatják – nagyban kitágíthatják 
azt, hogy mennyire értjük az engesztelést. Ezért ennek 
a leckének a nagy része arra összpontosít, amit Alma 
élményeiből megtanulhatunk az engesztelésről.

Alma 36:12–21. Ha bűnbánatot tartunk, akkor 
az engesztelés eltávolítja a keserű fájdalmat és 
rendkívüli örömöt hoz
Magyarázd el, hogy amikor Alma a megtéréséről me-
sélt, leírta, milyen fájdalmat tapasztalt meg, miközben 
az angyal szólt hozzá! Adj időt a tanulóknak az Alma 
36:12–21 csendes elolvasására!

•	 Milyen	szavakkal	és	kifejezésekkel	írta	le	Alma	a	
fájdalmát?

•	 Mit	tanulhatunk	ezekből	a	kifejezésekből	a	bűn	
hatásairól?

Segíts az osztály tagjainak meglátni, hogy Alma szenve-
dése pozitív eredménnyel járt, és segíts nekik meglátni, 
hogy az ő bűntudatuk is pozitív eredményekkel járhat 
– tedd fel nekik a következő kérdéseket:
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•	 Mi	célt	szolgál	az	életünkben	a	fizikai	fájdalom?	(A	
tanulók válaszait röviden sorold fel a táblán!)

•	 Hogyan	szolgálhat	hasonló	célt	a	lelki fájdalom?

•	 Milyen	eredménnyel	járt	Alma	lelki	fájdalma?	Mit	
tanulhatunk Alma példája révén olyankor, ha ilyen 
lelki fájdalmat érzünk?

Az előző beszélgetés alátámasztásához olvastasd fel az 
egyik	tanulóval	a	következő	kijelentést	Boyd K.	Packer	
elnöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Mind a testetekben, mind a lelketekben létezik 
egy vészjelző rendszer. A testetekben ez a fájda-
lom, a lelketekben pedig a bűntudat, avagy lelki 
fájdalom.	Bár	sem	a	fájdalom,	sem	a	bűntudat	nem	
kellemes, és túlzott mértékben mindkettő romboló 
lehet, mégis védelemül szolgálnak, így figyelmez-
tetve: »Ne tedd ezt még egyszer!«

Legyetek hálásak mindkettőért! […] Tanuljatok 
meg odafigyelni erre a bennetek lévő, figyelmez-
tető lelki hangra!” (in Conference Report, Apr. 
1989,	72;	vagy	Ensign, May 1989, 54, 59).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Spencer W. Kim-
ball	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	237.	oldalán!	
Kérd meg őket, hogy nézzék meg, milyen szerepet 
játszik	Jézus	Krisztus	a	bűnbánatunkban!

•	 Kimball	elnök	szerint	hogyan	nyer	a	vétkes	 
megkönnyebbülést?

•	 Hogyan	magyaráznátok	a	Jézus	Krisztus	engesztelése	
és Alma megkönnyebbülése közötti kapcsolatot?

•	 Milyen	szempontból	hoz	örömöt	a bűnbánat?

Segíts a tanulóknak megérteni, milyen szerepet játszik 
Jézus	Krisztus	a	bűnbánatunkban,	egyiküket	kérd	meg,	
hogy	olvassa	fel	Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentését	a	
tanulói	kézikönyv	237.	oldalán!

•	 Benson	elnök	szavai	szerint	mi	a	különbség	a	válto-
zás és a bűnbánat között?

Oszd meg a következő kijelentést Dallin H. Oaks elder-
től a Tizenkét Apostol Kvórumából (a mellékelt DVD 
A  is tartalmazza.

„A bűnök bocsánatát követő öröm az Úr Lelké-
től érkezik (lásd Móziás 4:3, 20). Az Úr ígéretét 
tölti be az, hogy »adni fogok neked a Lelkemből, 
amely… örömmel tölti el a lelkedet« (T&Sz 11:13). 
Pál apostol tanítása szerint: »a Léleknek gyümöl-
cse: szeretet, öröm, békesség« (Galátziabeliek 
5:22). Ugyanúgy jő el mindenkihez – gazdaghoz 
és szegényhez, előkelőhöz és közemberhez. 
Amikor az engesztelésen keresztül legnagyobb 
irgalmas	ajándékát	adja,	Isten	nem	személyválo-
gató” (in Conference Report, Oct. 1991, 103–4; 
vagy Ensign,	Nov.	1991,	75).

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy az Atya által 
nekünk adható legnagyobb ajándék Fiának engesztelő 
áldozata	volt,	és	ez	tette	lehetővé	ezt	az	örömöt.	Bi-
zonyságot tehetsz róla, milyen örömöt hoz az engeszte-
lés, amikor bűnbánatot tartunk!

Alma 37. Krisztus szavai örök élethez vezetnek
Írd fel a táblára az alábbi szentírás-utalásokat (a zárójel-
ben található szövegrészek nélkül):

Alma 37:5–9 (Kis és egyszerű dolgok visznek véghez 
nagyszerű dolgokat; a szentírások azért őriztetnek meg, 
mert	az	Atyaisten	és	Jézus	Krisztus	ismeretéhez,	vala-
mint	a	szabaduláshoz	vezetik	el	az	embereket.	Jegyezd	
meg,	hogy	a	6–7.	vers	szentírás-memoriter   !)

Alma 37:34–37 (Soha ne fáradj bele a jó cselekede-
tekbe; fiatalon tanulj bölcsességet – tanuld meg betar-
tani	Isten	parancsolatait;	minden	dolgodban	tanácskozz	
az	Úrral,	és	ő	jóra	fog	vezetni.	Jegyezd	meg,	hogy	a	35.	
vers	szentírás-memoriter   !)

Alma 37:38–47 (Ahogy Lehi családjának is akkor 
mutatott utat az Úr a liahónán keresztül, amikor hűek 
voltak és szorgalmasak, nekünk is akkor mutathat utat 
az Úr a szentírásokon keresztül, amikor hűek vagyunk 
és szorgalmasak.)

Oszd három csoportra az osztályt! Mindegyik csoport 
tanulmányozzon egyet a következő szentírásrészek 
közül, és keressenek meglátásokat azt illetően, hogy 
miként kaphatjuk meg Krisztus szavait!
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Miután mindegyik csoportnak volt ideje a kijelölt rész 
tanulmányozására, válasszanak szószólót, aki megosztja 
az osztállyal, hogy mit találtak!

Alma 38. Az állhatatosság és a hithűség hatalmas 
áldásokat hoz
Magyarázd el, hogy fontos tantételeket ismerhetünk 
meg, ha összehasonlítjuk Siblont és Koriántont!

A tanulók olvassák el az Alma 38:2–3-at, és húzzák 
alá azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek Siblon 
viselkedését jellemzik! A tanulók olvassák el az Alma 
39:1–5-öt, és húzzák alá azokat a szavakat és kifejezé-
seket, amelyek Koriánton viselkedését jellemzik!

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy Siblon állhata-
tossága és hithűsége révén készen állt az Úr gazdag 
áldásainak	elnyerésére!	Bár	Siblonról	nem	sok	mindent	
írtak le, a hithűség példaképe volt.

•	 Milyen	próbatételekben	tudott	kitartani	Siblon	a	
hite miatt?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 
63:1–2-t!

•	 Mit	árulnak	el	ezek	a	versek	Siblonnak	egész	életén	
át tanúsított állhatatosságáról?

Kérd meg a tanulókat, hogy jellemezzenek olyan 
általuk ismert embereket, akik hasonlítanak Siblonhoz 
– hű szenteket, akikről nem sokat írtak vagy mondtak. 
Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, mit csodálnak 
ezekben az emberekben!

Hasznos lehet emlékeztetni a tanulókat, hogy Ko-
riánton végül bűnbánatot tartott és visszatért, hogy 
szolgálja az Urat (lásd Alma 49:30; 63:1–2). A tanulók-
nak meg kell érteniük, hogy még azok is bűnbánatot 
tarthatnak, és meg is kell tenniük ezt, akik komoly bűnt 
követtek el. Arra is emlékeztetni kell őket, hogy nagy 
ára volt Koriánton bűneinek – mind Koriánton, mind 
azok számára, akikre hatással volt a rossz példája.

Alma 39:1–11. A szexuális bűn utálatosság az Úr 
szemében
Olvasd fel a tanulóknak az Alma 39:1–4-et, miköz-
ben ők követik az olvasottakat és beazonosítják 

Koriántonnak azon hibáit, amelyek szexuális bűn elkö-
vetéséhez vezettek! A tanulók válaszait írd fel a táblára! 
A válaszok között lehet, hogy Koriánton:

 1. Nem követte fivére példáját (1. vers).

 2. Nem szívlelte meg atyja szavait (2. vers).

 3. Saját erejével és bölcsességével kérkedett (2. vers).

 4. Elhagyta az elrendelt szolgálatot – a biztonságot 
nyújtó helyet (3. vers).

 5. Szironba ment, a kísértések földjére (3. vers).

 6. Másokat követve bűnbe keveredett (4. vers).

Kérdezd meg a tanulóktól, ezek a hibák hogyan vitték 
rá Koriántont arra, hogy szexuális bűnt kövessen el! 
Beszéld	meg	a	tanulókkal,	ma	hogyan	vezethetnek	
bűnhöz ezek a hibák!

A tanulók olvassák el az Alma 39:5–8-at!

•	 Milyen	céllal	tanította	Alma	ezeket	a	dolgokat	
 Koriántonnak?

Kérd meg a tanulókat, hogy párokban tanulmányoz-
zák az Alma 39:9–14-et! A tanulók sorolják fel, milyen 
tantételeket tanított Alma Koriántonnak, hogy segítsen 
megbánnia a bűneit! Kérj meg jó néhány tanulópárt, 
hogy mondják el az osztálynak, miket találtak!

Kérd meg a tanulókat, hogy magyarázzák el saját szava-
ikkal a 9. vers következő kijelentéseit:

•	 „Nem	mennél	többé	szemed	kívánságai után.”

•	 „Tűrtöztetnéd	magad	mindezen	dolgokban.”	(E	kije-
lentéshez további segítségért lásd a 3 Nefi 12:29–30-
at és a Máté 16:24-et!)

Ez a lecke jó lehetőséget ad rá, hogy beszélgessetek a 
pornográfia elterjedt problémájáról. Hangsúlyozd ki a 
pornográfia kerülésének fontosságát, olvassátok el és 
beszéljétek meg a tanulói kézikönyv 242. oldalán talál-
ható idézeteket! Megoszthatod a következő kijelentést 
Dallin H. Oaks eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából 
(a mellékelt DVD B  is tartalmazza:
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„[T]egyetek meg mindent, hogy elkerüljétek a 
pornográfiát! […] Ne adjatok helyet a kísértésnek a 
legkisebb mértékben sem! Előzzétek meg a bűnt, 
és kerüljétek el, hogy annak végzetes pusztításával 
kelljen szembenéznetek! Tehát, kapcsoljátok ki! 
Nézzetek félre! Kerüljétek el bármi áron! Gondola-
taitokat helyes utakon vezessétek! […] Ne támo-
gassátok a pornográfiát! Ne fordítsatok pénzt arra, 
hogy az erkölcsi hanyatlást támogassátok! Ti pedig 
fiatal nők, kérlek, értsétek meg, hogy ha kihívóan 
öltözködtök, megnehezítitek a problémát, és általa 
ti magatok váltok a pornográfia tárgyává néhány 
férfi számára, aki lát benneteket!” (Liahóna 2005. 
máj. 90.).

•	 Alma	azt	mondta	Koriántonnak:	„tanácskozz	idősebb	
fivéreiddel az elhatározásaidat illetően” (Alma 39:10). 
Miért segítene ez Koriántonnak? Napjainkban kik 
azok az emberek, akik segíthetnek valakinek, akinek 
egyháztagként meg kell bánnia valamilyen szexuá-
lis bűnt?

•	 Ez	mit	jelent:	„fordulj	az	Úrhoz	teljes	elméddel,	
lelkeddel és erőddel” (Alma 39:13)? Hogyan segít ez 
nekünk a kísértés legyőzésében? Mi történhet, ha 
Koriánton csak félig-meddig fordul az Úrhoz?

•	 Hogyan	segít	a	bűnbánatban	a	bűn	beismerése?	
(Lásd Alma 39:13.)

Hangsúlyozd ki a szexuális bűn pusztító és komoly vol-
tát! Tegyél bizonyságot Alma arra vonatkozó tanácsáról, 
hogy miként kerüljük el a bűnt, illetve bánjuk meg azt!

Ez a tanítási ötlet szándékaink szerint segíteni fog 
neked arról tanítani, hogy milyen szerepe van a nemi 
kapcsolatnak a szabadulás tervében.

Írd fel a táblára a következőket: Az Úr megparancsolta, 
hogy a szexuális intimitás korlátozódjon a házasság 
keretein belül élő férfi és nő közötti kapcsolatra. Kérd 
meg a tanulókat, hogy lapozzák fel az erkölcsi tisztaság 
törvényének magyarázatát a tanulói kézikönyv 241. 
oldalán! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
39:3–6-ot, és kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel, 
mely három súlyos bűnt említik meg ezek a versek! (Ha 

a tanulók megkérdezik, mit jelent a Szentlélek meg-
tagadása,	hívd	fel	a	figyelmüket	Joseph	Smith	próféta	
kijelentésére a tanulói kézikönyv 242. oldalán!)

Segíts a tanulóknak megérteni, miért olyan komoly a 
szexuális bűn – kérd meg őket, hogy lapozzák fel a tanu-
lói	kézikönyv	243–244.	oldalát,	és	olvassák	fel	Jeffrey R.	
Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának első 
kijelentését (a mellékelt DVD C  is tartalmazza). Holland 
elder következő kijelentését is felolvashatod:

„Azzal, hogy ilyen nagy figyelmet tulajdonít egy 
oly egyetemesen adományozott fizikai vágynak, 
Isten	vajon	mit	próbál	elmondani	nekünk	arról,	
milyen szerepet tölt be ez a dolog az Ő tervében, 
[amelyet] minden férfi és nő számára alkotott? Ál-
lítom, Ő pontosan megmagyarázza magát az élet 
tervét.	[ Jól	látható,	hogy]	a	halandóságot	illető,	
Őt leginkább nyugtalanító dolgok között van az, 
hogy az ember miképpen kerül ebbe a világba, 
és hogyan távozik innét. Az Úr nagyon szigorú 
korlátokat állított fel ezeket a dolgokat illetően” 
(Liahóna, 1999. jan. 90.).

•	 Miért	olyan	fontos	az	Úrnak	az	erre	az	életre	való	
megszületés?

Hangsúlyozd ki újra, mit mondott Holland elder arról, 
„hogy az ember miképpen kerül ebbe a világba” (szü-
letés), és „hogyan távozik abból” (halál)! Magyarázd el, 
hogy ha szándékosan befolyásoljuk a születést vagy 
a	halált,	az	komoly	bűn	Isten	szemében.	Oszd	meg	a	
következő kijelentést Holland eldertől:

„[A]ki	egy	másik	ember	Isten	által	kapott	testét	
isteni szentesítés nélkül használja, az bántalmazza 
annak az illetőnek a lelkét, [és] sérti az élet köz-
ponti célját és folyamatait” (Liahóna, 1999. jan. 90.).

Ez a tanítási ötlet szándékaink szerint segíteni fog ne-
ked,	hogy	taníts	a	Jézus	Krisztus	engesztelése	és	a	nemi	
kapcsolat közötti kapcsolatról.

Magyarázd	el,	hogy	a	Jézus	Krisztus	engesztelése	és	az	
általunk használt nemzőerő között fennálló kapcsolat 
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Alma 36–39

az egyik legszentebb oka annak, hogy az erkölcsi 
tisztaság szerint élünk! Kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel Holland elder második kijelentését a tanulói 
kézikönyv 241. oldalán (a mellékelt DVD D  is tartal-
mazza). Mielőtt olvasni kezdene, kérd meg a tanulókat, 
hogy keressenek benne válaszokat a következő kérdé-
sekre (a kérdéseket felírhatod a táblára):

•	 Mi	a	kapcsolat	a	lelkek	értéke	és	az	engeszte-
lés között?

•	 Milyen	szavakkal	írta	le	Holland	elder	az	erkölcste-
lenség komoly voltát?

•	 Szerintetek	mit	jelent	ebben	a	kijelentésben	újra	
megfeszíteni Krisztust?

Miután a tanuló felolvasta a kijelentést, kérdezd meg a 
tanulóktól, milyen válaszokat találtak a kérdésekre!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Korinthus-
beliek 6:19–20-at!

•	 Milyen	árat	fizetett	értetek	Jézus Krisztus?

•	 Mit	árul	el	ez	az	ár	az	értéketekről?

Saját szavaiddal oszd meg a következő gondolatokat: 
Nemcsak	azért	vagyunk	Istenéi,	mert	a	gyermekei	va-
gyunk, hanem azért is, mert Egyszülött Fia megváltott 
minket	–	„áron”	vett	meg.	Isten	szeretné,	ha	vissza-
térnénk hozzá. A szexuális bűnben részt vevő embe-
rek helytelenül használják a testüket és mások testét. 
Komoly veszélybe sodorják annak lehetőségét, hogy 
hazatérhessenek Őhozzá.

Alma 39:13. „Fordulj az Úrhoz… és ismerd be a 
hibáidat”
Ha úgy döntesz, hogy tanítasz a leckének ebből a 
részéből, akkor legyél tudatában annak, hogy a követ-
kező lecke méginkább a bűnbánatra és a megbocsá-
tásra összpontosít.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Richard G. 
Scott elder kijelentését a tanulói kézikönyv 243. olda-
lán! A kézikönyvhöz mellékelt DVD E  is tartalmazza.

•	 A	bűnbánat	mely	lépéseire	utal	Scott	elder	ebben	a	
kijelentésben?

•	 Scott	elder	szerint	miért	van	szükség	a	püspök	bevo-
nására olyankor, ha valaki szexuális vétket bán meg?

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	Jeffrey R.	Hol-
land elder kijelentését a tanulói kézikönyv 243. oldalán!

•	 Milyen	szerepet	játszik	a	Szabadító	a	bűnbánat	
folyamatában?

•	 Milyen	szerepet	játszik	a vétkes?

Biztosítsd	róla	a	tanulókat,	hogy	bár	nehéz	a	szexuális	
vétektől a bűnbocsánatig vezető út, azért nem haladja 
meg	Jézus	Krisztus	engesztelésének	gyógyító	hatalmát!	
Oszd meg érzéseidet és bizonyságodat az engesztelés 
hatalmáról! Hogy segíts a tanulóknak felkészülni az 
Alma 40–42 tanulmányozására, mondd el, hogy Alma 
a továbbiakban olyan alapvető tanokat tanított Kori-
ántonnak, amelyek segítettek megbánnia a vétkeit és 
hűnek maradnia!
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32. fejezet

Bevezetés
Ebben a szentírásrészben Alma fiát, Koriántont tanítja 
az egyéni önrendelkezésről, valamint az örök jutal-
makról és következményekről. Miközben a tanulók 
megbeszélik ezeket a tanításokat, emlékezni fognak 
rá, hogy „a gonoszság sohasem volt boldogság” (Alma 
41:10   ), és az igazlelkűség soha nem eredményez 
nyomorúságot. Látni fogják, hogy a földön meghozott 
döntéseik határozzák meg, milyen fokú boldogság-
ban lesz részük a halál után. Segíthetsz a tanulóknak 
megérteni,	milyen	szerepet	játszhat	Jézus	Krisztus	az	
igazságosság követelményeinek kielégítésében. Ha 
úgy döntünk, hogy bűnbánatot tartunk és Őt követjük, 
javunkra válik az irgalom terve, és az örök boldogság 
felé haladunk.

Néhány tan és tantétel
•	 A	feltámadás	a	léleknek	a	testhez	történő	visszaállí-

tása, annak megfelelő és tökéletes formájában (lásd 
Alma 40:1–5, 8–10, 16–25).

•	 Halála	után	minden	ember	a	lelkek	világába	lép	
(lásd Alma 40:6–15, 21).

•	 „A	gonoszság	sohasem	volt	boldogság”	(lásd	Alma	41;	
jegyezd	meg,	hogy	a	10.	vers	szentírás-memoriter   ).

•	 A	szabadulás	Jézus	Krisztus	engesztelése	által	vált	
lehetővé (lásd Alma 42).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 40–42. Bevezetés
A tanítás kezdetén rámutathatsz, hogy az Alma 40, 41 
és 42 Almának fiához, Koriántonhoz intézett szavait 
tartalmazza. Koriánton súlyos bűnt követett el, miközben 
misszionáriusként a zorámiták között szolgált. Minde-
gyik fejezet más-más tanbéli kérdésről szól. Kérd meg a 
tanulókat, hogy olvassák el az Alma 40:1-et, 41:1-et és 
42:1-et, és nézzék meg, mi az egyes fejezetek témája!

•	 Hogyan	segíthet	Koriántonnak	a	bűnbánatban	e	
témák megértése?

Alma 40:1–5, 8–10, 16–25. A feltámadás a 
léleknek a testhez történő visszaállítása, annak 
megfelelő és tökéletes formájában
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át magukban az 
Alma 40:1-et!

32. fejezet
Alma 40–42

•	 A	boldogság	tervének	mely	része	miatt	aggódott	
Koriánton?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Alma 40:2–5-öt!

•	 Mit	mond	Alma	az	5.	versben,	mi	fontosabb	annak	
ismereténél, hogy vajon hány feltámadás lesz?

Kérd meg a tanulókat, hogy egyénileg kutassák át az 
Alma 40:16–23-at, és keressenek további tanításokat a 
feltámadásról! Válaszaikat sorold fel a táblán! Felvethe-
tik a következő elképzeléseket:

 1. Az első feltámadás azokkal kezdődik, „akik Ádám 
napjaitól Krisztus feltámadásáig éltek” és haltak meg 
(18. vers).

	2.	A	feltámadás	után	mindenki	Isten	elé	vitetik,	hogy	
megítéltessen (lásd 21. vers).

 3. A feltámadás a léleknek a testhez történő visszaállí-
tása, annak megfelelő és tökéletes formájában (lásd 
23. vers).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 40:23-
at!	Azután	oszd	meg	Dallin H.	Oaks	elder	és	Joseph F.	
Smith	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	247.	
oldaláról! Oaks elder kijelentését a mellékelt DVD A  is 
tartalmazza.

•	 Mit	jelent	az,	hogy	„minden	dolog	visszaállíttatik	a	
saját és tökéletes testéhez”?

•	 Miért	jelenthet	nekünk	vigaszt	és	reményt	ez	a tan?

Tegyél	bizonyságot	róla,	hogy	Jézus	Krisztus	engesz-
telése és feltámadása révén minden ember fel fog 
támadni, és testük minden halandó hiányosságtól 
mentes lesz.

Alma 40:6–15, 21. Halála után minden ember a 
lelkek világába lép
Rajzold fel a táblára a következő táblázatot!

Lélekparadicsom Lélekbörtön

Alma	40:11–12 Alma	40:13–14
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Alma 40–42

Oszd ketté az osztályt! A tanulók egyik felét kérd meg, 
hogy tanulmányozzák az Alma 40:11–12-t, és keres-
senek igazságokat a lélekparadicsomról! A tanulók 
másik felét kérd meg, hogy tanulmányozzák az Alma 
40:13–14-et, és keressenek igazságokat a lélekbör-
tönről, amelyet a 13. vers „külső sötétség[nek]” nevez! 
( Jegyezd	meg,	hogy	ma	az	egyháztagok	egy	része	a	
„külső sötétség” kifejezésre a gonoszok végső rendelte-
tési helyeként tekint, akiket Sátánnal együtt kárhozatra 
ítélnek. Alma 40-ben azonban ez a kifejezés a lélekbör-
tönre utal.) Miután a tanulóknak elegendő idejük volt a 
kijelölt versek tanulmányozására, kérd meg az osztály 
egyik feléhez tartozó tanulókat, hogy osszák meg, amit 
megtudtak! Írd fel a táblára a meglátásaikat! Aztán néz-
zétek meg, milyen igazságokat árulnak még el utolsó 
napi kinyilatkoztatások – kérd meg a lélekparadicsom-
ról olvasó tanulókat, hogy tanulmányozzák a Tan és a 
szövetségek	138:12–14,	30–34,	57-et,	a	lélekbörtönről	
olvasó tanulókat pedig kérd meg, hogy tanulmányoz-
zák	a	Tan	és	a	szövetségek	138:31–34,	57–59-et!	Kérd	
meg őket, mondják el, mit találtak! Miközben ezt teszik, 
egészítsd ki a táblán lévő felsorolást!

•	 Mi	határozza	meg,	hogy	egy	bizonyos	lélek	boldog	
vagy nyomorult lesz-e a lelkek világában? (Lásd 
Alma 40:12–13.)

•	 A	Tan	és	a	szövetségek	138	szerint	hogyan	jő	
szabadulás a lélekvilágban (31. vers) azokhoz „a 
foglyok[hoz], akik meg vannak kötve”?

•	 Mit	tanulhatunk	Isten	jellemvonásairól,	ha	elgondol-
kozunk ezekről a lélekvilágot illető igazságokról? 
(Segíts	a	tanulóknak	meglátni	Isten	igazságosságát,	
irgalmát, és azt, hogy folyamatos erőfeszítéseket tesz 
„hogy véghezvigye… az ember halhatatlanságát és 
örök életét” [Mózes 1:39].)

 Az Alma 40:11 leszögezi, hogy „az emberek lelke, 
amint elhagyja ezt a halandó testet, igen, minden em-
ber lelke, legyen az jó vagy gonosz, hazavitetik ahhoz 
az	Istenhez,	aki	életet	adott	neki”,	és	ez	zavarosnak	
tűnhet a tanulók számára. Tudjuk, hogy az emberek 
halálakor lelkük a lélekvilágba megy, nem tér azonnal 

vissza	Isten	jelenlétébe	(lásd	T&Sz	138).	Segíts	a	ta-
nulóknak megérteni az Alma 40:11-et – megkérheted 
őket,	hogy	olvassák	el	Joseph	Fielding	Smith	elnök	és	
George Q. Cannon elnök kijelentését a tanulói kézi-
könyv 245. oldalán.

Alma 41. „A gonoszság sohasem volt boldogság”
Nézzétek át a tanulókkal az Alma 41:1-et, és azonosít-
sátok be, milyen tanról van szó ebben a fejezetben!

Írd fel a táblára: visszaállítás !

Olvassátok el a tanulókkal az Alma 41:2–6-ot!

•	 Mit	jelent	ezekben	a	versekben	a	visszaállítás  szó?

Soroljátok fel lényünk különböző részeit, amelyek 
vissza lesznek állítva! („Minden dolog” [2. vers]; „a 
test minden egyes része” [2. vers]; „cselekedete[ink]” 
[3. vers–4]; és „szívü[nk] vágyai” [3. vers].)

E beszélgetéshez kapcsolódva megoszthatod a követ-
kező	kijelentést	Harold B.	Lee	elnöktől	(1899–1973),	az	
egyház 11. elnökétől:

„Nincs az evangéliumban világosabban tanított 
igazság annál, hogy helyzetünk a következő világ-
ban attól függ majd, hogy itt milyen életet élünk” 
(Decisions for Successful Living	[1973], 164).

•	 Hogyan	kapcsolódik	a	visszaállítás	tervéhez	a	 
feltámadás?

•	 Milyen	áldások	érik	azokat,	akik	úgy	döntenek,	hogy	
megbánják a bűneiket?

•	 Miért	tanácsolta	Alma	Koriántonnak	azt,	hogy	legyen	
irgalmas, igazságos és igazlelkű másokkal szemben?

•	 Miért	lehetetlen	az,	hogy	a	gonoszság	boldogság-
hoz vezessen?

Oszd meg a következő kijelentést Glenn L. Pace eldertől, 
a Hetvenek tagjától (a mellékelt DVD B  is tartalmazza):
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32. fejezet

„Vannak az örökkévalóságnak abszolút igazságai. 
Ezek nem változnak, még ha a társadalom el is 
távolodik tőlük. Nincs olyan népszavazás, amely 
megváltoztathatná az abszolút, örök igazságot. 
Ha törvényessé tesznek valamit, attól az még 
nem lesz erkölcsös. Ne tévesszen meg titeket az 
érvelés, hogy »mindenki ezt teszi«! Ha így gondol-
koztok, akkor az sérti a lelketeket és károsan hat 
az intelligenciátokra!

Ha minden bizonyíték összegyűlik, az élet pofon-
jainak másoddiplomás képzése megtanítja nek-
tek azt, amit már lelki képzésetek óvodájában is 
tanultatok: »a gonoszság sohasem volt boldogság« 
(Alma	41:10)”	(in	Conference	Report,	Oct.	1987,	
50; vagy Ensign,	Nov.	1987,	40).

E beszélgetés zárásaként emlékeztetheted a tanulókat, 
hogy míg a gonoszság soha nem vezet boldogsághoz, 
az igazlelkűség végül mindig boldogsághoz vezet. En-
nek kihangsúlyozásához elolvastathatod a tanulókkal a 
Móziás 2:41-et.

Alma 42. A szabadulás Jézus Krisztus 
engesztelése által vált lehetővé
Amikor felkészülsz ennek a résznek a tanítására, 
megnézheted a Mormon könyve rövidfilmek (cikk-
szám: 54011) 15., „A Közbenjáró” című bejátszását. 
Vedd fontolóra, hogy felhasználod a lecke anyagának 
gazdagítására!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 42:1-et!

•	 Mit	nem	értett	meg	Koriánton	a	tanokkal	 
kapcsolatban?

Magyarázd el, hogy Koriánton nem értette, hogyan 
lehet	Isten	igazságos,	és	szolgáltathatja	ki	ugyanakkor	
a bűnöst egy nyomorúságos állapotnak. Alma azzal 
kezdte megválaszolni Koriánton félreértését, hogy 
felidézte Ádám bukását, és tanított annak következmé-
nyeiről. Az Alma 42-ben Alma elmagyarázza, hogyan 
biztosít a boldogság terve mindenki számára egyenlő 
lehetőséget az örök boldogság elnyerésére.

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől:

„Senki nem tudja pontosan, miért van szüksége 
Krisztusra, míg meg nem érti és el nem fogadja a 
bukás tanát és annak az egész emberiségre gyako-
rolt	hatását”	(in	Conference	Report,	Apr.	1987,	106;	
vagy Ensign,	May	1987,	85).

Az	osztály	egyik	fele	olvassa	el	az	Alma	42:2–7-et,	
a másik fele pedig az Alma 42:8–14-et! Kérd meg a 
tanulókat, hogy olvasás közben azonosítsák be Ádám 
bukásának következményeit! Elegendő idő elteltével 
kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit megtud-
tak! Válaszaikat felírhatod a táblára.

•	 Szerintetek	hogyan	segíthet	Koriántonnak	aggo-
dalma eloszlatásában ez a magyarázat a bukásról?

•	 Az	Alma	42:4	szerint	többek	között	miért	biztosít	
számunkra Mennyei Atyánk próbatételi állapotot?

Kérd meg a tanulókat, hogy dolgozzanak párokban! A 
párok egyik fele tanulmányozza az Alma 42:15–22-t, 
és nézze meg, mit jelentenek „az igazságosság köve-
telményei”! Másikuk tanulmányozza Alma 42:22–26-ot, 
és nézze meg, mit jelent az, hogy „az irgalom… jogot 
formál mindarra, ami a sajátja”! Elegendő idő elteltével 
a párok tagjai tanítsák meg egymásnak mindazt, amit 
megtudtak! Azután a következő ötletek némelyikének 
vagy mindegyikének felhasználásával vezess le egy 
beszélgetést az osztály egészével:

•	 Hogyan	teszi	lehetővé	a	megváltás	terve	azt,	hogy	
Isten	igazságos	is	legyen	és	irgalmas is?

•	 Miért	van	mindannyiunknak	szüksége	az	engeszte-
lésre ahhoz, hogy irgalomban részesüljünk?

•	 Mire	számíthatunk,	ha	úgy	döntünk,	hogy	nem	tar-
tunk bűnbánatot?

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	2 Nefi	2:7-et	
és a Tan és a szövetségek 19:16–20-at!

•	 Hogyan	segítenek	ezek	a	versek	elmagyarázni	az	
igazságosság és az irgalom közötti kölcsönhatást, 
amelyről az Alma 42:23–24 ír?
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Alma 40–42

Olvassátok	el	a	tanulókkal	az	Alma	42:27–31-et!

•	 Mit	remélt	Alma,	milyen	hatással	lesznek	Koriántonra	
a tanításai?

•	 Nekünk	mit	tanít	az	Alma	42:29–30,	mit tegyünk?

Megkérheted a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 
48:18-at,	49:30-at	és	a	63:2-t.	( Jegyezd	meg,	hogy	amint	
arról az Alma 62:52 beszámol, Hélamán már meghalt. 
Amikor tehát az Alma 63:2 Siblon fivérére utal, való-
színűleg Koriántonról van szó.)

•	 Mire	utalnak	ezek	a	versek,	hogyan	reagált	Korián-
ton apja tanításaira?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	gondolják	át	az	életüket	
és azokat a bűnöket, amelyek jelenleg gondot okoz-
nak nekik! Tegyél bizonyságot róla, hogy a Szabadító 
készen áll megbocsátani, és még nagyobb békesség és 
boldogság vár ránk akkor, ha bűnbánatot tartunk!
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33. fejezet

Bevezetés
Időnként	az	igazlelkű	embereknek	harcolniuk	kell	
Istentől	kapott	jogaik	megvédéséért.	A	Mormon	könyve	
történetének egy kritikus időszakában az Úr Moróni 
kapitányt és más nagyszerű embereket nevelt fel a 
népnek, hogy vezessék őket szabadságjogaik megvédé-
sében.	Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994),	az	egyház	
13. elnöke azt mondta: „A Mormon könyvéből megtud-
juk, hogyan élnek Krisztus tanítványai háborús idők-
ben” (in Conference Report, Oct. 1986, 5; vagy Ensign, 
Nov.	1986,	7).

Vezetőik által inspirálva a nefiták megtanulták, hogyan 
harcoljanak megfelelő módon a vallásukat, szabadsá-
gukat és családjaikat fenyegető erők ellen (lásd Alma 
46:12). Ha a tanulók összevetik a Moróni kapitányhoz 
hasonló igazlelkű, alázatos vezetők indítékait és mód-
szereit az Amalikiáshoz hasonló gonosz és hataloméhes 
emberek indítékaival és módszereivel, megtanulhatják 
értékelni egyházi vezetőik igazlelkű indítékait. Azt is 
megtanulhatják, hogy mindig, még háború vagy más 
megpróbáltatások idején is legyenek szilárdak „a Krisz-
tusba vetett hitben” (Alma 48:13).

Néhány tan és tantétel
•	 A	Mormon	könyve	háborús	beszámolóinak	tanul-

mányozása segíthet nekünk felkészülni napjaink 
ütközeteire (lásd Alma 43–51).

•	 A	viszály	és	a	széthúzás	pusztító	erők	(lásd	Alma	
43:4–8;	46:1–10;	50:21–35;	51:1–27).

•	 Igazlelkűségünk	felvértez	minket	Sátán	hatalmával	
szemben (lásd Alma 48).

•	 Az	Isten	iránti	hűség	boldogságot	eredményez,	még	
a zavaros időkben is (lásd Alma 49:25–30; 50:1–23).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 43–51. A Mormon könyve háborús 
beszámolóinak tanulmányozása segíthet nekünk 
felkészülni napjaink ütközeteire
Ezek a fejezetek tele vannak olyan tantételekkel, 
amelyek háborús időkben segíthetnek az utolsó napi 
szenteknek	Jézus	Krisztus	tanítványaiként	élni.	A	fizi-
kai csaták beszámolóiban található tantételek között 
vannak olyanok is, melyek a gonoszság ellen folytatott 
lelki háborúban is alkalmazhatók.

33. fejezet
Alma 43–51

Ennek a résznek az első tanítási ötletét úgy állítot-
tuk össze, hogy segítsen a tanulóknak beazonosítani 
azokat a tantételeket, amelyek utat mutatnak nekik a 
gonosz erőkkel szembeni mindennapos ütközeteikben, 
a második tanítási ötletet pedig úgy, hogy segítsen 
nekik beazonosítani azokat a tantételeket, amelyek utat 
mutatnak nekik, ha háborúval néznek szembe.

A tanulók olvassák el a 2 Nefi 9:10, 12-t; az Alma 42:9-
et; és a Máté 10:28-at!

•	 Ezekben	a	versekben	kétféle	halálról	is	szó	van.	Me-
lyek ezek?

•	 Miért	komolyabb	dolog	a	lélek	sérülése	a	fizikai	test	
halálánál?

Magyarázd el, hogy a Mormon könyve fizikai csatái 
leírásainak tanulmányozása során levonhatunk lelki 
tanulságokat! Mondj példát arra, hogy miként azonosít-
hatók be lelki igazságok valamely evilági dolog leírásá-
ban! Megkérhetsz például egy tanulót, hogy olvassa fel 
az Alma 43:19–20-at és 50:1-et, azután megkérheted az 
osztályt, hogy keressen lelki tantételt annak leírásában, 
ahogyan Moróni kapitány felkészíti seregeit az ütkö-
zetre. Felteheted a következő kérdéseket:

•	 Hogyan	készítette	fel	Moróni	kapitány	az	embereit	
saját maguk megvédésére?

•	 Mi	az,	amit	mindennap	megtehetünk	azért,	hogy	
készen álljunk a lelki csatákra?

Adj lehetőséget az osztálynak, hogy a lent felsorolt szentí-
rások segítségével lelki igazságokat keressenek! Oszd a 
tanulókat kis csoportokra! Utasítsd az egyes csoportokat, 
hogy osszák fel egymás között egyenlően a felsorolt 
szentírásokat! Minden tanuló tanulmányozza a neki kia-
dott szentírásokat, és keressen olyan tantételeket, ame-
lyek napjainkban alkalmazhatók! Kérd meg őket, hogy 
minden tanuló osszon meg legalább egy szentírásbeli 
meglátást a csoporttársaival! Miután a tanulók csoportok-
ban már beszélgettek, kérj önkénteseket, akik csoportjuk 
meglátásait megosztják az osztály egészével!

Alma 43:9; 48:10 Alma 46:11–13, 20

Alma 43:23–26 Alma	48:7–9

Alma 43:48–50 Alma 49:3–5

Alma 44:1–5 Alma 49:30

Alma 45:20–22 Alma	50:1–7
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Alma 43–51

Írd fel a táblára a következő kérdéseket és szentírás-
utalásokat:

Mikor	jogos	a	háború?	(Lásd	Alma	43:9,	45–47;	48:14.)

Mi	a	megfelelő	hozzáállás	a	vérontást	illetően?	(Lásd	
Alma	48:23–24;	61:10–11.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
kérdések utáni verseket! Azután kérd meg őket, hogy 
mondják el, hogyan válaszolnák meg a kérdéseket!

Rámutathatsz, hogy az utolsó napi próféták kijelentései 
szerint az igazlelkű embereknek időnként kötelessé-
gük	megvédeni	a	családjaikat	és	másokat.	Gordon B.	
Hinckley elnök (1910–2008), az egyház 15. elnöke, az 
egyik	általános	konferencián	az	Alma	43:45–47-et	és	
46:12–13-at idézte, majd azt mondta:

„Ezekből és más írásokból tisztán láthatjuk, hogy 
vannak idők, amikor a nemzeteknek indokolt, sőt 
[kötelességük], hogy családjaikért és szabadságu-
kért harcoljanak a zsarnokság, a fenyegetés és az 
elnyomás ellen” (Liahóna, 2003. máj. 80.).

Hinckley elnök világosan megmondta, hogy időnként 
harcolnunk kell. Mindazonáltal segíts a tanulóknak 
megérteni, hogy mielőtt az emberek háborúba kezde-
nek, mindent meg kell tenniük annak elkerülésére ! 

Ehhez oszd meg az Első Elnökség kijelentését a tanulói 
kézikönyv 251. oldalán!

Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. A 
viszály és a széthúzás pusztító erők
Mondd el, hogy a szentírások sok helyen óvnak a 
viszálykodástól!

•	 Szerintetek	miért	kell	minket	újra	és	újra	figyelmez-
tetni a viszálykodás veszélyeire?

Magyarázd el, hogy ezek a fejezetek a Mormon köny-
vében nemcsak óvnak a viszálykodástól, hanem el is 
mondják a viszálykodás veszélyeit. A viszálykodásnak 
ezekben a fejezetekben leírt esetei hitehagyást példáz-
nak – amikor az emberek fellázadnak az igazság és az 
egyház ellen.

•	 Hogyan	kapcsolódik	a	széthúzás	vagy	az	elpártolás	a	
viszálykodáshoz?

Mutasd meg a viszálykodás pusztító erejét – oszd négy 
csoportra az osztályt, és kérd meg az egyes csoporto-
kat, hogy olvassanak el egyet-egyet a következő szent-
írásrészek közül: (1) Alma 43:4–8; (2) Alma 46:1–10; 
(3) Alma 50:21–35; (4) Alma 51:5, 9, 12, 19, 22–23, 26–
27.	Kérd	meg	őket,	hogy	az	egyes	részekben	keressék	
meg a viszály forrásait és a viszály következményeit! 
Néhány perc elteltével kérj fel mindegyik csoportból 
egy-egy tanulót, hogy foglalja össze a csoport meglátá-
sait! A tanulók válaszait felírhatod a táblára. A felsorolás 
lehet valami ehhez hasonló:

Szentírás A viszály forrásai A viszály következményei

Alma	43:4–8 Zerahemna,	a	zorámiták	és	az	
amalekiták

	1.	Folyamatos	háborúk	a	lámániták	és	a	nefiták	között

	2.	A	gyűlölködés	és	a	harag	egyre	növekvő	érzése	a	lámániták-
ban	és	a	hozzájuk	csatlakozókban

Alma	46:1–10 Amalikiás	és	követői 	1.	Sok	ember	elszakadt	a	nefitáktól	és	az	egyháztól

	2.	Amalikiás	egyre	növekvő	hatalma,	amely	sokakat	rávett	
arra,	hogy	felejtsék	el	az	Urat	és	tegyenek	gonosz	dolgokat

Alma	50:21–35 Moriánton	és	népe 	1.	Moriánton	rosszul	bánt	egy	szolgálóleánnyal

	2.	Csata,	amelyben	sokan	meghaltak

Alma	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

A	királypártiak	és	Amalikiás 	1.	4000	szakadár,	valamint	ismeretlen	számú	nefita	katona	
meghal,	más	szakadárokat	pedig	börtönbe	vetnek

	2.	Amalikiás	elfoglal	egy	nefita	várost
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33. fejezet

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
11:29-et    az osztálynak!

•	 Milyen	tekintetben	gyengíti	meg	a	viszálykodás	a	
családokat, a közösségeket és a nemzeteket?

•	 Mit	találtatok,	ami	segít	az	embereknek	a	viszályko-
dás és a széthúzás legyőzésében?

A	széthúzásra	példát	látunk	az	Alma	47-ben.	Kérj	meg	
egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	az	Alma	47	fejlécét,	egy	
másikat	pedig,	hogy	olvassa	fel	az	Alma	47:36-ot!

•	 Mit	jelez	a	fejezet	fejléce,	minek	a	megtételére	volt	
hajlandó Amalikiás azért, hogy hatalomhoz jusson?

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	az	igazságtól	elszakadók	
gyakran „makacsabbak” lesznek azoknál, akik soha 
nem ismerték az igazságot? (Lásd még Alma 24:30.)

Oszd meg Neal A. Maxwell elder kijelentését a tanulói 
kézikönyv 256. oldalán!

•	 Milyen	meglátásokat	osztott	meg	Maxwell	elder	a	
széthúzás veszélyeiről?

Alma 48. Igazlelkűségünk felvértez minket Sátán 
hatalmával szemben
Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg né-
hány hőst!

•	 Milyen	hősi	jellemvonásaik	és	képességeik	vannak	
ezeknek az embereknek? (A beszélgetés vezetése 
során tartsd szem előtt, hogy e rész célja az, hogy 
kiemeljétek, milyen jellemvonásai és tulajdonságai 
voltak	Moróni	kapitánynak	Jézus	Krisztus	követője-
ként! Gyorsan térjetek rá Moróni kapitányra!)

Mondd el, hogy Moróni kapitányt már fiatalon ki-
nevezték az összes nefita hadsereg parancsnokává, 
hogy védje meg népét egy erős ellenségtől (lásd Alma 
43:16–17).	Írd	fel	a táblára:

Ha minden ember olyan volna, mint Moróni…

Kérd meg a tanulókat, hogy kutassák át az Alma 
48:11–13,	17–18-at,	és	azonosítsák	be	azokat	a	jellem-
vonásokat, amelyek hőssé teszik Moróni kapitányt! 
Válaszaikat sorold fel a táblán!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 48:14–16-ot!

•	 Milyen	hatással	volt	Moróni	jellemére	a	Krisztusba	
vetett hite? Milyen hatással volt a hite a népe megvé-
désére irányuló erőfeszítéseire?

•	 Mormon	azt	mondta,	hogy	ha	minden	ember	olyan	
volna, mint Moróni kapitány, akkor „az ördögnek 
soha többé nem lenne hatalma [a szívük] felett” 
(Alma	48:17).	Miért	van	ez így?

•	 Az	Alma	48:19–20	szerint	milyen	tekintetben	hasonlí-
tott Morónihoz Hélamán és testvérei?

Biztosítsd	a	tanulókat	arról,	hogy	ők	is	élhetnek	olyan	
életet, melynek során fel lesznek vértezve Sátán hatása 
ellen, és segíteni tudnak szeretteiknek ugyanezen vé-
delem elnyerésében.

A beszélgetés vezetéséhez használd a tanulói kézi-
könyv 255. oldalán található táblázatot! Ez a táblá-
zat összehasonlítja Morónit és Amalikiást. Amikor a 
tanulók elolvassák a táblázatban felsorolt szentírásokat, 
kérd meg őket, hogy azonosítsanak be olyan tantéte-
leket,	amelyeket	alkalmazhatnak	az	életükben!	Beszél-
jétek meg, hogyan vértez fel minket Sátán hatalmával 
szemben az, ha e tantételek szerint élünk!

Alma 49:25–30; 50:1–23. Az Isten iránti hűség 
boldogságot eredményez, még a zavaros 
időkben is
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 
50:21–23-at! Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak 
életük legboldogabb időszakaira!

•	 Mitől	lesz	valaki boldog?

•	 Szerintetek	hogyan	lehettek	ennyire	boldogok	a	ne-
fiták, annak ellenére, hogy háború fenyegette őket? 
(Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, ja-
vasolhatod, hogy tanulmányozzák át hozzá az Alma 
49:25–30-at és 50:1–23-at.)

•	 Milyen	más	példákat	találunk	a	szentírásokban	arra,	
hogy az emberek nagy megpróbáltatások közepette 
is	örömteliek	voltak?	(Lásd	2 Korinthusbeliek	7:1–7;	
Móziás	24:10–15;	T&Sz	127:2.)

•	 Milyen	ígéreteket	tett	az	Úr	a	hithűeknek,	ami	még	
akkor is lehetővé teszi a boldogságot, amikor meg-
próbáltatások jönnek? (Miközben a tanulók megbe-
szélik ezt a kérdést, javasolhatod, hogy olvassák el a 
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Alma 43–51

következőket:	János	16:33;	Rómabeliek	8:18;	Zsidók	
12:11;	T&Sz	58:3–4;	121:33;	és	122:1–2,	7–9.)

Adj lehetőséget az osztály tagjainak, hogy megosszák 
azzal kapcsolatos érzéseiket vagy tapasztalataikat, hogy 
miként lehetünk a megpróbáltatások idején is boldo-
gok! A beszélgetést lezárhatod a bizonyságoddal.
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34. fejezet

Bevezetés
A tanárok időnként hajlamosak kapkodva átvenni Alma 
könyvének háborús fejezeteit, mert azt gondolják, hogy 
fontosabb rátérni egyéb tanításokra és beszámolókra. 
Ezekben a fejezetekben azonban sok olyan értékes 
meglátás van, amely fontos lehet azok számára, akiket 
tanítasz. Tanulóidat sok tekintetben támadják a gonosz 
erők. E fejezeteket tanulmányozva nagyszerű emberek 
– például Moróni kapirány, Pahorán, Hélamán és ifjú 
harcosai – példája tanít nekik olyan leckéket, amelyek 
segítenek nekik biztonságban maradni. Megtanulják a 
viszálykodás árát és az igazlelkű egység erejét. Látni 
fogják a szövetségek betartásának eredményét és 
annak áldásait, ha hűek maradnak, bármilyen körül-
mények közé kerüljenek is. Látni fogják az evangéli-
umközpontú	otthonok	áldásait.	Jobban	értékelik	majd,	
hogy az Úr a nehézségek és a próbatételek idején 
közel van az Ő választott szolgáihoz.

Néhány tan és tantétel
•	 A	szövetségek	betartása	Istentől	kapott	áldásokat	és	

védelmet eredményez (lásd Alma 53:10–18).

•	 Az	Úr	tanítványai	mindig	igazak	maradnak,	bármivel	
bízzák	is	meg	őket	(lásd	Alma	53:16–23;	57:19–27).

•	 Isten	reményt,	hitet,	békességet	és	a	szabadulás	biz-
tosítékát adja az igazlelkűeknek (lásd Alma 58:1–12).

•	 Az	Úr	elvárja	tőlünk	a	szabadság	megvédését	(lásd	
Alma 60–61).

Javaslatok a tanításhoz
Alma 53:4–5. Védeni kell magunkat a Sátán 
kísértéseivel szemben
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 53:4–5-öt! 
Mutass meg egy ősi várost körülvevő védelmi rendszert 
(lásd például Evangéliumi művészeti könyv [2009], 52. 
kép,	ahol	a	fallal	körülvett	Jeruzsálem	van	a	háttérben,	
vagy Evangéliumi művészeti könyv, 81. kép, ahol a lámá-
nita Sámuel látható Zarahemla városfalán)! Magyarázd 
el, hogy az ősi időkben gyakran építettek falat a váro-
sok köré!

•	 Milyen	előnyöket	biztosított	az	ősi	időkben	a	fallal	
körülvett város, ha baj volt?

•	 Mit	tehetünk	a	személyes	életünkben,	ami	olyan,	
mintha védőfalat építenénk magunk köré?

34. fejezet
Alma 52–63

Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, felhív-
hatod	a	figyelmüket	az	Alma	37:6–7-re	   . Megkér-
heted őket, hogy soroljanak fel olyan „kis és egyszerű” 
dolgokat, amelyek „nagyszerű dolgokat” vihetnek 
véghez annak érdekében, hogy védjenek minket! A 
válaszok között lehet a személyes ima, a szentírás-ta-
nulmányozás, az egyházi gyűlések látogatása és a böj-
tölés. Mutass rá, hogy minden általunk elmondott ima, 
minden elolvasott szentírás, minden megtartott böjt, 
minden elvégzett szolgálat stb. erősebbé és magasabbá 
teszi a védőfalainkat! Sátán minden igazlelkűség ellen-
sége, és eltökélten munkálkodik azon, hogy ledöntse 
a védelmünket. Személyes erődítményeinknek szilárd 
alapokon kell állniuk, és rendszeresen meg kell őket 
erősíteni. A tanulók két vagy három fős csoportokban 
beszéljék meg a következő kérdést:

•	 Hogyan	erősíthetjük	meg	a	gonosz	elleni	személyes	
védelmünket?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak bele a követ-
kező	figyelmeztetésbe,	amelyet	Henry B.	Eyring	elnök	
mondott az Első Elnökségből:

„Ahogy egyre erősödnek a minket körülvevő erők, 
az egykor elegendő lelkierő már nem lesz elég. És 
bármilyen növekedést is véltünk valósnak egykor a 
lelkierő terén, még nagyobb növekedést tapasztal-
hatunk. A lelki erő szükségessége és elnyerésének 
lehetősége is olyan mértékben fog növekedni, ame-
lyet alábecsülünk, saját magunkat veszélyeztetve 
ezzel” (“Always” [Church Educational System fire-
side	for	young	adults],	Jan.	3,	1999,	3,	ldsces	.org).

Alma 53:10–18. A szövetségek betartása Istentől 
kapott áldásokat és védelmet eredményez
Írd fel a táblára: A szövetségek betartása Istentől kapott 
áldásokat eredményez ! Kérd meg a tanulókat, hogy so-
roljanak fel néhány szövetséget, amelyet kötöttek vagy 
kötni fognak! Válaszaikat írd fel a táblára!

•	 Milyen	áldásokat	ad	nekünk	az	Úr,	ha	betartjuk	a	
szövetségeinket?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
az Alma 53:10–18-at, és emeljék ki az eskü, a szövet
ség és az ezekkel rokonértelmű szavakat! Kérd meg a 
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Alma 52–63

tanulókat, hogy mondják el, milyen szövetséget kötöt-
tek ebben a történetben a szülők, és milyen szövetsé-
geket kötöttek a fiak!

•	 Milyen	tekintetben	jelentett	áldást	a	népnek	a	szülők	
szövetsége?

•	 Miért	vált	aggályossá	a	szülők	szövetsége?

•	 Miként	jelentett	a	fiak	szövetsége	megoldást	erre	az	
aggodalomra?

•	 Miért	fontos	betartani	a	szövetségeinket,	még	akkor	
is, ha abból hátrányunk származik? (Nézd át az Alma 
53:14–15-öt;	lásd	még	T&Sz	82:10   .)

Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljenek arról, miért 
kell mindig betartani a szövetségeket! Felhívhatod a 
figyelmüket	M. Russell	Ballard	elder	kijelentésére	a	
tanulói kézikönyv 259. oldalán. Ezt a kijelentést a mel-
lékelt DVD A  is tartalmazza.

Alma 53:16–23; 57:19–27. Az Úr tanítványai 
mindig igazak maradnak, bármivel bízzák is 
meg őket
Hívd fel a tanulók figyelmét Mormon kijelentésére az 
Alma 53:20-ban, mely szerint az ammoniták fiai „min-
dig igaznak bizonyultak abban, amely dologgal csak 
megbízták őket”! Kérd meg a tanulókat, hogy gondol-
janak egy olyan alkalomra, amikor megbízták őket 
valamivel, ami nehéznek tűnt! Kérd meg őket, hogy 
gondolják át, vajon amit akkor tettek, megmutatja-e azt, 
hogy rászolgáltak a bizalomra!

Oszd két csoportra az osztályt! Az egyik csoport olvassa 
el az Alma 53:20–21-et, a másik csoport pedig olvassa 
el	az	Alma	57:19–21,	26-ot!	Kérd	meg	őket,	hogy	nézzék	
meg, milyen jellemvonásokkal rendelkeztek ezek a 
fiatalemberek, és osszák meg az osztállyal a felfedezése-
iket!	Válaszaikat	felírhatod	a	táblára.	Biztasd	őket,	hogy	
írják le ezeket a jegyzetfüzetükbe vagy a szentírásaikba!

•	 Hogyan	kapcsolódnak	ezek	a	jellemvonások	a	
 megbízhatósághoz?

Alma 56:31–57. Az édesanyák erős jóravaló 
befolyással lehetnek gyermekeikre
Olvassátok el a tanulókkal az Alma 56:31–48-at! Meg-
kérheted a tanulókat, hogy olvassanak egymást váltva 
hangosan. Hangsúlyozd ki, milyen hatással voltak 

fiaikra az ammonita édesanyák – kérj meg egy tanulót, 
hogy	olvassa	fel	Julie B.	Beck	nőtestvér	kijelentését	a	
tanulói kézikönyv 261. oldalán! Ezt a kijelentést a mel-
lékelt DVD B  is tartalmazza.

•	 Szerintetek	miért	bíztak	ennyire	ezek	a	harcosok	
édesanyáik tanításaiban?

•	 Mikor	láttátok	vagy	éreztétek	egy	olyan	édesanya	
hatását,	aki	tudja,	hogy	ki	ő	és	ki Isten?

Miközben a tanulók megbeszélik ezeket a kérdéseket, 
felolvashatod a következő kijelentést Neal A. Maxwell 
(1926–2004) eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Amikor a nők… síró kisgyermeküket ringatják, 
nem törődnek azzal, hogy közben elhalad mellet-
tük a jelen világ, mert tudják, hogy a jövőt tartják 
szorosan a karjaikban

Amikor teljes mértékben feltárul az emberiség 
valós történelme, vajon a fegyverropogás vissz-
hangjairól szól majd, vagy az altatódalok mindent 
átformáló hangjáról?” (Woman [1979], 96).

•	 Szerintetek	miért	vannak	ilyen	nagy	hatással	gyerme-
keikre az anyák?

Tereld	vissza	a	tanulók	figyelmét	az	Alma	56:47-re!	
Segíts nekik meglátni, hogy Hélamán ifjú harcosai az 
apáikkal szemben is odaadóak voltak!

Annak kihangsúlyozásához, hogy az anyáknak és 
apáknak együtt kell működniük gyermekeik tanításá-
ban, olvasd fel a következő részt „A család: Kiáltvány a 
világhoz”-ból:

„A szülők szent kötelessége, hogy gyermekeiket 
szeretetben és igazságban neveljék, gondoskod-
janak fizikai és lelki szükségleteikről, arra tanít-
sák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást, 
betartsák	Isten	parancsolatait,	és	bárhol	is	éljenek,	
az ország törvényeinek engedelmeskedő állampol-
gárok legyenek. A férjek és feleségek – anyák és 
apák	–	felelni	fognak	Isten	előtt	ezen	kötelezettsé-
gek teljesítéséért.
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34. fejezet

[…]	Isten	terve	szerint	az	apáknak	szeretetben	és	
igaz módon kell családjukat irányítaniuk, valamint 
gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és an-
nak védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik 
gondozásáért felelősek. Az anyáknak és apáknak 
egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerek-
ként segítsék egymást e szent feladatok ellátásá-
ban” (Liahóna, 2010. nov. 129.).

Tegyél bizonyságot erről a tantételről!

Alma 58:1–12. Isten reményt, hitet, békességet és 
a szabadulás biztosítékát adja az igazlelkűeknek
A tanulók olvassák el az Alma 58:2-t és 56:21-et, és 
mondják meg, mit tett Hélamán serege, amivel segítet-
tek megőrizni a biztonságukat!

•	 Mit	jelent	a	hadiszállás kifejezés?

•	 Milyen	hadiszállásai,	erődítményei	vannak	az	Úrnak	–	
olyan biztonságot adó helyek, ahová ma elmehetünk?

•	 Sátánnak	ma	milyen	hadiszállásai vannak?

Olvasd	fel	George	Albert	Smith	elnök	(1870–1951),	az	
egyház nyolcadik elnökének következő kijelentését:

„Létezik egy erős határvonal, amely elválasztja az 
Úr területét Luciferétől. Ha az Úr oldalán élünk, 
a vonalon innen, akkor Lucifer nem tud átjönni 
hozzánk, hogy befolyásoljon minket, ha azonban 
átlépjük a vonalat, s az ő területére tévedünk, a 
hatalmába kerülünk. Ha megtartjuk a parancsola-
tokat, biztonságban vagyunk az Úr felőli oldalon, 
de ha nem engedelmeskedünk tanításainak, akkor 
önként lépünk át a kísértés területére és hozunk 
magunkra pusztulást, amely ott mindig jelen van” 
(Improvement Era,	May	1935, 278).

•	 Miért	veszélyes	átlépni	Sátán	területének	határvona-
lát? Miért vagyunk gyengébbek ott, mint a határvo-
nalnak az Úr felé eső oldalán?

A tanulók olvassák el az Alma 58:3–9-et, és mondják el, 
milyen problémával nézett szembe Hélamán serege!

•	 Ti	mit	tennétek	ebben	a	helyzetben?

Olvassátok el az Alma 58:10–13-at!

•	 Mit	tettek	Hélamán	és	ifjú	harcosai,	hogy	megoldják	
ezt a kérdést?

•	 Miként	válaszolt	imájukra	az	Úr? 

•	 Miként	válhat	javunkra	ennek	a	módszernek	a	köve-
tése, amikor szembenézünk az élet kihívásaival?

Gene R. Cook elder a Hetvenektől a következőket írta 
erről a helyzetről a Mormon könyvében:

„Lehet, hogy a nefiták csodát reméltek. Lehet, 
hogy szerették volna, ha angyalok sietnek a 
megmentésükre, amint az néhányszor az Ószö-
vetségben is megtörtént. De mit kaptak? Az Úr 
bizonyosságot, békességet, hitet és reményt adott 
nekik. Nem pusztította el az ellenségeiket, azon-
ban megadta nekik az ahhoz szükséges ajándéko-
kat, hogy ki tudják magukat szabadítani…

Más szavakkal, az Úr belehelyezte ezekbe az embe-
rekbe az ahhoz szükséges akaraterőt és hatalmat, 
hogy megtegyék azt, amire vágynak – hogy erős 
elhatározással hozzálássanak, azután pedig vég-
hezvigyék. Miután imáik válaszra leltek, a nefiták 
továbbléptek, hogy biztosítsák a szabadságukat.

Ha az Úr reményt, hitet, békességet és bizonyos-
ságot ültet az emberekbe, nagy dolgokat vihetnek 
véghez. Gyakran tehát ezt kell keresnünk, ami-
kor segítséget kérünk – nem olyan csodát, amely 
megoldja számunkra a problémát, hanem egyfajta 
belső csodát, amely az Úr segítségével és az Úr  
hatalmával segít nekünk megoldást találni” (Re
ceiv ing Answers to Our Prayers	[1996], 156–57).

Hogyan befolyásolhatja ez a kijelentést azt, hogy mi-
lyen választ várunk az imáinkra?

Alma 60:23–24. Meg kell tisztítanunk a belső 
edényt
Adj az egyik tanulónak egy poharat, amely kívülről 
tiszta, de belül koszos!

•	 Miért	nem	elég	a	pohár	külső	felét	tisztán tartani?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma  
60:23–24-et! A Máté 23:25–26-ot is elolvastathatod velük.
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Alma 52–63

•	 Mit	jelent	ezekben	a	versekben	a	„belső	edény”	
kifejezés?

•	 Hogyan	vonatkozhat	a	személyes	életünkre	a	„belső	
edény” kifejezés?

•	 Miért	kell	tisztának	lennie	a	belső	edényünknek?	Mit	
tehetünk azért, hogy tisztán tartsuk a belső edényün-
ket?

Oszd	meg	Ezra	Taft	Benson	elnök	figyelmeztetését	a	
tanulói kézikönyv 263. oldalán! Azután kérd meg a 
tanulókat, hogy magukban gondolkozzanak el a követ-
kező kérdésen:

•	 Hogyan	alkalmazhatjátok	Benson	elnök tanácsát?

Alma 60–61. Az Úr elvárja tőlünk a szabadság 
megvédését
Mondd el, hogy minden nemzetben vannak hazafiak 
– olyan férfiak és nők, akik szeretik az országukat és 
támogatják népük szabadságát. A jellemvonásaik és 
a képességeik miatt hazafiakként tisztelik őket. Oszd 
párokra a tanulókat! Kérd meg őket, hogy egyikük 
olvassa el Moróni kapitány szavait a 60. fejezetben, 
másikuk pedig Pahorán szavait a 61. fejezetben! Kérd 
meg őket, hogy keressék ki Moróni és Pahorán azon 
jellemvonásait, amelyek szerintük fontosak abból a 
szempontból, hogy segítenek megőrizni a nemzet 
szabadságát! Azután kérd meg őket, hogy osszák meg 
egymással, amit találtak! A felsoroltak között ott lehet-
nek a következő jellemvonások:

Moróni kapitány
(Alma	60)

Pahorán
(Alma	61)

Merészen	szól	(2.	vers) Bánkódik	mások	megpró-
báltatásai	miatt		
(2.	vers)

Törődik	mások	jólétével	
(10.	vers)

Meg	akarja	védeni	a	sza-
badságot	(6.	vers)

Emlékszik	a	régi	áldá-
sokra	(20.	vers)

Nem	sértődik	meg	a	
kritikán	(9.	vers)

•	 Mi	van	rátok	leginkább	hatással	Moróni	kapitány	és	
Pahorán vonatkozásában?

•	 E	fejezetek	szerint	mi	jellemzi	a	hazafias	viselkedést?

•	 Hogyan	tehetitek	életetek	részévé	ezeket	a	tantételeket?

•	 Milyen	példákat	láttatok	ezekre	a	tantételekre	más	
emberekben?

Alma 62:39–51. Csapások idején egyesek 
megalázkodnak Isten előtt, míg mások 
makacsak lesznek
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Alma 
62:39–41-et!

•	 Mit	jelent	a	41.	versben	a	makacs szó? Mit jelent a 
béketűrő szó?

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	egyes	nefiták	makacsak	
lettek a háború miatt, míg mások béketűrők lettek?

•	 Mormon	40.	versben	található	szavai	szerint	miért	me-
nekültek meg a nefiták? (Lásd még Alma 10:22–23.)

Olvassátok el a Rómabeliek 8:28, 35–39-et! Kérd meg a 
tanulókat, hogy meséljenek egy olyan alkalomról, ami-
kor az Úrhoz fordultak a megpróbáltatásaikban!

Olvassátok el az Alma 62:42–51-et, és beszéljétek 
meg, hogyan segíthet az egyház valamely nemzetnek 
és népének talpra állni a háború hatásai után! Tegyél 
bizonyságot róla, hogy az Úr minden, a háború által 
okozott sebet be tud gyógyítani! Arra is rámutathatsz, 
hogy miként az Úr meg tud gyógyítani egy háború után 
lévő nemzetet, minket is meggyógyíthat, amikor csapá-
sok érnek minket.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, miről beszél-
gettetek a Mormon könyve háborús fejezetei (Alma 
43–62) kapcsán! Nézzetek át néhány olyan tantételt, 
amelyekről e fejezetek tanulmányozása során beszél-
gettetek a tanulókkal!

•	 Szerintetek	miért	jegyzett	fel	ilyen	sok	mindent	Mor-
mon a háborúról?

Fejezd be saját gondolataiddal a háborús fejezetekről! 
Oszd meg a bizonyságod!
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35. fejezet

Bevezetés
A növekvő gonoszság korában élünk. Ahogy közeledik 
a Szabadító második eljövetele, egyre nagyobb lesz a 
gonoszság. Miközben a tanulók azokat az eseményeket 
tanulmányozzák, amelyek Amerikában megelőzték a 
Szabadító első eljövetelét, egyre jobban megérthetik a 
gonoszság és az igazlelkűség közötti különbségeket. 
Segíthetsz nekik felismerni és vágyni azt a békességet 
és gyarapodást, amely azokra vár, akik a próbatétel 
idején is szilárdak maradnak.

Néhány tan és tantétel
•	 A	viszály	rombol	(lásd	Hélamán	1:1–9,	14–24).

•	 A	titkos	összeesküvések	társadalmak	pusztulásához	
vezethetnek (lásd Hélamán 1:11–12; 2).

•	 Az	alázatosak	és	igazlelkűek	megszenteltetnek	és	
erőt kapnak az Úrtól, míg a kevélyek és bűnösök 
saját	erejükre	hagyatnak	(lásd	Hélamán	3:27–37;	4).

Javaslatok a tanításhoz
Hélamán 1:1–9, 14–24. A viszály rombol
Olvassátok el a tanulókkal a Hélamán 1:1-et! Azután 
kérd meg őket, hogy nézzék meg a 2–4. verseket, és 
keressék ki, mi az 1. versben említett „súlyos gond”! (Fel-
vethetik, hogy súlyos gond lehetett az, hogy új főbíróra 
volt szükség. Ha ezt mondják, akkor kérd meg őket, 
hogy keressenek olyan szavakat a 2–4-es versekben, 
amelyek egymás szinonimái, és különböző formában 
többször is ismétlődnek! Mondd el nekik, hogy ez a szó 
jelzi, miért jelentett súlyos gondot a főbíró utódjának 
kijelölése. Ez a két szó a viszálykodás és a versengés.)

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Joseph B.	Wirthlin	
elder kijelentését a tanulói kézikönyv 266. oldalán!

•	 Milyen	szempontból	válhat	hasznunkra	annak	szem	
előtt tartása, hogy a viszálykodás Sátán eszköze?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	James E.	Faust	
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 266. oldalán!

•	 Faust	elnök	szerint	mi	történik,	ha	viszálykodás	van	
közöttünk?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Hélamán 
1:5–7-et!

35. fejezet
Hélamán 1–4

•	 Hogyan	próbálták	meg	az	emberek	megoldani	an-
nak vitás kérdését, hogy ki legyen a főbíró?

•	 Miért	nem	szüntette	meg	a	szavazás	a viszályt?

Magyarázd el, hogy miközben a nefiták belülről 
viszálykodással küszködtek, kívülről új veszély köze-
ledett. Olvasd fel a tanulóknak a 14–15. verseket! A 
tanulók nézzék át a 18–22. verseket, és keressék meg 
a lámánita támadás eredményét!

•	 Melyik	várost	veszítették	el	a	támadás során?

•	 Mi	tette	sebezhetővé	a	nefitákat	e	támadásban?

Segíts a tanulóknak e versek tantételeinek alkalmazá-
sában – kérd meg őket, hogy mondjanak olyan terü-
leteket az ember életében, amelyeket megronthat a 
viszálykodás! Válaszaikat sorold fel a táblán! A válaszok 
között szerepelhetnek a baráti kapcsolatok, a család, a 
házasság, a munkahely és így tovább.

Válassz ki egyet vagy kettőt a tanulók válaszai közül! 
Kérd meg a tanulókat, hogy tegyenek javaslatokat a 
viszálykodás elkerülésének (vagy helyreigazításának) 
módjaira! Például milyen tevékenységek erősíthetik 
a család egységét és tehetik ezáltal elkerülhetővé a 
viszálykodást? Vagy ha egy családot viszálykodás sújt, 
mit tehetnek, amivel csökkenthetik vagy elűzhetik  
a viszályt?

Hélamán 1:11–12; 2. A titkos összeesküvések 
társadalmak pusztulásához vezethetnek
Kérj meg egy tanulót, hogy mutasson fel az osztálynak 
egy fapálcikát (például hurkapálcát)! Magyarázd el, 
hogy a pálca egy embert jelképez! Mutasd meg, milyen 
könnyű eltörni! Azután fogj össze jó néhány pálcikát! 
Magyarázd el, hogy a köteg olyan embereket jelképez, 
akik egységesek! Mutasd meg, hogy ha egy kötegben 
vannak, akkor nehéz akárcsak egyet is eltörni közülük!

•	 Mit	tanulhatunk	ebből	a	szemléltetésből?

•	 Hogyan	használható	igazlelkű	célokra	a	számokban	
rejlő erő?

•	 Hogyan	használható	gonosz célokra?

Mutass rá, hogy Sátán a számokban rejlő erőt használta 
fel arra, hogy titkos összeesküvések által elterjessze 
a gonoszságot a nefiták között! Kérj meg egy tanulót, 
hogy olvassa fel a Hélamán 1:11–12-t, amely Kiskumen 
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Hélamán 1–4

tettein keresztül elmagyarázza, honnan származtak a 
Gadianton rablók.

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a Hélamán 2 
fejlécét! Kérd meg őket, hogy olvassák el a Hélamán 
2:4–5, 8-at, és e versek alapján mondják meg, mire volt 
hajlandó Gadianton azért, hogy hatalmat és felhatalma-
zást nyerjen a nép felett.

Mutass rá, hogy a társadalmat egyének alkotják! Egy bi-
zonyos társadalom bukásához sok egyénnek meg kell 
adnia magát a gonosz erőinek.

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak mai példákat 
romboló csoportokra vagy hatásokra! (Felhívhatod a 
figyelmüket	M. Russell	Ballard	elder	kijelentésére	a	tanu-
lói	kézikönyv	266–267.	oldalán,	amelyben	vannak	pél-
dák. Ezt a kijelentést a mellékelt DVD A  is tartalmazza.)

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a titkos összees-
küvések hátterében mindig Sátán áll! Emlékeztesd a ta-
nulókat, hogy Sátán széleskörű gyakorlattal rendelkezik 
az emberek megtévesztése terén, azonban az Úr Lelke 
segíthet nekünk elkerülni, hogy áldozatul essünk a ha-
zugságainak. Megkérheted a tanulókat, hogy olvassák 
el	a	Tan	és	a	szövetségek	10:5-öt   , amely arra tanít, 
hogy az ima megerősít minket Sátánnal szemben.

Annak tényére is felhívhatod a figyelmet, hogy Gadi-
antonnak a kormány megdöntésére vonatkozó terveit 
ez alkalommal meghiúsította Hélamán szolgájának 
közbelépése	(lásd	Hélamán	2:6–10).	Bár	időnként	talán	
megerősödik körülöttünk a gonoszság, mi szilárdak 
maradhatunk az igazlelkűségünkben és ellen tudunk 
állni a gonosznak.

Hélamán 3:20. Folyamatosan annak megtételére 
kell törekednünk, ami helyes
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 3:20-at!

•	 A	Hélamán	3:20-ban	melyik	szó	árulkodik	arról,	
hogy Hélamán következetes volt annak megtételé-
ben, ami helyes? (Szüntelenül.)

•	 Milyen	eredményeket	láttatok	az	életetekben	olyan-
kor, amikor szüntelenül a parancsolatok betartásán 
munkálkodtatok?

•	 Miután	a	tanulók	megosztották	az	ezzel	a	kérdéssel	
kapcsolatos gondolataikat, kérd meg őket, hogy 
készítsenek vázlatot, amelyet felhasználhatnának egy 
arról szóló beszédhez, hogy szüntelenül tartsuk be 
az Úr parancsolatait!

Mondd el a tanulóknak, hogy Hélamánhoz hasonlóan 
nekünk is arra kell törekednünk, hogy „szüntelenül 
azt	te[gyük],	ami	helyes…	Isten	szemében”	(Hélamán	
3:20). Megkérheted az osztályt, hogy énekeljék el a 
„Tégy mindig jót” (Himnuszok, 152. sz.) című him-
nuszt. Azt is megteheted, hogy megkérsz egy szépen 
éneklő tanulót, hogy énekelje a himnusz versszakait, az 
osztály pedig csatlakozzon be a refrénnél.

Hélamán 3:20–30. Ha betartjuk az Úr 
parancsolatait, akkor boldogulunk és 
gyarapodunk az Ő munkájában
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy szerintük az emberek 
nagy része hogyan határozná meg a boldogulás  szót!

A tanulók alkossanak párokat, és tanulmányozzák a 
boldogulás mikéntjét, amint azt a Hélamán 3:20–30 
leírja! Miközben együtt tanulmányozzák és megbeszélik 
ezeket a verseket, kérd meg őket, hogy jelöljék meg a 
nefiták virágzó körülményeivel kapcsolatos kulcsfontos-
ságú szavakat és kifejezéseket! Arra is kérd meg őket, 
hogy keressenek válaszokat a következő kérdésekre:

•	 Miben	hasonlít	és	miben	különbözik	az	itt	leírt	bol-
dogulás a szó világi meghatározásától?

•	 Hogyan	vonatkoznak	a	29–30.	versek	tantételei	a	
boldogulásra?

A párokban történő megbeszélést követően kérj meg 
néhány önként jelentkezőt, hogy mondják el meglátá-
saikat az osztálynak!

Hélamán 3:27–37; 4. Az alázatosak és 
igazlelkűek megszenteltetnek és erőt kapnak az 
Úrtól, míg a kevélyek és bűnösök saját erejükre 
hagyatnak
Mutass fel egy koszos anyagdarabot! Vesd fel, hogy az 
anyagdarab egy világi embert képvisel. Azután mutass 
egy tiszta, fehér anyagdarabot (például zsebkendőt)!
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•	 Mi	segít	valakinek	olyanná	válni,	mint	ez	a	tiszta	
anyag? (A tanulók válaszait sorold fel a táblán!)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 3:35-öt!

•	 Szerintetek	mit	jelent	átengedni	a	szívünket Istennek?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a megszentelő
dés szó magyarázatát a szentíráskalauzból, amelyet a 
tanulói kézikönyv 269. oldala is idéz!

•	 Vajon	a	megszentelődés	esemény	vagy	folyamat? Miért?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Hélamán 
3:27–30-at!	Az	egyes	versek	felolvasása	után	álljatok	
meg, és kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak a 
versből olyan tantételeket, amelyek kapcsolódnak a 
megszentelődéshez! Azt is tedd lehetővé számukra, 
hogy beszéljenek más olyan kifejezésekről, amelyeket 
jelentőségteljesnek találnak!

Ennek a beszélgetésnek a lezárásaként – miszerint ha 
átengedjük	szívünket	Istennek,	megszentelődünk	–	
megkérheted a tanulókat, hogy szánjanak pár percet 
annak leírására, ahogyan ezek a tantételek vonatkoz-
hatnak az életükre.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Hélamán 3:29–30-at, és jelöljenek meg a szentírásokban 
minden olyan dolgot, amely leírja, hogy mire képes 
Isten	szava!	Azután	tedd	fel	a	következő	kérdéseket:

•	 Miért	„élő	és	ható”	Isten szava?

•	 Hogyan	tudja	az	ige	„kettéhasít[ani]”,	vagyis	darabokra	
vágni „az ördög minden ravaszságát és csapdáját”?

•	 Végül	hova	vezet	el	minket	az ige?

Annak kihangsúlyozásához, hogy a szentírások segí-
tenek nekünk az ellenség csapdáinak elkerülésében, 
olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől:

„Az igazlelkűség elérése; a megtévesztés elkerü-
lésére és a kísértéseknek való ellenállásra való 
hatalom; útmutatás a mindennapi életünkben; a 
lélek gyógyulása – mindez csupán néhány ígéret 
azok közül, melyeket az Úr azoknak tesz, akik 
befogadják igéjét. Tesz-e az Úr úgy ígéretet, hogy 
nem teljesíti azt be? Ha Ő azt mondja, hogy el-
nyerjük ezeket a dolgokat, amennyiben megragad-
juk a szavát, akkor valóban szert tehetünk ezen 
áldásokra. Ha pedig nem ragadjuk meg azt, akkor 
az áldások elveszhetnek. Akármilyen szorgalma-
sak is legyünk más területeken, bizonyos áldások 
kizárólag a szentírásokban találhatóak meg, csakis 
azáltal, hogy az Úr igéjéhez jövünk és megragad-
juk azt, miközben a sötét ködön keresztül az élet 
fája felé haladunk” (“The Power of the Word,” 
Ensign, May 1986, 82).

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a Hélamán 
3:33–34, 36-ot, és keressenek olyan kifejezéseket, 
amelyek megmutatják, hogyan növekedhet bennünk a 
kevélység! (A 33. vers például azt mondja, hogy a ke-
vélység „kezdett belopózni… az… emberek szívébe”. A 
34. vers azt mondja, hogy az emberek „felemelkedtek a 
kevélységben”. A 36. vers azt mondja, hogy „rendkívül 
nagy kevélység… [férkőzött] az emberek szívébe”.)

•	 Miért	van	az,	hogy	általában	egy	kis	kevélység	is	
képes teljesen elhatalmasodni?

•	 Miért	nehezebb	megszabadulni	a	kevélységtől	akkor,	
ha már elhatalmasodott?

•	Hogyan	növekedhet	hasonlóképpen,	de	pozitív	
irányban a mindennapos ima és a szentírások 
tanulmányozása?

A tanulók keressék meg a kevélység Hélamán 
4:12–13-ban	felsorolt	néhány	következményét!	Össze-
vethetitek az ezekben a versekben leírt embereket, akik 
saját erejükkel kérkedtek és „a saját erejükre hagyat-
tak”, azokkal az emberekkel, akikről Hélamán 3:35-ben 
van szó, akik „alázatosságukban egyre erősebbekké és 
erősebbekké váltak”. Segíts a tanulóknak megérteni, 
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hogy a kevélység talán kis dolgokkal kezdődik, ha 
azonban elhatalmasodik, annak beláthatatlan következ-
ményei lehetnek!

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Jeffrey R.	Holland	
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Ne féljetek a sebhelyektől, melyek az igazság 
megvédéséből vagy a helyes dolgokért való 
küzdelemből származhatnak, azonban őrizkedje-
tek azoktól a lelket torzító sebhelyektől, melyek 
olyan tevékenységekből származnak, melyekben 
nem kellett volna részt vennetek, melyek azokon 
a helyeken esnek meg veletek, ahova nem kellett 
volna elmennetek!” (Liahóna, 1999. jan. 92.).

•	 Szerintetek	mire	gondolt	Holland	elder,	amikor	
azokra a sebhelyekre utalt, „amelyek azokon a he-
lyeken esnek meg veletek, ahova nem kellett volna 
elmennetek”?

A tanulók olvassák el a Hélamán 4:23–26-ot!

•	 Mi	történik	az	emberekkel,	ha	a	bűn	útjára térnek?

•	 Milyen	megoldást	kínál	a	25.	vers	azok	számára,	akik	
a bűn útján találják magukat?

•	 Milyen	szempontból	ad	erőt	az	igazlelkűség?

A tanítás befejezéseként olvasd fel a Hélamán 4:15-öt! 
Biztasd	a	tanulókat,	hogy	vizsgálják	meg	az	életüket	és	
jelöljenek ki olyan utat, amely erőt és boldogságot ad!
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Bevezetés
Hélamán 5–9. fejezetei felidézik azon emberek nehéz-
ségeit, akik kevélyekké váltak, eltévedtek és átadták 
magukat a gonoszságnak. Azon emberek erejéről is 
szólnak, akik akkor is igazlelkűek, igazak és hűek ma-
radtak Mennyei Atyánkhoz, amikor mások rendkívüli 
mértékben figyelmen kívül hagyták a parancsolatokat 
és a szabadulás tantételeit. A tanulók erőt meríthetnek 
Nefi és Lehi, valamint azon emberek példájából, akik 
hittek a szavaiknak és a tanításaiknak. Láthatják, hogy 
az őket körülvevő világi hatások ellenére is lehet az 
evangélium szerint élni és Mennyei Atyánkat szeretni. 
Emlékezhetnek rá, „hogy Megváltónk sziklájára, aki 
Krisztus,	Isten	Fia,	arra	kell	építe[niük]	az	alap[jukat]”	
(Hélamán	5:12),	és	megtanulhatnak	„Isten	Fiára	hittel”	
tekinteni (Hélamán 8:15).

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	Krisztus	alapjára	építünk,	akkor	felvértezzük	

életünket a gonoszság ellen (lásd Hélamán 5:1–14).

•	 A	Jézus	Krisztusba	vetett	hit	és	a	bűnbánat	szíve-
ket változtat meg és békességet hoz (lásd Hélamán 
5:14–52).

•	 Sátán	minden	hamislelkűség	szerzője	(lásd	Hélamán	6).

•	 „Ha	nem	tartotok	bűnbánatot,	akkor	el	fogtok	
veszni”	(lásd	Hélamán	7;	8:1–12).

•	 Minden	próféta	bizonyságot	tesz	Jézus	Krisztusról	
és az Őáltala hozott engesztelésről (lásd Hélamán 
8:13–23).

Javaslatok a tanításhoz
Hélamán 5:1–14. Ha Krisztus alapjára építünk, 
akkor felvértezzük életünket a gonoszság ellen
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 5:2-t! 
Hívd fel a tanulók figyelmét a „kezdtek tehát megérni a 
pusztulásra” kifejezésre! Mutass az osztálynak egy rot-
hadó gyümölcsöt! Magyarázd el, hogy miként a túlérett 
gyümölcs is végül megrohad, az emberek is romlottá 
válnak, ha „megérnek a gonoszságban” (Ether 2:9).

Írd fel a táblára: Hélamán 5:2–3; 6:37–40. A tanulók 
olvassák el magukban ezeket a verseket, és mondják 
meg, milyen szempontból kezdett a nefita nemzet 
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„megérni a pusztulásra”! Kérd meg a tanulókat, hogy 
osszák meg, amit találtak!

A tanulók olvassák el magukban a Hélamán 5:4–13-at! 
Javasold,	hogy	emeljék	ki	ezekben	a	versekben	az	
emlékez szó minden egyes előfordulását! Kérdezd meg 
a tanulóktól, hogy szerintük miért használta többször is 
ezt a szót Hélamán! Elolvastathatod velük Spencer W. 
Kimball	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	273.	
oldalán.

•	 Milyen	dolgokat	tehetünk	meg,	amelyek	nap	mint	
nap segítenek nekünk emlékezni a Szabadítóra és a 
szövetségeinkre?

A tanulók térjenek vissza az 5–13. versekhez, és mond-
ják meg, mire biztatta Hélamán a fiait, mi az, amire 
emlékezzenek! A tanulók válaszait felsorolhatod a táb-
lán. Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan 
vonatkozhat életükre Hélamán tanácsa! A következő 
felsorolás hoz néhány példát arra, amit találhatnak.

Hélamán a következő dolgokra való emlékezésre biz-
tatta fiait:

 1. A parancsolatok betartása (lásd 6. vers).

 2. Hogy olyan férfiakról nevezték el őket, akik jó cse-
lekedetekkel	mutattak	példát	nekik	(lásd	6–7. vers;	
azzal kapcsolatos információkért, hogy a múltbéli 
nagyszerű emberek nevei hogyan inspirálhatnak 
minket igazlelkű életre, lásd George Albert Smith 
elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	272–273.	
oldalán).

	3.	Benjámin	király	Jézus	Krisztusról	tett	bizonyságára	
(lásd 9. vers; lásd még Móziás 2–5).

	4.	Nincs	más	mód	a	szabadulásra,	csakis	Jézus	Krisztus	
engesztelő vére által (lásd 9. vers).

 5. A Szabadító „a bűnbánat feltételei[vel]” váltja meg 
népét a bűneiktől (10–11. vers).

	6.	Életük	alapját	Jézus	Krisztusra	kell	építeniük	(12.	vers).

A tanulók olvassák el a Hélamán 5:14-et!

•	 Mit	tett	Nefi	és	Lehi	azért,	mert	emlékeztek	Hélamán	
tanácsaira?

•	 Nekünk	hogyan	segíthet	az,	ha	emlékezünk	ezekre	
a tanokra?
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Segíts a tanulóknak emlékezni a Hélamán 5:12-re    . 
Ehhez mutass nekik egy nagy követ, és kérdezd meg, 
hogy mi történne vele, ha valaki kint hagyná a vihar-
ban. Olvassátok el a Hélamán 5:12-t! Azután mutass 
meg nekik egy maroknyi homokot, és kérdezd meg, 
hogy ezzel mi történne a viharban.

•	 Milyen	tekintetben	hasonlítanak	viharhoz	Sátán	kí-
sértései?

•	 A	kő	hogyan	hasonlítható	Jézus	Krisztushoz?

•	 Szerintetek	mit	jelent	Jézus	Krisztus	sziklájára	építeni	
alapot? Milyen ígéreteket tett Hélamán a fiainak, ha 
erre a sziklára építenek?

•	 Hogyan	segít	minket	a	Sátán	viharainak	és	az	élet	
megpróbátatásainak átvészelésében az, ha Krisztus 
tanításaira építjük az életünket?

Oszd meg a következő kijelentést Russell M. Nelson 
eldertől, a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Még a szilárd alap sem előzheti meg az élet prob-
lémáit. A tévelygő gyermekek fájdalmat okoznak 
a szülőknek. Néhány csonka család soha nem lesz 
újra egész. A nemi beállítottság zavara nehezen ért-
hető. Házaspároknak – különféle okokból – talán 
nem lehetnek gyermekeik. Napjainkban is előfor-
dul, hogy »a vétkesek és a gonoszok büntetlenül 
marad[nak]	a	pénzük	miatt«	[Hélamán	7:5].	Néhány	
dolog egyszerűen nem tűnik igazságosnak.

Az erős támasztékkal azonban képesek vagyunk 
segítségért felfelé nyújtani kezünket, akkor is, 
amikor könnyű válaszok nélküli kérdésekkel kerü-
lünk szembe.

Bár	nem	tudunk	mindent,	azt	viszont	tudjuk,	hogy	
Isten	él	és	szeret	minket.	[Lásd	1 Nefi	11:16–17.]	
Ezen az erős alapzaton állva felfelé nyújthatjuk a 
kezünket, és erőt kaphatunk az élet nehéz terhei-
nek viseléséhez” (lásd Liahóna, 2002. júl. 84.).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át magukban a 
következő kérdéseket:

•	 Mit	tesztek	meg	nap	mint	nap	azért,	hogy	Jézus	
Krisztus alapjára építsétek az életeteket? Mit tehettek 

jobban annak biztosításáért, hogy az Ő biztos alap-
jára építitek az életeteket?

Oszd	meg	a	bizonyságodat	arról,	hogy	Jézus	Krisztus	
a mi biztos alapunk! Oszd meg a gondolataidat arról, 
hogy mi módon építhetünk az Ő alapjára!

Hélamán 5:14–52. A Jézus Krisztusba vetett 
hit és a bűnbánat szíveket változtat meg és 
békességet hoz
Oszd meg a következő kijelentést Richard G. Scott 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Az	igaz	bűnbánat	gyümölcse	az	Istentől	kapott	
megbocsátás, mely megnyitja a kaput az e földön 
biztosított minden szövetség és szertartás elnyeré-
séhez és az azokból fakadó áldásokhoz. Amikor 
az ember megtisztul a teljes bűnbánat révén, új 
szemszögből látja az életet és annak csodás lehe-
tőségeit” (Liahóna,	2004.	nov.	17.).

Miközben a tanulók elolvassák és megbeszélik a 
Hélamán 5 beszámolóját, biztasd őket, hogy keressék 
annak bizonyítékait, hogy akik reagáltak Nefi és Lehi 
prédikálására, azok „új szemszögből” látták az életet!

Olvassátok el a tanulókkal a Hélamán 5:14–19-et! Ol-
vasás közben a tanulók keressenek választ a következő 
kérdésekre:

•	 E	versek	szerint	mi	járult	hozzá	ahhoz,	hogy	Nefi	és	
Lehi sikerrel prédikált bűnbánatot?

•	 Mi	történt	prédikálásuk	eredményeképp?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak!

•	 Hogyan	változtatja	meg	a	valódi	bűnbánat	az	embe-
rek szívét és hoz békességet?

Tedd ki Nefi és Lehi 130. oldalon található képét!

Adj áttekintést a tanulóknak a Hélamán 5 további 
eseményeiről azzal, hogy megkéred őket, hogy olvas-
sák el a fejezet fejlécét onnan, hogy „Nefi és Lehi sok 
embert megtérít, bebörtönzik őket…”! Ezután oszd öt 
csoportra az osztályt, és mindegyik csoportnak adj ki 
egyet-egyet a következő szentírásrészek, valamint a 
hozzájuk tartozó kérdések közül! Azt is megteheted, 
hogy előre felírod papírlapokra a kérdéseket.
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1. csoport

Hélamán 5:20–26

•	 Milyen	áldások	hasonlíthatnak	a	minket	körülvevő	
„tűzoszlop[hoz]”, ha hűek maradunk a  
szövetségeinkhez?

•	 Hogyan	önthetnek	belénk	bátorságot	ezek	a	
„tűzoszlop[ok]” a nehézségek idején?

2. csoport

Hélamán	5:27–34

•	 Milyen	érzés	volt	a	„sötét	felhő[ben]”	lenni?	Ezek	az	
érzések milyen hatással lehetnek arra irányuló erőfe-
szítéseinkre, hogy hittel haladjunk előre?

•	 Hogyan	segített	nekik	a	sötét	felhő	eloszlatásában	 
az az üzenet, amelyet a „tökéletesen szelíd, halk  
hang” adott át nekik? Ma hogyan halljuk ugyanezt 
az üzenetet?

3. csoport

Hélamán 5:35–39

•	 Nefi	és	Lehi	arca	ragyogott,	amikor	angyalokkal	be-
szélgettek. Napjainkban milyen szempontból jelen-
tenek világosságot számunkra azok, akik mennyei 
üzeneteket kapnak?

•	 Gondoljatok	olyan	általatok	ismert	emberekre,	akik-
nek mintha ragyogna az arca az egyre növekvő sötét-
ség világában! Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek?

4. csoport

Hélamán 5:40–44

•	 Mit	akartak	tudni	azok,	akik	a	sötét	felhőben voltak?

•	 Aminádáb	kérdésükre	adott	válasza	hogyan	mutat	
utat azok számára, akik ki akarnak jönni a lelki 
sötétségből?

•	 Mit	mond	a	44.	vers,	mit	eredményez	az,	ha	hittel	és	
bűnbánatot tartva az Úrhoz fordulunk?

5. csoport

Hélamán 5:45–52

•	 Milyen	bizonyítékokkal	szolgálnak	a	45–52-es	versek	
arra, hogy akik megtértek, azok valóban  

„új szemszögből” látták az életet, ahogyan Scott 
elder fogalmazott? Mi hogyan tapasztalhatunk meg 
hasonló áldásokat?

•	 Mit	nevez	meg	a	47.	vers	a	békesség	forrásaként?	
(Lásd még Móziás 4:3.)

Miután a tanulóknak elegendő idejük volt a nekik kia-
dott kérdések megválaszolására, kérd meg őket, hogy 
osszák meg válaszaikat!

A lecke e részének lezárásaként kérd meg a tanulókat, 
hogy gondolják át, hogyan fejeznék be a következő 
mondatokat:

Amiatt, amit ma tanulmányoztam, tudom, hogy…

 

Amiatt, amit ma tanulmányoztam, érzem, hogy…

 

Amiatt, amit ma tanulmányoztam, azt szeret-
ném, hogy…

 

Hélamán 6. Sátán minden hamislelkűség szerzője
Magyarázd el, hogy a Hélamán 5:14–52-re tekinthetünk 
annak	példájaként,	hogyan	építsünk	Jézus	Krisztus	szik-
lájára, a Hélamán 6 pedig annak példájaként is olvas-
ható, amikor homokos alapra építünk. E szentírásrész 
tanításakor győződj meg arról, hogy a tanulók megértik: 
az itt leírt minden ingatagságnak Sátán a szerzője!

Olvassátok el a tanulókkal a Tan és a szövetségek 
93:37–39-et!	Javasolhatod,	hogy	ezt	az	oldalt	keresztuta-
lással kössék össze a Hélamán 6:21-gyel.

•	 A	Tan	és	a	szövetségek	93:37	szerint	mit	tehetük	
meg, ha világossággal és igazsággal rendelkezünk?

•	 Mi	teszi	lehetővé	Sátán	számára,	hogy	világosságot	
és igazságot vegyen el tőlünk?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Hélamán	6:9–17-et!

•	 Miért	vezethet	az	anyagi	javak	szeretete	az	evangé-
lium világosságának és igazságának elvesztéséhez?

Kérd meg a tanulókat, hogy gyorsan fussák át a Hé-
lamán	6:17–40-et,	és	azonosítsák	be,	milyen	viselke-
dési formákban nyilvánul meg a nefiták közötti egyre 
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növekvő sötétség, vagyis gonoszság! Hangsúlyozd ki a 
27–30.,	35.	és	40.	verseket!	Kérd	meg	őket,	hogy	osszák	
meg, amit találtak!

A	tanulók	olvassák	el	a	Hélamán	6:1–4,	20,	36–37-et,	és	
hasonlítsák össze a nefiták és a lámániták viselkedését!

•	 A	nefiták	közötti	nagy	gonoszság	idején	mi	tette	
lehetővé a lámániták számára a lelki gyarapodást?

•	 Miben	különböztek	a	lámániták	tettei	a	nefitákétól?

•	 Miben	különbözött	a	lámániták	és	a	nefiták	Gadian-
ton rablók iránti hozzáállása és feléjük irányuló tet-
teik?

Fejezd be ezt a tanítási ötletet a Tan és a szövetségek 
50:23–25	felolvasásával!	Javasolhatod,	hogy	a	tanulók	
kössék össze keresztutalással ezt a részt, valamint a 
Hélamán	6:21-et	és	a	Tan	és	a	szövetségek	93:37–39-et.

Hélamán 7; 8:1–12. „Ha nem tartotok 
bűnbánatot, akkor el fogtok veszni”
Olvassátok	el	a	tanulókkal	a	Hélamán	7:1–9,	22–24-et!

•	 E	versek	szerint	mi	vezetett	el	Nefi	nagy	bánatához?

•	 Mit	mondott	Nefi,	mi	az	egyetlen	módja	annak,	hogy	
a nefiták elkerüljék a teljes pusztulást?

Olvassátok el a tanulókkal a Hélamán 8:1–9-et!

•	 Hogyan	reagáltak	az	emberek	Nefi szavaira?

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	a	vétkekkel	terhelt	
emberek időnként haraggal reagálnak az igazság 
szavaira? Milyen lelki következményekkel jár ez a 
viselkedés?

Fejezd	be	azzal,	hogy	felolvasod	F. Burton	Howard	
elder	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	275.	oldaláról!

Hélamán 8:13–23. Minden próféta bizonyságot 
tesz Jézus Krisztusról és az Őáltala hozott 
engesztelésről
Ez a tanítási ötlet arra a bizonyságra összpontosít, 
amelyet Nefi elmondott, nem pedig annak csodás kö-
rülményeire. Ha a tanulók nem ismerik az arról szóló 
beszámolót, ahogyan Nefi prófétai bejelentést tett a 
főbíró haláláról és megnevezte a gyilkost, akkor előre 
megkérhetsz egy tanulót, hogy mondja el Hélamán 
8–9. fejezeteinek eseményeit!

Oszd meg a következő kijelentést Russell M. Nelson 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából (a mellékelt 
DVD A  is tartalmazza):

„Amikor olvasod a Mormon könyvét, összponto-
síts a könyv legfontosabb szereplőjére – az első 
fejezettől	az	utolsóig	–	az	Úr	Jézus	Krisztusra,	az	
Élő	Isten	Fiára! […]

A Mormon könyve… nagy prófétái – a maguk 
módján és a maguk idejében – bizonyságot tettek 
az	Úr	Jézus	Krisztus	istenségéről.	Köztük	volt	
Járed	fivére,	Zénok,	Neum	és	Zénos.	Feljegyzésre	
kerültek	Jézus	Krisztusról	szóló	–	Betlehemben	
való születését előre jelző	–	bizonyságok	Benjámin	
királytól, Abináditól, az idősebb Almától, az ifjabb 
Almától, Amulektől, Móziás fiaitól, Moróni kapi-
tánytól, Nefi és Lehi fivérektől, valamint a lámánita 
Sámueltől. A Mormon könyve prófétikus nyilatko-
zatoknak – »sok ezer évvel az Ő eljövetele előtt« 
[Hélamán 8:18] elhangzott »minden szent próféta« 
[ Jákób	4:4]	bizonyságának	–	látszólag	végtelen	
sorával	ünnepélyesen	kijelenti,	hogy	Jézus	a	
Krisztus, a Szabadítónk és a Megváltónk” (Lásd 
Liahóna, 2000. jan. 82–83.).

Segíts a tanulóknak meglátni, hogy sok más prófétához 
hasonlóan Nefi is az életét kockáztatta azért, hogy bi-
zonyságot	tegyen	Jézus	Krisztusról	és	az	Őáltala	hozott	
engesztelésről!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 8:13-at!

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg Mózes és a 
rézkígyó	képét	a	tanulói	kézikönyv	276.	oldalán!	Meg-
kérheted őket, hogy olvassák el a 4 Mózes 21:5–9-et és 
az	1 Nefi	17:41-et.

•	 A	gyógyuláshoz	mindössze	annyit	kellett	tenniük	az	
izráelitáknak, hogy felnéznek a rézkígyóra. Azonban 
„az	út	egyszerűsége…	miatt”	(1 Nefi	17:41)	sokan	
nem tették meg ezt. Milyen egyszerű cselekedete-
ket kérnek tőlünk, amelyekkel megmutatjuk, hogy 
hiszünk	Jézus	Krisztusban?

•	 Miért	habozunk	időnként	olyan	dolgok	megtételén,	
amelyek túlságosan egyszerűnek tűnnek?
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•	 A	Hélamán	8:15-ből	megtudjuk,	hogy	a	rézkígyó	Jé-
zus Krisztusnak és az Őáltala hozott engesztelésnek 
a jelképe, vagyis szimbóluma volt. Hogyan tekinthe-
tünk	„Isten	Fiára hittel”?

A tanulók olvassák el magukban a Hélamán 8:16–23-at!

•	 Mi	van	rátok	hatással	ezeknek	a	prófétáknak	a	
bizonyságából?

•	 Mit	láttok	a	23.	versben,	ami	segíthet	nekünk	meg-
érteni, hogy miért kockáztatták ezek a próféták az 
üldöztetést, a veszélyt és a halált, hogy bizonyságot 
tegyenek a Szabadítóról?

•	 Hogyan	erősítheti	meg	a	bizonyságunkat	a	próféták	
bizonyságának olvasása vagy hallgatása? (Lásd T&Sz 
46:13–14.)

Oszd meg azzal kapcsolatos gondolataidat és érzéseidet, 
hogy miként segít nekünk a próféták bizonysága, tanácsa 
és	parancsai	„Isten	Fiára	hittel”	tekinteni	és	élni,	„még-
hozzá addig az életig, mely örökkévaló” (Hélamán 8:15)!

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot, de hagyd 
ki a „Próféták jellemzői” alatt felsorolt magyarázatokat! 
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a táblázat bal 
oldalán felsorolt verseket! Azután kérd meg őket, hogy 
jöjjenek ki a táblához, és a próféták jellemzőinél sorol-
ják fel, mit találtak! Lent megadunk néhány lehetséges 
választ, valamint olyan keresztutalásokat, amelyeket a 
tanulók feljegyezhetnek a szentírásaikban.

Szentírás Próféták jellemzői

Hélamán	7:17–19 Mindig	bűnbánatra	tanítanak	(lásd	még	Ether	9:28;	T&Sz	6:9;	11:9).

Hélamán	7:29 Üzenetük	az	Úrtól	való	(lásd	még	Ámós	3:7;	T&Sz	1:38).

Hélamán	8:1,	4,	7 Üzenetük	gyakran	haragra	serkenti	a	gonoszokat	(lásd	még	1 Nefi	16:1–3).

Hélamán	8:13–16 Mindig	bizonyságot	tesznek	Jézus	Krisztusról	(lásd	még	Jákób	7:11).

Hélamán	8:24 Más	bizonyítékok	is	vannak,	amelyek	alátámasztják	az	üzenetüket	(lásd	még	Alma	30:44).

Hélamán	8:27–28 Olyan	dolgokról	prófétálnak	vagy	olyan	dolgokat	mondanak	el,	amelyeket	mások	nem	tudnak	
(lásd	még	Móziás	8:17).
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Bevezetés
E fejezet tanainak és tantételeinek tanulmányozása 
során egyre inkább tudatában lesztek annak, hogy az 
Úr nagyszerű áldásokat szeretne megosztani hű gyer-
mekeivel. Ezek az áldások nem véletlenül érkeznek. 
Többek	között	úgy	kaphatunk	áldásokat	Istentől,	hogy	
elgondolkodunk az igazságain. Az elgondolkodás ki-
nyilatkoztatáshoz vezet. Amikor a tanulók Nefi példáját 
tanulmányozzák arról, hogy elgondolkozott és kinyi-
latkoztatást kapott, késztetést érezhetnek rá, hogy ők is 
így tegyenek. Az ő példáját – mely erejéről és hithűsé-
géről tanúskodik – a szentírásblokk végén szembeállít-
juk a nefiták gyengeségével.

A Hélamán 11–12 tanításakor használhatod A Mormon 
könyve DVD rövidfilmek (cikkszám: 54011) „A kevély-
ség körforgása” című részét (játékidő: 15:10). Amikor 
előre megnézed a bejátszást, lapozd fel a Mormon 
könyve videokalauz (cikkszám: 34810; rendelkezésre 
áll itt is: ldsces .org) javaslatait!

Néhány tan és tantétel
•	 Az	Úr	dolgain	való	elmélkedés	kinyilatkoztatáshoz	

vezet (lásd Hélamán 10:1–4).

•	 A	pecsételő	hatalom	megköt	és	felold	a	földön	és	a	
mennyben (lásd Hélamán 10:4–10).

•	 Az	Úr	megfeddi	népét,	hogy	felserkentse	őket	az	
Őreá való emlékezésben (lásd Hélamán 10:14–18; 
11; 12:1–3).

•	 Isten	elfelejtése	pusztuláshoz	vezet;	a	bűnbánat	és	a	
jócselekedetek pedig szabaduláshoz vezetnek (lásd 
Hélamán 12).

Javaslatok a tanításhoz
Hélamán 10:1–4. Az Úr dolgain való elmélkedés 
kinyilatkoztatáshoz vezet
Olvassátok el a tanulókkal a Hélamán 10:1–4-et! Olva-
sás közben hívd fel a tanulók figyelmét az elgondolko
zott  szóra!

•	 Mit	jelent	elgondolkozni?

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg más 
olyan embereket a szentírásokban, akik annak eredmé-
nyeképp kaptak kinyilatkoztatást, hogy elgondolkoztak 
az Úr szavain! A példák között ott lehet Lehi fia, Nefi 
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(lásd	1 Nefi	11:1),	Joseph	Smith	próféta	és	Sidney	Rig-
don	(lásd	T&Sz	76:19)	és	Joseph F.	Smith	elnök	(lásd	
T&Sz 138:1–11).

Amikor Hélamán fia, Nefi elgondolkozott az Úr neki 
adott kinyilatkoztatásán, további kinyilatkoztatást ka-
pott (lásd Hélamán 10:2–11).

•	 Szerintetek	miért	segít	nekünk	az	elmélkedés	kinyi-
latkoztatást kapni?

Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, meg-
oszthatod a következő kijelentést Neal A. Maxwell 
(1926–2004) eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
az elmélkedés folyamatáról. Írásvetítőre is kiteheted 
vagy felírhatod a táblára, hogy a tanulók együtt is 
elolvashassák.

„Az elmélkedés legtöbbünk számára nem olyan 
valami, amit könnyű megtennünk. Sokkal többet 
jelent gondolataink sodródásánál vagy az álmo-
dozásnál, mert nem eltompít, hanem összpontosít 
és	felkavar.	Időre,	megfelelő	körülményekre	és	
hozzállásra van szükség a megvalósításához. Alma 
szavaival élve »helyet« kell adnunk neki (Alma 
32:27).	Az	elmélkedésre	fordított	idő	hossza	ke-
vésbé fontos, mint az intenzitása. Zavaró körül-
mények között nem lehet átgondolni a dolgokat” 
(That Ye May Believe [1992], 183).

Magyarázd el, hogy amikor időt szakítunk az elmél-
kedésre, kitárjuk az elménket, hogy fel tudjuk ismerni 
életünkben Mennyei Atyánk akaratát!

Kérd meg a tanulókat, hogy jellemezzék az álmodozás 
és az elmélkedés közötti különbséget! Írd fel a táblára 
a következő kategóriákat: Karrier, Egyházi szolgálat, Is
kola és Házasság. Kérd meg a tanulókat, hogy gondol-
ják át, milyen kérdés, aggály vagy kihívás jut eszükbe e 
kategóriák valamelyikéről, és írják le azt! Miközben ezt 
teszik, írd fel a táblára: Feladat: Gondolkozzatok el ott
hon ezen a kihíváson, és írjátok le, milyen benyomások 
érkeznek az elmétekbe! Azután vigyétek véghez olyan 
tettekkel, amelyek pozitív eredményeket hoznak! 

Miután a tanulók kaptak pár percet az írásra, hívd fel a 
figyelmüket	a	táblára	felírt	feladatra!	Biztasd	őket,	hogy	
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vegyék komolyan ezt a feladatot – találjanak egy csen-
des helyet, és szakítsanak időt az elmélkedésre!

Oszd meg a következő kijelentést Dallin H. Oaks elder-
től a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Szükségünk van csendes alkalmakra és imádsá-
gos elmélkedésre, amikor arra törekszünk, hogy 
az információt tudássá érleljük, a tudást pedig 
bölcsességgé” (Liahóna, 2001. júl, 100).

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan élmé-
nyekről, amikor az elmélkedés segített nekik útmutatást 
kapni az Úrtól!

Hélamán 10:4. Az Úr munkájában tanúsított 
fáradhatatlanság hatalmas áldásokat hoz
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 10:4-
et! Azután kérd meg a tanulókat, hogy határozzák meg 
a fáradhatatlanul szó jelentését! Kérd meg őket, hogy 
fussák át Hélamán 5–9. fejezeteinek fejléceit, és keres-
senek példákat a fáradhatatlanságra!

•	 Milyen	okai	lehettek	Nefi	fáradhatatlanságának?

•	 Mi	hogyan	fejleszthetjük	ki	ezt	a	jellemvonást?

Olvasd fel Neal A. Maxwell elder következő  
megállapítását:

„Ha	Jézusra	és	az	Ő	munkájára	összpontosítunk,	
akkor örömünk és kitartásunk is megnövekedhet. 
[…] Nefi nem önző módon saját életének megó-
vására	törekedett,	hanem	Isten	akaratának	meg-
tételére. Ez olyan további osztatlan energiát adott 
neki, amely lehetővé tette, hogy fáradhatatlan 
szorgalommal igyekezzen. Nefi tudta, merre tart: 
Isten	felé”	(If Thou Endure It Well [1996], 116).

•	 Maxwell	elder	szerint	mit	tehetünk	azért,	hogy	fárad-
hatatlanok legyünk az Úr munkájában?

Hélamán 10:5. „Nem fogsz olyat kérni, mely 
ellentétben van az akaratommal”
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel Hélamán 10:4–5-
öt!	Azután	olvassátok	el	a	tanulói	kézikönyv	278.	ol-
dalán található történetet, amely egy olyan alkalomról 

szól, amikor Marion G. Romney elnök ezekből a ver-
sekből tanult valamit. Olvasás után a versek összefog-
lalásaként oszd meg Neal A. Maxwell elder következő 
kijelentését:

„Tiszta imáink nagy része a kérés helyett inkább 
Mennyei Atyánk akarata megismerésének folya-
mata, mellyel aztán összhangba hozzuk magunkat  

Ha összhangba hozzuk magunkat az akaratával, 
akkor	Isten	különleges	áldásokat	áraszt	ránk	a	
mennyből, amint az Nefi, Hélamán fia esetében is 
történt” (All These Things Shall Give Thee Experi
ence [1979], 93–94).

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	megismerjük	Isten	reánk	
vonatkozó akaratát?

Hélamán 10:4–10. A pecsételő hatalom megköt 
és felold a földön és a mennyben
Írd fel a táblára: pecsételő hatalom! Magyarázd el, hogy 
Nefi megkapta a pecsételés hatalmát! Segíts a tanu-
lóknak ennek megértésében – kérd meg őket, hogy 
olvassák	el,	mit	mondott	az	Úr	a	Hélamán	10:7–10-ben!	
Azután kérd meg őket, hogy lapozzanak a tanulói kézi-
könyv 280. oldalára, és olvassák el a szentíráskalauzból 
vett	idézetet,	valamint	Joseph	Fielding	Smith	elnök	
kijelentését! Mutass rá, hogy Nefi esetében a pecsételő 
hatalomhoz tartozott (1) olyan szertartások végzése 
a földön, amelyek a mennyekben is kötnek, valamint 
(2) az elemek feletti hatalom. Magyarázd el, hogy nem 
mindenki kap hatalmat az elemek felett azok közül, 
akik megkapják a pecsételés hatalmát!

•	 Mire	használta	Nefi	az	elemek	feletti	hatalmat?	Miért	
használta ezt a hatalmat? (Lásd Hélamán 11:1–4.)

A	7.	versben	említett	pecsételő	hatalomhoz	tartoznak	
az olyan pecsételő szertartások elvégzésének kulcsai, 
amelyek lehetővé teszik a családok számára, hogy hit-
hűségük által örökre együtt lehessenek.

Oszd meg a következő meglátást Russell M. Nelson 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából (a mellékelt 
DVD A  is tartalmazza):
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„Felruházásunk és a templom többi szertartásá-
nak elnyerésére való felkészülésünk során meg 
kell értenünk a papság felhatalmazását a pecséte-
lésre.	A	régi	időkben	Jézus	erre	a	felhatalmazásra	
utalt, amikor ezt tanította az apostolainak: »A mit 
megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen. 
« [Máté 16:19.] Az evangéliuma visszaállíttatott 
ezekben az utolsó napokban. Ugyanúgy, ahogy a 
papság örök – kezdet vagy vég nélkül –, a csalá-
dokat az örökkévalóságra összekötő papsági szer-
tartások érvénye is örök” (Liahóna,	2001.	júl.	37.).

•	 Milyen	hatással	van	életetekre	a	pecsételő hatalom?

Hélamán 10:14–18; 11; 12:1–3. Az Úr megfeddi 
népét, hogy felserkentse őket az Őreá való 
emlékezésben
Kérd meg a tanulókat, hogy idézzenek fel egy olyan 
alkalmat, amikor jó okkal megfeddte őket egy szülő, 
tanár vagy egyházi vezető!

•	 Miben	változtatott	a	viselkedéseteken	a feddés?

•	 A	Tan	és	a	szövetségek	95:1	szerint	kit	fedd	meg	az	
Úr és miért?

Oszd két csoportra az osztályt! Írd fel a táblára a kö-
vetkező szentírásrészeket, és oszd fel őket a csoportok 
között! Kérd meg a csoportokat, hogy beszéljék meg 
a kapott szentírásrészt, és fedezzék fel annak okait, 
amiért az Úr megfeddte népét!

Hélamán	10:14–18;	11:1–6

Hélamán	11:24–37;	12:1–3

Miután a tanulóknak elegendő idejük volt a kijelölt 
szentírások megbeszélésére, a következő kérdéseket 
használva vezess beszélgetést:

•	 Mit	tettek	az	emberek,	ami	oda	vezetett,	hogy	az	Úr	
megfeddte őket?

•	 A	feddés	mely	formáját	alkalmazta	az	Úr,	hogy	fel-
keltse az emberek figyelmét?

•	 Hélamán	12:3	szerint	sokan	nem	emlékeznek	az	
Úrra, ha nem feddi meg őket. Szerintetek ez miért 
van így?

Segíts a tanulóknak felismerni, hogy a feddés körfor-
gása, amelyről olvastak, egy évtizednél kevesebb idő 
alatt zajlott le (lásd Hélamán 11:1, 35), és a 11. fejezet 
vége jelzi, hogy Nefi népe újra gonoszságba süllyedt 
(lásd Hélamán 11:36–38).

•	 Mit	tanulhatunk	abból,	amit	Nefi	népéről	olvastunk?

Oszd meg a következő kijelentést Glenn L. Pace elder-
től, a Hetvenek tagjától (a könyhöz tartozó DVD B  is 
tartalmazza):

„A világ zűrzavarosnak tűnik. A hírek ma tele 
vannak hatalmas éhínségek, polgári zavargások 
és természeti csapások beszámolóival. Hosszú 
távon	azonban	még	ennél	is	pusztítóbb	az	Isten	
parancsolataival szembeni engedetlenség rom-
boló forgószele, amely az egész világot elborítja. 
Ez a rettenetes vihar a föld nemzeteinek erkölcsi 
rostjaiból fúj, és sivár földet hagy maga után. Úgy 
látszik, sokan annyira megfeledkeztek már erről 
a forgószélről és olyan érzéketlenné váltak, hogy 
még szellőt sem éreznek.

Olyan körforgásba kerültünk, amely újra és újra 
ismétlődik a Mormon könyvében. És az Úr azt 
mondja	nekünk:	»Békességük	napján	könnyedén	
vették tanácsomat; gondjuk napján azonban szük-
ségszerűen utánam tapogatóznak« (T&Sz 101:8).

Nem szabadna tehát túlságosan meglepődnünk 
azon, hogy az Úr megenged néhány fülsüketítő 
ébresztőt, hogy felverjen minket a közönyből, 
ahogyan azt korábbi adományozási korszakokban 
is tette” (in Conference Report, Oct. 1992, 13; vagy 
Ensign, Nov. 1992, 12).

Hélamán 12. Isten elfelejtése pusztuláshoz 
vezet; a bűnbánat és a jócselekedetek pedig 
szabaduláshoz vezetnek
Mondd el, hogy Hélamán 12 olyan leckéket tanít, ame-
lyek kapcsolódnak az előző 11 fejezethez!
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Hélamán 10–12

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a tanulói 
kézikönyv 422. oldalán található illusztrációt (vagy 
rajzolj fel a táblára egy hasonló ábrát)! Olvassátok el a 
tanulókkal a Hélamán 12:1–6-ot!

•	 Ennek	a	körforgásnak	mely	elemei	találhatók	meg	az	
1–6-os versekben?

•	 Hogyan	nyilvánul	meg	ez	a	körforgás	Hélamán	
könyvének korábbi fejezeteiben?

•	 Szerintetek	miért	felejtik	el	egyesek	az	Urat	akkor,	
amikor áldásokat kapnak Tőle?

Olvassátok	el	Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentését	és	
Harold B.	Lee	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	
282. oldalán!

•	 Miért	válhat	olyan	nehéz	próbatétellé	a	luxus	és	a	
gyarapodás?

Oszd	meg	Ezra	Taft	Benson	elnök	második	kijelentését	
a	tanulói	kézikönyv	282–283.	oldalán,	valamint	Joe J.	
Christensen	elder	kijelentését	a	279.	oldalon!

•	 Miért	olyan	pusztító	a	kevélység?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
a	Hélamán	12:7–19-et,	és	keressenek	példákat	Isten	
nagyságára! Elegendő idő eltelte után kérd meg őket, 
hogy osszák meg, amit találtak!

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	elkerülni	a	kevélységet	az,	
ha	emlékezetben	tartjuk	Isten	nagyságát?	Mit	tehe-
tünk még azért, hogy alázatosak legyünk, ne pe-
dig kevélyek?

Osztályként olvassátok fel a Hélamán 12:20–26-ot!

•	 Milyen	bizonyítékokat	láttok	ezekben	a	versekben	
arra, hogy az Úr nem akarja, hogy „ki le[gyünk] 
vágva a szín[e] elől”?

•	 Milyen	tekintetben	segítenek	ezek	a	versek	megérteni,	
hogy mit kell tennünk a szabadulás elnyeréséért?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	emlékezetben	tartsuk	az	
Urat, amikor áldásokat kapunk Tőle?

Tegyél bizonyságot azokról az áldásokról, amelyeket 
akkor ad nekünk az Úr, ha bűnbánatot tartunk és 
jót teszünk!

Hélamán 12:23–24. A bűnbánat és a 
jócselekedetek meghívják Isten kegyelmét
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 
12:23–24-et!

•	 Szerintetek	mit	jelent	a	„kegyelemért	kegyelmet”	
kifejezés?

Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, kérd 
meg őket, hogy lapozzák fel a szentíráskalauzt, és néz-
zék meg a kegyelem szó jelentését! Azután kérd meg 
őket, hogy olvassák el a 2 Nefi 10:24-et és 25:23-at, 
valamint az Alma 24:11-et, és készítsenek keresztutalást 
ezen versek és a Hélamán 12:23–24 között!

•	 Milyen	kifejezések	írják	le	a	2 Nefi	10:24-ben	és	
25:23-ban, valamint az Alma 24:11-ben az Úr ke-
gyelmének elnyerésére irányuló törekvéseinket? (A 
válaszok	között	lehet	a	„béküljetek	meg	Isten	akara-
tával”, a „higgyenek Krisztusban” és a „minden, amit 
megtehettünk”.)

Ha a tanulók nem említik meg a következő tantételt, 
akkor elmagyarázhatod: a „kegyelemért kegyelmet” ki-
fejezés cserére utal. Amikor például mások szolgálatára, 
bűnbánatra és jó cselekedetek megtételére törekszünk, 
az Úr erőfeszítéseinkért cserébe lelki erőt és lehetősé-
get ad nekünk a fejlődésre (lásd T&Sz 93:12, 20). A „ke-
gyelemért kegyelmet” ezenkívül fejlődési folyamatot ír 
le. Minden olyan kegyelemért, amelyet megkapunk és 
arra érdemesen használunk, másik kegyelmet kapunk, 
miközben a tökéletesség felé haladunk.

Utalj	David A.	Bednar	elder	magyarázatára	a	tanu-
lói kézikönyv 283–284. oldalán! Gene R. Cook elder 
magyarázatát is felolvashatod, a tanulói kézikönyv 284. 
oldaláról! Ezeket a kijelentéseket a mellékelt DVD C  
D  is tartalmazza.

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	ezen	a	héten	szakítsanak	időt	
annak leírására, hogyan adott kegyelmet életükbe az 
Úr, miközben betartották a parancsolatait!
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38. fejezet

Bevezetés
A lámánita prófétáról, Sámuelről jól tudjuk, milyen cso-
dálatos védelmet élvezett, amikor a Zarahemla városát 
körülvevő fal tetejéről prédikált. Konkrét próféciákat és 
jeleket kapcsolt a Szabadító születéséhez és halálához. 
Sámuelhez hasonlóan, aki figyelmeztette a nefitákat, 
hogy	készüljenek	fel	Jézus	Krisztus	születésére,	az	
utolsó napi próféták segítenek nekünk felkészülni a 
Szabadító második eljövetelére. Segíthetsz a tanulók-
nak felismerni, hogyan állíthatók párhuzamba Sámuel 
üzenetével az utolsó napi próféták üzenetei, és időn-
ként hogyan kerül párhuzamba az, ahogyan a nefiták 
Sámuelre reagáltak, és az, ahogyan a világ az utolsó 
napi prófétákra reagál. Kérd meg a tanulókat, hogy kö-
vessék azok példáját, akik hittek Sámuel szavainak és a 
hit, a bűnbánat és a szívbéli változás áldásait élvezték!

Néhány tan és tantétel
•	 A	próféták	figyelmeztetnek	minket,	hogy	tartsunk	

bűnbánatot (lásd Hélamán 13).

•	 A	próféták	tanúbizonyságot	tesznek	Krisztus	eljöve-
teléről, és megtanítják nekünk, hogyan készüljünk 
fel erre (lásd Hélamán 14).

•	 A	valódi	megtérés	élethossziglan	tartó	hithűségben	
nyilvánul	meg	(lásd	Hélamán	15:7–16).

•	 Ha	az	emberek	megkeményítik	a	szívüket,	akkor	
megengedik Sátánnak, hogy „markában tart[sa]” a 
szívüket (lásd Hélamán 16:13–25).

Javaslatok a tanításhoz
Hélamán 13. A próféták figyelmeztetnek minket, 
hogy tartsunk bűnbánatot
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan 
alkalomra, amikor figyelmeztették őket (vagy ismerő-
seiket) valamilyen veszélyre, és később kiderült, hogy 
azért voltak biztonságban, mert hallgattak a figyelmez-
tetésre! (A figyelmeztetésre példa lehet egy orvosságos 
üvegen található veszély jelzés figyelembe vétele, egy 
kresz tábla utasításának a követése, egy szülő vagy ba-
rát óvatosságra szólításának megszívlelése stb.) Olvasd 
fel a következő kijelentést Dallin H. Oaks eldertől a 
Tizenkét Apostol Kvórumából:

38. fejezet
Hélamán 13–16

„Az általános konferencián az általános felhatal-
mazott a beszédét – melyre a Lélek hatása alatt 
készült fel, hogy továbbvigye az Úr munkáját – 
nem azért mondja el, hogy élvezzük azt. Azért 
mondja el, hogy inspiráljon, tanítson, állásfogla-
lásra késztessen vagy megdorgáljon. Azért mondja 
el, hogy az Úr Lelkének hatása alatt hallgassuk, 
annak szándékával, hogy a hallgató a beszédből 
és a Lélektől megtudja, mi a tennivalója” (“The 
Dedication of a Lifetime” [Church Educational 
System fireside for young adults, May 1, 2005], 
1, ldsces .org; kiemelés az eredetiben).

Olvassátok el a tanulókkal a Tan és a szövetségek 
1:4–5-öt!

•	 Hogyan	adja	nekünk	az	Úr	az	e	versekben	említett	
figyelmeztetéseket?

Az Úr elsősorban próféták szavain keresztül figyelmez-
teti népét. A lámánita Sámuel az Úr által küldött próféta 
volt, hogy figyelmeztesse a nefitákat: ha nem tartanak 
bűnbánatot, akkor el fognak pusztulni. Kérd meg a ta-
nulók egyik felét, hogy olvassák el a Hélamán 13:1–6-
ot, és nézzék meg, (1) hogyan fogadta Sámuel az Úr 
figyelmeztetését, és (2) mit kellett tennük az emberek-
nek a figyelmeztetés megszívleléséért! A többi tanuló 
olvassa	el	a	Hélamán	13:7–11-et,	és	nézzék	meg,	(1)	mit	
veszítenek és szenvednek el az emberek, ha nem tarta-
nak bűnbánatot, és (2) mi történik akkor, ha megszív-
lelik a figyelmeztetést! Miután a tanulóknak elegendő 
idejük volt az olvasásra, kérd meg őket, hogy párokat 
alkotva beszéljék meg, mit találtak! Azután adj nekik 
lehetőséget, hogy az osztály egészével is megosszák az 
elképzeléseiket! Miközben a tanulók megosztják a meg-
figyeléseiket, ezeket röviden összefoglalhatod a táblán.

Szórj kavicsokat a padlóra, de hagyj egy keskeny, jól 
kivehető ösvényt, amelyen végigsétálhat valaki anél-
kül, hogy a kavicsokra lépne! Kérj meg két tanulót, 
hogy jöjjenek ki, és kösd be a szemüket! Kérd meg 
őket, hogy forduljanak körbe párszor, elveszítve ezzel 
az irány érzéküket! Azután mondd meg nekik, hogy 
vegyék le a cipőiket! Kérdezd meg az egyik bekö-
tött szemű tanulótól, hogy rábízná-e magát a másik 
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Hélamán 13–16

bekötött szemű tanulóra, hogy ő vezesse végig az ös-
vényen.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 
13:29-et! Azután kérd meg a bekötött szemű tanu-
lókat, hogy vegyék le a kendőt, és menjenek vissza 
a  helyükre!

•	 Életünkben	mit	jelképezhetnek	a kavicsok?

•	 Milyen	„vak	vezetők”	vannak,	akikre	rábízzák	magu-
kat az emberek?

•	 Mikor	fordult	elő	veletek	az,	hogy	valaki	biztonságos	
úton vezetett benneteket?

Kérd meg a tanulók egyik felét, hogy tanulmányozzák 
magukban	a	Hélamán	13:17–23-at!	Kérd	meg	őket,	
hogy nézzék meg, milyen veszélyeket rejt a gazdagság, 
és milyen utasításokat kell követnünk e veszélyek elke-
rüléséhez! Kérd meg őket, hogy beszéljék meg, hogyan 
lehet valakire hatással az, ha helytelenül törekszik 
gazdagságra vagy rosszul használja azt!

A többi tanulót kérd meg, hogy tanulmányozzák maguk-
ban	a	Hélamán	13:24–29,	valamint	a	2 Nefi	9:28-at   ! 
Kérd meg őket, hogy vizsgálják meg, milyen érveléssel 
utasították el az emberek Sámuel napjaiban a prófétákat!

Adj lehetőséget a tanulóknak, hogy az osztály egészé-
vel is megosszák a gondolataikat!

E beszélgetés részeként segíthetsz a tanulóknak alkal-
mazni Sámuelnek a Hélamán 13:24–29-ben található 
szavait. Ha így döntesz, akkor mutass rá, hogy bár 
minket nem terhel a próféták kiűzésének vagy megö-
lésének vétke, Sámuel figyelmeztetését néhány szem-
pontból azért magunkra is vonatkoztathatjuk.

•	 Milyen	konkrét	dolgok	megtételét	tanácsolja	nekünk	
az egyház jelenlegi elnöke? Milyen konkrét dolgok 
elkerülésére figyelmeztet minket?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el maguk-
ban azon, ők mit válaszolnának a következő kérdé-
sekre:

•	 Mit	tettél	azért,	hogy	megfogadd	az	élő	próféta	
tanácsait és figyelmeztetéseit? Milyen áldásokban 
részesültél, miközben követted a tanácsait? Miben 
fejlődhetnél?

Hélamán 13:38. A bűnbánat halogatása 
boldogtalansághoz vezet
Írd fel a táblára a következő szentírást: „Elmúlt az ara
tás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg” 
( Jeremiás 8:20).

•	 Mit	jelent	ez	a	kijelentés?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Hélamán 
13:38-at!

•	 Mit	tanítanak	ezek	a	versek	a	bűnbánatról?

•	 Melyik	szentírás-memoriter	figyelmeztet	minket	arra,	
hogy ne halogassuk bűnbánatunk napját? (Ha a 
tanulók	nem	emlékeznek	az	Alma	34:32–34-re   , 
akkor hívd fel rá a figyelmüket!)

Oszd	meg	Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008),	az	
egyház 15. elnökének következő tanácsát, amelyben 
kiemelten szól azokhoz, akik pornográfia-függőséggel 
küszködnek. A versekhez kapcsolódó fontos kifejezé-
sek dőlt betűvel vannak szedve.

„Mindenki, aki e satu szorításába került, térdeljen 
le belső szobája magányában, és esedezzen az 
Úrhoz, hogy segítsen megszabadulnia e gonosz 
szörnyetegtől! Máskülönben ez a szörnyű folt rajta 
marad egész életén, sőt, magával viszi az örökkéva
lóságba is.	Jákób,	Nefi	fivére	ezt	tanította:	»És	lőn,	
hogy amikor minden ember elhagyta ezt az első  
halált az életre, mert halhatatlanok lettek, …akik 
igazlelkűek, még mindig igazlelkűek lesznek, és 
azok, akik tisztátalanok, még mindig tisztátalanok 
lesznek« (2 Nefi 9:15–16).

Joseph F.	Smith	elnök,	a	Szabadítónak	a	holtak	
lelkei között tett látogatásáról való látomásában azt 
látta, hogy az Úr »a gonoszokhoz… nem ment el, és 
az istentelenekhez és azokhoz, akik nem tartanak 
bűnbánatot, akik megrontották magukat, míg a test
ben voltak, nem emelte fel hangját« (T&Sz 138:20)” 
(Liahóna, 2004. nov. 62. kiemelés hozzáadva).

•	 Mit	tanított	Hinckley	elnök,	Jákób,	valamint	Joseph F.	
Smith elnök azokról az emberekről, akik nem bánják 
meg a bűneiket?
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38. fejezet

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Henry B.	Eyring	
elnöktől az Első Elnökségből! Olvasás előtt kérd 
meg a tanulókat, hogy figyeljék meg, mely két fontos 
indok hangzik el arra, hogy miért ne késlekedjünk a 
bűnbánattal:

„Akik e pillanatban épp komoly bűnben vannak, 
felmerülhet bennük valami ehhez hasonló gondo-
lat: »Nos, ha ilyen nehéz bűnbánatot tartani, akkor 
akár folytathatom is a bűnt. Később, ha szükségem 
lesz a bűnbocsánatra, majd egyszerre elintézem.

Ez nagy balgaság. Hadd mondjam el nektek, mi-
ért. Először is, a bűnbánatukat halogató emberek 
kifuthatnak az időből. Másodszor pedig, a több 
bűn miatt nagyobb gyötrelemben lesz részük, 
nem pedig boldogságban, melyet remélnek, de 
mégsem találnak meg benne. Ne felejtsétek el a 
lámánita Sámuel figyelmeztetését! [lásd Hélamán 
13:38]” (To Draw Closer to God: A Collection of 
Discourses	[1997], 65).

Adj időt a tanulóknak a következő kérdések  
átgondolására:

•	 Melyek	a	bűnbánat	halogatásának	veszélyei?

•	 Milyen	áldásokat	tapasztalhatunk	meg,	ha	engedel-
mesek vagyunk, és ha azonnal bűnbánatot tartunk, 
amikor bűnt követünk el?

Hélamán 14. A próféták tanúbizonyságot 
tesznek Krisztus eljöveteléről, és megtanítják 
nekünk, hogyan készüljünk fel rá
Hélamán 14 azon részeit, amelyek Sámuelnek Krisz-
tus halálára vonatkozó próféciáira vonatkoznak, e 
kézikönyv 40. fejezetének tanítási ötlete fedi le. Elol-
vashatod azt a tanítási ötletet, és eldöntheted, vajon itt 
használd-e fel.

A	tanulók	keressék	meg	a	tanulói	kézikönyvben	a	287.	
oldalon található táblázatot! Az osztály létszámától füg-
gően oszd őket párokra vagy kis csoportokra! Olvassák 
el a táblázatban felsorolt azon szentírásokat, amelyek 
a Szabadító születéséről és haláláról szólnak, valamint 
azt, amit Sámuel tanított a Krisztus eljövetelére való 
felkészülésről! A tanulók keresztutalásokat készíthetnek 

a Hélamán 14 e versei, valamint a Hélamán 16 és a 
3 Nefi 1, 2, 8 és 23 között. A táblázat áttekintése után 
megkérheted őket, hogy beszéljék meg a következő 
kérdéseket:

•	 A	Hélamán	14:12–13	szerint	mit	mondott	Sámuel	a	
népnek,	mit	tegyenek,	hogy	felkészüljenek	Jézus	
Krisztus születésére, vagyis első eljövetelére?

•	 Mit	tanítottak	és	tanítanak	nekünk	az	egyházi	
vezetők	a	Jézus	Krisztus	második	eljövetelére	való	
felkészülésről?

Hélamán 14:15–19. Jézus Krisztus megvált 
minket a fizikai és a lelki haláltól
Kérdezd meg a tanulóktól:

•	 A	halál	mely	két	fajtáját	tapasztaljuk	meg	mind-
annyian? (A fizikai halált és a lelki halált.)

•	 Vajon	Jézus	Krisztus	engesztelése	az	egész	emberi-
séget feltétel nélkül megváltja attól a fizikai haláltól, 
amelyet	Ádám	bukása	hozott	el	a	világba?	(Igen.	
Lásd	1 Korinthusbeliek	15:20–22   .)

A tanulók olvassák el magukban a Hélamán 
14:15–19-et, és keressék ki, hol utal Sámuel két lelki 
halálra! Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Sámuel 
által megnevezett első lelki halál az, amikor eljöttünk 
Isten	jelenlétéből,	ezzel	elszakadva	Tőle!	Sámuel	ezt	
a lelki halált nevezte „az első halál[nak]” (Hélamán 
14:16). A fizikai halálhoz hasonlóan ez az első lelki 
halál is a bukás eredményeként ér minden embert (lásd 
Hélamán 14:16). Amikor erre a földre jövünk, elhagyuk 
Isten	jelenlétét.	Ezt	a	lelki	halált	feltétel	nélkül	legyőzte	
Jézus	Krisztus	engesztelése	–	mindenki	visszavitetik	
Isten	jelenlétébe,	hogy	megítéltessen	(lásd	Hélamán	
14:17;	lásd	még	2 Nefi	2:9–10;	9:15,	22,	38;	Alma	
11:43–44).

A második lelki halál alkalmával az emberek „kivá-
gatnak, ami az igazlelkűséghez tartozó dolgokat illeti” 
(Hélamán 14:18). Erre a lelki halálra saját bűneink 
eredményeként	kerül	sor.	Jézus	Krisztus	engesztelése	
feltételesen győzte le ezt a halált – ha megbánjuk a 
bűneinket és részesülünk a szabadulás szertartásaiban, 
akkor	Isten	jelenlétében	maradhatunk,	miután	megítél-
tek minket.
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Hélamán 13–16

Hélamán 15:7–16. A valódi megtérés 
élethossziglan tartó hithűségben nyilvánul meg
Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzák maguk-
ban	a	Hélamán	15:7–9-et,	és	azonosítsák	be	a	megtérés	
folyamatának elemeit! Miután adtál nekik két vagy há-
rom percet az olvasásra és a gondolkozásra, kérd meg 
őket, hogy osszák meg, mit találtak! Írd fel a táblára az 
osztály tagjainak gondolatait! Ha szükséges, kérd meg 
őket, hogy beszéljék meg a következő kérdéseket:

•	 A	7.	vers	szerint	mire	vezet	a	szentírások	őszinte	
tanulmányozása és a szentírásokba vetett hit?

•	 Mennyire	volt	őszinte	és	tartós	a	lámániták	változása?	
(Lásd 9. vers.)

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban gondolják át a 
következő kérdéseket:

•	 Mit	tehetsz,	ami	segíteni	fog	neked	a	„szívbéli	válto-
zás” megtapasztalásában?

•	 Gondolkozz	el	a	9.	versen,	amely	vonatkozhat	az	
életedre! Vannak olyan „harci fegyverei[d]”, amelye-
ket el kellene temetned?

•	 Hogyan	növelhetnéd	meg	annyira	a	hitedet,	hogy	
„fél[j] bűnt elkövetni”?

Kérd meg az osztály egyik tagját, hogy olvassa fel a 
Hélamán 15:10–16-ot!

•	 Mit	ígért	az	Úr	a	megtért	lámániták	leszármazot-
tait illetően?

•	 Miért	ígérte	meg	az	Úr	a	lámánitáknak,	hogy	népük	
nem	fog	elpusztulni?	(Lásd	Hélamán	15:14–17.)

Hélamán 16:13–25. Ha az emberek 
megkeményítik a szívüket, akkor megengedik 
Sátánnak, hogy „markában tart[sa] a szívüket
Kérd meg a tanulókat, hogy csukják be a szentírásaikat! 
Azután kérd meg az egyik tanulót, hogy nyissa ki a 
szentírásait, és olvassa fel a Hélamán 16:13–14-et, míg 
a többiek hallgatják! Kérdezd meg az osztálytól, hogy 
szerintük mi történik a következő versben!

•	 Szerintetek	ma	hogyan	reagálnának	az	emberek	a	
próféta üzenetére, ha angyalokat és más hatalmas 
jeleket látnának?

Kérd meg azt a tanulót, akinél nyitva vannak a szentí-
rások, hogy olvassa fel a 15. vers első szavát! Kérdezd 
meg a tanulóktól, hogy szerintük mi következik a 
mindazonáltal szó után! Ha válaszoltak, olvasd fel 
velük a 15. verset!

•	 Hogyan	jellemeznétek	valakit,	akinek	kemény	
a szíve?

•	 A	22–23.	vers	szerint	milyen	hatással	volt	a	nefitákra	
a kemény szívük?

•	 Mi	az,	ami	nektek	segít	megakadályozni,	hogy	Sátán	
markában tartsa a szíveteket?

Olvassátok el a tanulókkal közösen a 3 Nefi 9:20-at!

•	 Miben	különbözik	az,	akinek	„megtört”	a	szíve,	attól,	
akinek kemény a szíve?

•	 Milyen	áldások	érik	azokat,	akiknek	megtört	a	szí-
vük és töredelmes a lelkük?

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	Szentlélek	befolyása	ellen-
állni Sátán hatásainak?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg gondolataikat 
arról, hogy miként tehetünk szert alázatos szívre és 
élvezhetjük nap mint nap a Lélek befolyását!

Hélamán 16:16–21. A kevélyek nem hajlandók 
követni a prófétát
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Hélamán 
16:16–21-et, és keressék meg, milyen mentségeket hoz-
tak fel a hamislelkűek arra, hogy nem hisznek Sámuel 
próféciáiban! Miután a tanulóknak volt pár percük a 
versek tanulmányozására, kérd meg őket, hogy osszák 
meg, mit találtak! Válaszaikat sorold fel a táblán!

•	 Ezen	érvek	mely	változatai	élnek	még	ma	is	a	pró-
féta ellen?

•	 Honnan	tudhatjuk,	ha	a	személyes	életünkben	kezd-
jük elutasítani a próféta szavait?

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a 
szövetségek 21:4–5-öt!

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	„teljes	türelemmel	és	hittel”	
fogadjuk a próféta szavát?

Olvasd fel a következő kijelentést Russell M. Nelson 
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:
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38. fejezet

„Tapasztalatom szerint ha a próféták kijelentései 
után elkezdünk a kérdőjelek helyett felkiáltójele-
ket tenni, és megtesszük, amit mondanak, áradni 
kezdenek	az	áldások”	(in	Lane	Johnson,	“Rus-
sell M. Nelson: A Study in Obedience,” Ensign, 
Aug. 1982, 24; kiemelés az eredeti szerint).

•	 Mit	jelent	kérdőjelek	helyett	felkiáltójeleket	tenni	a	
próféta tanácsához?
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3 Nefi 1–7

Bevezetés
Sok párhuzam vonható a Krisztus amerikai megjelenését 
megelőző időszak, valamint a második eljövetelét meg-
előző időszak között. Például az Úr Amerikába történő 
eljövetelét megelőzően egyre nagyobb volt a gonoszság, 
azonban sokan hűek maradtak. Te és tanulóid ott lehet-
tek azok között, akik akkor is hűek maradnak, amikor 
az Úr második eljövetele előtt egyre nagyobb lesz a go-
noszság. Miközben a tanulók beazonosítják e fejezetek 
azon körülményeit és eseményeit, amelyek párhuzamba 
állíthatók az utolsó napok körülményeivel és eseményei-
vel, jobban felkészülhetnek arra, hogy hűen éljenek.

Néhány tan és tantétel
•	 Jelek	és	csodák	jutalmazzák	a	hűeket	és	hirdetik	a	

Szabadító eljövetelét (lásd 3 Nefi 1:4–23).

•	 Jézus	Krisztus	tanítványai	a	Szabadító	tanításai	sze-
rint élnek (lásd 3 Nefi 5:13–15).

•	 A	teljes	megtérés	tesz	minket	képessé	a	mindvégig	
kitartásra	(lásd	3 Nefi	6–7).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 1–7. A nefita történelem sok mindenben 
párhuzamba állítható napjainkkal
Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Ezra	Taft	Benson	
elnök kijelentését a tanulói kézikönyv 292. oldalán! A 
tanulók	olvassák	el	a	3 Nefi	1–7-es	fejezeteinek	fej-
léceit, és keressenek hasonlóságokat a mai időkkel! 
Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak! 
A beszélgetés során segíts a tanulóknak észrevenni, 
milyen intenzív ellenállást fejtett ki Sátán a Szabadító 
eljövetele	előtt!	Magyarázd	el,	hogy	a	3 Nefi	1–7	tanul-
mányozása és az abban rejlő tantételek alkalmazása 
által megérthetjük a Szabadító nefiták közé történő 
eljövetelének jeleit, és felkészülhetünk a második 
 eljövetelére!

3 Nefi 1:4–23. Jelek és csodák jutalmazzák a 
hűeket és hirdetik a Szabadító eljövetelét
Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg olyan 
szentírásbeli személyeket, akik hitük révén nagy csodá-
kat tapasztaltak meg!

•	 Hogyan	erősíthet	meg	egy	csoda	valakit,	
aki  hűséges?

39. fejezet
3 Nefi 1–7

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 1:4–9-et!

•	 Bár	a	nép	között	sok	nagy	jel	és	csoda	történt,	mégis	
milyen indokokat hoztak fel a gonoszok az igazlel-
kűek üldözésére?

•	 Miért	van	az,	hogy	a	jelek	általában	nem	győzik	meg	
a gonoszokat arról, hogy megváltozzanak? (Lásd 
T&Sz	63:7–11.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
3 Nefi 1:10–14-et!

•	 Mit	mondott	a	Szabadító,	mit	fog	megmutatni	eljö-
vetelével a világnak? (Lásd 13–14. vers. Megmutatja, 
hogy minden olyan dolgot beteljesít, amit a próféták 
mondtak, és minden olyan dolgot is, amelyet a világ 
megalapítása óta felfedett.)

•	 Hogyan	erősíti	meg	a	hitet	a	prófécia	beteljesedése?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 1:15–21-et!

•	 Szerintetek	akik	nem	voltak	hívők,	azok	először	
miért félelemmel, nem pedig hittel reagáltak?

•	 A	Szabadító	születésének	jelei	világosságot	árasz-
tottak a mennyből a földre. Miért helyénvaló jel a 
világosság	Jézus	Krisztus	e	világra	való	eljövetelére?

•	 Hogyan	hoz	világosságot	az	emberek	életébe	a	Sza-
badítóba vetett hit?

Olvassátok el a 3 Nefi 1:22–23-at!

•	 Mi	hozott	békességet	az	országba	a	Szabadító	szüle-
tésének jeleit követően?

Kérd fel a tanulókat, hogy olvassák el újra a 3 Nefi 1:8-at!

•	 Mit	tanít	ez	a	vers	arról,	hogy	miként	keressünk	nap-
jainkban jeleket?

•	 Szerintetek	mit	jelent	„állhatatosan vár[ni]”?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	az	állhatatos	várakozás	
felkészülni	Jézus	Krisztus	második	eljövetelére?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy nem tudnak 
állhatatosan várakozni, ha nem tudják vagy nem értik, 
hogy	mi	az,	amire	várnak!	Biztasd	őket,	hogy	a	szentí-
rások	tanulmányozása	során	továbbra	is	keressék	Jézus	
 Krisztus második eljövetelének próféciáit, és figyeljenek 
jól oda a 3 Nefiben feljegyzett eseményekre, amelyek 
mintát mutatnak az utolsó napokra!
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39. fejezet

Olvassátok el és beszéljétek meg a 3 Nefi 1:4–9-et! 
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan 
reagálnának, ha ma hasonló dologgal fenyegetnék az 
utolsó napi szenteket! Kérd meg őket, hogy gondolják 
át magukban a következő kérdéseket:

•	 Te	hű maradnál?

•	 Voltak	olyan	élményeid,	amelyek	meg	tudnának	
erősíteni téged, miközben arra törekszel, hogy 
hű  maradj?

3 Nefi 3. Az igazlelkűeknek nem kell félniük 
attól, hogy mit tehetnek a gonoszok
A 3 Nefi 3 tanítása előtt összefoglalhatod a 3 Nefi 1 
utolsó részének és a 3 Nefi 2 egészének eseményeit, a 
következőképpen:

Miután az emberek látták a Szabadító születésének 
csodálatos jeleit, Sátán „hazugságokat kezdett terjesz-
teni a nép között”, azonban „a nép nagyobb része 
hitt és megtért az Úrhoz” (3 Nefi 1:22). Néhány éven 
belül azonban a nép nagy része, különösen „a felnö-
vekvő nemzedék” tagjai közül sokan „egyre kevésbé és 
kevésbé csodálkoztak egy-egy égi jelen vagy csodán 
olyannyira, hogy kezdett megkeményedni a szívük, és 
elvakulni az elméjük, és kételkedni kezdtek mindab-
ban, amit hallottak és láttak” (3 Nefi 1:30; 2:1). „Nefi 
népének gonoszsága, és a sok viszálykodás és széthú-
zások miatt, a Gadianton rablók sok előnyt szereztek 
velük szemben” (3 Nefi 2:18).

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át Giddiánhi La-
koneusznak írt levelét a 3 Nefi 3:1–10-ben! Kérd meg 
őket, hogy nézzék meg, mit írt Giddiánhi, amivel meg 
akarta ijeszteni vagy félemlíteni Lakoneuszt!

•	 Ma	hogyan	használ	hasonló	stratégiákat Sátán?

•	 A	11–12.	vers	szerint	hogyan	reagált	Lakoneusz	a  
levélre?

Írd fel a táblára: Lakoneusz előkészületei és Mai pár
huzamok! Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a 
12–25. verseket, és keressék meg, milyen előkészülete-
ket tett Lakoneusz az embereivel azért, hogy biztonság-
ban legyenek! A tanulók írják fel a táblára a Lakoneusz 
előkészületei alá azt, amit találtak! A Mai párhuzamok 
alá pedig írják oda az ötleteiket arról, ahogyan ezek 

az előkészületek vonatkozhatnak a napjainkra! A tábla 
egyik lehetséges kinézete a válaszok leírása után:

Lakoneusz előkészületei Mai párhuzamok

Erőért	imádkozott Imádkozz	erőért!

Lakoneusz	bűnbánatra	
szólította	a	népet

Az	egyházi	vezetők	
bűnbánatra	szólítanak	
minket

Erős	erődítményeket	
épített

Alakíts	ki	erős	bizony-
ságot!

Egy	helyre	gyűjtötte	a	
népet

Gyűljünk	össze,	hogy	
erősek	legyünk;	gyűljünk	
össze	a	sabbat	napján!

Az	ország	közepére	
mentek

Kerüld	a	veszélyes	
közeget!

Készleteket	gyűjtött	a	
népnek

Készülj	fel	evilági	dolgok	
terén!

3 Nefi 5:13–15. Jézus Krisztus tanítványai a 
Szabadító tanításai szerint élnek
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 5:13-at!

Írd fel a táblára: Krisztus tanítványa!

•	 E	versek	szerint	mi	a	szerepköre	Krisztus	tanítványá-
nak? Mi hogyan tehetünk eleget ennek a szerepkörnek?

Miközben a tanulók erről a kérdésről beszélgetnek, 
kérd meg őket, hogy nézzék meg a tanulói kézikönyv 
295.	oldalát!	Válaszaikat	felírhatod	a	táblára.	( Jegyezd	
meg, hogy a tanítvány olyan valaki, aki követ valakit 
[lásd T&Sz 41:5]. Azonban amikor Mormon tanítvány-
ként utal magára, ezzel talán azt is jelzi, hogy veze-
tőként apostoli felhatalmazással járó elhívást kapott, 
akárcsak a tizenkét nefita tanítvány a 3 Nefi 12:1-ben. 
3 Nefi 5:13-ban Mormon kijelenti, hogy felhatalmazást 
kapott az Úr szavának kijelentésére a nép között.)

•	 A	3 Nefi	5:14–15	szerint	mi	motiválta	és	irányította	
Mormont a munkájában?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy mi is kaphatunk 
tanítványságra szólító elhívást – kérd meg őket, hogy 
olvassák el a Tan és a szövetségek 4:3–5-öt!
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3 Nefi 1–7

•	 Mire	van	szükség	ahhoz,	hogy	„el	[legyünk]	hívva	a	
munkára”, vagyis hogy tanítványok legyünk?

•	 Mi	tesz	minket	alkalmassá	a munkára?

Kérj megy néhány tanulót, hogy osszák meg azzal kap-
csolatos érzéseiket vagy bizonyságukat, hogy mit jelent 
számukra Krisztus tanítványának lenni!

3 Nefi 6–7. A teljes megtérés tesz minket képessé 
a mindvégig kitartásra
Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel Richard G. 
Scott elder kijelentését a tanulói kézikönyv 298. 
 oldalán! (Ezt a kijelentést a kézikönyvhöz mellékelt 
DVD A  is tartalmazza. Ha használod a DVD-t, nézd 
meg előre a filmrészletet, hogy a megfelelő helyeken 
megállítva a lejátszást szüneteket tudjatok tartani a 
beszélgetésekhez!)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el (vagy hallgas-
sák meg) az idézet első három bekezdését! Olvasás 
előtt kérd meg a tanulókat, hogy keressenek válaszokat 
a következő kérdésekre:

•	 Miben	különböznek	azok,	akik	megtértek,	és	azok,	
akik nem?

•	 Miben	különbözik	a	megtérés	attól,	hogy	tanúbi-
zonyságot kapunk az igazságról?

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	a	3 Nefi	6–7	tanulmányo-
zása és megbeszélése során tartsák észben az ezekre a 
kérdésekre adott válaszaikat!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 5:1–3-at! 
Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak olyan sza-
vakat, melyek jellemzést adnak a nefitákról az adott 

versekben említett időszakban. Azután kérj meg egy 
tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	3 Nefi	7:7–8-at,	amely	el-
mondja, milyen állapotok uralkodtak a nép között hat 
évvel később! Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak 
olyan szavakat, amelyek a hat évvel későbbi nefitákat 
jellemzik! Írd fel a táblára:

Semmi	nem	volt,	ami	meggátolhatta	volna	a	
boldogulás[ukat],	csakis	az, ha…

(Lásd	3 Nefi	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30.)

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át ezeket a ver-
seket, és keressenek olyan szavakat és kifejezéseket, 
amelyekből kiderül, hogy mi hátráltatta a nép lelki 
fejlődését! A válaszaikat írd fel a táblára. Segíts nekik 
meglátni, hogy bár ezek az emberek valamikor hittek, 
hamislelkű cselekedeteik révén elfelejtették a bizonysá-
gukat, és visszatértek a gonoszsághoz.

Térjetek vissza Richard G. Scott elder kijelentésére a 
tanulói kézikönyvben vagy a DVD-n! Kérd meg a tanu-
lókat, hogy olvassák el (vagy hallgassák meg) az utolsó 
bekezdést! A tanulók nevezzék meg a teljes megtérés 
elengedhetetlen elemeit, amelyek megvédik őket attól, 
hogy áldozatul essenek a hitet elpusztító társadalmi 
hatásoknak!

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	mélyítsék	el	életükben	a	
megtérésüket	–	gyakoroljanak	Jézus	Krisztusba	vetett	
hitet, tartsanak bűnbánatot és legyenek következetesen 
engedelmesek!	Befejezésül	bizonyságot	tehetsz	arról,	
hogyan hoztak áldásokat életedbe ezek a tantételek.
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Bevezetés
Jézus	Krisztusnak	az	ősi	Amerikában	való	megjele-
nése	bizonyítja,	hogy	Isten	eleget	tesz	az	ígéreteinek,	
valamint	hogy	Jézus	Krisztus	feltámadása	valóság.	
Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
azt mondta:

„A Fiú szólt, és velőig ható hangon egyszerűen azt 
mondta:	»Én	Jézus	Krisztus	vagyok,	az,	akiről	a	próféták	
bizonyságot tettek, hogy el fog jönni a világra.« [3 Nefi 
11:10.]

Ez a megjelenés és ez a kijelentés áll a Mormon könyve 
történetének gyújtópontjában, ez a mindenek felett 
álló pillanat…

Mindenki róla beszélt, róla énekelt, róla álmodott és 
az ő megjelenéséért imádkozott – és most valóban 
megjelent. Az volt minden idők legnagyszerűbb napja!” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon	[1997], 250–51).

E szentírásrész tanulmányozása során a tanulók látni 
fogják, hogy a próféták kijelentései beteljesedtek. 
Másokon keresztül megtapasztalhatják a Szabadító 
látogatását	a	Bőség	földje	népénél,	és	növekedhet	a	
bizonyságuk	Jézus	Krisztus	feltámadásáról.

Néhány tan és tantétel
•	 Istennek	a	prófétáin	keresztül	közölt	minden	próféci-

ája be fog teljesedni (lásd 3 Nefi 8).

•	 Az	Úr	mindazokat	befogadja,	akik	megtört	szívvel	
és töredelmes lélekkel jönnek Őhozzá (lásd 3 Nefi 
9:13–22).

•	 Jézus	Krisztus	amerikai	megjelenése	bizonyságot	tesz	
tevékeny szolgálatáról és feltámadásának valóságáról 
(lásd	3 Nefi	11:1–17).

•	 Krisztus	tana	magában	foglalja	a	hitet,	a	bűnbánatot,	
a keresztelkedést és a Szentlélek ajándékát (lásd 
3 Nefi 11:31–41).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 8. Istennek a prófétáin keresztül közölt 
minden próféciája be fog teljesedni
Mielőtt rátérnétek a 3 Nefi 8-ban a pusztítások rész-
leteire, mutass rá, hogy a lámánita Sámuel prófétált 
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arról, hogy milyen pusztításokra kerül sor Amerikában 
a Szabadító jeruzsálemi halála idején. Megnézetheted 
a tanulókkal, milyen fontosságot tulajdonított Mormon 
e próféciák beteljesedésének lejegyzésére (lásd 3 Nefi 
10:14), és maga az Úr is milyen hangsúlyt fektetett a 
próféciák	beteljesedésére,	amikor	azt	mondta:	„Betelje-
sedtek a jövetelemről szóló szentírások” (3 Nefi 9:16).

Vessék össze a tanulók a 3 Nefi 8:3-at a 3 Nefi 8:4-gyel!

•	 Szerintetek	miért	engedték	egyesek,	hogy	„nagy	két-
kedések és szóváltások” váltsák fel a korábbi „nagy 
buzgóság[ot]”, amivel a jelet várták?

•	 Ez	hogyan	vonatkozhat ránk?

Megjegyzés: Ha a 38. fejezetben részletesen beszéltetek 
a lámánita Sámuel próféciáiról, akkor ebben a leckében 
elég, ha röviden érinted a témát.

A tanulók alkossanak három-négy tanulóból álló cso-
portokat! Írd fel a táblára:

Sámuel próféciái Beteljesedés

Hélamán	14:20–27 3 Nefi	8:5–23

Kérd meg a csoportokat, hogy olvassák el a Hélamán 
14:20–27-et,	és	keressék	meg	a	lámánita	Sámuel	pró-
féciáit Krisztus haláláról! Azután kérd meg őket, hogy 
olvassák el a 3 Nefi 8:5–23-at, és nézzék meg, hogyan 
teljesedtek	be	ezek	a	próféciák!	Javasolhatod,	hogy	a	
tanulók készítsenek a szentírásaik margóján kereszt-
utalást e két rész között. Kérd meg a tanulókat, hogy 
nézzék meg, hány év telt el a próféciák kijelentése és 
beteljesedése között (mintegy 40 év)!

Miután a tanulóknak elég idejük volt a szentírásrészek 
összehasonlítására, kérd meg az egyes csoportokat, 
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hogy írjanak le egy vagy két olyan tantételt, amelyet 
ezekből az eseményekből tanultak! Kérd meg a csopor-
tokat, hogy osszák meg, amit leírtak!

Segíts a tanulóknak a szentírásrészek alkalmazható-
ságának felfedezésében! Ehhez tedd fel a következő 
kérdéseket:

•	 Utolsó	napi	szentekként	milyen	próféciákban	hi-
szünk, amelyeket mások elutasítanak? (A válaszokat 
sorold fel a táblán! A válaszok között lehetnek az 
evangélium	utolsó	napi	visszaállításáról,	az	Új	Jeru-
zsálem felépítéséről, az Ádám-ondi-Ámánnál történő 
gyülekezésről, valamint az evangélium egész világon 
való prédikálásáról szóló próféciák.)

•	 Szerintetek	miért	utasítják	el	némelyek	ezeket	a	
próféciákat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a T&Sz 
1:38-at   ! Tegyél bizonyságot róla, hogy a szentírá-
sokban található minden prófécia és az utolsó napi 
próféták minden szava be fog teljesedni!

Foglald össze ezt a tevékenységet a következő kérdé-
sek feltevésével:

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	felkészülni	a	második	eljö-
vetelre az, ha olvasunk ezekről a tapasztalatokról?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	erős	maradjon	a	hitünk,	
míg a próféciák beteljesedésére várunk?

3 Nefi 9:5–12. Isten felelősségre fogja vonni a 
gonoszokat
Az emberek időnként megkérdőjelezik, hogy vajon 
Isten	emlékezetben	tartja-e	azokat	a	szörnyűsége-
ket, amelyeket a gonoszok mérnek az igazlelkűekre. 
Például amikor Noé király elrendelte Abinádi elégeté-
sét	(lásd	Móziás	17),	vagy	amikor	a	prófétákat	halálra	
kövezték	(lásd	3 Nefi	7:19),	az	emberek	talán	elvárták	
volna,	hogy	Isten	azonnal	megbüntesse	a	gonoszokat.	
Isten	felelősségre	vonja	a	gonoszokat	a	tetteikért,	azon-
ban ezt a saját idejében és a saját módján teszi. Kérd 
meg a tanulókat, hogy fussák át a 3 Nefi 9:5–12-t, és 
keressék meg azokat a részeket, amelyek a gonoszok 
pusztulásáról szólnak!

•	 Hogyan	igazolta	az	Úr	a	próféták szavait?

3 Nefi 9:13–22. Az Úr mindazokat befogadja, 
akik megtört szívvel és töredelmes lélekkel 
jönnek Őhozzá
Kérd meg a tanulókat, képzeljék el, hogy ők is ott van-
nak abban a csoportban, akik a 3 Nefi 9-ben hallják a 
Szabadító hangját! Azután kérd meg őket, hogy olvas-
sák el magukban a 13–22. verseket! Nézzék meg, hány-
szor hívta az Úr az embereket, hogy jöjjenek Őhozzá!

•	 Mit	tanulhatunk	abból,	hogy	az	Úr	többször	is	megis-
mételte ezt a hívást?

•	 Nézzétek	át	a	3 Nefi	9:14-et!	Ti	mikor	éreztétek,	hogy	
az Úr kinyújtja felétek irgalmas karját?

•	 Hogyan	áldott	meg	benneteket	az	Úr,	amikor	
Őhozzá jöttetek?

Magyarázd	el:	Jézus	Krisztus	nagyon	világossá	tette,	
hogy az állatáldozatokkal fel kell hagyni, és hogy köve-
tői „megtört szívet és töredelmes lelket” ajánljanak fel 
neki áldozatként (lásd 3 Nefi 9:19–20).

Mielőtt beszélnétek a megtört szív és a töredelmes 
lélek áldozatáról, röviden áttekinthetitek az állatáldoza-
tok célját és azt, hogy miért mondta a Szabadító, hogy 
„egyetlen [állat] áldozatotokat és égő felajánlásotokat 
sem fogom elfogadni” (3 Nefi 9:19). Magyarázd el, 
hogy Mózes törvénye követelte meg az állatáldozatok 
felajánlását! Ezek a felajánlások az engesztelés jelképei 
és árnyékképei voltak (lásd Mózes 5:5–8; lásd még 
2 Nefi	25:24).	Jézus	Krisztus	engesztelése	után	már	
nem volt szükség állatáldozatra. Amulek már évekkel 
korábban tanította ezt az igazságot, és megmondta, 
hogy	Isten	Bárányának	kiontott	vére	lesz	a	„nagy	és	
utolsó áldozat”, amely „végtelen és örökkévaló” lesz 
(Alma 34:10). Azt mondta: „Szükséges, hogy… vége 
legyen a vérontásnak; akkor töltetik majd be Mózes 
törvénye” (Alma 34:13). Az igazlelkűek számítottak rá, 
hogy	miután	Isten	Fia	felajánlotta	a	vérét,	vége	lesz	az	
állatáldozatoknak.

•	 A	3 Nefi	9:19–20	szerint	milyen	áldozatot	követel	
tőlünk az Úr? (Lásd még Omni 1:26.)

•	 Szerintetek	mit	jelent	„megtört	szív[et]	és	töredelmes	
[lelket]” ajánlani áldozatként?

Miközben a tanulók ezekről a kérdésekről beszélget-
nek, elolvastathatod velük D. Todd Christofferson elder 
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kijelentését a tanulói kézikönyv 302. oldalán. Ezt a kije-
lentést a mellékelt DVD A  is tartalmazza. Kérd meg a 
tanulókat, hogy gondolják át, mit tehetnek azért, hogy 
még teljesebb mértékben „megtört szív[et] és töredel-
mes	[lelket]”	ajánljanak	fel	Istennek.	Javasolhatod,	hogy	
a tanulók írják le a gondolataikat.

•	 Hogyan	ajánlhatjuk	fel	még	teljesebb	mértékben	ezt	
az áldozatot az Úrnak?

Utalj vissza a tanulóknak a 3 Nefi 9:20-ra!

•	 Mit	ígér	nekünk	az	Úr	cserébe	azért,	ha	megtört	
szívet és töredelmes lelket ajánlunk fel?

Fejezd be ezzel a gondolattal Neal A. Maxwell (1926–
2004) eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Testvérek,	amikor	akaratotokat	alárendelitek	Isten-
nek, akkor az egyetlen olyan dolgot adjátok neki, 
amelyet valóban neki tudtok adni. Ne várjatok túl 
sokáig, hogy megtaláljátok az oltárt, vagy hogy rá-
helyezzétek saját akaratotok ajándékát!” (Liahóna, 
2004. máj. 46.; kiemelés az eredeti szerint).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan ren-
delhetik	alá	akaratukat Istennek!

3 Nefi 11:1–17. Jézus Krisztus amerikai 
megjelenése bizonyságot tesz tevékeny 
szolgálatáról és feltámadásának valóságáról
Nagyobb áhítatot teremthetsz a Szabadító amerikai 
látogatásának megbeszéléséhez azzal, ha megkéred az 
osztályt, hogy énekeljék el vagy olvassák el a „Tudom, 
hogy jó Megváltóm él” (Himnuszok,	78.	sz.),	a	„Hiszek	
Krisztusban” (Himnuszok,	76.	sz.),	vagy	valamely	má-
sik kedvenc himnuszukat a Szabadítóról.

Kérd meg a tanulókat, hogy míg felolvasod a 3 Nefi 
11:1–17-et,	képzeljék	el,	hogy	ott	vannak	azok	között,	
akik	találkoznak	Jézus	Krisztussal	az	amerikai	földré-
szen! Azután tegyél fel néhányat – vagy akár mindet – a 
következő kérdések közül:

•	 Hogyan	reagáltak	az	emberek	a	Szabadító	 
megjelenésére?

•	 Milyen	gondolatok	és	érzések	támadtak	bennetek,	
miközben ezt a beszámolót hallgattátok?

•	 Szerintetek	ti	hogyan	éreztetek	volna,	ha	ott	lette-
tek volna?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel újra a 3 Nefi 
11:11-et, majd egy másikat, hogy olvassa fel a T&Sz 
19:16–19-et   !

•	 Mit	mondott	a	Szabadító	a	szenvedéséről?

•	 Hogyan	mutathatjuk	ki,	hogy	nagyra	értékeljük	a	
Szabadító értünk való szenvedését?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel újra a 3 Nefi 
11:14–15-öt!

•	 Milyen	meglátásokat	nyerünk	ezekből	a	versekből	a	
Szabadító küldetésének hatóköréről? Mit tanulhatunk 
a Szabadító egyének iránti törődéséről?

Magyarázd el, hogy bár még nem részesültünk ab-
ban az élményben, hogy személyesen megérintsük a 
Szabadító kezeit és lábait, érezhetjük az Ő valóságát 
és személyes bizonyságot tehetünk Őróla! Kérj meg 
tanulókat,	hogy	osszák	meg	bizonyságukat	Jézus	
Krisztusról! Tegyél bizonyságot arról, hogy napjainkban 
milyen szerepet játszik a Szabadító tevékeny szolgálata 
az életünkben, valamint feltámadásának valóságáról!

3 Nefi 11:29. „A viszálykodás lelke… az ördögtől 
[való]”
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
11:29-et   !	Biztathatod	őket,	hogy	jelöljék	meg	ezt	a	
részt és szakítsanak időt a memorizálására.

•	 Milyen	helyzetekben	fordul	elő	nagy	valószínűséggel	
életünkben a viszálykodás?

•	 Tapasztalataitok	szerint	mi	segít	legyőzni	a	
 viszálykodást?

Megoszthatod a Thomas S. Monson elnök által elmesélt 
történetet a tanulói kézikönyv 305. oldaláról.

•	 Milyen	veszélyeket	rejt	az,	ha	engedjük,	hogy	a	
viszálykodás és a veszekedések akadálytalanul és 
megoldatlanul folyjanak?

3 Nefi 11:31–41. Krisztus tana magában foglalja 
a hitet, a bűnbánatot, a keresztelkedést és a 
Szentlélek ajándékát
Kérj meg egy tanulót, hogy mondja fel a negyedik hit-
tételt! Mialatt felmondja, írd fel a táblára:
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	1.	Jézus	Krisztusba	vetett hit

	2.	Bűnbánat

	3.	Keresztelés

	4.	A	Szentlélek ajándéka

Mondd el a tanulóknak, hogy a Szabadító ezeket a 
tantételeket és szertartásokat hangsúlyozta ki, amikor 
azt tanította, amit Ő úgy nevezett: „az én tanom” (3 Nefi 
11:31–32, 39). Írd fel a táblára a felsorolás fölé: Krisz
tus tana! A tanulók olvassák el a 3 Nefi 11:31–41-et, és 
keressék meg a Szabadító tanát!

•	 A	3 Nefi	11:39–41	szerint	mit	ígér	nekünk	a	Szaba-
dító, ha az Ő tanára építünk?

A tanulók fussák át a 3 Nefi 11:21–28-at, és számolják 
meg, hányszor használja a Szabadító ezekben a versek-
ben a keresztel vagy a keresztelés szót (kilencszer)!

•	 Miért	kellett	a	keresztelésről	tanítani	az	embereket?	
(Lásd 3 Nefi 11:28.)

•	 Milyen	kérdéseket	válaszolnak	meg	ezek	a	versek	a	
keresztelésről?

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy miért fontos 
folyamatosan növelnünk a Szabadítóba vetett hitün-
ket, megbánnunk a bűneinket, és úrvacsoravétel által 
megújítanunk a keresztelkedési szövetségeinket, hogy 
ezáltal befogadhassuk a Szentlelket és életünket az 
evangélium biztos alapjára építhessük!
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Bevezetés
Ez a szentírásrész tartalmazza azt a beszédet, amelyet a 
feltámadt	Krisztus	mondott	a	népnek	a	Bőség	földjén.	
Ez	a	beszéd,	amely	nagyon	hasonlít	a	Máté	5–7-ben	fel-
jegyzett hegyi beszédhez, olyan tantételeket tartalmaz, 
amelyek megmutatják, hogyan kövessük a Szabadí-
tót és érjük el a következő életben a tökéletességet. 
Harold B.	Lee	elnök	(1899–1975),	az	egyház	11.	elnöke	
azt tanította, hogy ebben a beszédben „a Mester vala-
melyest megjelenítette előttünk saját jellemét, amely 
tökéletes volt, …és ennek megtételével modellt állított 
saját életünkhöz” (Az egyház elnökeinek tanításai:  
Harold B. Lee [2000]. 199–200.).

E kézikönyv legtöbb fejezetéhez hasonlóan ez a fejezet 
is több anyagot tartalmaz, mint amennyit egy óra alatt 
át tudtok beszélni. Válaszd ki azokat a tanítási ötleteket, 
amelyek leginkább megfelelnek a tanulóid  
szükségleteinek!

Néhány tan és tantétel
•	 A	boldogmondások	irányvonalakat	adnak	a	boldog-

ság elnyeréséhez (lásd 3 Nefi 12:1–12).

•	 Jézus	Krisztus	a	Törvényhozó	(lásd	3 Nefi	12:17–47).

•	 Megfelelő	indítékokkal	kell	az	evangélium	szerint	
élnünk (lásd 3 Nefi 13:1–6, 16–18).

•	 Jézus	Krisztus	követői	meghallják	és	megteszik,	amit	
mond (lásd 3 Nefi 14).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 12:1–12. A boldogmondások 
irányvonalakat adnak a boldogság elnyeréséhez
Magyarázd el, hogy a 3 Nefi 12:3–12 (és Máté 5:3–12) 
tanításait gyakran nevezik boldogmondásoknak. Kérd 
meg a tanulókat, hogy lapozzanak a tanulói kézikönyv 
308. oldalára, és olvassák el a 3 Nefi 12:3–12 szöveg-
magyarázatának első bekezdését! Kérd meg őket, hogy 
nézzék meg a boldogmondások szó jelentését! Kérdezd 
meg tőlük, szerintük miért kezdődik a boldogmondá-
sok mindegyike az áldottak szóval!

Adj időt a tanulóknak, hogy csendben megvizsgálják 
a	3 Nefi	12:3–12-t!	Javasold,	hogy	e	versekhez	néz-
zék meg a tanulói kézikönyv meglátásait! Kérd meg 
őket, hogy sorolják fel ezekből a versekből azokat a 
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tulajdonságokat vagy helyzeteket, amelyek boldogsá-
got eredményezhetnek! Azután oszd a tanulókat kis 
csoportokra, és osszák meg egymással a meglátásaikat, 
valamint beszéljék meg, hogyan irányíthatják életün-
ket ezek a tulajdonságok és helyzetek! A csoportokból 
egy-egy tanuló foglalja össze az osztály egészének a 
csoportjuk meglátásait! Sorold fel a táblán a tanulók 
ötleteit!	Megoszthatod	Harold B.	Lee	elnök	azon	meg-
látását, mely szerint négy boldogmondás a személyes 
életünkről	és	Istennel	való	kapcsolatunkról	szól,	négy	
pedig a másokkal való kapcsolatunkról (lásd Decisions 
for Successful Living, 54–62).

A tanulók olvassák fel a 3 Nefi 12:3–12 szövegmagyará-
zatának második bekezdését (a tanulói kézikönyv 308. 
oldaláról)!

•	 Hogyan	épít	minden	egyes	boldogmondás	az	azt	
megelőzőre?

3 Nefi 12:13–16. Legyünk mi „a földnek sója” és 
más emberek „világossága”!
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 12:13-at! 
Mutass meg egy sótartót! Kérd meg a tanulókat, hogy 
hasonlítsák össze azt, amire a sót használjuk, azzal, 
amilyen hatással mások életére lehetnek az utolsó 
napi szentek!

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és 
a szövetségek 101:39-et! Hívd fel a tanulók figyelmét a 
szövetségek megkötése és a közötti kapcsolatra, hogy 
legyünk „a földnek sója”! Mutass rá, hogy a só nemcsak 
ízletesebbé teszi az ételt, de képes azt is megakadá-
lyozni, hogy megromoljon.

•	 Ha	betartjuk	az	Úrral	kötött	szövetségeinket,	azzal	
hogyan segíthetünk abban, hogy mások ne „romolja-
nak meg” lelki értelemben?

Olvasd fel Carlos E. Asay elder kijelentését a tanulói 
kézikönyv 310. oldalán (a mellékelt DVD A  is tartal-
mazza). Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit 
kell tenniük „ízük” megőrzéséért?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 12:14-et! 
Tegyél ki egy elem- vagy más lámpát! Kérdezd meg a 
tanulóktól, milyen szempontból lehet mások számára 
világosság az utolsó napi szentek élete!
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Miután a tanulók válaszoltak, tegyél az asztalra egy zseb-
lámpát vagy meggyújtatlan gyertyát (ne felejtsd el, hogy 
egyházi épületben nem szabad meggyújtani) úgy, hogy 
az felfelé nézzen! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel 
a 3 Nefi 12:15-öt! A zseblámpára vagy a meggyújtatlan 
gyertyára boríts rá valamit, például egy dobozt!

•	 Végül	mi	történik	a	gyertya	lángjával,	ha	a	gyertyát	
letakarjuk?

•	 Hogyan	rejthetjük	el	szándékosan	vagy	akaratlanul	a	
világosságunkat?

Olvassátok el a 3 Nefi 12:16-ot!

•	 Miként	engedhetjük	meg	világosságunk	ragyogását,	
anélkül, hogy kevélyek lennénk? (Lásd még 3 Nefi 
18:24.)

3 Nefi 12:17–47. Jézus Krisztus a Törvényhozó
Óra előtt készíts elő öt különböző papírlapot! Az egyes 
papírlapokra írj fel egyet-egyet a következő szentírás-
utalásokból és kérdésekből:

 1. 3 Nefi 12:21–26. Hogyan kapcsolódik bántó tettek-
hez a harag?

	2.	3 Nefi	12:27–30.	Hogyan	kapcsolódnak	tetteinkhez	a	
gondolataink?

	3.	3 Nefi	12:33–37.	Ezekben	a	versekben	a	Szabadító	
arra tanít, hogy mindig tartsuk be a szavunkat. Ho-
gyan tisztíthatja meg életét a tisztességtelenségtől az, 
aki tisztességtelen?

 4. 3 Nefi 12:38–42. Milyen következményei lehetnek 
annak, ha valaki bosszút áll valaki más bántó szavai-
ért vagy tetteiért?

 5. 3 Nefi 12:43–46. Milyen hatással van ránk az, ha 
rossz érzések vannak bennünk mások iránt?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 12:19-et!

•	 Ki	adta	Mózes	törvényét?

Írd fel a táblára: Jézus Krisztus a Törvényhozó!

Magyarázd	el,	hogy	a	3 Nefi	12:21–47-ben	a	Szabadító	
megemlíti Mózes törvénye hagyományos értelmezésé-
nek elemeit, majd egy magasabb törvényre tanít! Segíts 
a tanulóknak meglátni, hogy amikor ezekben a versek-
ben a „hallottátok, hogy megmondták a régiek”, vagy 
a „meg van írva” kifejezéseket használja, akkor Mózes 

törvényének régi értelmezését mutatja be. Amikor vi-
szont így szól: „Ám én azt mondom nektek”, akkor egy 
magasabb törvényről kezd el beszélni.

Oszd öt csoportra az osztályt! Mindegyik csoportnak 
adj oda egyet az óra előtt elkészített papírlapokból 
(lásd ennek a tanítási ötletenek az elejét)! Kérd meg 
őket, hogy olvassák el együtt a szentírást, és beszéljék 
meg a hozzá kapcsolódó kérdést! Néhányhoz további 
segítség található a tanulói kézikönyv 310–311. oldalán. 
Kérd meg az egyes csoportokat, hogy készüljenek egy 
osztály előtti bemutatóra, amelyben:

 1. Felolvassák a szentírást.

	2.	Összefoglalják	Mózes	törvényének	e	részben	sze-
replő értelmezését.

 3. Megválaszolják a papíron található kérdést.

	4.	Javaslatot	tesznek	arra,	mit	kell	tennünk	életünkben	
azért, hogy a magasabb törvényt kövessük.

(A 43. verssel kapcsolatban jegyezd meg, hogy az 
Ószövetség sehol nem jegyez fel olyan törvényt Mózes-
től, amely feljogosítja az embert, hogy szeresse fele-
barátját, de gyűlölje ellenségét. Ez valószínűleg olyan 
elképzelés,	amely	Mózes	napjai	után	férkőzött	be	Izráel	
házába, majd elfogadták a Mózes törvényéhez kapcso-
lódó filozófia részeként.)

3 Nefi 12:48. Tökéletessé válhatunk
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 12:48-at!

•	 Hogyan	tudjuk	betartani	ezt	a	parancsolatot?	(To-
vábbi	meglátásokért	hívd	fel	a	tanulók	figyelmét	Ja-
mes E. Faust elnök kijelentésére a tanulói kézikönyv 
313. oldalán!)

Kérj meg egy tanulót, hogy jöjjön ki az osztály elé! Ma-
gyarázd el, hogy a következő személtetésben az osztály 
előtt lévő terület, ahol most a tanuló áll, azt jelképezi, 
ahol most tart a tökéletesség elérésére irányuló erőfe-
szítéseiben, az osztály hátsó fala pedig a tökéletességet 
jelképezi! Kérd meg a tanulót, hogy tegyen egy lépést 
az osztályterem hátsó része felé!

•	 Elérte	a	tökéletességet?

•	 Vajon	kárba	vesző	lépés	volt,	mert	nem	juttatta	el	őt	
a tökéletességhez?

•	 Hogyan	fogja	elérni	valaha	is	a	tökéletességet?
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Segíts a tanulóknak megérteni, hogy ha el akarjuk érni 
végső célunkat, a tökéletességet, akkor lépésről lépére 
kell haladnunk! Ennek összefoglalásaként olvasd fel a 
következő	kijelentést	Joseph	Smith	prófétától:

„Amikor létrát másztok, az alján kell kezdenetek, 
és lépésről lépésre kell felfelé haladnotok, míg 
el nem éritek a tetejét; így van ez az evangélium 
tantételeivel is – az elsővel kell kezdeni, és to-
vábbhaladni mindaddig, amíg meg nem tanuljátok 
a felmagasztosulás összes tantételét. Az azonban 
jóval a fátyol átlépése után fog megtörténni, hogy 
mindet megtanuljátok” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith	[2007]. 281.).

Ha úgy érzed, hogy a tanulóknak további biztatásra 
van szükségük a Szabadító tökéletességre szólító pa-
rancsa vonatkozásában, megkérheted őket, hogy olvas-
sák el Spencer W. Kimball elnök kijelentését a tanulói 
kézikönyv 313. oldalán.

Mielőtt befejezitek ezt a beszélgetést, segíts a tanulók-
nak megérteni, hogy a tökéletesség eléréséhez hitet kell 
gyakorolnunk	Jézus	Krisztusban	és	az	Őáltala	hozott	
engesztelésben, és Őhozzá kell jönnünk! Még ha meg 
is teszünk mindent, ami tőlünk telik, erőfeszítéseink az 
engesztelés hatalma nélkül nem lesznek elegendőek. 
Amikor megosztod ezt az igazságot, elolvastathatod a 
tanulókkal a Moróni 10:32–33-at és a Tan és a szövet-
ségek	76:50–53,	69–70-et.	Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	
írják	körül,	milyen	kapcsolatban	áll	egymással	Isten	
kegyelme és az, hogy elérjük-e a tökéletesség célját!

3 Nefi 13:1–6, 16–18. Megfelelő indítékokkal 
kell az evangélium szerint élnünk
Írd fel a táblára az alábbi szentírás-utalásokat:

3 Nefi	13:1–4

3 Nefi	13:5–6

3 Nefi	13:16–18

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
ezeket a szentírás-utalásokat, és készüljenek fel arra, 

hogy beszéljenek a jelentésükről (elmagyarázhatod 
nekik, hogy az alamizsna szó adományokra utal, pél-
dául a szegények megsegítésére felajánlott pénzre vagy 
ételre). Minden verscsoporttal kapcsolatban tedd fel a 
következő kérdéseket:

•	 Mire	figyelmeztetett	a	Szabadító	azzal	kapcsolatban,	
ahogyan alamizsnát adunk (vagy ahogyan imádko-
zunk, illetve ahogyan böjtölünk)?

•	 Milyen	példái	vannak	a	szegények	helyénvaló	meg-
segítésének (vagy az imádkozás, illetve a böjtölés 
helyénvaló módjának)?

Ha úgy érzed, hogy a tanulóknak további beszélgetésre 
van szükségük a parancsolatok megfelelő indítékokkal 
való betartásáról, megkérheted őket, hogy olvassák el a 
Moróni	7:6–9-et,	valamint	Dallin H.	Oaks	elder	kijelen-
tését a tanulói kézikönyv 394–395. oldalán.

3 Nefi 13:7–13. A Szabadító megtanította 
nekünk, hogyan imádkozzunk
Nézzétek át a Szabadító tanácsát az imáról – kérj meg 
tanulókat, hogy egymást versenként váltva olvassák 
fel	a	3 Nefi	13:7–13-at!	Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	az	
egyes versek elolvasása után saját szavaikkal mondják 
el az adott versben található tantételt vagy tantétele-
ket! Azután kérdezd meg, hogy szeretne-e még valaki 
további meglátásokat vagy személyes tapasztalatokat 
fűzni az adott vershez!

3 Nefi 13:19–24. „Senki sem szolgálhat két 
mestert”
Írd fel a táblára a következő kijelentést Marion G. Rom-
ney	elnöktől	(1897–1988)	az	Első	Elnökségből	(idézve	
“The Price of Peace,” Ensign, Oct. 1983, 6):

„Vannak,	akik	úgy	próbálják	meg	szolgálni	az	Urat,		
hogy	közben	ne	sértsék	meg	az	ördögöt.”	

Marion G. Romney

•	 Szerintetek	mit	jelent	ez	a	kijelentés?

•	 Miben	hasonlít	ez	a	kijelentés	a	3 Nefi	13:24-hez?

Oszd	meg	James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	következő	
tanácsát:
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„Sokan próbálunk ma két mestert szolgáni – az 
Urat és saját önző érdekeinket – úgy, hogy köz-
ben	ne	sértsük	meg	az	ördögöt.	Isten,	a	mi	Örök-
kévaló Atyánk hatása arra bizat, arra kér minket 
és azt sugalmazza nekünk, hogy Őt kövessük. 
Ezzel szemben Sátán hatalma arra biztat, hogy 
ne	higgyünk,	és	hagyjuk	figyelmen	kívül	Isten	
parancsolatait

[Marion G.] Romney elder [azt tanította]: »A [ha-
landó ember] döntéseinek ’mindent vagy semmit’ 
következményei vannak. Nem menekülhet el az 
egymással szemben álló hatalmak befolyásától. 
Mindenképp vezeti őt az egyik, vagy a másik. 
Istentől	kapott	szabad	önrendelkezése	hatalmat	
és lehetőséget ad neki a választásra. Azonban vá-
lasztania kell. És nem teheti meg, hogy egyszerre 
mindkettőt szolgálja«” (“Serving the Lord and 
Resisting the Devil,” Ensign, Sept. 1995, 2, 4; lásd 
még Conference Report, Oct. 1962, 94).

3 Nefi 13:25–34. „Először Isten királyságát és az 
ő igazlelkűségét” kell keresnünk
Magyarázd el, hogy a Szabadító a 3 Nefi 13:25–34-ben 
tizenkét nefita tanítványának adott utasításokat, akik-
nek minden idejüket az egyházi szolgálatnak kellett 
szentelniük, a 3 Nefi 13:33-at azonban minden egyház-
tag alkalmazhatja az életében.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 13:33-at!

•	Mit	jelent	ez	számotokra?	(Biztass	egynél	több	
válaszadásra!)

3 Nefi 14. Jézus Krisztus követői meghallják és 
megteszik, amit mond
Egyik kezedben tarts egy követ, a másikban pedig 
homokot! Engedd, hogy a homok leperegjen az uj-
jaid közt!

•	 E	két	anyag	közül	inkább	melyikre	építenétek	há-
zat? Miért?

Rövid megbeszélés után kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa	fel	a	3 Nefi	14:24–27-et!

•	 A	Szabadító	szerint	milyen	két	dolgot	teszünk	meg	
akkor, ha bölcsek vagyunk?

•	 Miért	van	mindkettőre	szükségünk	ahhoz,	hogy	örök	
életet nyerjünk?

Írd fel a táblára:

A Szabadító ezt mondta a 3 Nefi 14-ben:

1–2.	vers
3–5.	vers
6.	vers
7–11.	vers
12.	vers
13–14.	vers
15–20.	vers
21–23.	vers

Utasítsd a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
táblára felírt nyolc szentírásrész mindegyikét! Mondd 
el nekik, hogy mindegyik részben tanácsol valamit a 
Szabadító egy bizonyos igazlelkű viselkedésformá-
ról. Miután volt idejük a részek tanulmányozására, 
kérd meg őket, hogy mondják meg, milyen igazlelkű 
viselkedésformákat	követel	meg	Jézus	az	Őt	követők-
től! (1–2. vers: igazlelkű ítélkezés; 3–5. vers: inkább a 
saját hibáinkra összpontosítsunk, ne mások hibáira; 
6.	vers:	mutassunk	tiszteletet	az	iránt,	ami	szent;	7–11.	
vers: keressünk személyes kinyilatkoztatást kérdéseink 
megválaszolására; 12. vers: bánjunk úgy másokkal, 
ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak; 13–14. vers: 
válasszuk az örök élethez vezető evangéliumi ösvényt; 
15–20. vers: kövessünk igaz prófétákat; 21–23. vers: 
tegyük	Isten	akaratát!)

Oszd	nyolc	csoportra	az	osztályt!	Bízd	meg	az	egyes	cso-
portokat, hogy készítsenek rövid előadást a fent felsorolt 
igazlelkű viselkedésmódok valamelyikéről! Az előadások 
ne tartsanak tovább két-három percnél! Az egyes előadá-
sokban benne lehetnek a következő dolgok:

 1. Az igazlelkű viselkedésmód megnevezése.

 2. Az alapművek valamelyikéből idézett szentírás, 
amely segít nekünk az adott igazlelkű viselkedés 
alaposabb megértésében.

 3. Napjainkból hozott példa az adott igazlelkű viselke-
désmód fontosságára, valamint annak életünkben 
játszott szerepére.
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 4. Személyes bizonyság az adott igazlelkű viselkedés-
ről, valamint annak áldásairól, ha életünk részévé 
tesszük azt.

Amikor a csoportok előadják, amivel készültek, sorold 
fel a táblán az igazlelkű viselkedésmódokat! Ha nem 
praktikus a táblára írni ezeket, akkor készíts az óra 
előtt posztert és a tedd ki a tanításnak ezen a pontján!

Kérd meg a tanulókat, hogy magukban mindannyian 
válasszanak ki egy igazlelkű viselkedésmódot, amelyre 
összpontosítani	fognak!	Időt	adhatsz	a	tanulóknak	arra,	
hogy a jegyzetfüzetükbe vagy egy papírra feljegyezzék 
gondolataikat és a fejlődésükkel kapcsolatos céljaikat.

Az előző tanítási ötlet áttekintéseként és a lecke 
egészének összefoglalásaként felolvashatjátok a 
Szabadító	beszédének	végét,	amely	a	3 Nefi	14:24–27-
ben található. Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy 
miért	fontos	biztos	alapra	építeni!	Biztasd	a	tanulókat,	
hogy fogadják meg a Szabadító tanácsát, és hallják 
és tegyék meg, amit mond (lásd 24. vers)! Arra is 
megkérheted	a	tanulókat,	hogy	énekeljék	el	az	„Isten	
gyermeke vagyok” kezdetű himnuszt (Himnuszok, 
189.), amely emlékezteti őket, hogy miért akarjuk 
követni az e beszédben álló tantételeket.

3 Nefi 14:6. Gonddal kell kezelni „azt, ami szent”
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy szerintük mit jelent 
a	3 Nefi	14:6-ban	található	szimbólum!	Javasold,	hogy	
készítsenek keresztutalást a 3 Nefi 14:6 és a Tan és a 
szövetségek 63:64 között! Magyarázd el, hogy az, „ami 
szent” (3 Nefi 14:6), bármi lehet, ami különleges lelki 
természetű dolog, például imára kapott válasz, papsági 
áldás, személyes kinyilatkoztatás, szent élmény stb.!

•	 Milyen	veszélyt	rejt	magában	az,	ha	olyanokkal	be-
szélgetünk szent élményekről, akik nem tudják vagy 
nem akarják megérteni azokat?

•	 Hogyan	vonatkozhat	szent	élmények	megosztására	a	
Tan és a szövetségek 63:64-ban rejlő tanács?

3 Nefi 14:12. Az aranyszabály
Olvassátok el a 3 Nefi 14:12-t, amelyet aranyszabály-
ként ismerünk!

•	 Hogyan	tükrözi	az	aranyszabály	a	Szabadító	beszé-
dének más tantételeit?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan alkal-
makról, amikor hasznukra vált ez a tantétel!



167

3 Nefi 15–17

Bevezetés
Amikor a Szabadító Nefi népét tanította, így utalt ma-
gára: „a törvény és a világosság” (3 Nefi 15:9), valamint 
népének	„pásztor[a]”	(lásd	3 Nefi	15:17,	21;	16:3).	Ezek	
a megnevezések jobban megértetik velünk a Szabadí-
tónak a nefiták közötti szolgálatát. Mindig is ő volt „a 
törvény” és „a világosság”, azonban az izráeliták nem 
voltak hajlandóak a törvény teljessége szerint élni, ezért 
mindaddig alacsonyabb törvény szerint kellett élniük, 
amíg készen nem álltak arra, hogy az igaz világosság-
hoz jöjjenek, „amely minden embert megvilágosít” 
(T&Sz	93:2).	Az	amerikai	földrészen	Jézus	Krisztus,	
a	Jó	Pásztor,	tanította	„más	juhai”	(3 Nefi	15:17)	egy	
részét, és arra biztatta őket, hogy kövessék Őt, az igazi 
világosság forrását.

Ez a szentírásrész szívbe markoló lelki élménnyel zárul, 
amelyben	a	Bőség	földjén	lévő	nefitáknak	volt	részük.	
Csodálatos alkalom ez arra, hogy bizonyságot tegyél 
Jézus	Krisztus	irántunk	érzett	szeretetéről.	Biztathatod	
a tanulókat, hogy elmélkedjenek és imádkozzanak, 
ahogyan a Szabadító a nefitáknak is parancsolta, ami 
segíteni fog felkészülniük a Szabadító és tanításai 
alaposabb	megértésére.	A	3 Nefi	17	tanítási	ötleteinek	
megerősítéseként használhatod a Mormon könyve 
rövidfilmek „Teljes az örömöm” című, négy perces 
rövidfilmjét (cikkszám 54011).

Néhány tan és tantétel
•	 Jézus	Krisztus	adta	és	töltötte	be	Mózes	törvényét	

(lásd 3 Nefi 15:1–10).

•	 A	Szabadító	azt	mondta,	hogy	„más	juhai”	is	hallani	
fogják a hangját (lásd 3 Nefi 15:11–24; 16:1–6).

•	 Az	elmélkedés	és	az	imádkozás	segít	nekünk	megér-
teni	Jézus	Krisztus	szavait	(lásd	3 Nefi	17:1–4).

•	 A	Szabadító	könyörülettel	és	irgalommal	van	népe	
iránt	(lásd	3 Nefi	17:5–25).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 15:1–10. Jézus Krisztus adta és töltötte be 
Mózes törvényét
Mondd el a tanulóknak a következő szituációt: Képzeljé-
tek el, hogy olyan társadalomban éltek, ahol a törvények 
nagyon pontosan megszabják, hogyan cselekedjenek 
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az emberek! Aztán eljön az a nap, amikor az embere-
ket arra kérik, hogy új törvény szerint éljenek, amely 
kevésbé összpontosít az emberek által tett konkrét 
dolgokra, inkább az emberek tettei mögött meghúzódó 
szándékokra és a személyes felelősségükre fekteti a 
hangsúlyt.

•	 Milyen	hatással	lehet	ez	a	törvény	arra,	ahogyan	az	
emberek cselekednek?

•	 Mi	határozza	meg,	hogy	kudarcot	vallotok	vagy	
sikerrel jártok az új törvény szerinti életben?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 1:24–25-öt!

•	 Mely	törvényről	tudták	az	emberek,	hogy	egy	napon	
be fog teljesedni?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 15:1–10-et!

•	 E	versek	olvasásakor	mit	láttok	a	Szabadító	Mózes	
törvénye feletti felhatalmazásáról? (A tanulók vála-
szait sorold fel a táblán!)

•	 Szerintetek	mire	gondolt	Jézus	Krisztus,	amikor	azt	
mondta, hogy Ő „a törvény” és „a világosság”?

•	 A	Szabadító	azt	mondta:	„Tekintsetek	rám”	(3 Nefi	
15:9). Mit jelent ez számotokra? Milyen szempontból 
befolyásolja az Úr iránti szeretetünk azt, hogy miként 
tekintünk Őreá és hogyan követjük Őt?

3 Nefi 15:11–24; 16:1–6. A Szabadító azt mondta, 
hogy „más juhai” is hallani fogják a hangját
Állíts ki egy földgömböt vagy világtérképet! (Ha a 
tanulóknak megvan a hármas kiadás, akkor abban a 
könyv vége felé, az Egyháztörténeti kronológia, térké-
pek és fényképek részben van világtérkép is.) A tanulók 
keressék meg, hol voltak az Úr újszövetségi juhai! (A 
Szentföldön, a Közel-Keleten.) Kérj meg egy tanulót, 
hogy	olvassa	fel	a	János	10:11–16-ot!	Azután	a	tanulók	
készítsenek keresztutalást e versek és a 3 Nefi 15:16–20 
között! Kérd meg őket, hogy keressék meg azon „más 
juh[ok]”	körülbelüli	helyét,	akikről	a	János	10-ben	be-
szélt	Jézus	Krisztus!	(Figyelj	oda,	hogy	ne	menjetek	bele	
feltételezgetésekbe egy konkrét területtel kapcsolatban!)

•	 Mennyit	tudtak	a	zsidók	az	Úr	„más	juhai[ról]”?

•	 Miért	nem	mondott	el	többet	Jézus	a	zsidóknak	az	Ő	
„más juhai[ról]”? (Lásd 3 Nefi 15:18–20.)
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•	 Kik	azok	a	nemzsidók,	akikre	a	3 Nefi	15:22–23-ban	
utal a Szabadító?

Oszd meg a nemzsidók szó következő magyarázatát:

„A szentírások szóhasználatában számos jelentése 
van a nemzsidók	szónak.	Időnként	nem	izráe-
lita 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 és a Tan és a szövetségekben 
találhatók” (Kalauz a szentírásokhoz: Nemzsidók. 
scriptures .lds .org).

•	 A	22–23.	versek	szerint	a	nemzsidók	hogyan	hallják	
majd az Úr hangját? (Lásd még 1 Nefi 10:11.)

Olvassátok el a tanulókkal a 3 Nefi 16:1–3-at! Kérdezd 
meg tőlük, hogy van-e elképzelésük arról, kik lehetnek 
ezek a „más juh[ok]”?

Javasold,	hogy	a	tanulók	készítsenek	keresztutalást	a	
3 Nefi 16:1–3, valamint a 2 Nefi 10:22; a 29:12–14; és a 
3 Nefi	17:4 között!

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Bruce R.	McConkie	
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Nem látogattae meg Jézus őket [Izráel más 
törzseit], miután már szolgált a nefiták között? 
Válasz: De igen, természetesen, egy vagy több 
helyen is, ahogyan az céljainak megfelelt. Ugyan-
úgy összegyűjtötte őket, ahogyan a nefitákat is 
összegyűjtötte	a	Bőség	földjén,	hogy	hallhassák	a	
hangját, és érezhessék a szögek nyomait a kéz- és 
lábfejein. Ez nem is lehet kérdéses” (The Millen
nial Messiah: The Second Coming of the Son of 
Man [1982], 216; kiemelés az eredeti szerint).

3 Nefi 16:8–20. A Szabadító figyelmeztette az 
utolsó napokban élő embereket
Írd fel a táblára a következő kérdéseket:

Mi	hoz	csapásokat	a	nemzsidókra	és	Izráel	gyerme-
keire is?

Mi	történik	az	utolsó	napokban	azokkal,	akik	nem	
bánják	meg	a bűneiket?

Milyen	áldásokat	kapnak	azok,	akik	bűnbánatot tar-
tanak?

Oszd két fős csoportokra az osztályt! Mindenki nézze 
át a 3 Nefi 16:8–20-at, a párok egyik fele keressen a 
nemzsidóknak szóló figyelmeztetéseket és ígéreteket, 
másik	fele	pedig	Izráel	gyermekeinek	szóló	figyelmez-
tetéseket és ígéreteket! Kérd meg őket, hogy közösen 
dolgozva válaszolják meg a táblán lévő kérdéseket! 
Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy 
osszák meg az osztállyal, amit találtak!

3 Nefi 17:1–4. Az elmélkedés és az imádkozás 
segít nekünk megérteni Jézus Krisztus szavait
Kérd meg a tanulókat, hogy vizsgálják meg a 3 Nefi 
17:1–3-at!	Javasold,	hogy	jelöljék	meg	azokat	a	sza-
vakat, amelyek leírják, hogyan érthetjük meg az Úr 
szavait! Kérd meg őket, hogy mondják el a válaszaikat!

•	 Hogyan	vonatkozhatnak	ezek	a	versek	valakire,	aki	
felsőfokú hitoktatásra jár; úrvacsorai gyűlésen vesz 
részt; elmegy a templomba? Hogyan vonatkozhatnak 
a személyes szentírás-tanulmányozásra?

•	 Miért	van	szükség	elmélkedésre	az	evangélium	ala-
posabb megértéséhez?

3 Nefi 17:5–25. A Szabadító könyörülettel és 
irgalommal van népe iránt
Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	3 Nefi	17:5–15-
öt! Kérd meg a tanulókat, hogy mondják meg, milyen 
jellemvonásokat tanúsított az Úr, míg a nép között volt! 
Válaszaikat sorold fel a táblán! A válaszok között ott 
lehetnek a következők:

 1. Könyörületes (lásd 6. vers).

	2.	Irgalmas	(lásd	7.	vers).
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 3. Észreveszi a szükségleteinket (lásd 8. vers).

 4. Hatalommal bír (lásd 9. vers).

 5. Szereti a kisgyermekeket (lásd 11. vers).

 6. Gyűlöli a bűnt (lásd 14. vers).

	7.	Az	Atyához	imádkozott	(lásd	15.	vers).

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől:

„Az a legnagyobb, legáldottabb és legörömtelibb, 
akinek élete a legjobban megközelíti Krisztus 
példáját. Ennek semmi köze a földi gazdagság-
hoz, hatalomhoz vagy tekintélyhez. A nagyság, az 
áldottság, az örömteliség egyetlen igazi fokmérője 
az, hogy az illető élete mennyire közelíti meg a 
Mesterét,	Jézus	Krisztusét”	(“Jesus	Christ—Gifts	
and Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 2).

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa el a 16–25. ver-
seket, miközben a többi tanuló elgondolkozik az ott 
leírt szent eseményeken! Kérd meg a tanulókat, hogy 
képzeljék el, milyen lehetett ott lenni a Szabadító lá-
togatásakor! Azután a beszélgetés vezetésénél felhasz-
nálhatsz néhányat – vagy akár mindet – a következő 
kérdések közül:

•	 Szerintetek	milyen	érzés	lett	volna	az,	ha	tanúi	vagy-
tok ezeknek az eseményeknek?

•	 Milyen	hatással	lett	volna	ez rátok?

•	 Az	élmény	mely	része	tette	volna	rátok	a	legnagyobb	
benyomást? Miért?

A Szabadító kisgyermekek iránti szeretetének kihang-
súlyozásához kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 
Máté 19:13–14-et! 

•	 Mit	tanulhatunk	a	Szabadító	kisgyermekek	iránti	
viselkedéséből?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a gondolatai-
kat vagy érzéseiket erről a történetről!

Megoszthatod a kisgyermekek iránti szeretet napjaink-
ból vett példáját is, amelyet Eduardo Ayala elder mesélt 
a Hetvenektől:

„A gyermekek iránti szeretet egyik legnagyszerűbb 
megnyilvánulását akkor láttam, amikor cövekel-
nökként szolgáltam Chilében. Spencer W. Kimball 
elnök egy területi konferenciára Chilébe látogatott. 
Az egyház tagjai négy országból egy körülbelül 
tizenötezer férőhelyes stadionban gyűltek össze. 
Megkérdeztük Kimball elnököt, hogy mit szeretne 
csinálni a konferencia után. Könnyes szemmel 
válaszolta: »Szeretném látni a gyermekeket.« Az 
egyik papsági vezető a mikrofon segítségével be-
jelentette, hogy Kimball elnök szeretne kezet fogni 
a stadionban lévő minden egyes gyermekkel, vagy 
megáldani őket. Az emberek teljesen megdöb-
bentek – nagy csönd lett. Kimball elnök mintegy 
kétezer gyermeket üdvözölt egyesével, sírva fogott 
kezet velük, puszilta meg őket vagy tette kezeit a 
fejükre és áldotta meg őket. A gyermekek nagyon 
tisztelettudóak voltak, reá néztek és ők is sírtak. 
Kimball elnök azt mondta, még életében nem ér-
zett ilyen lelkiséget. Óriási jelentőségű pillanat volt 
ez	minden	ott	lévő	egyháztag	életében”	(in	Janet	
Peterson and Eduardo Ayala, “Friend to Friend,” 
Friend,	Mar.	1996, 6–7).



170

43. fejezet

Bevezetés
A 3 Nefi 18–19-ben a Szabadítónak az úrvacsorai imá-
ról, valamint a Szentlélek társaságáról szóló tanításait 
olvassuk. E tanítások figyelmes tanulmányozása révén a 
tanulók jobban meg fogják érteni, miért vesznek az úr-
vacsorából. Megtanulják, hogyan kerüljenek közelebb 
ima által Mennyei Atyjukhoz, és hogyan nyerjék el nap 
mint nap a Szentlélek társaságát.

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	érdemesen	veszünk	az	úrvacsorából,	az	lehetővé	

teszi számunkra a Szentlélek társaságát (lásd 3 Nefi 
18:1–14, 28–32).

•	 A	hittel	mondott	imák	véghezviszik	igazlelkű	vá-
gyainkat, és megakadályozzák, hogy Sátán megté-
vesszen minket (lásd 3 Nefi 18:15–21).

•	 Az	egyház	tagjai	mindenki	felé	nyújtsanak	baráti	
kezet (lásd 3 Nefi 18:22–32).

•	 A	Szentlélek	társasága	akkor	adatik	meg	nekünk,	ha	
vágyunk rá és érdemesek vagyunk rá (lásd 3 Nefi 
19:6–13, 20–21).

•	 Jézus	Krisztus	a	mi	Szószólónk	az	Atyánál	
(lásd 3 Nefi 19:15–23).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 18:1–14, 28–32. Ha érdemesen veszünk 
az úrvacsorából, az lehetővé teszi számunkra a 
Szentlélek társaságát
Olvassátok el a tanulókkal a 3 Nefi 18:1–14, 28–32-t! 
Kérd meg őket, hogy keressenek legalább öt fontos 
igazságot, amelyet az úrvacsorával kapcsolatban taní-
tott a Szabadító! Kérd meg a tanulókat, hogy osszák 
meg, milyen igazságokat találtak! Kérj meg egy tanulót, 
hogy írja fel ezeket az igazságokat a táblára!

James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnökségből	
kifejtette, hogy úrvacsoravételi érdemességünk szoro-
san összefügg a Szentlélek társaságának elnyerésével:
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„Mikor arra érdemesen veszünk a kenyérből és a 
vízből a Szabadító áldozata emlékére, bizonyságot 
teszünk	Istennek,	az	Atyának	arról,	hogy	Fia	nevét	
készek vagyunk magunkra venni, őreá mindenkor 
emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket ne-
künk adott. Ha mindezeket megtesszük, akkor Lelke 
mindig velünk lesz” (lásd Liahóna, 1998. júl. 18.).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az úrvacsorai 
imákat	a	Moróni	4:3-ban	és	5:2-ben!	Biztasd	őket,	hogy	
jelöljék meg, mit mondanak ezek a versek, mit kell 
tennünk a Szentlélek társaságának elnyeréséért! Osszák 
meg válaszaikat!

•	 Ha	„mindenkor	emlékez[ünk]”	a	Szabadítóra,	az	
hogyan segít nekünk abban, hogy „Lelke mindig 
velü[nk] legyen”?

Biztathatod	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	Dallin H.	
Oaks elder kijelentését a tanulói kézikönyv 322. olda-
lán. Ebben a kijelentésben Oaks elder elmagyarázza, 
milyen összefüggés van az úrvacsoravételi érdemesség 
és az angyalok szolgálatának elnyerése között.

3 Nefi 18:15–21. A hittel mondott imák 
véghezviszik igazlelkű vágyainkat, és 
megakadályozzák, hogy Sátán megtévesszen 
minket
Magyarázd el, hogy ha mindig velünk van a Lélek, ak-
kor	ima	által	erős	kapcsolatot	alakíthatunk	ki Istennel!

•	 Mi	a	különbség	az	imádkozás	és	aközött,	ha	csak	
elmondunk egy imát?

•	 Hogyan	erősített	meg	a	titeket	az ima?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 18:15, 
18-at!

•	 Minek	a	megtételét	parancsolja	meg	nekünk	a	Sza-
badító ezekben a versekben? Miért?

•	 Szerintetek	mit	jelent	mindig	ébernek	lenni	és	imád-
kozni? Hogyan segít ez nekünk ellenállni a kísértés-
nek?
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•	 Miután	a	Szabadító	megparancsolta	tizenkét	tanítvá-
nyának, hogy mindig legyenek éberek és imádkoz-
zanak, a nép egészének is ugyanezt a parancsolatot 
adta (lásd 3 Nefi 18:15–18). Mit tanulhatunk annak 
tényéből, hogy a Szabadító a tanítványoknak és a so-
kaságnak is megparancsolta, hogy mindig legyenek 
éberek és imádkozzanak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
18:19–21-et! Azután kérd meg a tanulókat, hogy mind-
annyian mondják vissza a 20. verset: „És bármit kértek 
az Atyától az én nevemben, ami helyes, és hiszitek, 
hogy kapni fogtok, akkor íme, az megadatik nektek.” 
Használhatod a következő beszélgetési kérdéseket, 
hogy segíts a tanulóknak jobban belegondolni ebbe 
a versbe:

•	 Szerintetek	miért	Jézus	Krisztus	nevében	kell	
 imádkoznunk?

•	 Szerintetek	mit	jelent	ebben	a	versben	az	„ami	
helyes” kifejezés? (A tanulók figyelmét felhívhatod a 
Jakab	4:3-ra.)

Olvassátok el a tanulókkal a Tan és a szövetségek 
46:30-at!

•	 E	versek	szerint	mi	a	kulcsa	annak,	hogy	azt	kérjük,	
ami helyes?

Győződj meg arról, hogy a tanulók megértik: még egy 
szeretetteljes kérésnek – például egy családtag gyógyu-
lására vonatkozó kívánságnak – is az Úr akarata szerint 
valónak lell lennie ahhoz, hogy helyes legyen!

Oszd	meg	a	következő	bizonyságot	Gordon B.	Hinckley	
elnöktől (1910–2008), az egyház 15. elnökétől:

„Isten,	a	mi	Örökkévaló	Atyánk	él.	Ő	a	világegye-
tem	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 megvála-
szolja-e? Természetesen! Nem mindig úgy, ahogy 
azt mi szeretnénk, de megválaszolja. Meghallja és 
megválaszolja” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 468).

Megkérhetsz egy vagy több tanulót, hogy osszanak 
meg azzal kapcsolatos élményeket, amikor választ 
kaptak az imájukra. (Légy érzékeny, figyelj oda az ima 
személyes voltára!) Oszd meg a bizonyságodat arról, 
hogy Mennyei Atyánk utat mutat nekünk és megáld 
minket, ha hittel imádkozunk Őhozzá!

3 Nefi 18:22–32. Az egyház tagjai mindenki felé 
nyújtsanak baráti kezet
Emlékeztesd a tanulókat, hogy az egyházi vezetők arra 
kértek minket: nyújtsuk ki kezünket a kevésbé aktív 
egyháztagok, az új egyháztagok és azok felé, akik nem 
tagjai az egyháznak! Ez a tanács nem új. A tanulók 
olvassák el a 3 Nefi 18:22–25-öt!

•	 Milyen	parancsot	kapnak	az	egyháztagok	ezekben	a	
versekben, mit tegyenek?

Gordon B.	Hinckley	elnök	ezt	tanácsolta:

„A megtértek állandóan növekvő száma miatt 
egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy 
támogassuk őket útjuk megtalálásában. Mindegyi-
küknek három dologra van szüksége: egy barátra, 
egy	feladatra	és	arra,	hogy	»Isten	jó	szavával	táp-
lálják őket« (Moróni 6:4). A mi kötelességünk és 
lehetőségünk e dolgok biztosítása (in Conference 
Report,	Apr.	1997,	66;	vagy	Ensign,	May	1997,	47).

Hogyan vonatkozhat Hinckley elnök tanácsa azokra is, 
akik	még	nem	tagjai	az	egyháznak?	Biztasd	a	tanulókat,	
hogy gondoljanak valakire, akitől megkérdezhetnék, 
hogy szeretne-e többet tudni az evangéliumról, illetve 
eljönni valamelyik egyházi gyűlésre vagy tevékeny-
ségre! Ez a valaki lehet más hitű személy, illetve ke-
vésbé aktív vagy új egyháztag.

•	 Miért	más	az,	ha	valakit	barátságból,	nem	pedig	kö-
telességből hívunk meg?

Oszd	meg	a	következő	biztatást	M. Russell	Ballard	
eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából (a mellékelt 
DVD A  is tartalmazza):
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„Testvéreim, sürgős üzenetem van számotokra, 
mert sokkal több új megtértet kell megtartanunk 
a teljes körű egyházi tevékenységben, és sok-
kal több kevésbé tevékenyet kell visszahoznunk 
oda. Arra biztatlak benneteket, hogy növeljétek a 
baráti lelkületet és a tiszta keresztényi barátságot 
a szomszédságaitokban! Az új megtértnek vagy 
nemrég aktivizált egyháztagnak éreznie kell az 
abból fakadó melegséget, hogy szükség van rá, és 
szívesen látják a teljes körű egyházi tevékenység-
ben! Az egyház tagjainak és vezetőinek úgy kell 
táplálniuk	és	szeretniük	őket,	ahogyan	azt	Jézus	
tenné” (in Conference Report, Oct. 1988, 36; vagy 
Ensign, Nov. 1988, 29).

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	imádságos	lélekkel	gondolják	
át, hogyan barátkozhatnának azokkal az emberekkel, 
akire gondoltak – nem azért, mert ezt feladatul kapták, 
hanem	az	irántuk	érzett	őszinte	szeretetből!	Javasold,	
hogy a tanulók készítsenek keresztutalást a 3 Nefi 
18:22–25 és a Moróni 6:4 között! Osztályként szakítsa-
tok időt annak megbeszélésére, hogy miként hívhat-
nátok meg embereket a felsőfokú hitoktatásban való 
részvételre!

Magyarázd el, hogy segíthetünk Mennyei Atyánk gyer-
mekeinek megszabadításában! Oszd meg a következő 
történetet Thomas S. Monson elnökről, amely úgy 12-13 
éves korában esett meg vele! Épp egy nagy gumibelsőn 
ereszkedett le a Provo-folyón. Amikor a folyó legerő-
sebb sodrású részéhez ért, meglátott egy ifjú hölgyet, 
aki egy veszélyes örvénybe került. Olvasd fel a követ-
kező történetet, vagy használd a mellékelt DVD-t, hogy 
a tanulók magától Monson elnöktől hallják azt B  !

„Eszeveszett kiáltásokat hallottam: »Mentsd meg! 
Mentsd meg!« […] Láttam, amint a feje már har-
madszor tűnik el a víz alatt, hogy ott hullámsírba 
szálljon. Kinyújtottam a kezem, megragadtam a 
haját, majd a gumikerék oldalán át a karjaimba 
emeltem őt. A folyó alsóbb szakaszán aztán, ahol 
már gyengébb volt a sodrás, becses rakomá-
nyommal kieveztem ott várakozó rokonaihoz és 
barátaihoz. Karjaikba vonva a bőrig ázott lányt 
megpuszilgatták	és	azt	kiáltották:	»Hála	Istennek!	
Hála	Istennek,	biztonságban	vagy!«	Aztán	engem	is	
megöleltek	és	arcon	csókoltak.	Igencsak	zavarba	
jöttem, gyorsan visszamentem hát az autógumi-
hoz, és folytattam utam a folyón a Vivian Park-
hídig. A víz hideg volt, de én nem fáztam, mert 
meleg érzés járt át. Felismertem, hogy egy élet 
megmentésében vettem részt. Mennyei Atyánk 
meghallgatta a kiáltásokat: »Mentsd meg! Mentsd 
meg!« – és lehetővé tette nekem, a diakónusnak, 
hogy pontosan akkor ússzak arra, amikor szük-
ség van rám. Azon a napon megtanultam, hogy a 
halandóság legédesebb érzését annak felismerése 
adja,	hogy	Isten,	a	mi	Mennyei	Atyánk	mindannyi-
unkat ismer, és nagylelkűen megengedi nekünk, 
hogy lássuk isteni szabadító hatalmát és osztoz-
zunk abban” (in Conference Report, Oct. 1995, 
65–66; vagy Ensign, Nov. 1995, 49).

•	 Milyen	párhuzamokat	láttok	Monson	elnök	folyón	
történt élménye és azon emberekkel való kapcso-
lataink között, akik érdeklődnek az egyház iránt, 
illetve új egyháztagok vagy kevésbé tevékenyek?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 18:26-ot!

•	 Kikhez	beszél	itt	a	Szabadító?

Olvassátok el a tanulókkal a 3 Nefi 18:28–29-et!

•	 Szerintetek	miért	fontos	megérteni,	hogy	ezek	a	ver-
sek kifejezetten a papsági vezetőknek szólnak, nem 
az egyház általános tagságához? (Mi nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy megítéljük, vajon érde-
mes-e valaki az úrvacsoravételre. Ez az illető, vala-
mint püspöke vagy gyülekezeti elnöke felelőssége.)
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3 Nefi 18–19

Olvassátok el az osztállyal a 3 Nefi 18:30–32-t!

•	 E	versek	mely	konkrét	utasításait	kövesse	minden 
egyháztag? (A tanulók válaszait felsorolhatod a táblán.)

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy talán nem szolgál-
nak majd püspöki vagy cövekelnöki elhívásokban, de 
azért lehetőségük lesz arra, hogy segítőkészek és barát-
ságosak legyenek, és imádkozzanak mások jólétéért!

3 Nefi 19:6–13, 20–21. A Szentlélek társasága 
akkor adatik meg nekünk, ha vágyunk rá és 
érdemesek vagyunk rá
Óra	előtt	készíts	másolatokat	a	175.	oldalon	található	
kiosztmányból!

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	gondoljanak	valami	értékes	
dologra, amellyel rendelkezni szeretnének! Kérd meg 
őket, hogy gondolják át, miként gazdagítaná az életü-
ket ez a dolog, és mit kellene tenniük az elnyeréséért!

A tanulók olvassák el a 3 Nefi 19:6–13, 20–21-et, hogy 
lássák, mire vágytak itt leginkább az emberek! Kérd 
meg őket, hogy gondolják át, hogyan áldja meg életü-
ket a Szentlélek, és mit kell tenniük a Lélek társaságá-
nak elnyeréséért!

•	 Miért	vágytak	ezek	a	nefiták	mindennél	jobban	a	
Szentlélekre? Mivel gazdagíthatta életüket a Szentlélek?

•	 Mit	tettek	az	emberek	azért,	hogy	elnyerjék	a	
Szentlelket?

•	 Mi	mit	tehetünk	azért,	hogy	még	jobban	vágyjunk	
életünkben a Szentlélek hatásának elnyerésére? Miért 
fontos imádkoznunk a Szentlélektől kapott útmutatá-
sért?

Oszd szét a kiosztmányt! Adj időt a tanulóknak az elol-
vasására! Kérd meg őket, hogy keressenek olyan tanté-
teleket, amelyek életükben, családtagjaik vagy barátaik 
életében, illetve a szentírásokban is megmutatkoznak! 
Azután adj nekik lehetőséget ezen élmények vagy 
szentírásbeli beszámolók egymással való megosztására!

3 Nefi 19:15–23. Jézus Krisztus a mi Szószólónk 
az Atyánál
Írd fel a táblára a Szószóló szót!

•	 Ki	a	Szószóló?	(Olyan	valaki,	aki	más	ügyében	
szót emel.)

Olvassátok el a tanulókkal a Tan és a szövetségek 
45:3–5-öt!

•	 Mit	tesz	értünk	Szószólóként	Jézus Krisztus?

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Joseph	Fielding	
Smith	elnöktől	(1876–1972),	az	egyház	10.	elnökétől:

„A Szószóló olyan valaki, aki másvalakit véd vagy 
másvalakiért	könyörög.	[…]	Ez	részét	képezi	[ Jé-
zus Krisztus] nagyszerű küldetésének. […] Amikor 
a földön járt, gyakran imádkozott a tanítványaiért, 
könyörögve értük az Atyához – és azóta is kö-
nyörög” (Doctrines of Salvation,	comp.	Bruce R.	
McConkie,	3	vols.	[1954–56], 1:26–27).

•	 Milyen	érzéseket	kelt	bennetek	annak	gondolata,	
hogy	Jézus	továbbra	is	Szószólótok	az Atyánál?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 19:15–
23-at! Azután osztályként beszéljétek meg a következő 
kérdéseket! (Ha a tanulókban kérdések merülnek fel 
azt	illetően,	hogy	a	tanítványok	miért	Jézushoz	imád-
koztak,	miért	nem	az	Atyához,	akkor	utalhatsz	Bruce R.	
McConkie elder kijelentésére a tanulói kézikönyv 323. 
oldalán.)

•	 Minek	a	megtételét	parancsolta	meg	Jézus	a	sokaság-
nak és a tanítványainak?

•	 Mit	tanít	a	Szabadító	imája	a	20–22.	versben	a	Szent-
lélek elnyeréséről?

•	 Miért	könyörgött	Jézus,	amikor	Atyjához	imádkozott?	
Konkrétan mit kért azokat illetően, akik választott 
szolgái szavait hallják?

Rámutathatsz, hogy a Szabadító hasonló imát ajánlott fel 
azt megelőzően is, hogy a Gecsemáné kertjében szen-
vedett	(lásd	János	17).	A	tanulók	további	meglátásokra	
tehetnek	szert,	ha	összehasonlítják	a	János	17:11,	20–23-
at	és	a	3 Nefi	19:20–23-at.	Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Ti-
zenkét Apostol Kvórumának tagja, két meglátást osztott 
meg ezen imákról. A tanulók keressék meg a tanulói 
kézikönyv 326. oldalán ezeket a megfigyeléseket!

•	 Mit	jelent	egynek	lenni	Mennyei	Atyánkkal	és	Jézus	
Krisztussal? Mit jelent egynek lenni egymással?
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Kérd meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el a kö-
vetkező kérdéseken:

•	 Mostanában	mikor	éreztétek	a	Szentlélek	hatását?	
Ez az élmény milyen érzéseket keltett bennetek a 
Szabadító és a körülöttetek lévők iránt?

Miután a tanulóknak volt idejük átgondolni ezeket a 
kérdéseket, kérd meg őket, hogy osszák meg gondola-
taikat! Saját gondolataidat is megoszthatod.
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3 Nefi 18–19

Kiosztmány

Miként áldja meg életünket a Szentlélek?
„A Szentlélek jó irányba vezetheti és sugalmazhatja 
napi cselekedeteinket” (Richard G. Scott, Liahóna, 
2002. jan. 100.).

„A Szentlélek… forrását képezi bizonyságunknak 
az Atyáról és a Fiúról” (Robert D. Hales, Liahóna, 
2001. jan. 8.).

„Állandó társként szükségünk van a Szentlélekre, 
hogy segítsen nekünk jobb döntéseket hozni azon 
választások során, melyekkel nap mint nap szem-
besülünk. […] A Szentlélek ajándéka segít a család 
tagjainak bölcs döntések meghozatalában – olyan 
döntésekében, melyek segítenek nekik családjaik-
kal együtt visszatérni Mennyei Atyjukhoz, valamint 
az	Ő	Fiához,	Jézus	Krisztushoz,	hogy	örökre	Velük	
éljenek” (Robert D. Hales, Liahóna, 2001. jan. 8.).

„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 visszatérjenek 
a szoros és keskeny ösvényre. […] Mindannyiunk-
nak szükségünk van erősítésre, mely a Szentlelken 
keresztül áll rendelkezésre” (Robert D. Hales, Lia
hóna, 2001. jan. 8.).

„A Szentlélek ajándék[a]… segít nekünk a tanok 
megértésében és azok személyes alkalmazásában” 
(Russell M. Nelson, Liahóna, 2001. jan. 21.).

„A Szentlélek vezetni fog minket, hogy mit mond-
junk”	(Henry B.	Eyring,	Liahóna, 1998. jan. 86.).

„Nem érhet minket az életünkben nagyobb áldás a 
Szentlélek ajándékánál – a Szentlélek társaságánál, 
amely utat mutat, véd és megáld minket” (Gor-
don B.	Hinckley, Teachings of Gordon B. Hinckley, 
[1997],	259).

Hogyan hívjuk meg a Lelket?
„A szentírások hithű tanulmányozása elhozza a 
Szentlelket	az	életünkbe”	(Henry B.	Eyring,	Lia
hóna, 2004. máj. 18.).

„Ha naponta kérjük imában, [az meghívja a Szent-
lelket]. Ha nem kérjük ezt imában, ritkán fog jönni, 
és kérésünk nélkül nem valószínű, hogy maradni 
fog”	(Henry B.	Eyring,	Liahóna, 1998. jan. 86.).

„Ha engedelmeskedünk Mennyei Atyánk akaratá-
nak, akkor a Szentlélek e megfizethetetlen ajándéka 
állandóan velünk lesz” (Robert D. Hales, Liahóna, 
2001. jan. 8.).
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Bevezetés
A	3 Nefi	17–19-ben	lejegyzett	csodálatos	események	
előtt	Jézus	Krisztus	tanítani	kezdett	Izráellel	kötött	
szövetségei beteljesedéséről (lásd 3 Nefi 15–16). A 
3 Nefi 20–22-ben ezek a tanítások folytatódnak (lásd 
3 Nefi 20:10). Segíthetsz a tanulóknak meglátni, hogyan 
bizonyítják az ezekben a fejezetekben megjövendölt 
események – ideértve a Mormon könyve előkerülését 
és az egyház utolsó napi megalapítását is – azt, hogy az 
Úr kedvessége nem távozik el népétől. Az Úr népének 
az utolsó napokban történő összegyűjtése felfedi, hogy 
„örökké tartó kedvességgel” lesz irgalommal irántuk 
(lásd 3 Nefi 22:8–10), és hazaviszi őket „örökségük 
földjére” (3 Nefi 21:28).

Néhány tan és tantétel
•	 Mennyei	Atyánk	megígérte,	hogy	az	utolsó	napok-

ban	összegyűjti	Izráelt	(lásd	3 Nefi	20:11–29).

•	 A	Mormon	könyve	eszköz	Izráel	összegyűjtésében	
(lásd 3 Nefi 21:1–21).

•	 Az	Úr	irgalommal	és	örökké	tartó	kedvességgel	em-
lékszik az Ő szövetséges népére (lásd 3 Nefi 22:1–13).

•	 Isten	népe	és	királysága	végül	győzedelmeskedni	fog	
(lásd	3 Nefi	22:14–17).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 20:1–9. Ha ima van a szívünkben, az segít 
meghívni a Szentlélek hatását
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a 3 Nefi 19-et! 
Kérj meg egy tanulót, hogy mondja el, az imával kap-
csolatban milyen élményben volt részük a nefitáknak a 
Szabadító jelenlétében!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
3 Nefi 20:1-et!

•	 Minek	a	megtételére	kérte	Jézus	az	embereket	azt	
követően, hogy különleges élményben volt részük 
az imával kapcsolatban?

•	 Mit	jelent	a	szívetekben	imádkozni?

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Boyd	K Packer	el-
nöktől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

44. fejezet
3 Nefi 20–22

„Az ima olyan fontos része a kinyilatkoztatásnak, 
amely nélkül a fátyol zárva marad előttetek. Ta-
nuljatok	meg	imádkozni!	Imádkozzatok	gyakran!	
Imádkozzatok	az	elmétekben	és	a	szívetekben!	
Imádkozzatok	térden	állva!”	(in	Conference	Re-
port,	Oct.	1994,	76;	vagy	Ensign, Nov. 1994, 59).

•	 Szerintetek	az	embereknek	a	sokaságból	hogyan	
vált hasznára az, hogy szívükben imával hallgatták a 
Szabadító tanításait?

•	 Milyen	áldások	érhetnek	benneteket	amiatt,	hogy	a	
szívetekben folyamatosan imádkoztok?

•	 Mi	segít	nektek	abban,	hogy	ima	legyen	a	szívetekben?

3 Nefi 20:11–29. Mennyei Atyánk megígérte, 
hogy az utolsó napokban összegyűjti Izráelt
Néhány nappal az óra előtt kérj meg egy tanulót, hogy 
készüljön	fel	egy	rövid	előadással	Izráel	szétszórásá-
ról! Kérd meg a tanulót, hogy használja fel a tanulói 
kézikönyv	423.	oldalán	az	„Izráel	szétszórásának	rövid	
története” részt! Kérd meg a tanulót, hogy előadása 
részeként rajzolja fel a táblára a 423. oldalon talál-
ható ábrát!

Készíts fénymásolatokat a tanulói kézikönyv 424. 
oldalán	található,	„Izráel	összegyűjtése”	című	doku-
mentumról! Hozz ezekből egy-egy példányt azoknak 
a tanulóknak, akik nem hozzák magukkal az órára a 
kézikönyvüket!

Az óra alatt tájékoztasd a tanulókat, hogy előadást 
fognak hallani a 3 Nefi 20–22 egyik fontos háttérinfor-
mációjáról! Azután kérd fel a tanulót, hogy tartsa meg 
az előadását!

Az előadás után kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel 
a 3 Nefi 20:11–13-at!

•	 Mit	kért	a	Szabadító	a	néptől,	mire	emlékezzenek	a	
szétszórt	Izráelt illetően?

Oszd öt párra vagy csoportra az osztályt! Adj minden 
tanulónak	egy	példányt	az	„Izráel	összegyűjtése”	lap-
ból (vagy kérd meg őket, hogy lapozzanak a tanulói 
kézikönyv 424. oldalára)! Kérd meg a csoportokat, 
hogy beszéljék meg a kiosztmány egy-egy részét 
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– mindegyik csoport másikat! Kérd meg a csoportokat, 
hogy készítsenek összefoglalót arról, amit megtudnak! 
(Ha az osztály nem elég nagy ahhoz, hogy öt párt vagy 
csoportot alkossanak, akkor egy-egy csoportnak adj 
több részt, vagy hagyj ki néhányat.)

Miután elég idejük volt a tanulmányozásra és a beszél-
getésre, kérd meg az egyes csoportokat, hogy tanítsák 
meg	az	osztálynak,	amit	megtudtak!	Biztasd	őket,	hogy	
legyenek rövidek! Kérd meg a többi tanulót, hogy 
hallgassák őket figyelmesen, és a kiosztmányukon ké-
szítsenek jegyzeteket! Szükség szerint tegyél rövid meg-
jegyzéseket, hogy egy-egy dolgot világosabbá tegyél!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 20:13-at!

•	 Milyen	két	ígéretet	tartalmaznak	ezek	a versek?

•	 Milyen	kapcsolat	van	ezen	ígéretek között?

Hívj ki egy tanulót az osztály elé! Mondd meg neki, 
hogy felteszel neki egy sor kérdést, amelyekre válaszol-
jon úgy, mintha amnéziás lenne (teljes emlékezetkie-
sésben szenvedne)! Tégy fel ehhez hasonló kérdéseket:

•	 Ki	vagy?	Mi	a	neved?	Hová	valósi	vagy?	Hová	mész?	
Hol van a családod?’

E szerepjáték után a következő kérdések használatával 
vezess le egy beszélgetést:

•	 Milyen	gondokat	okozna	számotokra	az amnézia?

•	 Hogyan	segíthetnek	az	emberek	az	amnéziásnak	
abban, hogy emlékezzen rá, ki is ő?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a tanulói kézi-
könyvből a 44. fejezet bevezetésének második  
bekezdését!

•	 E	bekezdés	szerint	miért	jellemezhetők	Izráel	házá-
nak egyes tagjai úgy, mint akiknek „lelki amnéziá-
juk” van?

Olvasd	fel	Izráel	szétszórásának	és	összegyűjtésének	
következő meghatározását:

„Miért	került	sor	Izráel	szétszórására?	[…]	Azért	
került sor izráelita elődeink szétszórására, mert 
elutasították az evangéliumot, meggyalázták a 
papságot, elhagyták az egyházat, és hátat fordítot-
tak a királyságnak. […]

Mit	foglal	akkor	magában	Izráel	összegyűjtése?	
Izráel	összegyűjtése	abból	áll,	hogy	elhisszük,	
elfogadjuk és mindazzal összhangban élünk, 
amit az Úr egyszer felajánlott az Ő ősi választott 
népének. Továbbá magában foglalja még az Úr 
Jézus	Krisztusba	vetett	hitet,	a	bűnbánatot,	a	ke-
resztelkedést és a Szentlélek ajándékát, valamint 
Isten	parancsolatainak	betartását.	Magában	foglalja	
az evangéliumba vetett hitet, az egyházhoz való 
csatlakozást és a királyságba való megtérést. Ma-
gában foglalja a szent papság elnyerését, a szent 
helyeken történő, a magasságból érkező hata-
lommal	való	felruházást,	Ábrahám,	Izsák	és	Jákób	
összes áldásának elnyerését a celesztiális házasság 
szertartásán keresztül. És magában foglalhatja egy 
megjelölt helyre, vagyis a hódolat földjére történő 
összegyűjtést	is”	(Bruce R.	McConkie,	A New Wit
ness for the Articles of Faith [1985], 515).

Segíts a tanulóknak meglátni, hogyan vesz részt szemé-
lyesen	Mennyei	Atyánk	és	a	Szabadító	Izráel	összegyűj-
tésében! Olvasd fel a következő verseket, és kérd meg 
a tanulókat, hogy keressenek olyan szavakat és kifeje-
zéseket, amelyek jelzik, milyen szerepet játszik az Atya 
és a Fiú az összegyűjtésben! Az egyes versek után kérd 
meg a tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak!

3 Nefi 20:18 („…úgy gyűjtöm majd össze népemet, 
miként az ember [össze]gyűjti kévéit.”)

3 Nefi	20:21	(„Ó	Izráel	háza,	…népemet	én	fogom	
megalapítani.”)

3 Nefi 20:26 („Az Atya… elküldött, hogy megáldjalak 
benneteket azzal, hogy közületek mindenkit elfordít-
sak a gonoszságaitól, és ez azért van, mert a szövetség 
gyermekei vagytok”.)

3 Nefi 20:29 („…meg fogok emlékezni a szövetségről, 
melyet népemmel kötöttem; …hogy a nekem meg-
felelő időben össze fogom gyűjteni őket, hogy ismét 
nekik adom majd örökségül atyáik földjét”.)

3 Nefi 20:39 („…népem ismerni fogja a nevemet”.)

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg Mennyei 
Atyánk	és	Jézus	Krisztus	minden	ember	iránti	
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szeretetével kapcsolatos gondolataikat és érzéseiket! 
Kérd meg a tanulókat, hogy figyeljenek nyitott szív-
vel azokra a késztetésekre, amelyek elárulják nekik, 
hogyan segíthetnek Mennyei Atyánknak gyermekei 
összegyűjtésében!

3 Nefi 21:1–21. A Mormon könyve eszköz Izráel 
összegyűjtésében
Olvassátok	el	a	tanulókkal	a	3 Nefi	21:1–2,	7-et!	Szük-
ség lehet rá, hogy elmagyarázd: a 2. versben „az 
általam kijelentett [dolgok]” kifejezés a Mormon köny-
vére utal.

•	 Mit	mondott	az	Úr,	milyen	jelet	mutat	majd	arra,	
hogy	megkezdődött	Izráel	összegyűjtése?

•	 Amellett,	hogy	az	összegyűjtés	jele,	hogyan	segít	a	Mor-
mon könyve az Úr egyházába gyűlni az embereknek?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Mormon 
könyve címlapjához! Kérj meg egy tanulót, hogy ol-
vassa fel a második bekezdést!

•	 Mit	jelent	ki	a	Mormon	könyve	Izráel	háza	tagjainak?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő 
kijelentést C. Scott Grow eldertől a Hetvenekből, aki el-
magyarázza, milyen szerepet játszik a Mormon könyve 
az utolsó napi összegyűjtésben:

„Jézus	Krisztus	azért	adta	számunkra	a	Mormon	
könyvét, hogy az eszköz legyen a szétszóratott 
Izráel	összegyűjtésében	[lásd	3 Nefi	21:7]. […]

A Mormon könyve maga a bizonyság Latin-Ame-
rika népének és minden nemzetnek. Előjövetele 
ezekben az utolsó napokban bizonyságot tesz 
arról,	hogy	Isten	még	egyszer	elkezdte	a	szétszó
ratott Izráel összegyűjtését…

A Mormon könyve: Egy másik [tanú]bizonyság 
Jézus	Krisztusról	az	az	eszköz,	amely	által	minden	
nemzetből összegyűjtetnek az emberek Az Utolsó 
Napok	Szentjeinek	Jézus	Krisztus	Egyházába”	(Lia
hóna, Nov. 2005. 35.; kiemelés az eredeti szerint).

•	 Nektek	hogyan	segített	a	Mormon	könyve	abban,	
hogy Krisztushoz jöjjetek?

•	 Hogyan	használhatjuk	a	Mormon	könyvét,	ami-
kor Mennyei Atyánkkal részt veszünk gyermekei 
összegyűjtésében?

A tanulók olvassák el a 3 Nefi 21:9–11-et! Míg olvasnak, 
magyarázd	el,	hogy	Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizen-
két Apostol Kvórumából azt mondta, hogy ezekben a 
versekben	a	„szolgám”	Joseph	Smith	(lásd	Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon	[1997], 287–88).

•	 Milyen	következményekkel	jár	az	valaki	számára,	ha	
elutasítja	a	Mormon	könyvét,	valamint	Jézus	Krisz-
tusnak	Joseph	Smith	által	kinyilatkoztatott szavait?

A tanulók olvassák el az 5 Mózes 18:18–19-et és a Cse-
lekedetek 3:20–23-at, és biztasd őket, hogy készítsenek 
keresztutalást e részek és a 3 Nefi 21:11 között!

•	 Hogyan	segíthetnek	ezek	a	versek	megérteni	a	
3 Nefi 21:11-et?

3 Nefi 22:1–13. Az Úr irgalommal és örökké 
tartó kedvességgel emlékszik az Ő szövetséges 
népére
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 22:5–6-
ot! Győződj meg róla, hogy a tanulók megértik: ezek-
ben a versekben a „te férjed” kifejezés a Szabadítóra 
utal, az „elhagyott és gyötrődő lelkű asszony” és a 
„fiatalasszony”	kifejezés	pedig	a	szétszórt Izráelre.

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	3 Nefi	22:7–10-et!

•	 Mit	tanít	ez	nekünk	a	Szabadítóról	és	az	összegyűj-
tésben játszott szerepéről?

E tantétel összefoglalásaként elolvastathatod a tanulók-
kal a 3 Nefi 22 információit a tanulói kézikönyv 334. 
oldalán.

3 Nefi 22:14–17. Isten népe és királysága végül 
győzedelmeskedni fog
Kérj meg egy tanulót, hogy rajzoljon a táblára egy sátrat!

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
22:2-t!

•	 Hogyan	szélesíthető	ki	a	sátorhely?

•	 Mit	jelent	a	„nyújtsd	meg	köteleidet,	és	erősítsd	meg	
cövekeidet” kifejezés?
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Magyarázd el, hogy régen, amikor az emberek meg 
akartak nagyobbítani egy kis sátrat, kihúzták a cöve-
keit, távolabb vitték azokat a központi tartórúdtól, és 
további cövekeket vertek le – nagyobb helyet teremtve 
ezzel a sátor alatt. Ezt jelenti a kötelek megnyújtása és 
a cövekek megerősítése.

Olvasd	fel	a	következő	meglátást	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől:

„A cövek kifejezés jelképes. Képzeljetek el elmé-
tekben egy hatalmas sátrat, melyet kötelekkel sok-
sok olyan cövekhez rögzítettek, amelyek erősen 
be vannak verve a földbe! A próféták az egész 
földet beborító hatalmas sátorhoz hasonlították 
az utolsó napi Siont. A sátrat cövekekhez erősített 
kötelek tartják. Ezek a cövekek természetesen 
különböző földrajzi helyeken lévő szervezetek, 
amelyek	az	egész	földet	beborítják.	Izráel	jelenleg	
Sion különböző cövekeibe gyülekezik” (“Strengt-
hen Thy Stakes,” Ensign,	Jan.	1991,	2).

•	 Miben	hasonlítanak	az	egyház	cövekei	egy	ősi	sátor	
cövekeihez?

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Gordon B.	
Hinckley elnök kijelentését, amely a tanulói kézikönyv 
334. oldalán található! Ezt a kijelentést a mellékelt DVD 
A  is tartalmazza. Kérdezd meg a tanulókat, hogy meg 

kellett-e védeniük valaha is a hitüket olyan emberek tá-
madásától, akik szemben állnak az egyházzal és annak 
tanításaival! Kérj meg pár tanulót, hogy röviden mond-
ják el tapasztalataikat!

Mondd	el	a	tanulóknak,	hogy	a	3 Nefi	22:14–17	ilyen	
tapasztalatokkal kapcsolatos információkat tartalmaz!

•	 Milyen	tantételeket	találtok	a	3 Nefi	22:14-ben,	ame-
lyek segítenek nekünk kezelni az egyházzal szem-
beni ellenállást?

•	 Milyen	ígéreteket	tesz	a	3 Nefi	22:15,	17?	Hogyan	
segíthetnek nekünk ezek az ígéretek, amikor ellenál-
lással nézünk szembe?

Tegyél bizonyságot róla, hogy az Úr megáld minket a 
kihívások által, és az egyház ellenségei soha nem tud-
ják majd elpusztítani azt, bárhogy is igyekezzenek!
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Bevezetés
Amikor	Jézus	Krisztus	meglátogatta	Amerikában	az	
embereket, tanította nekik a szentírások értékét és 
fontosságát. Megparancsolta a nefitáknak, hogy szorgal-
masan kutassák a szentírásokat (lásd 3 Nefi 23:1–5). Ez a 
kutatásra szólító parancs többet foglal magában alkal-
mankénti olvasásnál. Azt is megparancsolta nekik, hogy a 
jövő nemzedékek javára egészítsék ki a feljegyzéseket bi-
zonyos részletekkel és próféciákkal (lásd 3 Nefi 23:6–14; 
24–25). Ezek a kiegészítések, különösen Malakiás pró-
féciái, segíthetnek nekünk napjainkban, miközben arra 
törekszünk, hogy felkészüljünk a Szabadító második el-
jövetelére. Amikor felkészülsz ezen igazságok tanítására, 
gondold át, hogyan biztathatnád a tanulókat arra, hogy 
mélyítsék el a személyes szentírás-tanulmányozásukat, és 
legyenek szorgalmasabbak abban! Abban is segíthetsz a 
tanulóknak, hogy meglássák, hogyan segíthetnek nekik 
Malakiás próféciái felkészülni a második eljövetelre.

Néhány tan és tantétel
•	 A	Szabadító	megparancsolja	nekünk,	hogy	szor-

galmasan kutassuk a próféták szavait (lásd 3 Nefi 
23:1–5).

•	 Az	evangéliumi	tantételek	iránti	engedelmességünk	
segít	felkészülnünk	Jézus	Krisztus	második	eljövete-
lére (lásd 3 Nefi 24–25).

•	 Ha	megszívleljük	azt,	amit	az	Úr	kinyilatkoztatott,	
akkor még nagyobb kinyilatkoztatások elnyerésére 
készítjük	fel	magunkat	(lásd	3 Nefi	26:7–11).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 23:1–5. A Szabadító megparancsolja 
nekünk, hogy szorgalmasan kutassuk a próféták 
szavait
Óra előtt írd fel a táblára a következőket:

Minek a megtételét parancsolja meg nekünk az Úr 
ezekben a versekben?

3 Nefi	23:1–5

T&Sz	1:37–38
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Utasítsd a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
ezeket a verseket! Elmagyarázhatod, hogy bár ezek a 
versek konkrétan Ésaiás szavaira és a Tan és a szövet-
ségekben található kinyilatkoztatásokra utalnak, az 
összes szentírás tanulmányozására irányuló erőfeszíté-
sünkre vonatkoznak! Elegendő idő eltelte után kérdezd 
meg a tanulóktól, hogyan válaszolnák meg a táblán 
lévő kérdést!

•	 Szerintetek	miért	fektet	az	Úr	ilyen	nagy	hangsúlyt	a	
szentírások kutatására?

Olvasd fel és beszéljétek meg a következő kijelentést 
Ezra	Taft	Benson	elnöktől	(1899–1994),	az	egyház	13.	
elnökétől:

„Amikor az egyes egyháztagok és családok rend-
szeresen és következetesen elmerülnek a szentírá-
sokban, akkor ez automatikusan előidézi azt, hogy 
más területeken is tevékennyé váljanak. Megerősö-
dik a bizonyságuk. Nagyobb lesz az elkötelezett-
ségük. Családjaik megerősödnek. Csak úgy árad 
majd feléjük a személyes kinyilatkoztatás” (“The 
Power of the Word,” Ensign, May 1986, 81).

•	 Miért	erősödnek	az	egyházi	tevékenység	más	te-
rületei azáltal, ha rendszeresen és következetesen 
tanulmányozzuk a szentírásokat?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják meg, általában a 
nap melyik időszakában olvassák a szentírásokat! Kér-
dezd meg, hogy milyen stratégiákkal és módszerekkel 
teszik jelentőségteljesebbé a szentírásokkal töltött időt!

Oszd meg a következő tanácsot a Hűek a hithez című 
kiadványból:

„Az utolsó napi prófétáink azt tanácsolják nekünk, 
hogy mindennap tanulmányozzuk a szentírásokat, 
egyedül és családunkkal egyaránt. […]

Nagy hasznodra lesz e tanács követése. A napi, 
tartalmas szentírás-tanulmányozás segít fogékony-
nak lenned a Szentlélek sugalmazására. Építi a 
hitedet, megerősít a kísértésekkel szemben, és 
segít közelebb kerülnöd a Mennyei Atyádhoz és 
Szeretett Fiához.
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Készíts tervet a személyes szentírás-tanulmányozá-
sodhoz! [Különíts el] mindennap… bizonyos időt a 
szentírások tanulmányozására! Az alatt az idő alatt 
olvass figyelmesen, gondosan ügyelve a Lélek su-
galmazásaira! Kérd meg a Mennyei Atyádat, hogy 
segítsen megtudnod, mit szeretne, hogy megtanulj 
és tegyél!” (Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező 
szótár [2004].	178–179.).

•	 Hogyan	tehetnétek	még	jobban	eleget	annak	a	
parancsolatnak, hogy szorgalmasan kutassátok a 
szentírásokat és az utolsó napi próféták szavait?

Kérd meg a tanulókat, hogy készítsenek tervet szemé-
lyes szentírás-tanulmányozási szokásaik javítására! Az 
óra idejéből is adhatsz nekik időt terveik leírására.

3 Nefi 23:6–14. Jézus Krisztus megparancsolja 
a prófétáknak, hogy vezessenek pontos 
szentírásbeli feljegyzést
Óra előtt írj fel egy bekezdésnyi szöveget a táblára 
vagy egy papírlapra, de hagyjál ki belőle jó néhány 
kulcsfontosságú kifejezést! Mutasd meg a bekezdést! 
Mutasd meg a tanulóknak, hol hiányos az írás!

•	 Ezek	a	kihagyások	hogyan	befolyásolják	azt,	hogy	az	
olvasó meg tudja-e érteni a bekezdés teljes üzenetét?

Magyarázd	el,	hogy	Jézus	Krisztus	pontos	szentírásbeli	
feljegyzések vezetésére utasította a prófétákat! Kérd 
meg a tanulókat, hogy olvassák el a 3 Nefi 23:6–14-
et, és nézzék meg, mit hiányolt a Szabadító a nefita 
feljegyzésekből!

•	 Szerintetek	miért	fontos	a	jövőben	élő	embereknek	
az, hogy tudják, vajon beteljesült-e ez a prófécia?

3 Nefi 24–25. Az evangéliumi tantételek iránti 
engedelmességünk segít nekünk felkészülni 
Jézus Krisztus második eljövetelére
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan te-
vékenységekre, amelyek elhúzódó, gondos felké-
szülést igényelnek! Kérd meg őket, hogy osszák meg 
elképzeléseiket! (A tanulók mondhatnak például olyan 
tevékenységeket, mint hosszútávfutás, misszióra vagy 
egyetemi tanulmányokra való gyűjtés.)

Olvassátok el a tanulókkal a 3 Nefi 24:1-et, és mondd 
el, hogy ez a prófécia a Szabadító második eljövetelé-
ről szól! Kérd meg őket, hogy keressék meg azt a szót, 
amely leírja, hogyan fog eljönni az Úr az Ő templo-
mába!

Magyarázd el, hogy bár a Szabadító megjelenése a 
templomban „hirtelen[nek]” tűnik majd, sok Őáltala és 
népe által tett előkészület csúcspontja lesz.

•	 A	próféciák	szerint	minek	kell	megtörténnie,	ami	
előkészíti az Úr királyságát a második eljövetelre? (A 
válaszok között ott lehet az evangélium és a papság 
visszaállítása, a Mormon könyve előkerülése, vala-
mint az evangélium prédikálása szerte a világon.)

Mutass rá, hogy miként az Úr királyságának fel kell ké-
szülnie az Ő eljövetelére, e királyság minden tagjának 
is fel kell készülnie! A 3 Nefi 24-ben és 25-ben olyan 
próféciákat találunk, amelyeknek leírását a Szabadító 
eljövendő nemzedékek javára parancsolta meg (lásd 
3 Nefi 26:2–3). Ezek a próféciák nem voltak rajta a réz-
lemezeken – Malakiás Kr. e. 430 körül jegyezte le őket, 
mintegy	170	évvel	azután,	hogy	Lehi	elhagyta	Jeruzsá-
lemet (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Malakiás. 139.).

Mondd el, hogy a 3 Nefi 24-et és 25-öt egyfajta útmuta-
tóként is olvashatjuk, amely segít felkészülni a Szaba-
dító második eljövetelére! Adj időt a tanulóknak, hogy 
olvassák el magukban ezeket a fejezeteket, és azono-
sítsanak be legalább két olyan evangéliumi tantételt, 
amely segít nekünk felkészülni a második eljövetelre!

Elegendő idő után kérd meg a tanulókat, hogy osszák 
meg, milyen tantételeket fedeztek fel! Kérdezd meg 
őket, hogy miként alkalmazhatják most ezeket a tanté-
teleket az életükben! (Dönthetsz úgy is, hogy a tizedről 
és a templomi munkáról az óra későbbi részén beszél-
tek majd részletesen. Ha így döntesz, akkor e tevékeny-
ség alatt ne töltsetek sok időt ezeknek a tantételeknek 
a megbeszélésével!)

A 3 Nefi 24:8–11-ben az Úr megparancsolja népének, 
hogy éljenek a tized törvénye szerint. Miközben a 
tanulókkal a tized törvényéről beszélgettek, használ-
hatsz néhányat a következő forrásanyagok közül: a 
tanulói kézikönyv 338–339. oldala; Tizedfizetés a Hűek 
a hithez 199–201. oldalán; és Tized és felajánlások A 
fiatalság erősségéért   34–35. oldalán.
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Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan segít 
nekik a tized és a felajánlások fizetése megmaradni 
„eljövetelének napján” (3 Nefi 24:2; lásd még T&Sz 
64:23   ). Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 
3 Nefi 24:8-at!

•	Miért	jelent	egyet	a	tizedfizetés	elmulasztása	az	Úr	
meglopásával?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a 3 Nefi 24:9–12-t, 
és keressenek válaszokat a következő kérdésekre:

•	 Milyen	áldások	ígéretét	kapják	azok,	akik	fizetik	a	
tizedüket és a felajánlásaikat?

•	 Hogyan	választja	el	a	tizedfizetés	parancsolata	az	
igazlelkűeket és a gonoszokat?

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, milyen áldá-
sokban volt részük azért, mert a tized törvénye sze-
rint élnek!

Tegyél ki néhány családtörténeti tárgyat, például ősök ké-
pét, leszármazási táblázatokat vagy családi csoportíveket!

•	 Milyen	kötelességeink	vannak	az	őseinkkel szemben?

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Joseph	Smith	prófétától:

„Ebben a világban a legmagasztosabb felelőssé-
günk,	melyet	Istentől	kaptunk,	hogy	kutassunk	a	
halottaink után” (in History of the Church, 6:313).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák fel a 3 Nefi 
25:5–6-ot! Rámutathatsz, hogy Moróni angyal ezt a 
próféciát ismételte el, amikor először meglátogatta 
Joseph	Smitht	(lásd	T&Sz	2;	Joseph	Smith	története	
1:36–39).	Erre	a	próféciára	utalva	azt	tanította	Joseph	
Smith próféta: „Átok sújtja majd a földet, ha nincs… 
összekötő kapocs az atyák és a gyermekek között” 
(T&Sz 128:18).

•	 Mit	mondott	az	Úr,	ki	fog	eljönni	a	második	eljöve-
tel előtt?

•	 Miért	küldetett	el Illés?

Javasold,	hogy	a	tanulók	írják	utalásként	a	T&Sz 
110:13–16-ot a 3 Nefi 25:5–6 melletti margóra. Kérj 
meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövet-
ségek 110. szakaszának fejlécét, azután kérj meg egy 

másik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 
110:13–16-ot!

•	 Mikor	és	hova	tért	vissza Illés?

Illés	visszatértével	kapcsolatban	megoszthatod	a	követ-
kező kijelentéseket. Russell M. Nelson elder kijelentését 
a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

„Érdekes tudni azt, hogy 1836. április harmadik 
napján a zsidók húsvéti ünnepet ültek, és otthonaik 
ajtaját	nyitva	hagyták	Illés	eljövetelére.	Ezen	a	na-
pon	eljött	ugyan	Illés,	de	nem	a	zsidó	otthonokba,	
hanem Kirtland falvának templomába, …az Úr 
két	alázatos	szolgájához”	( Joseph	Fielding	Smith,	
Church History and Modern Revelation, 2 vols. 
[1953], 3:84).

„Illésnek	a	földre	történő	visszatérése	az	ebben	az	
adományozási korszakban épült első templomban 
következett be, ahol más mennyei hírnökökkel 
együtt, az Úr irányításával, különleges papsági 
felhatalmazási kulcsokat bíztak a visszaállított 
egyházra. […]

Ezzel kezdődött a nemzedékek közötti természe-
tes érzelmek gazdagabbá tétele. Ezt a visszaállítást 
kísérte	az,	amit	néha	Illés	lelkének	mondanak	–	a	
Szentlélek megnyilvánulása, amely tanúbizony-
ságot tesz a család isteni természetéről. Ebből 
adódóan az emberek szerte a világon – vallási 
hovatartozástól függetlenül – egyre fokozódó 
ütemben gyűjtenek össze feljegyzéseket meghalt 
rokonaikról.

Illés	nem	csak	azért	jött,	hogy	az	ősök	felkutatá-
sára ösztökéljen. Azt is lehetővé tette a családok 
számára, hogy örökre összekössék őket, a halan-
dóság határain túl. Tulajdonképpen a családok 
örökkévalóságra történő pecsételésének lehető-
sége az igazi oka kutatásainknak” (lásd Russell M. 
Nelson, Liahóna,	1998	júl.	37–38.).

•	 Hogyan	fordítják	megholt	őseink	felé	a	szívün-
ket a templomi szertartások? Hogyan fordíthatják 
még élő családtagjaink felé a szívünket a templomi 
szertartások?



183

3 Nefi 23–26

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek arról, hogyan 
áldották vagy áldhatják meg életüket a templomi szer-
tartások! Kérd meg őket, hogy gondolják át, mit tehet-
nek azért, hogy eleget tegyenek az őseikkel szembeni 
kötelezettségeiknek!

Oszd meg a bizonyságodat a templomi szertartásokból 
fakadó áldásokról!

3 Nefi 26:7–11. Ha megszívleljük azt, amit 
az Úr kinyilatkoztatott, akkor még nagyobb 
kinyilatkoztatások elnyerésére készítjük fel 
magunkat
Adj a tanulóknak néhány percet olyan kérdések leírá-
sára,	amelyek	a	3 Nefi	26:7–11	használatával	megvála-
szolhatók! Mondd meg nekik, hogy kérdéseiket tartsák 
meg az óra későbbi részére!

Olvasd fel Spencer W. Kimball elnök kijelentését a 
tanulói kézikönyv 341. oldalán!

•	 Mit	tanulhatunk	Woodruff	elnök	kijelentéséből?

•	 Miért	kell	tanulmányoznunk	és	követnünk	a	már	kinyi-
latkoztatott dolgokat, mielőtt továbbiakat várhatnánk?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
26:7–11-et!	Azután	kérj	meg	pár	tanulót,	hogy	olvas-
sák fel, korábban milyen kérdéseket írtak le e versek 
vonatkozásában, a többi tanuló pedig keressen vá-
laszokat	e	kérdésekre	a	3 Nefi	26:7–11-ben!	Miután	

megbeszéltétek a tanulók kérdéseit, felteheted a követ-
kező kérdéseket:

•	 Hogyan	teszi	próbára	a	hiteteket	az,	ha	„a	kisebb	
rész” van meg nektek?

•	 Mit	kell	tennünk	azért,	hogy	kinyilváníttassanak	ne-
künk „a nagyobb dolgok”?

•	 Melyik	hittétel	cseng	össze	leginkább	a	3 Nefi	
26:9–10-ben tanított tantétellel?

Oszd meg a következő kijelentést Neal A. Maxwell 
eldertől (1926–2004) a Tizenkét Apostol Kvórumából (a 
mellékelt DVD B  is tartalmazza):

„Később nemcsak sokkal több egyháztag, család, 
egyházközség, cövek és templom lesz, hanem 
sokkal több tápláló és inspiráló szentírás is. Elő-
ször azonban arra érdemesen kell lakmároznunk 
abból, amink már van!” (in Conference Report, 
Oct.	1986,	70;	vagy	Ensign, Nov. 1986, 52).

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy olyan 
élményre, amikor azért ismertek meg még nagyobb 
igazságokat, mert hűek voltak a már korábban megka-
pott igazságokhoz! Kérd meg őket, hogy osszák meg 
élményeiket!
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Bevezetés
A nefiták közötti szolgálatának vége felé a Szabadító 
megválaszolta tanítványai kérdését arról, hogy miként 
nevezzék el az egyházat, és elmondta nekik, hogy 
az Ő nevén kell nevezniük. Segített nekik megérteni, 
hogy csakis az Ő egyháza épülhet az Ő evangéliu-
mára. Később meghatározta evangéliumát. Miközben e 
beszámolókból tanítasz, lehetőséged nyílik a tanulók 
emlékeztetésére, hogy az Úr az egyház és az evangé-
lium által segít nekünk visszatérni Őhozzá.

Ez a szentírásrész azért is különleges, mert elmondja 
a három nefita tanítvány átváltozásának történetét – a 
szentírásokban minden más résznél több információt 
adva az átváltozott lényekről. Segíthetsz a tanulóknak 
megérteni, miért dönt úgy az Úr, hogy néhány halandó 
szolgáját átváltoztatja.

3 Nefi végül azzal fejeződik be, hogy Mormon leírja, 
milyen	szerepet	játszik	a	Mormon	könyve	Izráel	utolsó	
napi	összegyűjtésében.	Biztathatod	a	tanulókat,	hogy	
újra kötelezzék el magukat, hogy használni fogják e be-
cses ajándékot az életükben és azon erőfeszítéseikben, 
hogy másokat is a Szabadítóhoz hívjanak.

Néhány tan és tantétel
•	 Jézus	Krisztus	egyháza	az	Ő	nevén	neveztetik	és	az	

Ő	evangéliumára	épül	(lásd	3 Nefi	27).

•	 Az	Úr	néhány	hű	szolgája	át	lett	változtatva,	hogy	
folytathassák földi szolgálatukat (lásd 3 Nefi 28).

•	 A	Mormon	könyve	előkerülése	jelezte	Izráel	
összegyűjtésének kezdetét (lásd 3 Nefi 29:1–3).

Javaslatok a tanításhoz
3 Nefi 27. Jézus Krisztus egyháza az Ő nevén 
neveztetik és az Ő evangéliumára épül
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 3 Nefi 
27:1–3-at,	és	nézzék	meg,	milyen	kérdést	tettek	fel	Jé-
zus tanítványai! Azután oszd őket párokra, és tanulmá-
nyozzák	a	3 Nefi	27:4–9-et!	Mielőtt	hozzákezdenének	
a tanulmányozáshoz, kérd meg őket, hogy keressenek 
minél	több	indokot	arra,	miért	kell	Jézus	Krisztus	egy-
házának az Ő nevét viselnie. Miután a tanulóknak volt 
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idejük ezt párokban megbeszélni, kérd meg őket, hogy 
osszák meg elképzeléseiket az osztály egészével!

Kérdezd meg a tanulóktól, hol nyilatkoztatja ki az Úr a 
szentírásokban egyháza teljes nevét a mi adományozási 
korszakunkban! Kérj meg valakit, hogy olvassa fel a Tan 
és a szövetségek 115:3–4-et! Azután írd fel a táblára:

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Az =

Utolsó	Napok =

Szentjeinek =

Jézus	Krisztus =

Egyháza =

Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg, mi a jelen-
tősége az egyház neve egyes részeinek!

Oszd	meg	Gordon B.	Hinckley	elnök	kijelentését	a	
tanulói kézikönyv 343. oldaláról vagy a mellékelt DVD 
A -ról! Magyarázd el, hogy Hinckley elnök ezt az első 

olyan általános konferenciai beszédben mondta az 
egyháztagság egészének, amikor már támogatták az 
egyház elnökeként! Segítséget jelenthetnek a követ-
kező kérdések:

•	 Hogyan	összegeznétek	egy	vagy	két	mondatban	
Hinckley elnök kijelentését?

•	 Milyen	üzenetet	közvetítünk	azzal,	ha	az	egyház	
teljes nevét használjuk, nem valamely becenevet?

•	 Mit	mondanátok	valakinek,	aki	megkérdezi	tőletek,	
hogy mormonok vagytok-e? Miért?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 3 Nefi 
27:8–11-et!	Hívd	fel	a	figyelmüket	az	evangélium szó 
ismétlődésére!

•	 Ha	valaki	megkérdezné	tőletek,	mire	gondoltok,	ami-
kor azt mondjátok: „az evangélium”, mit mondanátok?

Miközben a tanulók megosztják az e kérdésre adott le-
hetséges válaszaikat, felsorolhatod ezeket a táblán. Azt 
is megteheted, hogy felolvasod a következő kijelentést 
a Hűek a hithez című kiadványból, és összefoglalod a 
táblán:
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„Az evangélium Mennyei Atyánk boldogságterve. 
Az	evangélium	központi	tana	Jézus	Krisztus	en-
gesztelése. […] Teljességét tekintve az evangélium 
magában foglalja az összes tant, tantételt, törvényt, 
szertartást és szövetséget, amelyek ahhoz szüksé-
gesek, hogy felmagasztosulhassunk a celesztiális 
királyságban” (Hűek a hithez: Evangéliumi értel
mező szótár [2004]. 57–58.).

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a 3 Nefi 
27:13–22-höz!	Utasítsd	őket,	hogy	csendben	olvassák	
el	és	húzzák	alá	azokat	a	tantételeket,	amelyeket	Jézus	
Krisztus felsorolt evangéliuma részeként! Elegendő 
idő eltelte után kérd meg őket, hogy osszák meg, amit 
találtak! Szükség szerint egészítsd ki a táblán lévő 
felsorolást!

Sorold fel a táblán az alábbi szentírás-utalásokat:

2 Nefi	31

T&Sz	20:8–36

Mózes	6:53–62

Oszd három csoportra az osztályt, és mindegyik 
csoportnak adj ki egyet-egyet ezekből a szentírásré-
szekből! Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át a nekik 
kiadott szentírásrészt, és keressenek további meglá-
tásokat az evangélium szó jelentését illetően! Utalj a 
táblán lévő felsorolásra, hogy segíts nekik megérteni 
az általuk olvasott szentírások jelentőségét! Kérj meg 
tanulókat az egyes csoportokból, hogy osszanak meg 
az olvasásból szerzett meglátásokat!

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	a	3 Nefi	27:13–22,	valamint	
a táblán felsorolt három szentírásrész közötti keresz-
tutalással készítsenek szentírás-láncot! Például a 3 Nefi 
27:13–22	mellé	a	margóra	odaírhatják:	Lásd 2 Nefi 
31. A 2 Nefi 31 elejéhez a margóra odaírhatják: Lásd 
T&Sz 20:8–36. A Tan és a szövetségek 20:8–36 mellé 
a margóra odaírhatják: Lásd Mózes 6:53–62. A Mózes 
6:53–62 mellett a margón pedig befejezhetik a láncot, 
odaírva: Lásd 3 Nefi 27:13–22. Azt is megtehetik, hogy 
a Mormon könyvük elején vagy végén fellapoznak egy 

üres oldalt, és ezeket a részeket felsorolják valamilyen 
címszó	alatt,	például:	„Jézus	Krisztus	evangéliuma”.

A következő táblázat és kérdések felhasználásával 
segíts a tanulóknak az olvasott szentírásokban található 
tantételek megbeszélésében és elsajátításában:

Jézus Krisztus  
evangéliuma

Szentírás-utalások

Jézus	Krisztus	engesz-
telése

3 Nefi	27:13–14

Hit 3 Nefi	27:19

Bűnbánat 3 Nefi	27:16,	19–20

Keresztelés 3 Nefi	27:16,	20

Szentlélek 3 Nefi	27:20

Mindvégig	kitartás 3 Nefi	27:16–17

Feltámadás 3 Nefi	27:14,	22

Ítélet 3 Nefi	27:14–16

•	 E	versek	szerint	milyen	áldásokat	kapunk,	ha	Jézus	
Krisztus evangéluma szerint élünk?

•	 E	versek	tanulmányozása	miként	mélyítette	el	ben-
netek annak megértését, hogy mi az evangélium?

•	 Miért	van	szükségünk	utolsó	napi	kinyilatkoztatásra	
az evangélium megértéséhez?

Segíts a tanulóknak meglátni, hogy az evangéliumnak a 
szentírásokban és mai kinyilatkoztatásokban elénk tárt 
tantételei	Isten	azon	vágyát	bizonyítják,	hogy	gyerme-
keivel megossza a felmagasztosulás áldásait.

Befejezésként	olvasd	fel	a	3 Nefi	27:27-et	   ! Kérd 
meg a tanulókat, hogy gondolkozzanak el azon, mit 
tehetnek azért, hogy még teljesebb mértékben köves-
sék a Szabadító biztatását, hogy legyenek olyanok, 
amilyen Ő!

3 Nefi 28. Az Úr néhány hű szolgája át 
lett változtatva, hogy folytathassák földi 
szolgálatukat
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
a 3 Nefi 28:1–10-et, és figyeljék meg, mit válaszolt a 
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tizenkét	nefita	tanítvány,	amikor	Jézus	azt	kérdezte	
tőlük: „Mi az, amit kívántok tőlem, miután elmentem 
az Atyához?”

•	 Milyen	áldásokat	ígért	az	Úr	az	első	kilenc	tanítvány-
nak? Milyen áldásokban részesítette a másik hármat?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a három tanítvány 
olyan állapotba került, amit átváltozásnak nevezünk! 
Segíts nekik megérteni, hogy ez különbözik a színevál-
tozástól, és a feltámadástól is! További információkért 
hívd fel a figyelmüket a tanulói kézikönyv 345. oldalon 
található meghatározásokra!

Kérd meg a tanulókat, hogy nevezzenek meg másokat 
is a szentírásokból, akik átváltoztak (a lehetséges vála-
szok	között	ott	lehet	Énók	és	népe,	Mózes,	Illés,	illetve	
a	szeretett	János)!	Magyarázd	el,	hogy	az	Úr	azokat	vál-
toztatja át, akiknek (1) tovább kell élniük a halandóság 
átlagos élethosszánál, és (2) isteni küldetésük elvégzé-
séhez meg kell tartaniuk a fizikai testüket.

Oszd három-négy fős csoportokra az osztályt! Segíts a 
tanulóknak megérteni a három tanítvány 3 Nefi 28-
ban leírt élményeit és állapotát! Ehhez kérd meg őket, 
hogy vizsgálják meg a 6–40. verseket, és osszanak meg 
ezekkel a versekkel kapcsolatos meglátásokat! Míg a 
tanulók csoportokban dolgoznak, járj köztük csoportról 
csoportra,	és	hallgasd	meg	a	megjegyzéseiket!	Biztass	
minden tanulót, hogy vegyen részt a csoportja beszél-
getésében! Kérd meg a tanulókat, hogy jelöljék meg a 
szentírásaikban a csoportjukban felmerülő meglátáso-
kat! A meglátások között a három nefita vonatkozásá-
ban legyenek ott a következők:

 1. Soha nem ízlelik meg a halált, hanem „egy szempil-
lantás alatt” átváltoznak a halandóságból a halhatat-
lanságba	(lásd	7–8.	vers).

 2. Nem tapasztalnak meg fájdalmat, hacsak nem a világ 
bűnei miatti bánatot (lásd 9. vers).

 3. Elnyerték a felmagasztosulás biztos ígéretét (lásd 
10. vers).

 4. Kimondhatatlan dolgokat láttak és hallottak (lásd 
13–14. vers).

 5. Védve lesznek, hogy a gonoszoknak ne legyen ha-
talma felettük (lásd 19–22. vers).

 6. Másoknak is megmutathatják magukat, ha úgy kí-
vánják (lásd 30. vers).

	7.	Áldottak	lesznek,	hogy	Sátánnak	ne	legyen	hatalma	
felettük (lásd 39. vers).

 8. Az ítélet napjáig a földön fognak maradni (lásd 
40. vers).

Mutass rá, hogy a Szabadító azt mondta a három nefitá-
nak: a zsidók és a nemzsidók között fognak szolgálni, 
akik nem ismerik majd őket (lásd 3 Nefi 28:25–30). Te-
hát a három nefitáról hallható történetek nagy része va-
lószínűleg nem igaz. Azt is magyarázd el, hogy a „soha 
nem fogjátok elszenvedni a halál fájdalmait” (8. vers) 
kifejezést gyakran félreértik, mintha azt jelentené, hogy 
a három nefita soha nem fog meghalni. Pál tanításait 
idézve „Ádámban mindnyájan meghalnak” (1 Korinthus-
beliek 15:22). Ez mindenkire utal, az átváltozott lénye-
ket is beleértve ebbe. Az átváltozott lények azonban 
nagyon gyorsan áthaladnak a halálon és utána feltámadt 
lények lesznek. Nem tapasztalják meg a test és a lélek 
számottevő időre történő elválását, amit legtöbbünk 
megtapasztal. Ez a változás a szentírások szerint „egy 
szempillantás alatt” történik majd (8. vers). Ebben az 
értelemben	tehát	nem	ízlelik	meg	a	halált	(lásd	7.	vers).

Kérj meg három tanulót, hogy olvassanak fel egyet-
egyet a következő szentírásrészek közül, az osztály 
többi tagját pedig kérd meg, hogy figyeljenek arra, mit 
mondanak ezek a részek az átváltozott nefiták munká-
járól és szolgálatáról!

4 Nefi	1:30–37

Mormon	1:13–16

Mormon	8:6–11

•	 Mit	tudunk	meg	a	három	tanítványról	ezekből	a	
szentírásrészekből?

•	 Hogyan	segített	a	három	tanítvány	átváltozott	álla-
pota munkájuk elvégzésében?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
28:9–10-et!

•	 Miért	akart	a	földön	maradni	ez	a	három	tanítvány?
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3 Nefi 27–30

•	 E	versek	szerint	többek	között	mit	eredményez	az,	
hogy megosztják az evangéliumot?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek róla, milyen 
örömöt éreznek az evangélium megosztásakor! Arra is 
megkérheted őket, hogy mondják el, milyen örömöt 
éreztek, amikor mások megosztották velük az evangé-
liumot.

3 Nefi 29:1–3. A Mormon könyve előkerülése 
jelezte Izráel összegyűjtésének kezdetét
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a 3 Nefi 29:1–3-
at	és	a	Mózes	7:60–62-t!	Ezeket	az	utalásokat	fel	is	
írhatod a táblára. Kérd meg a tanulókat, hogy azonosít-
sák be, milyen tanítások szerepelnek mindkét szentí-
rásban!	(Mindkettő	prófétál	Izráel	összegyűjtéséről	és	
a Mormon könyve előkerüléséről. Ha a tanulók nem 
fedezik fel a Mormon könyvére tett utalásokat, akkor 
felhívhatod a figyelmüket a 3 Nefi 29:1-ben az „ezek 
a	mondandók”,	a	Mózes	7:62-ben	pedig	az	„igazságot	
küldök elő a földből, hogy bizonyságot tegyen az én 
Egyszülöttemről” kifejezésekre!)

•	 A	3 Nefi	29:1–2	szerint	mikor	kezdődik	el	Izráel	
összegyűjtése? (Amikor „ezek a mondandók” a Mor-
mon könyvében az Ő „szava szerint” előkerülnek.)

Emlékeztesd a tanulókat, hogy az utolsó napi próféták 
kihangsúlyozták: a Mormon könyve előkerülése nem 
csupán jelzi, hogy a gyülekezés elkezdődött, hanem 
eszközként is szolgál, amely segít az összegyűjtésben.

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Ezra	Taft	Benson	
elnöktől (1899–1994), az egyház 13. elnökétől (a mellé-
kelt DVD B  is tartalmazza):

„Az Úr Lelkével társulva a Mormon könyve a 
legnagyszerűbb	eszköz,	melyet	azért	adott	Isten,	
hogy megtérítsük a világot. Ha lelkeket akarunk 
aratni, …akkor használnunk kell az eszközt, 
melyet	Isten	erre	a	feladatra	szánt	–	a	Mormon	
könyvét”	(in	Conference	Report,	Oct.	1984,	6–7;	
vagy Ensign,	Nov.	1984,	7).

•	 Mi	hogyan	veszünk	részt	Izráel	összegyűjtésében,	
vagyis más szavakkal hogyan hívunk másokat Krisz-
tushoz?

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	Mormon	könyve	azon	erőfe-
szítésünkben, hogy Krisztushoz hívjunk másokat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 3 Nefi 29:3-at, 
miközben a többi tanuló azt figyeli, mit ígér az Úr, mire 
fog emlékezni!

Emlékeztesd a tanulókat, hogy Az Utolsó Napok Szent-
jeinek	Jézus	Krisztus	Egyháza	tagjai	is	Izráel	házához	
tartoznak!

•	 Izráel	házának	tagjaiként	milyen	bizonyítékotok	van	
arra, hogy az Úr emlékszik a veletek kötött szövetsé-
gekre?

•	 Hogyan	befolyásolhatja	a	tetteiteket	az	a	tudat,	hogy	
az Úr emlékszik a veletek kötött szövetségekre?

Ha az idő engedi, olvastasd el a tanulókkal a 3 Nefi 
29:4–9-et, és keressék ki, mit mondott az Úr azoknak, 
akik az utolsó napokban élnek – mire figyelmeztette 
őket és milyen áldásokat ígért nekik!

Oszd meg érzéseidet az Úr gyengéd törődéséről, vala-
mint arra irányuló munkájáról, hogy mindannyiunkat 
megszabadítson és újra hazavigyen.
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47.	fejezet

Bevezetés
Az emberek a történelem folyamán mindig is bol-
dogságra, békességre és gyarapodásra törekedtek. A 
szentírások két olyan társadalmat említenek, amelyek 
elérték ezt az állapotot: Énók népét Sion városában 
(lásd	Mózes	7),	valamint	a	Mormon	könyve	népét,	
akiket meglátogatott és tanított a feltámadt Szabadító 
(lásd 4 Nefi 1). 4 Nefiben olyan emberekről olvasha-
tunk, akik a Szabadító látogatása után majdnem 200 
évig olyan igazlelkűek voltak, hogy „nem lehetett 
volna náluk boldogabb nép mindazon emberek között, 
akiket	Isten	keze	teremtett”	(4 Nefi	1:16).	Sajnos	végül	
ez a társadalom is hitehagyásba süllyedt. A tanulóknak 
javára válik, ha összevetik azokat a döntéseket, ame-
lyek a közel 200 éves boldogsághoz vezettek, valamint 
azokat a döntéseket, amelyek gyötrelemhez vezettek.

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	az	emberek	igazán	megtérnek	Jézus	Krisztus	

evangéliumához, akkor egységben és békességben 
dolgoznak össze (lásd 4 Nefi 1:1–19).

•	 A	kevélység	megosztottsághoz,	elpártoláshoz	és	hite-
hagyáshoz vezet (lásd 4 Nefi 1:20–49).

Javaslatok a tanításhoz
4 Nefi 1:1–19. Ha az emberek igazán megtérnek 
Jézus Krisztus evangéliumához, akkor 
egységben és békességben dolgoznak össze
Írd fel a táblára: „az emberek mind… megtértek” 
(4 Nefi 1:2).

•	 Mit	jelent megtérni?

Oszd meg a következő kijelentést Dallin H. Oaks elder-
től a Tizenkét Apostol Kvórumából (a mellékelt DVD 
A  is tartalmazza):

47. fejezet
4 Nefi

„A megtérés folyamatán keresztül válunk érde-
messé az örök életre. Ahogyan most itt használom, 
ez a többjelentésű szó nemcsak meggyőződésre 
utal, hanem alapos természetbeli változásra is. […] 
Jézus	kihívása	megmutatja,	hogy	a	megtérés,	amit	
azoktól követel meg, akik szeretnének belépni 
a mennyek királyságába, sokkal több annál a 
megtérésnél, hogy csupán bizonyságot tegyünk az 
evangélium igaz voltáról. Tanúbizonyságot tenni 
annyit tesz, mint tudni és kijelenteni. Az evangé-
lium azt a kihívást tárja elénk, hogy »térjünk meg«, 
ami megköveteli tőlünk, hogy tegyünk valamit és 
váljunk valakivé” (lásd Liahóna, 2001. jan. 40–41; 
kiemelés az eredeti szerint).

Olvassátok el a tanulókkal a 4 Nefi 1:1–2-t!

•	 Mely	bizonyítékok	jelzik	ezekben	a	versekben	azt,	
hogy az emberek valóban megtértek? (A lehetséges 
válaszok között ott lehetnek: bűnbánat, keresztelke-
dés, a Szentlélek befogadása, nem viszálykodtak és 
igazságosan bántak egymással.)

•	 Szerintetek	miért	utalnak	ezek	a	tettek	arra,	hogy	
valaki megtért?

Add ki feladatul a tanulóknak, hogy dolgozzanak 
párokban vagy kis csoportokban! Mindegyik pár vagy 
csoport olvassa el a 4 Nefi 1:3–18-at, és soroljanak fel 
további bizonyítékokat, amelyek azt jelzik, hogy az 
emberek megtértek! Felsorolásukban ott lehet az, hogy 
mindenük	közös	volt,	hogy	Jézus	Krisztus	nevében	
csodákat	tettek,	hogy	Isten	szeretete	lakozott	a	szívük-
ben, hogy nem követtek el komoly bűnöket, és hogy 
egységesek voltak. Három-négy perc elteltével gyűjtsd 
össze a táblán, mit találtak a tanulók!

•	 Szerintetek	milyen	hatással	vannak	a	családjaikra	és	
a közösségeikre az igazán megtért szentek?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	csendben	gondolják	át	a	
következő kérdéseket:

•	 Életed	mely	részén	érzed	a	változtatás	szükségessé-
gét ahhoz, hogy méginkább megtérj az Úrhoz?

•	 Milyen	hatással	lennének	ezek	a	változtatások	a	
családodra és a barátaidra?
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4 Nefi

Hangsúlyozd ki, hogy a valódi megtéréshez a mások 
iránti fokozott szeretet és törődés társul! Ha valóban 
megtérünk, akkor életünkből kizárjuk a kevélységet és 
a viszályt, és békesség, valamint nagyobb boldogság lép 
ezek helyére.

Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	4 Nefi	1:17-et!

•	 Szerintetek	mit	jelent	az,	hogy	nem	voltak	semmi-
lyen „-iták”?

Magyarázd el, hogy a Szabadító látogatása után az em-
berek egységben és békében éltek, legyőzve minden 
olyan etnikai vagy kulturális különbséget, amely azelőtt 
jelen lehetett köztük. Már nem különböztették meg 
magukat egymástól kulturális megnevezésekkel, mint 
például „nefiták” vagy „lámániták”.

Olvasd	fel	James E.	Faust	elnök	és	Richard G.	Scott	elder	
kijelentését a tanulói kézikönyv 350–351. oldalán! Ezeket 
a kijelentéseket a mellékelt DVD B  C  is tartalmazza.

•	 Miként	lehetünk	egységesek	más	kultúrájú	emberek-
kel? Hogyan lehetünk egységesek olyan emberekkel, 
akiknek érdeklődési körei vagy képességei külön-
böznek a mieinktől?

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	az	Úrhoz	igazán	
megtérő emberek inkább egységre és békességre 
törekednek egymással?

•	 Milyen	hatással	lehet	az	egység	érzése	a	családra?	Az	
egyházközségre vagy gyülekezetre?

•	 Tapasztalataitok	szerint	mi	segítheti	elő	az	egységet	a	
családtagok és szeretteik között?

4 Nefi 1:20–49. A kevélység megosztottsághoz, 
elpártoláshoz és hitehagyáshoz vezet
Mondd el, hogy ebben a társadalomban ez az eszményi 
állapot majdnem 200 évig tartott! Azután a következő 
100 évben fokozatosan megváltozott a társadalom. Az 
emberek kezdtek olyan döntéseket hozni, amelyek oda 
vezettek, hogy évről évre egyre inkább „hitetlenségbe 
és gonoszságba [süllyedtek]” (4 Nefi 1:34). A tanulók 
olvassák el a 4 Nefi 1:45–48-at, és nézzék meg, milyen 
következményei	voltak	ezeknek	a	döntéseknek:	Jézus	
tanítványait kivéve minden ember gonosszá vált, az em-
berek megengedték, hogy a Gadianton rablók ellepjék 
az országot, és a szentírások el lettek rejtve az emberek 
elől. Azután rajzold fel a táblára a következő ábrát, vagy 
vetítsd ki, de hagyd ki a zárójelben lévő információkat!

Bukott nép

20. vers (Az	emberek	kis	része	fellázadt,	vagyis	elpártolt	az	egyháztól.	Evangéliumi	tantételek,	amelyeknek	hátat	fordí-
tottak:	egység,	az	Úr	egyháza	iránti	elkötelezettség.)

24–26. 
vers

(Némelyek	drága	öltözéket	viseltek,	nem	osztották	meg	a	portékáikat	és	a	javaikat,	osztályokra	
bomlottak	és	nyerészkedésre	törekvő	egyházakat	alapítottak.	Evangéliumi	tantételek,	amelyek-
nek	hátat	fordítottak:	alázatosság,	jószívűség.)

27–29. 
vers

(Némelyek	megtagadták	az	evangélium	fontos	részeit,	szent	szertartásokkal	
szolgáltak	azoknak,	akik	nem	voltak	erre	érdemesek,	üldözték	az	egyház	tagjait,	és	
tagadták	Krisztust.	Evangéliumi	tantételek,	amelyeknek	hátat	fordítottak:	tiszte-
let,	hit,	alázatosság,	kedvesség.)

30–34. 
vers

(Némelyek	megpróbálták	megölni	a	három	nefita	tanítványt,	megkemé-
nyítették	a	szívüket,	hamis	papokat	és	prófétákat	követtek,	és	fizika-
ilag	bántalmazták	Jézus	követőit.	Evangéliumi	tantételek,	amelyeknek	
hátat	fordítottak:	az	élet	tisztelete,	jószívűség.)

35–39. 
vers

(Megosztottság	támadt	a	nép	között.	A	leggonoszabbak	
elutasították	az	evangéliumot,	és	arra	tanították	gyer-
mekeiket,	hogy	utasítsák	el	Jézus	Krisztust	és	gyűlöljék	a	
hívőket.	Evangéliumi	tantételek,	amelyeknek	hátat	fordí-
tottak:	egység,	jószívűség,	hit.)

40–43. 
vers

(A	gonoszok	többen	lettek	az	igazlelkűeknél,	
továbbra	is	világi	dolgokra	törekedtek,	titkos	
esküket	és	összeesküvéseket	hoztak	létre.	
Evangéliumi	tantételek,	amelyeknek	hátat	for-
dítottak:	alázatosság,	jószívűség,	tisztesség.)
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Magyarázd el, hogy ez a táblázat megmutatja, hogyan 
került sor fokozatosan az emberek bukására azért, mert 
folyamatosan bűnös döntéseket hoztak! Olvassátok el a 
tanulókkal a táblázat lépéseihez tartozó verseket! Egy-
egy verssor elolvasása után kérd meg a tanulókat, hogy 
sorolják fel (1) az emberek hamislelkű tetteit és viselke-
dését, valamint (2) azokat az evangéliumi tantételeket, 
amelyeknek hátat fordítottak (az előbbi táblázat zárójel-
ben példákat hoz ezekre). Kérj meg egy tanulót, hogy 
legyen írnok, és jegyezze fel a tanulók meglátásait!

•	 Hogyan	kapcsolódik	a	kevélység	a	táblán	felsorolt	
tettek mindegyikéhez?

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a 
szövetségek	38:24–27-et!

•	 E	tantételek	követése	hogyan	állíthatta	volna	meg	
ezeket a lefelé vezető lépéseket?

4 Nefi 1:48–49. A gonoszság becses áldások 
elvesztéséhez vezet
Olvassátok el a tanulókkal a 4 Nefi 1:48–49-et! Nézzék 
meg, mi veszett el vagy mi vétetett el az emberektől!

•	 Miért	oly	tragikus	az,	hogy	elvétettek	tőlük	ezek	a	
szent írások?

•	 Számunkra	hogyan	válhatnak	„rejtett[é]”	a	szentírá-
sok? (Megkérheted a tanulókat, hogy készítsenek 
keresztutalást az Alma 12:10–11 és a 4 Nefi 1:48–49 
között, és beszéljék meg, hogyan veszíthetnek el 
szent áldásokat az emberek.)

•	 Hogyan	növelheti	meg	bennünk	a	lelki	növekedés	
képességét az, ha rendelkezünk szent igazságokkal, 
például a szentírásokkal és más kinyilatkoztatásokkal?

Oszd meg a következő kijelentést Spencer W. Kimball 
elnöktől (1895–1985), az egyház 12. elnökétől:

„Amikor	az	Istenséggel	való	kapcsolatom	alkal-
mivá válik, amikor úgy tűnik, az isteni fül nem 
hall, és az isteni hang nem szól, úgy találom, 
hogy messze, nagyon messze vagyok. Ha elmé-
lyülök a szentírásokban, a távolság csökken, és 
a lelkiség visszatér. Azon veszem észre magam, 
hogy intenzívebben és jobban szeretem azokat, 
akiket teljes szívemmel, elmémmel és erőmmel 
szeretnem kell. Könnyebbnek találom tanácsaik 
megfogadását” (What I Hope You Will Teach My 
Grandchildren [address to seminary and institute 
teachers,	July	11	1966], 4).

•	 A	szentírásokban	való	személyes	elmerülés	hogyan	
befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk közel 
Mennyei	Atyánkhoz	és	Jézus	Krisztushoz?

Vessétek össze a megtérés állapotában lévő emberek 
helyzetét úgy, ahogy azt a 4 Nefi elején látjuk, vala-
mint a gonoszság állapotában lévő emberek helyzetét, 
ahogy az a 4 Nefi végén van! Oszd meg bizonyságod a 
szándékos engedetlenség következményeiről, illetve a 
folyamatos megtérés következményeiről!
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gonoszságot jelzik, de figyelj oda arra, hogy ne hívd 
fel a tanulók figyelmét olyasmire, ami elvonná őket a 
Lélek hatásától! Röviden beszéljétek meg, milyen kihí-
vásokkal néznek ma szembe a fiatal felnőttek!

Írd fel a táblára az alábbi szentírás-utalásokat:

Mormon	1:13–14,	18–19

Mormon	2:8

Mormon	2:13–15

Kérd meg a tanulókat, hogy e részek alapján írjanak 
újságcikk-címeket! Elegendő idő után kérd meg a tanu-
lókat, hogy osszák meg, milyen címeket írtak!

Mondd el, hogy ilyen gonoszság közepette egy Mor-
mon nevű fiatal férfi mégis tiszta maradt és erős! Kérd 
meg a tanulókat, hogy olvassák el a Mormon 1:1–2, 
15-öt és a 2:1–2-t!

•	 Milyen	tulajdonságokkal	rendelkezett	Mormon?	Sze-
rintetek hogyan segítettek neki ezek a tulajdonságok 
fenntartani	az	Isten	iránti hűségét?

•	 Mit	jelent	számotokra	„megízlel[ni]	és	megismer[ni]	
Jézus	jóságát”?	(Lásd	Mormon	1:15.)

Oszd	meg	a	következő	kijelentést	Gordon B.	Hinckley	
elnöktől (1910–2008), az egyház 15. elnökétől:

„Éljetek az evangélium tantételei szerint! Olyan 
korban éltek, amikor sok a szenny. Nektek nem 
szabad erre a szintre süllyednetek! Felül kell kere-
kednetek rajta! Erősnek kell lennetek, hogy nemet 
mondjatok és kihúzzátok magatokat! Megígérem 
nektek, hogy ha ezt teszitek, akkor akik egyéb-
ként a saját életmódjukra biztatnának benneteket, 
még ők is azt kívánják majd, bárcsak e dolgok 
fölé emelkedve élnének” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley	[1997], 716).

•	 Mi	segített	és	segít	nektek	igazlelkűnek	maradni	
napjaink gonoszsága közepette?

•	 Mit	tanulhatunk	és	alkalmazhatunk	Mormon	 
példájából?

Bevezetés
Bár	Mormon	első	hat	fejezete	a	lámániták	és	a	nefiták	
közötti tragikus konfliktusról és a nép közötti hatal-
mas gonoszságról számol be, azért a remény üzenetét 
is tartalmazza. Miközben a tanulók Mormon életét és 
tanításait tanulmányozzák, elgondolkoznak rajta és 
megbeszélik, ihletet meríthetnek belőle arra, hogy még 
akkor is hűek maradjanak, ha egyre gonoszabbá válik 
körülöttük a világ.

Néhány tan és tantétel
•	 Hatalmas	gonoszság	közepette	is	lehetünk	igazlel-

kűek (lásd Mormon 1–2).

•	 A	Mormon	könyve	Krisztus	tanúja	(lásd	Mormon	
3:17–22;	5:12–14).

•	 „Isten	ítéletei	utolérik	a	gonoszokat”	(lásd	Mormon	
4; 6).

Javaslatok a tanításhoz
Mormon 1:1. A Mormon szó
Emlékeztesd rá a tanulókat, hogy a Szabadító azt 
mondta tanítványainak: az Ő egyházának az Ő nevét 
kell	viselnie	(lásd	3 Nefi	27:1–12;	lásd	még	e	kézikönyv	
46. fejezetét). Ma mégis sokan használják a „mormon 
egyház” kifejezést az egyház hivatalos neve helyett, és 
az utolsó napi szentekre mormonokként utalnak.

•	 Bár	mi	inkább	az	egyház	hivatalos	nevét	részesítjük	
előnyben, milyen pozitív dolgok mondhatók el a 
Mormon szóról?

E beszélgetés részeként kérd meg a tanulókat, hogy 
lapozzanak a tanulói kézikönyv 354. oldalára! Kérj 
meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Joseph	Smith	próféta	
kijelentését, majd kérj meg pár tanulót, hogy egymást 
bekezdésenként	váltva	olvassák	fel	Gordon B.	Hinckley	
elnök kijelentését!

•	 Az	Utolsó	Napok	Szentjeinek	Jézus	Krisztus	Egyháza	
tagjaiként hogyan vonatkoznak ránk ezek a kijelen-
tések?

Mormon 1–2. Hatalmas gonoszság közepette is 
lehetünk igazlelkűek
Ha rendelkezésre áll egy friss újság, tedd ki! Mu-
tass rá olyan hírekre, amelyek a világban jelenlévő 

48. fejezet
Mormon 1–6
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Mormon 2:10–14. „Nem bűnbánatra vezető volt 
a bánatuk”
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Mormon 
2:10–14-et!

•	 Miben	különbözik	a	Mormon	által	remélt	bánkódás	
attól a bánattól, amelynek tanúja volt?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy az emberek nem 
azért bánkódtak, mert sajnálták, amit tettek, hanem 
azért, mert nem örültek bűneik következményeinek! 
Felhívhatod a tanulók figyelmét Neal A. Maxwell elder 
és	Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentéseire	a	tanulói	kézi-
könyv 355. oldalán.

Mormon 2:14–15. „A kegyelem napja elmúlt 
számukra”
Mondd el a következő mai példázatot: A mezőn dol-
gozva megsérült egy fiatalember lába. Hazabicegett, 
bekötötte a sebet, és lefeküdt, hogy pihenjen. Édes-
apja biztatta, hogy keresse fel az orvost. A fiatalem-
ber azonban úgy gondolta, magától is meggyógyul. 
A napok múltával egyre rosszabb lett a lába, egyre 
nőtt a fájdalma, azonban még mindig nem kért orvosi 
segítséget. Az egyik délután kezdte nagyon rosszul 
érezni magát. Észrevette, hogy a lába egészen elszíne-
ződött. Estére magas láza lett és kómába esett. Reg-
gelre meghalt.

Kérd meg a tanulókat, hogy vonatkoztassák ezt a pél-
dázatot a Mormon 2:14–15-re! Felteheted a következő 
kérdéseket:

•	 Kit	jelképez	a	fiatalember?	(A	nefitákat.)

•	 Kit	jelképez	az	apa?	(Mormont.)

•	 Kit	jelképez	az	orvos?	(Az Urat.)

•	 Mikor	volt	már	túl	késő	a	fiatalember	számára?	(Ta-
lán amikor magas láza lett és kómába esett.) Hogyan 
vonatkozik ez a nefitákra?

•	 Mormon	azt	mondta,	hogy	„a	kegyelem	napja	el-
múlt” a nefiták számára (Mormon 2:15). A 14. vers 
szerint miért kerültek ebbe az állapotba?

Hívd fel a tanulók figyelmét Spencer W. Kimball elnök 
kijelentésére a tanulói kézikönyv 356. oldalán! Segíts 
a tanulóknak meglátni, hogy az Úr irgalmas és azt 
szeretné, ha bűnbánatot tartanánk, azonban megtört 
szívvel és töredelmes lélekkel Őhozzá kell fordulnunk! 

A nefiták nem voltak hajlandóak bűnbánatot tartani, 
tehát nem lehetett megbocsátani nekik. Tegyél bizony-
ságot arról, hogy elnyerhetjük a megbocsátás áldásait, 
ha megalázkodunk az Úr előtt!

Mormon 3:17–22; 5:12–14. A Mormon könyve 
Krisztus tanúja
Kérd meg a tanulókat, hogy párokat alkotva olvassák 
el	és	beszéljék	meg	Mormon	3:17–22-t!	Ha	már	elég	
idejük volt, tedd fel a következő kérdéseket, és kérd 
meg a tanulókat, hogy a beszélgetéseik alapján vála-
szoljanak ezekre:

•	 Kikhez	beszél	Moróni	ezekben	a	versekben?

•	 A	21.	versben	Mormon	kifejezi	abbéli	reményét,	
hogy	a	jövendőbeli	olvasók	hinni	fognak	„Jézus	
Krisztus evangéliumában”. Milyen kapcsolat áll fenn 
az	evangélium,	a	Mormon	könyve	és	Jézus	Krisz-
tus között?

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át újra a Mormon 
3:20–22-t, és olvassák el a Mormon 5:12–14-et!

•	 Miért	írt	Mormon	és	a	többi próféta?

•	 Nektek	hogyan	segített	a	Mormon	könyve	hinni	„Jé-
zus Krisztus evangéliumában”?

•	 Hogyan	erősítette	meg	a	Mormon	könyve	a	bizony-
ságotokat	Jézus	Krisztusról?

•	 Mit	láttatok,	hogyan	áldja	meg	a	Mormon	könyve	
más emberek életét?

Mormon 4; 6. „Isten ítéletei utolérik a gonoszokat”
A tanulók olvassák el a Mormon 4:5, 10–12-t!

•	 Mit	tanulhatunk	ezekből	a	versekből?

Mondd el a tanulóknak, hogy most a nefiták utolsó 
csatájának kimeneteléről fognak olvasni, amely jó példa 
arra,	hogy	Isten	ítéletei	utolérik	a	gonoszokat!	A	tanulók	
felváltva olvassák fel a Mormon 6:11–15-öt, nyomon 
követve azt, hogy hány nefita halt meg ebben a csatá-
ban! (Körülbelül 230 000 nefita katona halt meg. Mutass 
rá, hogy rajtuk kívül még sokan meghaltak – például 
ezekben a versekben nem esik szó a lámánita harcosok-
ról, valamint azokról a nőkről és gyermekekről, akik a 
csatározás során meghaltak mindkét félen.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Mormon 
6:16–22-t! Magad is felolvashatod ezeket a verseket, de 
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akkor kérd meg a tanulókat, hogy magukban kövessék 
az olvasottakat a szentírásaikban!

Kérd meg a tanulókat, hogy csendben gondolják át, mi 
vezetett a teljes nefita nemzet bukásához! Azután kérd 
meg	őket,	hogy	olvassák	el	a	Moróni	8:27-et	és	a	Tan	
és a szövetségek 38:39-et!

•	 Mit	tanulhatunk	a	nefiták	bukásának	történetéből?

Ennek a résznek a befejezéseként megmutathatod a 
Mormon könyve rövidfilmek című DVD (cikkszám: 
54011) 19. bejátszását: „Ó, ti szép emberek”.

Mormon 5:22–24. Isten kezében vagyunk
Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzák fel W. Craig 
Zwick elder kijelentését a tanulói kézikönyv 358–359. 
oldalán (a mellékelt DVD A  is tartalmazza)! Magya-
rázd el, hogy mielőtt Zwick elder ezt mondta volna, 
a következő szavakat idézte Mormon 5:23-ból: „Nem 
tudjátok,	hogy	Isten	kezében	vagytok?	Nem	tudjátok,	
hogy az övé minden hatalom?”

Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg a kezüket, 
tenyerükkel felfelé, miközben felolvasod Zwick elder 
kijelentését (vagy az erre kijelölt tanuló felolvassa)!

Az olvasás végén kérd meg a tanulókat, hogy nevezzék 
meg azt a négy kulcsfontosságú dolgot, melyet Zwick 
elder	szerint	meg	kell	tennünk	azért,	hogy	Isten	kezébe	
„helyez[zük] a kezünket” és érezzük, amint „támogató 
jelenléte olyan magasságokba emel minket, ahová ma-
gunktól nem lennénk képesek eljutni”. Írd fel a táblára 
a négy kulcsfontosságú dolgot:

Tanulni

Meghallgatni

Keresni	a Lelket

Mindig imádkozni

Kérd meg a tanulókat, hogy írják le ezt a négy kulcs-
fontosságú	dolgot!	Biztasd	őket,	hogy	még	a	követ-
kező óra előtt szakítsanak időt életük e négy területen 
történő kiértékelésére!

Fejezd be abbéli reményednek a kifejezésre juttatá-
sával, hogy a tanulók követni fogják Mormon példá-
ját	–	Isten	kezébe	adják	magukat	és	az	Ő	akaratának	
megtételére fognak törekedni!
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Bevezetés
Mormon utolsó üzenetét Lehi utolsó napi leszármazot-
taihoz	intézte	(lásd	Mormon	7:1).	Moróni	is	az	utolsó	
napokban élő emberekhez intézte szavait, mondván: 
„Úgy beszélek hozzátok, mintha jelen lennétek, pedig 
nem	vagytok.	De	íme,	Jézus	Krisztus	megmutatott	ne-
kem titeket, és én ismerem cselekedeteiteket” (Mormon 
8:35). Kijelentette, hogy a Mormon könyve csodával ha-
táros módon kerül elő a gonoszság időszakában, ami-
kor a világban sokan azt mondják, hogy „megszűntek 
már a csodák” (Mormon 8:26). Miközben beszélgetése-
ket vezetsz le Mormon és Moróni tanításairól, segíthetsz 
a tanulóknak felismerni, hogy a Mormon könyve nekik 
íródott. Növekedni fog a tanulók hite, miközben köze-
lebb	kerülnek	a	„csodák	Isten[éhez]”,	akiről	Mormon	és	
Moróni is bizonyságot tett (lásd Mormon 9:10–15).

Néhány tan és tantétel
•	 Az	Úr	mindenkinek	szabadulást	kínál,	aki	hisz	Őbenne	

és	elfogadja	az	evangéliumát	(lásd	Mormon	7).

•	 A	Mormon	könyve	napjainkra	íródott	(lásd	Mormon	
8:26–41).

•	 Csodák,	jelek	és	kinyilatkoztatások	áradnak	a	hűekre	
(lásd	Mormon	9:7–27).

•	 Isten	mindentudó,	változatlan	lény	(lásd	Mormon	
9:9–11, 19).

Javaslatok a tanításhoz
Mormon 7. Az Úr mindenkinek szabadulást kínál, 
aki hisz Őbenne és elfogadja az evangéliumát
Kérd meg a tanulókat, hogy képzeljék el: nemsokára 
meghalnak, és lehetőségük van még leírni egy utolsó 
üzenetet! Adj mindegyüknek egy papírlapot, és kérd 
meg őket, hogy soroljanak fel pár olyan dolgot, amit 
leírnának! Néhány perc elteltével kérd meg őket, hogy 
mutassák meg egymásnak a felsorolásaikat!

Magyarázd	el,	hogy	a	Mormon	7	Mormon	utolsó	olyan	
üzenetét tartalmazza, amelyet a lemezekre írt. (Szükség 
szerint rámutathatsz, hogy a Mormon 8–9 szavait Moróni 
írta le. Mormon üzeneteivel később is találkozunk, Mo-
róni	7–9.	fejezeteiben	azonban	azokat	a	tanításokat	már	
Moróni jegyezte fel az aranylemezekre, nem Mormon.)

49. fejezet
Mormon 7–9

Utasítsd a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Mormon	7-et,	és	mondják	meg,	milyen	jelentős	tanítá-
sokat vett bele ebbe Mormon!

Ha a tanulók befejezték az olvasást, segíts nekik 
meglátni, hogyan alkalmazható Mormon üzenete az 
életükben – tegyél fel néhányat, vagy akár mindet, a 
következő kérdések közül:

•	 Moróni	melyik	tanítását	érzitek	különösen	jelentő-
ségteljesnek vagy találónak?

•	 Hogyan	befolyásolhatja	a	bűnbánatra	és	az	evan-
gélium szerinti életre irányuló vágyunkat az, ha 
eljutunk „atyái[nk] ismeretéhez” (5. vers)?

•	 Hogyan	befolyásolhatja	a	bűnbánatra	és	az	evangé-
lium szerinti életre irányuló vágyunkat annak tudata, 
hogy feltámadunk és Krisztus ítélőszéke elé állunk 
(6. vers)?

•	 Mormon	azt	mondta,	hogy	„fogadj[uk]	be	Jézus	
Krisztus evangéliumát” (8. vers). Mit jelent ez számo-
tokra? 

Mormon 7:8–9. A Biblia és a Mormon könyve 
tanúbizonyságot tesznek Jézus Krisztusról
A	Mormon	könyve	és	a	Biblia	alátámasztják	egymást	
és	közös	céljuk	van:	Jézus	Krisztusba	vetett	hitünk	
megerősítése. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel 
Brigham	Young	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	
360–361. oldalán! Azután kérj meg egy másik tanulót, 
hogy	olvassa	fel	a	Mormon	7:8–9-et!	Magyarázd	el,	
hogy a 8. versben az „ebben a feljegyzésben” a Mor-
mon könyvére utal, az „abban a feljegyzésben…, mely 
a	zsidóktól	jut	el	a	nemzsidókhoz”	pedig	a	Bibliára!	A	
9. versben az ez a Mormon könyvére utal, az abban 
pedig	a Bibliára.

•	 Milyen	szempontból	erősíti	meg	a	Biblia	tanításaiba	
vetett hiteteket a Mormon könyve? Milyen szempont-
ból erősíti meg a Mormon könyve tanításaiba vetett 
hiteteket	a Biblia?

•	 Miért	vagytok	hálásak	azért,	hogy	mindkét	feljegy-
zéssel rendelkeztek?

Mormon 8:12–25. A Mormon könyve elfogadása 
áldásokat hoz
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Mormon 8:12, 
17-et!	Azután	kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	lapozzanak	a	
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Mormon könyve címlapjához, és olvassák el a hatodik 
bekezdést,	amelyben	Joseph	Smith	próféta	bizonyságot	
tesz a Mormon könyvéről!

•	 Bár	Moróni	aggódott	amiatt,	hogy	a	Mormon	köny-
vében	lehetnek	„tökéletlenségek”	és	„hibák”,	Joseph	
Smith mit mondott erről a könyvről?

•	 Milyen	áldásokat	ígért	Joseph	Smith	próféta	azoknak,	
akik elfogadják a Mormon könyvét és annak tanítá-
sai szerint élnek?

•	 Mit	mondott	Moróni,	mire	számíthatnak	azok,	akik	
megkapják a feljegyzést és nem kárhoztatják azt?

Olvassátok el a tanulókkal a Mormon 8:14-et! Hívd 
fel a figyelmüket Moróni kijelentésére, mely szerint a 
feljegyzés „nagy értékkel bír”!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Mormon 8:15, 21–25-öt, és keressenek indokokat arra, 
hogy miért olyan értékes a Mormon könyve! Miután a 
tanulók elolvasták ezeket a verseket, kérd meg őket, 
hogy osszák meg, amit találtak! A válaszok között ott 
lehetnek a következők:

 1. „Az Úr ősi és hosszú ideig szétszórt szövetséges 
népének jólétére” szolgál (15. vers).

	2.	Megmutatja,	hogy	az	Úr	emlékszik	az	Izráel	házával	
kötött szövetségére (21. vers).

 3. Megmutatja, hogy „az Úr örök céljainak tovább kell 
gördülnie, míg minden ígérete be nem töltetik” 
(22. vers).

 4. Megmutatja, hogy az Úr betölti a könyv azon íróinak 
tett ígéreteit, akik imádkoztak testvéreik jólétéért 
(23–25. vers).

Segíts a tanulóknak meglátni, hogy a Mormon könyve 
imádságos lelkű tanulmányozása segíteni fog nekik 
még erősebb bizonysággal rendelkezni annak „nagy  
érték[éről]”, és biztosítani maguknak a Moróni és  
Joseph	Smith	által	megígért	áldásokat!

Mormon 8:26–41. A Mormon könyve napjainkra 
íródott
Kérd meg a tanulókat, hogy általánosságban jellemez-
zék	a	világban	ma	jelenlévő	gonoszságot!	Javasolhatod,	
hogy vessék össze a tízparancsolatot vagy A fiatalság 

erősségéért normáit az őket körülvevő világiassággal! 
Miután megosztottak pár megjegyzést, kérd meg őket, 
hogy versenként váltva egymást olvassák fel a Mormon 
8:26–30-at! Az egyes versek felolvasása után osztály-
ként beszéljétek meg, ma miben nyilvánulnak meg az 
adott versben leírt állapotok!

Olvasd	fel	a	Mormon	8:31-et!	Javasold,	hogy	a	tanulók	
emeljék ki vagy jelöljék meg a próféciát, mely szerint a 
Mormon könyve „olyan napon kerül elő, amikor nagy 
szennyezések lesznek”! Kérd meg őket, hogy mond-
ják meg, milyen „szennyezéseket” sorol fel ez a vers, 
azután	oszd	meg	Joe J.	Christensen	elder	kijelentését	a	
tanulói kézikönyv 362–363. oldalán!

•	 A	fizikai	szennyezéseken	kívül	milyen	lelki	szennye-
zések léteznek napjainkban? (Lásd a tanulói kézi-
könyv 363. oldalát.)

A Mormon 8:35-tel kapcsolatban oszd meg Ezra Taft 
Benson	elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	363.	olda-
lán! Ezt a kijelentést a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

•	 Benson	elnök	szerint	honnan	tudták	a	Mormon	
könyve írói, hogy mely történetek, tanítások és ese-
mények lesznek majd leginkább hasznunkra?

•	 Hogyan	befolyásolhatja	ennek	tudata	azt,	ahogyan	a	
Mormon könyvét tanulmányozzátok?

Mormon 9:7–27. Csodák, jelek és 
kinyilatkoztatások áradnak a hűekre
Megoszthatsz néhány olyan élményt, amely azt szem-
lélteti,	hogy	az	Úr	a	csodák	Istene.	Amint	helyénvaló-
nak érzed, biztasd a tanulókat, hogy meséljenek olyan 
csodákról, amelyeknek tanúi voltak! Segíts a tanulók-
nak	felismerni,	hogy	olyan	Istenben	hiszünk,	aki	ma	
a	csodák	Istene	–	oszd	meg	Dallin H.	Oaks	elder	és	
Bruce R.	McConkie	elder	kijelentését	a	tanulói	kézi-
könyv 365. oldalán!

Írd fel a táblára: Mormon 9:7–8, 19–21, 24–25!

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban eze-
ket a verseket, és gondolják át, mit tanítanak a csodák-
ról! Kérd meg őket, hogy osszák meg gondolataikat!

•	 Miért	számíthatunk	ma	az	egyházban	kinyilatkoztatá-
sokra, jelekre és csodákra?

•	 Mi	akadályozza	meg	a	csodák	bekövetkeztét?
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Biztasd	a	tanulókat,	hogy	írjanak	a	naplójukba	általuk	
megtapasztalt	csodákról!	Javasold,	hogy	időnként	néz-
zék át ezeket a naplóbejegyzéseket!

Mormon 9:9–11, 19. Isten mindentudó, 
változatlan lény
A tanulók olvassák el magukban a Mormon 9:9–10-et 
és a 2 Nefi 9:20-at!

•	 Miért	fontos	tudnotok	azt,	hogy	Isten	mindentudó	és	
nem változik?

Magyarázd el a tanulóknak, hogy csak akkor gyakorol-
hatunk	„életre	és	szabadulásra	vezető	hitet	Istenben”,	
ha „helyes elképzelés[ünk van] a jelleméről, a tökéletes-
ségéről és a tulajdonságairól” (Lectures on Faith [1985], 
38; kiemelés az eredeti szerint). Hívd fel a tanulók 
figyelmét Moróni figyelmeztetésre, mely szerint egye-
sek „olyan istent képzel[tek el maguknak], aki változik” 
(Mormon 9:10)!

•	 Miért	segít	nektek	annak	tudata,	hogy	Isten	
nem változik?

Oszd meg Neal A. Maxwell elder kijelentését a tanulói 
kézikönyv 365. oldalán!

•	 Maxwell	elder	szerint	miért	fontos	tudnunk	azt,	hogy	
Isten	mindentudó?

•	 Hogyan	erősíthetjük	meg	Isten	változatlan	és	tökéle-
tes természetébe vetett hitünket?

Sorold fel a táblán az alábbi szentírás-utalásokat:

Mormon	9:9–11

1 Nefi	10:18–19

2 Nefi	27:23

Mormon	9:19

Moróni	10:19

T&Sz	20:10–12

Kérd meg a tanulókat, hogy tanulmányozzanak egyet 
vagy többet ezekből a részekből, és keressenek tanté-
teleket	Isten	változatlan	jelleméről!	Biztathatod	őket,	
hogy hozzanak létre szentírásláncot ezekből a versek-
ből (szentírásláncokkal kapcsolatos információkért lásd 
a tanulói kézikönyv 366. oldalát).

•	 Hogyan	segítenek	nektek	ezek	a	szentírásrészek	
jobban bízni Mennyei Atyánkban?

Magyarázd	el,	hogy	Isten	nemcsak	mindentudó	és	
változatlan, de örömét leli abban, hogy megáldjon és 
megjutalmazzon minket a hűségünkért!

•	 Ha	Isten	nem	változik,	és	az	ősi	időkben	látomáso-
kat, áldásokat és kinyilatkoztatásokat adott gyerme-
keinek, akkor mit jelent ez ma számunkra?

Oszd	meg	bizonyságodat	az	Isten	változatlan	jellemé-
nek	megértéséből	eredő	magabiztosságról!	Biztasd	
a	tanulókat,	hogy	osszák	meg	Isten	jelleméről	való	
bizonyságukat olyan családtagokkal vagy barátokkal, 
akik	szeretnének	helyénvaló	ismereteket	szerezni	Isten	
jelleméről!
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Bevezetés
Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostok	Kvórumá-
ból	azt	mondta,	hogy	Járed	fivérének	a	Szabadítóval	
kapcsolatos élménye „a feljegyzett történelem legna-
gyobb pillanatai közé sorolható, és minden bizonnyal 
legnagyobb	pillanata	a	feljegyzett	hitnek.	Örökre	Isten	
legnagyszerűbb	prófétái	közé	emelte	Járed	fivérét”	
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon	[1997],	17).	Ezek	a	fejezetek	
részletezik	azokat	az	áldásokat,	amelyek	Járed	fivére	
hite és imái révén érkeztek el a korai járeditákhoz. A 
tanulók Ether 1–5 tanulmányozása és megbeszélése 
folyamán kiértékelhetik saját imáikat, és örömmel te-
kinthetnek azon áldások elébe, amelyek az Úrba vetett 
hitük gyakorlása révén érkeznek. Ez a szentírásrész a 
Mormon könyve előkerülését és azon tanúkat illető 
meglátással zárul, akik ki lettek választva, hogy bizony-
ságot tegyenek róla.

Néhány tan és tantétel
•	 A	hűek	imái	isteni	útmutatást	és	szabadulást	hozhat-

nak (lásd Ether 1:34–43; 2:5–25).

•	 Az	Úr	elvárja	tőlünk,	hogy	minden	tőlünk	telhetőt	
megtegyünk a gondjaink megoldásáért (lásd Ether 
2:16–25; 3:1–5).

•	 A	hatalmas	hit	elvezethet	minket	az	Úr	jelenlétébe	
(lásd Ether 3–4).

•	 Az	Úr	három	tanút	jelölt	ki,	hogy	bizonyságot	tegye-
nek a Mormon könyvéről (lásd Ether 5).

Javaslatok a tanításhoz
Ether 1:34–43; 2:5–25. A hűek imái isteni 
útmutatást és szabadulást hozhatnak
Óra előtt írd fel a táblára a következőket:

Miért	válaszolta	meg	az	Úr	Járed	fivérének	az imáit?

Mit	jelent	az,	hogy	„igen	kedvelt[e]	az Úr”?

Járed	kérésére	Járed	fivére	„könyörgött	az	Úrhoz”.	
Milyen	különbségek	lehetnek	a	könyörgés	és	aközött,	
ha	csak	imákat mondunk?

50. fejezet
Ether 1–5

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan alkal-
makról, amikor kihívásokkal teli helyzetekkel néztek 
szembe, és őszinte ima által kaptak segítséget! Köszönd 
meg nekik, hogy megosztották ezeket, és magyarázd 
el,	hogy	ma	Járed	fivére	életéből	tanulmányoznak	egy	
ehhez hasonló történetet!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 1:33-at! 
Azután kérj meg egy másik tanulót, hogy röviden 
mondja	el,	mi	történt	Bábel	tornyánál!

•	 Ha	ott	lettetek	volna,	mi	aggasztott	volna	benneteket	
leginkább az emberek szétszórása és a nyelv össze-
zavarása kapcsán?

Írd fel a táblára: Ether 1:34–43! Kérd meg a tanulókat, 
hogy olvassák el magukban a verseket, és keressenek 
válaszokat a táblán lévő három kérdésre! Miután végez-
tek, kérd meg őket, hogy osszák meg válaszaikat!

Segíts a tanulóknak alkalmazni életükben ezeket az 
alapelveket! Ehhez kérd meg őket, hogy végezzék el a 
tanulói	kézikönyv	374.	oldalán	található	második	java-
solt feladatot! A feladat elvégzésének részeként feltehe-
ted a következő kérdéseket:

•	 Hogyan	javíthatunk	az imáinkon?

•	 Milyen	hatással	van	imáinkra	az	Isten	iránti	en-
gedelmesség? Milyen hatással lenne imáinkra az 
engedetlenség?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 2:14-et, 
valamint a 15. vers első mondatát!

•	 Mi	volt	a	Járed	fivére	által	elkövetett	gonosz dolog?

•	 Mit	tanulhatunk	ezekből	a	versekből?

•	 Miért	akarja	Isten,	hogy	imában	gyakran	elé	járuljunk?

Írd fel a táblára: megfenyít ! Olvassátok el a Tan és a 
szövetségek 95:1-et, és kérdezd meg a tanulóktól, miért 
fenyít meg minket az Úr! Segíts a tanulóknak megér-
teni,	hogy	Isten	azért	fenyít	meg,	mert	szeret	minket!	
Felkérheted	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	Jeffrey R.	
Holland elder és Neal A. Maxwell elder, a Tizenkét 
Apostol Kvóruma tagjainak kijelentéseit a tanulói kézi-
könyv	369–370.	oldalán!	Oszd	meg	bizonyságodat	az	
ima erejéről és az ima által kapott áldásokról!
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Ether 2:16–25; 3:1–5. Az Úr elvárja tőlünk, hogy 
minden tőlünk telhetőt megtegyünk a gondjaink 
megoldásáért
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Ether 2:18–19-et! Kérd meg őket, hogy nézzék meg, 
milyen	három	problémát	tárt	Járed	fivére	az	Úr elé!

•	 Mi	volt	ez	a	három	probléma?	(Attól	tartott,	hogy	a	
bárkákban nem lesz világosság, az emberek nem 
tudják, merre kormányozzák a bárkákat, és az embe-
reknek ki fog fogyni a levegőjük, nem tudnak majd 
lélegezni a bárkákban.)

Mondd el, hogy Mennyei Atyánk többféleképpen 
válaszol az imákra! Azután kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel az Ether 2:20-at!

•	 Mit	válaszolt	az	Úr	a	bárka	levegőhiányával	kapcso-
latos kérdésre?

Kérj meg egy másik tanulót, hogy olvassa fel az Ether 
2:22–25-öt!

•	 Mit	tudott	meg	Járed	fivére,	mi	kormányozza	majd	
a bárkákat? (Az embereknek nem kell aggódniuk 
a bárka kormányzása miatt. Az Úr hajtja majd őket 
előre tengeri útjukon azzal, hogy szeleket küld és 
„hullámhegyek[et]”. Lásd még Ether 6:4–8.)

•	 Mit	mondott	az	Úr,	honnan	szerezzenek	világosságot	
a bárkákba?

•	 Mit	tanulhatunk	az	Úr	azon	kéréséből,	hogy	Járed	
fivére találjon megoldást erre a problémára? (A 
válaszok között lehet, hogy az Úr elvárja tőlünk 
önrendelkezésünk, eszünk és hitünk gyakorlását, 
hogy némi felelősséget a vállunkra helyez, és hogy 
időnként azt akarja, hogy álljunk elő saját terveink-
kel, lehetővé téve ezzel a fejlődésünket.)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az osztálynak az 
Ether 3:1–5-öt!

•	 Mit	tett	Járed	fivére,	hogy	világosságot	szerezzen	
a bárkákba?

Miközben a tanulók erről a kérdésről beszélgetnek, fel-
vetheted	a	következő	válaszokat:	Járed	fivére	tanulmá-
nyozta a problémát. Talált egy megoldást. Előkészítette 
a köveket, de világítóvá nem tudta tenni őket – ehhez 
az Úr segítségére volt szüksége. Azután visszament az 
Úrhoz, hogy hagyja jóvá a tervét.

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	lapozzák	fel	Harold B.	Lee	
elnök	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	370.	oldalán!

•	 Hogyan	alkalmazhatjátok	életetekben	ezt	a tanácsot?

Ether 3–4. A hatalmas hit elvezethet minket az 
Úr jelenlétébe
Olvassátok el osztályként az Ether 3:6–14-et úgy, hogy 
a tanulók egy-két versenként váltják egymást!

•	 Járed	fivérének	hite	az	Úr	jelenlétébe	vitte	őt.	Milyen	
hasonló	kiváltságot	ígér	nekünk	az	Ether	4:7?

Rajzold fel a táblára a következő táblázatot:

Mit	tett	Járed	fivére? Mi	mit	tegyünk?

Bízd	meg	az	osztály	egyik	felét,	hogy	olvassák	el	az	
Ether	3:4–26-ot,	és	nézzék	meg,	mit	tett	Járed	fivére,	
ami lehetővé tette számára, hogy lássa a Szabadítót! 
Kérd meg őket, hogy vegyék figyelembe az Ether 1–2-
ben lejegyzett tetteit is! Az osztály másik felét bízd meg, 
hogy olvassák el az Ether 4:4–19-et, és nézzék meg, 
mit tanácsolt nekünk Moróni, mit tegyünk azért, hogy 
letépjük „a hitetlenségnek ezen fátylát” (15. vers)! A 
„hitetlenség fátyla” kifejezés jelzi, hogy a hitetlenség el 
tud	választani	minket Istentől.

Elegendő idő eltelte után kérdezd meg a tanulóktól, 
hogy mit találtak! Válaszaikat sorold fel a táblán!

•	 Milyen	hasonlóságokat	vesztek	észre	a	két	felsoro-
lás között?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Alma 19:6-ot!

•	 Lamóni	elméjéről	hogyan	hullott	le	„a	hitetlenség	
fátyla”? (A tanulók válaszaival egészítsd ki a táblán 
lévő táblázat jobb oldali oszlopát!)

Kérd meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a 
szövetségek	67:10-et!

•	 Milyen	további	tanácsokat	adott	nekünk	az	Úr,	hogy	
segítsen nekünk letépni a hitetlenség fátylát? (A 
tanulók válaszaival egészítsd ki a táblán lévő táblázat 
jobb oldali oszlopát!)
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Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan segít-
hetnek nekik a táblán lévő tanácsok közelebb kerülni 
az Úrhoz! Megkérheted őket, hogy írják le ötleteiket!

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy ha hitet gyakor-
lunk Őbenne, akkor egyre többet és többet látunk az 
Úrnak az életünkre vonatkozó tervéből! Az Úr meg-
ígérte, hogy ha igazlelkűen élünk, hitet gyakorlunk 
Őbenne és betartjuk a szövetségeinket, akkor el fog 
jönni a nap, amikor megláthatjuk Őt és a jelenlété-
ben élhetünk.

A tanulók egyénenként vagy párokban tanulmányoz-
zák az Ether 3:6–15-öt! Kérd meg őket, hogy sorolják 
fel,	milyen	evangéliumi	igazságokat	tudott	meg	Járed	
fivére, vagy melyeket erősített meg benne ez az élmény 
az Úr jelenlétében! Megjelölhetik ezeket az igazságokat 
a szentírásaikban. Elegendő idő eltelte után kérd meg a 
tanulókat, hogy osszák meg, amit találtak! Megjegyzé-
seiket felírhatod a táblára.

A válaszok között ott lehetnek a következők:

Az	Úr	húsból	és	vérből	való	testet	vesz	majd	magára	
(6.	vers).

Az	Úr	megvált	minket	a	bukástól	(13.	vers).

Jézus	Krisztus	a	világ	megalapítása	óta	fel	lett	
készítve	(14.	vers).

A	Szabadító	által	érkezik	az	örök	élet	(14.	vers).

Jézus	az	Atya	és	a	Fiú	(14.	vers).

A	hűek	Krisztus	fiaivá	és	leányaivá	lesznek	(14.	vers).

Senki	nem	látta	az	Urat	oly	módon,	ahogyan	Járed	
fivére	(15.	vers).

Isten	saját	képmására	teremtette	az	embert	
(15.	vers).

Ha a tanulóknak kérdéseik vannak a 14. verset ille-
tően,	akkor	felhívhatod	a	figyelmüket	a	Móziás	15:1–7	
információira a tanulói kézikönyv 154. oldalán. Ha a 
tanulóknak kérdéseik vannak a 15. verset illetően, ak-
kor	felhívhatod	a	figyelmüket	Jeffrey R.	Holland	elder	
kijelentésére	a	tanulói	kézikönyv	371–372.	oldalán.

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	a	Járed	fivéréről	szóló	be-
számoló megerősödni a bizonyságunkban?

Ether 5. Az Úr három tanút jelölt ki, hogy 
bizonyságot tegyenek a Mormon könyvéről
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Ether 
5:2–4-et, a Tan és a szövetségek 5:11–15-öt és a Tan 
és	a	szövetségek	17:1–6-ot,	és	készítsenek	ezek	között	
keresztutalást!

•	 Hogy	hívják	a	Mormon	könyve	három tanúját?

Kérd meg a tanulókat, hogy lapozzanak a Mormon 
könyve bevezető oldalaihoz! Kérj meg egy tanulót, 
hogy olvassa fel a három tanú bizonyságtételét!

Oszd	meg	Joseph	Smith	próféta	következő	kijelentését,	
amelyet apjának és anyjának tett, nem sokkal a három 
tanúval kapcsolatos élményt követően:

„Apám! Anyám! […] El sem tudják képzelni, mi-
lyen boldog vagyok. Az Úr megmutatta a lemeze-
ket rajtam kívül három másik embernek is, és akik 
egy angyalt is láttak, és bizonyságot kell tenniük 
arról, hogy amit mondtam, az igaz, mert most már 
ők is tudják, hogy nem csapom be az embereket. 
És úgy érzem, hogy egy olyan szörnyű teher lett 
levéve a vállamról, amely már kezdett elviselhetet-
lenné válni a számomra. De most már őnekik kell 
ennek egy részét hordozni, és a lelkem örven-
dez, mert nem vagyok többé teljesen egyedül a 
világon” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith	[2007]. 131.).

•	 Szerintetek	miért	tette	Joseph	prófétát	ilyen	bol-
doggá a három tanúval kapcsolatos élmény?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el az Ether 5:2–4-
et, és jelöljék meg a Mormon könyve négy különböző 
tanúját! (E tanúkat illető meglátásokért lásd a tanulói 
kézikönyv	373.	oldalát!)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el Dallin H. Oaks 
elder	kijelentését	a	tanulói	kézikönyv	373.	oldalán.	Ezt	
a kijelentést a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

•	 Ti	hogyan	lehettek	a	Mormon	könyve tanúi?

•	 Milyen	hatással	lehet	másokra	a	ti	tanúbizonyságo-
tok a Mormon könyvéről?

Fejezd be azzal, hogy bizonyságot teszel a Mormon 
könyvéről!



200

51. fejezet

Bevezetés
Az Ether 6–10-ben Moróni a járedita nép sok nemze-
dékéről ad összefoglalót. Ez a gyors ütemben haladó 
áttekintés megmutatja az igazlelkűség és a gonoszság 
következményeit. Moróni megfigyelései és figyelmezte-
tései segíthetnek nekünk a járediták által megtapasztalt 
csapdák elkerülésében. Az Úr folyamatosan felhívást 
intézett a járeditákhoz, hogy tartsanak bűnbánatot és 
jöjjenek Őhozzá, és minket is erre hív, hogy békét és 
boldogságot adhasson nekünk.

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	az	Úrban	bízunk	és	az	Ő	akaratát	tesszük,	akkor	

Ő irányítja, hogy merre megyünk (lásd Ether 6:1–12).

•	 A	próféták	elítélik	a	gonoszságot	és	figyelmeztetnek	
a	veszélyre	(lásd	Ether	7:23–27;	9:28–31).

•	 A	titkos	összeesküvések	a	nemzetek	elpusztítására	és	
a szabadság megdöntésére törekednek (lásd Ether 8; 
9:26–27;	10:33).

Javaslatok a tanításhoz
Ether 6:1–12. Ha az Úrban bízunk és az Ő 
akaratát tesszük, akkor Ő irányítja, hogy merre 
megyünk
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az 
Ether 6:1–12-t, és keressenek hasonlóságokat a járedi-
táknak a megígért föld felé vezető útja, valamint a mi 
celesztiális királyságba vezető halandó utazásunk között! 
Javasold,	hogy	sorolják	fel	ebből	a	szentírásrészből	azo-
kat a szavakat és kifejezéseket, amelyek vonatkozhatnak 
az életünkre! Gondolhatnak például arra, hogy a szél a 
megígért	föld	irányába	fújt,	és	ez	hasonlítható	Isten	hatá-
sához az életünkben. Átgondolhatják, mihez hasonlítha-
tók a kövek, az utazásra való felkészüléskor eltett étel, a 
tenger mélységei, a bárkák, illetve maguk a járediták.

Ha a tanulóknak már volt elég idejük a tanulmányo-
zásra és az átgondolásra, kérd meg őket, hogy kis 
csoportokat alkotva osszák meg egymással, mit találtak! 
Azután kérd meg az egyes csoportokat, hogy válassza-
nak ki valakit, aki az osztály egészével is megosztja a 
csoport ötleteit! A beszélgetés előrehaladtával kérd meg 
a tanulókat, hogy mondjanak további tanokat vagy 
tantételeket!	Javasold,	hogy	a	tanulók	jegyezzék	fel	az	
egyes csoportok által elmondottakat!

51. fejezet
Ether 6–10

•	 Milyen	tantételeket	tanulhatunk	a	járediták	 
tapasztalataiból?

•	 Hogyan	segíthetnek	nekünk	ezek	a	tantételek	ab-
ban, hogy teljes mértékben érzékeljük életünkben 
Isten	útmutatását?

Ether 6:9. „Dicséreteket énekeltek az Úrnak”
Adj időt a tanulóknak az Ether 6:9 és az 1 Nefi 18:9 
csendes átolvasására!

•	 Mi	a	különbség	az	e	két	versben	leírt	éneklés	között?	
(E beszámolók másik összehasonlítását lásd a tanulói 
kézikönyv	375–376.	oldalán.)

•	 Hogyan	válhat	javunkra	és	mások	javára	az,	ha	„di-
cséreteket ének[lünk] az Úrnak”?

Ether 6:12. „Örömkönnyeket hullattak…, az [Úr] 
gyengéd irgalmasságának sokasága miatt”
Olvassátok el a tanulókkal az Ether 6:12-t!

•	 Mit	jelent	számotokra	az	irgalmasságának sokasága 
kifejezés?

E beszélgetés részeként megkérheted a tanulókat, hogy 
olvassák el az irgalom szócikket a Hűek a hithez 91–92. 
oldalán. 

•	 Mivel	egészíti	ki	a	gyengéd szó az irgalmasságának 
sokasága kifejezés jelentését?

•	 A	sokaság szó jelentése mivel egészíti ki azt, amit 
ebből a versből megtudunk?

•	 Mit	tettek	az	emberek,	amikor	megérkeztek	a	megí-
gért földre? Mi hogyan követhetjük a példájukat?

Adj időt a tanulóknak, hogy átgondolják életükben az 
Úr „gyengéd irgalmasságának sokasága[it]”! Elegendő 
idő elteltével kérd meg néhányukat, hogy mondja-
nak példákat!

Ether 6:17. „Arra tanították őket, hogy alázattal 
járjanak az Úr előtt”
Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	az	Ether	6:17-et!

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak olyan, mások 
példájából vett tetteket és viselkedésmódokat, amelyek 
azt mutatják, hogy az illető „alázattal jár… az Úr előtt”! 
A tanulók válaszait felsorolhatod a táblán.

•	 Miért	kell	„alázattal	jár[nunk]	az	Úr	előtt”	ahhoz,	
hogy „a magasságból” tanítsanak minket?
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•	 Hogyan	lehetünk	alázatosabbak?	Hogyan	segít	ne-
künk alázatosnak lenni az, ha emlékszünk rá, milyen 
kapcsolatban állunk az Úrral?

•	 Milyen	kihívásokkal	szembesülünk,	miközben	igyek-
szünk alázatosak lenni? Hogyan győzhetjük le ezeket 
a kihívásokat?

Ether 7:23–27; 9:28–31. A próféták elítélik a 
gonoszságot és figyelmeztetnek a veszélyre
Adj	időt	a	tanulóknak	az	Ether	7:23–27	és	9:28–31	
csendes átolvasására! Kérd meg őket, hogy keressenek 
hasonlóságokat és különbségeket a két beszámoló kö-
zött!	Beszéljétek	meg	a	következő	kérdéseket:

•	 Mi	vezethet	el	oda,	hogy	valaki	elfogadja	vagy	eluta-
sítja a próféta figyelmeztetését?

•	 Mi	milyen	figyelmeztetéseket	kaptunk	az	élő	 
prófétánktól?

•	 Milyen	példákat	tudtok	arra,	amikor	az	emberek	
azért kaptak áldásokat, mert követték a próféta fi-
gyelmeztetéseit?	(Biztasd	a	tanulókat,	hogy	hozzanak	
példákat saját életükból és ismerőseik életéből!)

Ether 8; 9:26–27; 10:33. A titkos összeesküvések 
nemzetek elpusztítására és a szabadság 
megdöntésére törekednek
A tanulók egyénileg vagy az osztállyal közösen néz-
zék át a Hélamán 6:18–40 anyagát a tanulói kézikönyv 
275–276.	oldalán!	Ez	az	anyag	rövid	magyarázattal	
szolgál a titkos összeesküvésekről.

Magyarázd el, hogy amikor Moróni próféta összefog-
lalta a járediták történelmét, a mai olvasókat figyelmez-
tette a titkos összeesküvések veszélyeire! A tanulók 
olvassák el az Ether 8 fejlécét! Azután az Ether 8:20–26 
alapján beszéljetek meg néhányat – vagy akár mindet – 
a következő kérdésekből:

•	 Moróni	azt	mondta,	hogy	titkos	összeesküvések	
pusztították el a járedita civilizációt és a nefita civi-
lizációt (lásd 20–21. vers). Szerintetek miért olyan 
pusztítóak a titkos összeesküvések?

•	 Mivel	tartanak	fenn	egyének	vagy	nemzetek	titkos	
összeesküvéseket? (Lásd 22. vers.)

•	 Szerintetek	miért	írt	Moróni	a	titkos	összeesküvések	
rettenetes következményeiről? (Lásd 23–26. vers.)

•	 Milyen	szempontból	hamisítványai	a	titkos	összees-
küvések	az	Istennel	kötött	igaz	szövetségeknek?

A	tanulók	olvassák	el	az	Ether	9:26–27	és 10:33-at!

•	 Szerintetek	miért	fordulhatott	elő	az,	hogy	a	járedita	
civilizáció még az igazlelkűségek korszakai után is 
állandóan titkos összeesküvések prédája lett?

•	 Milyen	személyes	jellemvonásokat	fejleszthetünk	ki,	
amelyek segítenek nekünk ellenállni a titkos össze-
esküvéseknek? (A tanulók válaszai között ott lehet a 
személyes feddhetetlenség, az Úr szeretete, és az Úr 
parancsolatai iránti szeretet.)

A	tanulók	olvassák	el	a	Hélamán	6:37-et	és	a	3 Nefi	
5:4–6-ot!

•	 Mi	a	legjobb	módja	annak,	hogy	egy	közösség	meg-
szabaduljon a titkos összeesküvésektől?

Ether 10. A vezetők hatással lehetnek arra, hogy 
a társadalom gonosz vagy igazlelkű
Magyarázd el, hogy az Ether 10-ben Moróni mindössze 
34 versben számos nemzedék történetét foglalja össze! 
Voltak igazlelkű királyok, akik gyarapodást és bé-
kességet hoztak a népnek, és voltak gonoszok, akik 
gyötrelembe vezették őket. Nem valószínű, hogy a 
társadalom hirtelen változott meg és lett igazlelkűből 
gonosz, illetve gonoszból igazlelkű, amikor változtak 
a	királyaik.	Inkább	az	a	valószínű,	hogy	fokozatosan	
változtak meg.

Ezt támaszd alá a következő szemléltetéssel (óra előtt 
gyakorolhatod).

Tegyél ki egy átlátszó üvegedényt, amely félig tele van 
tiszta vízzel!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 10:5-öt! 
Azután cseppents egy kis ételszínezéket a vízbe!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 10:9–11-
et! Cseppents még egy kis ételszínezéket a vízbe!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 10:13-
at! Ezt kövesse még egy csepp ételszínezék!

Mutass rá, hogy éppen úgy, ahogyan gonosz veze-
tők révén fokozatosan gonosszá válhat a társadalom, 
igazlelkű vezetők révén fokozatosan igazlelkűvé 
válhat! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 
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10:16-ot! Ekkor cseppents az elszíneződött vízbe egy 
kis	fehérítőt!	Folytassátok	ezt	a	17.,	majd	a	18–19.	vers-
sel! (A végén a víz legyen megint tiszta!)

•	 Milyen	tantételeket	tanulhatunk	ebből	a	szemléltetés-
ből? Hogyan vonatkoztak ezek a tantételek a járedi-
tákra? Hogyan vonatkoznak napjaink társadalmaira?

•	 Milyen	hatások	vannak	jelen	a	mi	társadalmunkban,	
amelyek beszennyezhetik az életünket? Mit tehetünk 
azért, hogy tisztán tartsuk?

Fejezd be annak kihangsúlyozásával, hogy ha igaz-
lelkűen élünk, akkor bármilyen körülmények között 
boldogok lehetünk!
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Bevezetés
Moróni az utolsó járedita feljegyzések kivonatolása 
közben félbeszakította a történelmi elbeszélést. Sok 
helyen beszámolt már arról, hogy a járedita nép 
elutasította a próféták hittel teli üzenetét. Ugyanezt a 
gonoszságot látta saját népe, a nefiták között is, amikor 
ő és apja az evangéliumot prédikálták. Tudván, hogy 
hasonló állapotok uralkodnak majd napjainkban, leírta 
Ether tanításait a hitről, valamint sok saját tanítását.

A tanulók az Ether 11–15 olvasása és megbeszélése 
során megtanulhatják, hogyan alkalmazzák életükben 
Ether és Moróni tanításait. Segíthetsz nekik meglátni, 
hogy	a	Krisztusba	vetett	hit	segít	nekik	Isten	iránti	
rendíthetetlen elkötelezettséggel élni. Az osztály azt is 
értse meg, hogy a Krisztusba vetett hit csodákhoz és 
kinyilatkoztatásokhoz vezet, és segít nekünk erősséggé 
változtatni a gyengeségeket!

Néhány tan és tantétel
•	 A	hit	és	a	remény	lehorgonyozza	a	lelkünket,	biz-

tossá és állhatatossá tesz minket (lásd Ether 12:1–4).

•	 A	csodákat	hatalmas	hit	előzi	meg	(lásd	Ether	
12:5–22).

•	 Az	Úr	erősséggé	változtatja	a	gyengeségeinket,	
ha meglázkodunk és hiszünk Őbenne (lásd Ether 
12:23–41).

•	 Az	Új	Jeruzsálem	az	amerikai	földrészen	fog	felé-
pülni (lásd Ether 13:2–12).

Javaslatok a tanításhoz
Ether 11–12. A lecke témáinak bevezetése
Előre bízz meg egy tanulót azzal, hogy a tanulói kézi-
könyv 52. fejezete, valamint a tanulói kézikönyv 381. 
oldalán található Ether 11 szövegmagyarázata alapján 
készítsen előadást! Kérd meg a tanulót, hogy az óra 
elején adja elő ezeket a dolgokat!

Hozz az órára egy csomag magot! Kérdezd meg a 
tanulóktól, hogy emlékeznek-e rá, a Mormon könyvé-
ben melyik próféta használta szemléltetőeszközként a 
magot, hogy megtanítson valamilyen lelki tantételt! Ha 
a tanulók emlékeznek rá, hogy Alma magot használva 
tanított	Isten	szaváról	és	a	hitről	(lásd	e	kézikönyv	
30. fejezetét), akkor kérd meg őket, hogy idézzék 

52. fejezet
Ether 11–15

fel, hogyan határozta meg Alma a hitet (lásd Alma 
32:21   )! Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek 
olyan tanácsokat az Ether 12-ben, amelyek segítenek 
nekik a hit gyarapításában!

Ether 12:1–4. A hit és a remény lehorgonyozza a 
lelkünket, biztossá és állhatatossá tesz minket
Tedd ki egy horgony képét 
(vagy rajzolj a táblára egy 
horgonyt)! Kérd meg a 
tanulókat, hogy írják körül a 
horgony rendeltetését! Uta-
sítsd őket, hogy lapozzák 
fel az Ether 12:4-et!

•	 Mit	mond	ez	a	vers,	
mi az emberek lelké-
nek  horgonya?

•	 Miért	van	szüksége	horgonyra	a	lelkünknek? 

Magyarázd el, hogy a 3–4. versek elmondják, mit 
eredményez a hit! Rajzold fel vagy tedd ki a táblára a 
következő ábrát, de hagyd üresen a nyilaktól jobbra 
eső szövegdobozokat! Kérd meg a tanulókat, hogy a 
3–4. versben található tantételek alapján egészítsék 
ki az ábrát! A lehetséges válaszok közül lent feltünte-
tünk néhányat.

➚
Bűnbánat

➚

Minden	dolog	beteljese-
dése

A	hit eredménye ➙ Remény

➘
Jó	cselekedetek

➘
Isten	dicsőítése

Kérdezd meg a tanulóktól, hogyan vezet el a hit a nyi-
laktól jobbra felsorolt tantételekhez vagy cselekedetek-
hez! Röviden beszéljétek meg az egyes témákat!

•	 Hogyan	ad	nektek	reményt	és	horgonyozza	le	lelke-
teket a Krisztusba vetett hit?
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Ether 12:5–22. A csodákat hatalmas hit előzi meg
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 
12:6-ot   !

Írd fel a táblára: Mi a hit próbatétele? Kérj megy egy-két 
tanulót, hogy röviden meséljenek a hit olyan próbaté-
teleiről, amelyeket ők maguk vagy valamely ismerősük 
megtapasztalt!

Kérd meg a tanulókat, hogy hallgassák meg a követ-
kező kijelentéseket, és azonosítsák be a hit próbaté-
teléhez	kapcsolódó	tantételeket!	James E.	Faust	elnök	
kijelentését a mellékelt DVD A  is tartalmazza.

„Senki nem nyerhet szabadulást a hit próbatétele 
és az örök igazság tantételei iránti engedelmesség 
nélkül, amelyek a kezdetek óta le vannak fektetve, 
hogy megszabadulhasson és felmagasztosulhasson 
az	emberiség”	( Joseph	Fielding	Smith,	Answers to 
Gospel Questions,	comp.	Joseph	Fielding	Smith	Jr.,	
5	vols.	[1957–66], 4:150).

„Mindenkinek át kell haladnia az ötvösök tűzén, 
így életünk jelentéktelen és lényegtelen dolgai 
salakként kiolvadhatnak életünkből, és hitünk 
ragyogóvá, sértetlenné és erőssé válhat. Úgy tűnik, 
mindenkinek bőven kijut a kínból, a bánatból 
és gyakran a szívfájdalomból, azoknak is, akik 
őszintén igyekeznek jót cselekedni és hithűen élni. 
Isten	megismerése	részét	képezi	a	finomításnak”	
( James E.	Faust,	in	Conference	Report,	Apr.	1997,	
85; vagy Ensign,	May	1997,	63).

Magyarázd el, hogy hitünk próbatételére időnként ne-
hézségek formájában kerül sor, azonban nem ez a hit 
próbájának egyetlen módja! Kérj meg egy tanulót, hogy 
olvassa fel Richard G. Scott elder kijelentését a tanulói 
kézikönyv 382. oldalán! Ezt a kijelentést a mellékelt 
DVD B  is tartalmazza.

•	 Hogyan	határozta	meg	Scott	elder	a	hit	próbatételét?

Ether 12:6–22 olyan áldások beszámolóira utal a szent-
írásokban, amelyeket annak során kaptak az emberek, 
hogy kitartottak hitük próbatétele alatt. Készítsd el a 
táblán a következő táblázatot:

Említett	
személy(ek)?

Hogyan	gyako-
roltak	hitet?

Milyen	áldáso-
kat	kaptak?

Oszd az osztályt párokra vagy kis csoportokra! Utasítsd 
a párokat vagy csoportokat, hogy másolják papírra a 
táblázatot! Kérd meg őket, hogy olvassák el az Ether 
12:6–22-t, és írják be a kérdésekre adott válaszokat a 
táblázatba!

Miután a tanulóknak elég idejük volt a tevékenység 
elvégzésére, kérd meg őket, hogy gondolják át, milyen 
áldást említ a 19. vers!

•	 Miként	példázhatja	ez	az	áldás	azt,	amit	a	hűek	végül	
mind megtapasztalnak?

•	 Hogyan	készítenek	fel	minket	az	Úr	jelenlétébe	tör-
ténő belépésre a hitből eredő áldások?

Magyarázd el, hogy Péter apostol értékes meglátásokat 
mondott hitünk próbatételéről! Kérd meg a tanulókat, 
hogy azonosítsák be ezeket a meglátásokat, miközben 
valaki felolvassa az 1 Péter 4:12–13-at!

•	 Péter	szerint	nem	kell	csodálkoznunk	azon,	ha	
próbatételek jönnek. Hogyan segíthet nekünk ez a 
tantétel kitartani a próbatételekben? (Rámutathatsz, 
hogy jobban viseljük a próbatételeket, ha tudjuk, 
hogy az élet részét képezik.)

Oszd meg a bizonyságodat arról, hogy az Úr eleget 
tesz az ígéreteinek és megjutalmaz minket, ha kiálljuk a 
hitünk próbáit!

Ether 12:23–41. Az Úr erősséggé változtatja a 
gyengeségeinket, ha meglázkodunk és hiszünk 
Őbenne
Hívj ki egy tanulót az osztály elé, és kérd meg, hogy 
csináljon 10 fekvőtámaszt!

•	 Mi	történik,	ha	[a	tanuló	neve]	a	továbbiakban	rend-
szeresen elvégzi ezt a gyakorlatot?

•	 Miért	erősíti	meg	az	izmokat	az edzés?

•	 Milyen	lelki	párhuzamokat	vonhatunk	testünk	
edzésével?
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Magyarázd el, hogy az Ether 12 segít nekünk megér-
teni, hogyan győzhetők le az Úr erejével a halandó 
gyengeségek! Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék át 
az Ether 12:23–25-öt, és keressék meg, milyen gyen-
geséget észlelt Moróni az általa összeállított feljegyzés 
vonatkozásában! Kérd meg a tanulókat, hogy osszák 
meg, amit találtak!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 
12:27-et   ! Az e versben található ígéret szerint az 
Úr kegyelme elegendő számunkra ahhoz, hogy segít-
sen nekünk legyőzni a gyengeségeinket (utalhatsz az 
Ether	12:27	szövegmagyarázatára	a	tanulói	kézikönyv	
384–385. oldalán). Kérd meg a tanulókat, hogy olvas-
sák el magukban az Ether 12:26–28-at, és keressék 
meg, milyen tulajdonságokra kell szert tennünk ahhoz, 
hogy az Úr kegyelme elegendő legyen és „erőssé te[gye 
számunkra]	a	gyenge	dolgokat”!	Javasolhatod,	hogy	a	
tanulók jelöljék meg a szentírásaikban ezeket a jellem-
vonásokat. Felsorolásukban ott lehet az alázatosság, a 
szelídség, a hit, a remény és a szeretet is.

•	 Hogyan	segíthetnek	nekünk	ezek	a	tulajdonságok	a	
lelkierő kifejlesztésében?

•	 Hogyan	kapcsolódnak	ezek	a	jellemvonások	ahhoz,	
hogy Krisztushoz jöjjünk?

•	 Hogyan	ellensúlyozhatja	halandó	gyengeségeinket	a	
Krisztus kegyelme által kapott lelkierő?

Mutass rá, hogy miután Moróni hallotta az Úr 26–28. 
versben álló szavait, „megvigasztalód[ott]” (Ether 12:29), 
és kifejezésre juttatta az Úrról való bizonyságát! Kérd 
meg a tanulókat, hogy olvassák el az Ether 12:29–36-ot, 
és keressék meg, hol jelenti ki Moróni a bizonyságát! 
Biztasd	őket,	hogy	keressenek	olyan	kijelentéseket,	
amelyek így kezdődnek: „tudom” vagy „emlékszem”!

•	 Milyen	igazságokról	tett	bizonyságot Moróni?

•	 A	ti	életetekre	milyen	hatással	van	ezen	igazságok	
bizonysága?

Olvassátok	el	az	osztállyal	az	Ether	12:37-et!

•	 E	vers	szerint	milyen	áldásban	volt	része	Moróninak	
azért, mert látta gyengeségét?

•	 Gondoljatok	egy	gyengeségetekre!	Hogyan	segíthet	
nektek ezt a gyengeséget a lelkierő forrásává tenni 
az, ha az Úrra támaszkodtok? (Tedd lehetővé, hogy 

a tanulók csendben átgondolják ezt a kérdést, és ne 
érezzék kötelezőnek válaszaik megosztását!)

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Ether 
12:38–41-et!

•	 Milyen	hatással	van	rátok	annak	tudata,	hogy	ezek	a	
tanítások közvetlenül az Úrtól érkeztek?

•	 Milyen	indokokat	nevez	meg	Moróni	arra,	hogy	ke-
ressük	„ezt	a Jézust”?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, hogyan nyer-
tek erőt, amikor a Szabadítóhoz jöttek!

Ether 13:2–12. Az Új Jeruzsálem az amerikai 
földrészen fog felépülni
Rajzolj a táblára egy, az alábbihoz hasonló egyszerű 
ábrát, de hagyd ki az Új és a Régi  szavakat!

Új	Jeruzsálem Régi	Jeruzsálem

Magyarázd el, hogy ez az ábra a világot jelképezi! 
Kérdezd meg a tanulóktól, hogy hallottak-e már két 
Jeruzsálemről!	Ha	igen,	akkor	kérdezd	meg,	hogy	hol	
helyezkedik majd el ez a két város! Magyarázd el, hogy 
az Ether 13:2–12 megmutatja Ether látnoki mivoltát! 
Ezekben a versekben Moróni felidézi Ether próféciáit 
az	Új	és	a	régi	Jeruzsálemről.	Egészítsd	ki	az	ábrát	az	Új 
és a Régi szavakkal!

Utasítsd az osztály egyik felét, hogy olvassák el az 
Ether 13:2–12-t, és keressék meg Ether próféciáit a régi 
Jeruzsálemről!	Utasítsd	az	osztály	másik	felét,	hogy	
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olvassák el ugyanezeket a verseket, és keressék meg 
Ether	próféciáit	az	Új	Jeruzsálemről!	Kérd	meg	az	egyes	
csoportokat, hogy jelöljenek ki írnokot, aki jegyzeteli, 
hogy mit tudnak meg! Miután elegendő időt adtál az 
osztálynak, kérd meg az írnokokat, hogy sorolják fel a 
táblán	a	„Régi	Jeruzsálem”	és	az	„Új	Jeruzsálem”	címszó	
alatt a próféciákat!

A kitöltött táblázat tartalmazhatja például a következő 
információkat:

Régi Jeruzsálem

	1.	El	fog	pusztulni	(lásd	5.	vers).

	2.	Újra	felépül,	az	Úr	szent	városaként	(lásd	5.	vers).

	3.	 Izráel	házának	épül	(lásd	5.	vers).

	4.	Lakói	Jézus	Krisztus	engesztelése	által	tisztulnak	
meg	(lásd	11.	vers).

	5.	Jeruzsálem	korábbi	lakosainak	szétszórt	leszár-
mazottai	összegyűjtetnek	(lásd	11.	vers).

	6.	Lakosai	elnyerik	annak	a	szövetségnek	a	teljességét,	
amelyet	Isten	Ábrahámmal	kötött	(lásd	11.	vers).

Új Jeruzsálem

	1.	Az	amerikai	földrészen	fog	felépülni	(lásd	2–3.,	6.,	
8.	vers).

	2.	A	mennyből	száll	majd	alá	(lásd	3.	vers).

	3.	Az	Úr	szent	szentélye	lesz	(lásd	3.	vers).

	4.	József	magja	maradékának	épül	(lásd	6.	vers).

	5.	Hasonló	lesz	a	régi	Jeruzsálemhez	(lásd	8.	vers).

	6.	Lakói	Jézus	Krisztus	engesztelése	által	tisztulnak	
meg	(lásd	10.	vers).

A	„Régi	Jeruzsálem”	3.	pontjánál	rámutathatsz,	hogy	az	
Ether 13:5-ben a nak rag azt jelenti: „használatára, il-
letve	javára”.	Az	„Új	Jeruzsálem”	címszó	alatti	2.	pontnál	

rámutathatsz, hogy az Ether 13:3 próféciája részben 
beteljesedik, amikor Énók városa visszatér a földre, 
és	eggyé	lesz	az	Új	Jeruzsálemmel	(lásd	még	Mózes	
7:13–21,	62–64).

Kérdezd	meg	a	tanulóktól,	hogy	az	Új	Jeruzsálem	mely	
áldásai állnak rendelkezésünkre már most is ott, ahol 
élünk! Segíts a tanulóknak meglátni, hogy minél inkább 
elkötelezzük magunkat az igazlelkű élet mellett, annál 
inkább békességben és boldogságban lesz részünk! 
Megoszthatod velük a Tan és a szövetségek 59:23-at.

Intézz	felhívást	a	tanulókhoz,	hogy	kötelezzék	el	
magukat a mindennapos igazlelkű élet mellett! Oszd 
meg bizonyságodat azokról az áldásokról, amelyeket 
ebben az életben és az eljövendő életben eredményez 
az igazlelkű élet!

Ether 14–15. A járedita civilizáció vége
Kérdezd meg, hogy össze tudná-e foglalni valamelyik 
tanuló a járediták pusztulását, amelyet az Ether 14–15 
jegyez fel! Ha egyik tanuló sem tudja megtenni ezt, ak-
kor röviden foglald össze ezt a két fejezetet, vagy kérj 
meg egy tanulót a fejezetek fejléceinek felolvasására!

Írd fel a táblára a következő utalásokat, és kérd meg a 
tanulókat, hogy olvassák el ezeket, majd mondják meg, 
mi vezetett a járediták pusztulásához!

Ether	14:5–10

Ether	14:24

Ether	14:25

Ether	15:1–6,	22

Ether	15:19

•	 Hogyan	kaparintotta	meg	Sátán	ezeknek	az	embe-
reknek a szívét?

•	 Milyen	tanulságokat	vonhatunk	le	a	járediták	
pusztulásából?
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Bevezetés
Moróni könyvének első hat fejezete egyházi szertar-
tásokról és eljárásmódokról szól Moróni napjaiban: 
keresztelés, konfirmáció és a Szentlélek ajándéka; a 
papság valakire történő ráruházása és a papság hivata-
laiba való elrendelés; az úrvacsora, az új egyháztagok 
közösségbe való bevonása, és az egyházi gyűlések 
levezetése. Lehetnek olyan tanárok, akik hajlanak e 
fejezetek átugrására, mert azok tartalmát nagyon is jól 
ismerik az aktív utolsó napi szentek. Moróni azonban 
azért foglalta bele ezeket a tanításokat, mert úgy érezte, 
hogy „tán értékkel bírnak testvére[i], a lámániták szá-
mára, egy eljövendő napon” (Moróni 1:4). Segíthetsz a 
tanulóknak meglátni, hogy ezek a tanítások ma minden 
ember számára értékesek.

Néhány tan és tantétel
•	 A	papsági	szertartásokra	feltétlenül	szükség	van	

Jézus	Krisztus	evangéliumában	(lásd	Moróni	2–6).

•	 Azért	veszünk	az	úrvacsorából,	hogy	megújítsuk	az	
Úrral kötött szövetségeinket (lásd Moróni 4–5).

•	 A	bűnbánat	keresztelkedéshez	vezet	(lásd	Moróni	
6:1–3).

•	 Őrködnünk	kell	egymás	felett	és	táplálnunk	kell	
egymást	Isten	szavával	(lásd	Moróni	6:4–9).

Javaslatok a tanításhoz
Moróni 1. „Én, Moróni, nem fogom megtagadni 
a Krisztust”
Kérd meg a tanulókat, hogy nézzék meg, hány évvel 
élte túl Moróni a Mormon könyvében feljegyzett utolsó 
csatát! Hívd fel a figyelmüket a Mormon 6-ra, és kérd 
meg őket, hogy keressék meg a dátumot a lap alján 
vagy a fejezet fejlécében (Kr. u. 385). Azután kérd meg 
őket, hogy keressék meg a dátumot a Mormon könyve 
utolsó oldalán vagy a Moróni 10 fejlécében (Kr. u. 421). 
(Moróni legalább 36 évvel túlélte az utolsó csatát.)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Moróni 1-et!

•	 Mit	árul	el	nekünk	ez	a	fejezet	Moróni	életének	
utolsó éveiről?

•	 Szerintetek	hogyan	tartotta	meg	Moróni	a	hitét	eb-
ben a próbatételekkel teli időszakban?

53. fejezet
Moróni 1–6

Oszd meg a következő kijelentést Susan W. Tanner nő-
testvértől, aki a Fiatal Nők általános elnökeként szolgált 
(a mellékelt DVD A  is tartalmazza).

„Tudatában vagyok, hogy mi is sokszor érezzük 
magunkat egyedül és barátok nélkül egy gonosz 
világban. Néhányan úgy érezzük, hogy »nincs 
hova men[nünk]«, amint megpróbáltatásainkkal 
szembenézünk. De ti és én nemcsak túlélhetünk, 
hanem győzedelmeskedhetünk is, ahogy Moróni 
tette, erőfeszítéseinkben, hogy kiálljunk az igazság 
mellett a veszedelmes időkben. Mit tett, amikor 
egy elhagyatott és ellenséges világgal kellett szem-
benéznie? Apja utasításait híven követve befejezte 
az aranylemezek feljegyzéseit. Megismerkedett a 
próféták írásaival. Mindenekfelett az Úr jövőre vo-
natkozó ígéreteire támaszkodva kiküzdötte magát 
a csüggedésből. Azokba a szövetségekbe kapasz-
kodott,	amelyeket	Izráel	házával	kötött	Isten,	hogy	
örökre	megáldja	őket”	(lásd	Örömhír	a	Kumóra	
hegyéről. Liahóna, 2005. máj. 105.).

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el újra a Moróni 
1:3-at!

•	 Mi	gyakorol	rátok	hatást	Moróni	szavaiból	ebben	
a versben?

•	 Hogyan	tehettek	szert	Moróniéhoz	hasonló	erős	
bizonyságra és jellemre?

Moróni 2–6. A papsági szertartásokra feltétlenül 
szükség van Jézus Krisztus evangéliumában
Oszd csoportokra az osztályt! Kérd meg a csoportokat, 
hogy nézzék át a Moróni 2–6-ot és a Tan és a szövetsé-
gek	20:37–39,	46–60,	68–79-et,	és	keressenek	hasonló-
ságokat Moróni napjainak egyháza, valamint az utolsó 
napok egyháza között (a szentírás-utalásokat felírhatod 
a táblára)! Elegendő idő eltelte után kérd meg az egyik 
csoportot, hogy nevezzen meg egy hasonlóságot! A 
válaszukat írd fel a táblára! Azután egyesével kérd meg 
a többi csoportot is, hogy nevezzenek meg egy-egy 
hasonlóságot! Válaszaikat írd fel a táblára! Haladjatok 
csoportról csoportra mindaddig, amíg már senki nem 
szolgál több meglátással e témát illetően!
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•	 Mit	gondoltok,	amikor	azt	látjátok,	hogy	a	világ	
történelmének különböző időszakaiban ugyanazok a 
szertartások és tantételek léteztek az Úr egyházában?

•	 Miért	lehettek	ezek	a	fejezetek	hasznosak	Joseph	
Smith számára, amikor az Úr rajta keresztül visszaál-
lította az egyházát?

Segíts a tanulóknak megérteni, milyen fontos szerepet 
játszanak a papsági szertartások az Úr egyházában! A 
következő kérdések segítséget nyújthatnak:

•	 Miért	fontosak	a	szertartások	Az	Utolsó	Napok	Szent-
jeinek	Jézus	Krisztus	Egyháza	tagjainak?	(Miközben	
a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, felkérheted 
őket	Boyd K.	Packer	elnök	és	Dallin H.	Oaks	elder	
kijelentésének a felolvasására a tanulói kézikönyv 
388–389. oldaláról. Kérd meg őket, hogy nevezzenek 
meg legalább két indokot arra, hogy miért fontosak 
a szertartások! Packer elnök két kijelentését a mellé-
kelt DVD B  C  is tartalmazza).

•	 Miért	van	szükség	papsági	felhatalmazásra	minden	
szertartás elvégzéséhez?

•	 Hogyan	járul	hozzá	a	szimbolizmus	a	szertartások	
szent természetéhez?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy a Mormon könyve 
elsődleges célja az, hogy segítsen nekünk Krisztushoz 
jönni! Moróni 2–6. fejezetei olyan szertartásokról írnak, 
amelyek segítenek nekünk Krisztushoz jönni.

Moróni 4–5. Azért veszünk az úrvacsorából, 
hogy megújítsuk az Úrral kötött szövetségeinket
Moróni 4 és 5 lejegyzi azokat az úrvacsorai imákat, 
amelyeket az Úr nyilatkoztatott ki egyházának az ősi 
Amerikában. Az Úr az utolsó napokban is kinyilat-
koztatta	ugyanezeket	az	imákat	(lásd	T&Sz	20:77,	79).	
Mutass rá, hogy ezek többet jelentenek puszta imáknál 
– egy szent szertartás két részét képezik! Vannak olyan 
szertartások, amelyek során az azt végzőknek mindig 
ugyanazokat a szavakat kell elmondaniuk.

Adj minden tanulónak egy-egy papírlapot! Kérd meg a 
tanulókat, hogy nézzék meg, le tudják-e írni a kenyérre 
vonatkozó úrvacsorai imát anélkül, hogy belenéznének 
a szentírásokba! Kérd meg őket, hogy tegyék ugyanezt 
a vízre vonatkozó úrvacsorai imával!

Olvasd fel az úrvacsorai imákat, hogy a tanulók ellenő-
rizhessék az általuk leírtak helyességét! Azután kérd meg 
őket, hogy csendben gondolják át a következő kérdést:

•	 Szerinted	mennyire	vagy	áhítatos,	amikor	veszel	az	
úrvacsorából?

Ha a tanulóknak elegendő idejük volt e kérdés átgon-
dolására, levezethetsz egy beszélgetést a következő 
kérdések alapján:

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	hetente	felkészüljünk	az	
úrvacsoravételre?

•	 Hogyan	emlékeztetnek	minket	a	keresztelési	szövet-
ségeinkre az úrvacsorai imák?

Kérd meg a tanulókat, hogy készítsenek keresztutalást 
a	Tan	és	a	szövetségek	20:37	és	a	Móziás	18:8–10,	vala-
mint	a	Moróni	4–5	között!	Javasold,	hogy	a	szentírásaik	
margójára írják le, mit gondolnak a keresztelőről és az 
úrvacsoráról!

•	 Hogyan	erősítheti	meg	a	Mennyei	Atyánkkal	és	Jézus	
Krisztussal való szövetséges kapcsolatunkat az, ha 
érdemesen veszünk az úrvacsorából?

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak arra, amiről 
az imént beszélgettetek az úrvacsora vonatkozásában! 
Kérd meg őket, hogy osszanak meg egyvalamit, amit 
megtanultak belőle, vagy egy meglátást, amire most 
tettek szert!

Moróni 6:1–3. A bűnbánat keresztelkedéshez vezet
Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni 6:1-et!

•	 Szerintetek	mit	jelent	olyan	gyümölcsöt	hozni,	ami	
megmutatja, hogy valaki érdemes a keresztelkedésre?

Hogy segíts a tanulóknak e kérdés megválaszolásában, 
kérd meg őket, hogy olvassák el magukban a Moróni 
6:2–3-at!	Biztasd	őket,	hogy	jelöljék	meg	a	szentírásaik-
ban, mire mondta Moróni, hogy az a „gyümölcs”, amely 
megmutatja, hogy valaki készen áll belépni a keresz-
telő vizébe!

•	 Hogyan	kapcsolódik	a	bűnbánat	a	megtéréshez? 

•	 Hogyan	kapcsolódik	a	bűnbánat	Krisztus	mindvégig	
kitartó szolgálatához?

Magyarázd el, hogy mindig is ugyanazok voltak az 
egyháztagság	alapvető	követelményei:	Jézus	Krisztusba	
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vetett	hit,	bűnbánat,	Jézus	Krisztus	nevének	magunkra	
vételére és a szolgálatára irányuló hajlandóság. Ezek a 
követelmények ránk is vonatkoznak, még kereszteke-
désünk és konfirmációnk után is.

Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen 
erőfeszítéseket tesznek a hit gyakorlására, bűneik 
megbánására,	Jézus	Krisztus	nevének	magukra	vételére	
és a szorgalmas szolgálatra! Adhatsz időt a tanulóknak 
gondolataik leírására.

Moróni 6:4–9. Őrködnünk kell egymás felett és 
táplálnunk kell egymást Isten szavával
Magyarázd el, hogy a Moróni 6:4-ben Moróni az új 
egyháztagokkal való törődés felelősségére tanítja az 
egyház tagjait!

Olvassátok el a tanulókkal a Moróni 6:4-et! Kérd meg a 
tanulókat, hogy mondják meg, mit tett az egyház Mo-
róni napjaiban az új megtértek segítéséért!

•	 Moróni	azt	mondta,	hogy	amikor	az	emberek	csatla-
koztak az egyházhoz, annak „népe közé számlálták 
őket; és felírták a nevüket”. Moróni 6:4 szerint miért 
fontos feljegyzést vezetni az emberek neveiről?

•	 Szerintetek	mit	jelent	„Isten	jó	szavával”	táplálni	
valakit? Hogyan segíthetünk egymásnak „a helyes 
úton” maradni?

Olvasd	fel	a	következő	kijelentést	Gordon B.	Hinckley	
elnöktől (1910–2008), az egyház 15. elnökétől (a mellé-
kelt DVD D  is tartalmazza):

„Miután megtaláltunk és megkereszteltünk egy 
új megtértet, annak kihívása áll előttünk, hogy 
közösségbe fogadjuk őt, és megerősítsük bizonysá-
gát e munka igaz voltáról. Nem tehetjük meg vele, 
hogy beengedjük a bejárati ajtón, aztán pedig ki 
a hátsón. Az egyházhoz való csatlakozás nagyon 
komoly dolog. Mindegyik megtért azzal az ígérettel 
veszi magára Krisztus nevét, hogy betartja az Ő 
parancsolatait. Az egyházba való belépés azonban 
kockázatos tapasztalat lehet. Ha nem szívélyes és 
erős kezek fogadják a megtértet, ha nem fordulnak 
felé szeretettel és törődéssel, ő meg fogja kérdője-
lezni az általa megtett lépést. Ha nem fogadják őt 
barátságos kezek és üdvözlő szívek, és nem veze-
tik tovább az úton, akkor ő elmaradozhat.

Egyáltalán semmi értelme nincs a misszionáriusi 
munka végzésének, ha nem tartjuk meg ennek az 
erőfeszítésnek a gyümölcseit. E kettő elválaszthatat-
lan kell, hogy legyen. Értékesek ezek a megtértek. 
Minden	megtért	Isten	fia	vagy	leánya.	Minden	meg-
tért nagy és komoly felelősséget jelent. Teljes mér-
tékben szükségszerű, hogy törődjünk azokkal, akik 
részünkké váltak” (Találjátok meg a bárányokat, és 
tápláljátok a juhokat. Liahóna, 1999. júl. 122.).

Ismételd	meg	Hinckley	elnök	kijelentését,	mely	szerint	
„egyáltalán semmi értelme nincs a misszionáriusi 
munka végzésének, ha nem tartjuk meg ennek az erő-
feszítésnek a gyümölcseit.”

•	 Mit	jelent	a	számotokra	ez	a	kijelentés?

•	 Miért	jelenthet	a	megtértek	némelyikének	nehézsé-
get az, hogy keresztelkedés és konfirmáció után hű 
és aktív maradjon?

Oszd meg Hinckley elnök szavainak folytatását (a mel-
lékelt DVD E  is tartalmazza):

„[M]inden új megtértnek három dologra 
van szüksége:

1. Egy barátra az egyházban, akihez állandóan 
fordulhat, aki mellette fog járni, aki válaszolni fog 
a kérdéseire, aki megérti a problémáit.

2. Egy feladatra. A tevékenységben áll ennek az 
egyháznak a nagysága. Ez az a folyamat, amely 
által fejlődünk. […] Természetesen egy új megtért 
nem fog mindent tudni. Valószínűleg elkövet majd 
néhány hibát. [Na és?] Mindannyian követünk el 
hibákat. A tevékenységből származó fejlődés az, 
ami fontos. […]

3.	Minden	megtértet	»Isten	jó	szavával	kell	táplálni«	
(Moróni 6:4)” (Találjátok meg a bárányokat, és 
tápláljátok a juhokat. Liahóna, 1999. júl. 122–123.).

•	 Hogyan	segít	valakinek	ez	a	három	dolog	abban,	
hogy tevékeny maradjon az egyházban?
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•	 Mit	tehettek,	amivel	segítetek	megadni	ezt	a	három	
dolgot egyházközségetek új tagjainak, legyen szó újon-
nan keresztelkedettekről vagy beköltözött tagokról?

Ha vannak olyan tanulók, akik tizenévesként vagy 
felnőttként csatlakoztak az egyházhoz, kérd meg őket, 
hogy osszák meg néhány tapasztalatukat, amelyeket új 
megtértként	szereztek!	Biztasd	őket,	hogy	beszéljenek	
róla, milyen kihívásokkal néztek szembe, és mit nyúj-
tott nekik a közösség! Megkérhetsz egy tanulót, hogy 
olvassa fel a tanulói kézikönyv 391–392. oldaláról azt a 
történetet, amelyet Hinckley elnök mesélt el (a mellé-
kelt DVD F  is tartalmazza).

•	 Hogyan	segíthetünk	mi	személy	szerint	az	új	megtér-
teknek abban, hogy az egyházi tevékenységbe való 
átmenetük zökkenőmentes és örömteli legyen?

Segíts a tanulóknak megérteni, hogy akár új megtértek 
vagyunk, akár nem, mindannyiunknak szüksége van 

arra, hogy lelkileg tápláljanak minket és őrködjenek 
felettünk! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a 
Moróni 6:5–9-et!

•	 Miért	van	szükségünk	arra,	hogy	gyakran	találkoz-
zunk? Miként segítettek nektek az egyházi gyűlé-
sek, órák és tevékenységek? Mit láttatok másokon, 
hogyan nyernek erőt, miközben tevékenyen részt 
vesznek az egyházban?

•	 Hogyan	áldottak	meg	titeket	olyan	gyűlések,	ame-
lyeket „a Lélek munkálkodásának módja szerint és a 
Szentlélek hatalma által vezett[ek]”?

Oszd meg a bizonyságodat azokról az áldásokról, ame-
lyekben minden egyháztag részesül, miközben barát-
koznak	egymással!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	keressék	
meg annak módjait, ahogyan segíthetnek egymásnak 
Krisztushoz	jönni	és	„a	helyes	úton”	maradni!	Biztasd	
őket, hogy különösen figyeljenek oda arra, hogyan 
tudják segíteni az új megtérteket!
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Bevezetés
Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt tanította, hogy az igazlelkű indítékok „életet és 
érvényt adnak a hívő cselekedeteinek” (Pure in Heart 
[1998], 16). Mormon is tanított annak fontosságáról, 
hogy igazlelkű szándékkal cselekedjünk. Azt tanította, 
hogy különbség van az igaz szándékkal végzett jó 
cselekedetek és a megszokásból végzett dolgok között. 
Mormon tanításai által a tanulók jobban megérthetik 
azt, hogy minden tettünket hitnek, reménynek és jószí-
vűségnek kell irányítania.

Néhány tan és tantétel
•	 Szándékunk	fontos	Isten	szemében	(lásd	Moróni	

7:5–11).

•	 Minden,	ami	jócselekedetre	ösztönöz,	Istentől	való	
(lásd	Moróni	7:12–19).

•	 A	Krisztusba	vetett	hit	segít	nekünk	„minden	jó	dol-
got	megragad[ni]”	(lásd	Moróni	7:19–32).

•	 „A	jószívűség	soha	el	nem	múlik”	(lásd	Moróni	
7:44–48).

Javaslatok a tanításhoz
Moróni 7:3–4. Jézus Krisztus követői 
békességben járnak másokkal
Magyarázd	el,	hogy	a	Moróni	7	Moróni	atyjának,	Mor-
monnak a tanításait tartalmazza! Kérd meg a tanulókat, 
hogy	olvassák	el	a	Moróni	7:3–4-et,	és	hasonlítsák	
össze a Tan és a szövetségek 19:23-mal!

•	 Honnan	tudta	Mormon,	hogy	napjaiban	az	egyház	
tagjai „Krisztus békés követői” voltak?

Írd fel a táblára: békességben jár !

•	 Mit	jelent	számotokra	ez	a	kifejezés? 

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak példákat arra, 
amikor látták, hogy az egyház tagjai békességben jár-
nak másokkal!

Moróni 7:5–11. Szándékunk fontos Isten 
szemében
Oszd meg a következő esettanulmányt: Az egyik elde-
rek kvórumának két tagja az egész napot azzal töltötte, 
hogy egy özvegy édesanyának segített kitakarítani 
és rendbe tenni az otthonát. Az egyik férfi csak azért 
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szolgált, mert a kvórumelnöke megkérte erre. A másik 
férfi is a kvórumelnöktől kapta ezt a feladatot, azonban 
elsősorban azért szolgált, mert látta mások szükségle-
teit és őszintén segíteni szeretett volna.

•	 Bár	mindkét	férfi	ugyanannyi	ideig	szolgált,	miért	
bírhatott	a	szolgálatuk	más-más	értékkel	Isten	sze-
mében és saját maguk számára?

•	 Miért	fontosak	a	szándékaink?

E tantétel szemléltetéséhez megoszthatod a tanulói ké-
zikönyv 395. oldaláról a Marion G. Romney elnök által 
elmesélt történetet.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Mo-
róni	7:5–11-et!	Míg	olvasnak,	írd	fel	a	táblára:	Mit tanít 
Mormon? Ha befejezték, vezess le egy rövid beszélgetést 
erről a kérdésről! Győződj meg arról, hogy a beszélgetés 
egy része arra összpontosít, hogy milyen indítékokkal 
adunk ajándékokat vagy nyújtunk szolgálatot!

•	 Hogyan	kapcsolódik	az	1 Sámuel	16:7	    és a Tan 
és	a	szövetségek	137:9	   	a	Moróni	7:5–11-hez?	(Az	
Úr a szívünket nézi, és nem csupán cselekedeteink 
alapján, hanem szívünk vágya szerint is ítél majd 
meg minket. A tanulók készíthetnek keresztutalást e 
három szentírás között.)

Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak magukban 
egy olyan alkalomra, amikor őszintén adtak ajándékot, 
nyújtottak szolgálatot, imádkoztak vagy engedelmes-
kedtek a parancsolatoknak! Azután kérd meg őket, 
hogy vessék össze ezeket az élményeket olyan alkal-
makkal, amikor nem őszinte szívvel tettek ilyesmit!

•	 Miért	számítanak	az	indítékaink,	amikor	ajándékot	
adunk vagy szolgálatot nyújtunk?

Moróni 7:12–19. Minden, ami jócselekedetre 
ösztönöz, Istentől való
Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
a	Moróni	7:12–19-et,	és	jelöljék	meg	benne	a	jó és a 
gonosz szavakat, ahányszor csak előfordulnak! Írd fel 
a táblára a következő fejléceket: Istentől való és Az ör
dögtől való. Azután olvassák el a tanulók újra a Moróni 
7:13,	16–17-et,	és	nézzék	meg,	mit	tanácsol	Mormon,	
honnan	tudhatjuk,	hogy	valalami	Istentől	vagy	az	
ördögtől	való-e	(jegyezd	meg,	hogy	a	Moróni	7:16–17	
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szentírás-memoriter    )! Írd fel a táblára a tanulók 
válaszait, amint azt a következő táblázat is mutatja:

Istentől való Az ördögtől való

Állandóan	jócselekede-
tekre	hív	és	csábít

Gonosz	dolgok	megtéte-
lére	vesz	rá

Isten	szeretetére	hív Arra	vesz	rá,	hogy	ne	
higgyünk	Krisztusban

Isten	szolgálatára	hív Arra	vesz	rá,	hogy	ne	
szolgáljuk	Istent

Arra	vesz	rá,	hogy	
higgyünk	Krisztusban

Arra	vesz	rá,	hogy	ta-
gadjuk	meg	a	Krisztust

Vezesd a tanulókat egy arról szóló beszélgetésben, 
hogy miként vonatkoznak életünkre ezek az igazságok! 
Segítséget jelenthetnek a következő kérdések:

•	 Hogyan	segít	nekünk	Krisztus	világossága	igazlel-
kűen ítélni és szorgalmasan keresni azt, ami jó? (An-
nak biztosításához, hogy a tanulók értsék Krisztus 
világosságát, megkérheted őket, hogy nézzék át a 
Moróni	7:12–19	szövegmagyarázatát	a	tanulói	kézi-
könyv	395–397.	oldalán.)

•	 A	legutóbbi	általános	konferencián	milyen	taná-
csokat hallottunk, amelyek „arra vesznek rá”, hogy 
jót tegyünk?

•	 Hogyan	segítettek	nektek	a	barátaitok	szeretni	és	
szolgálni Istent?

Emlékeztesd	a	tanulókat,	hogy	Isten	segíteni	próbál	
nekik – oszd meg a következő kijelentést Neil L.  
Andersen eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Kezdjük	azzal,	amit	tudunk!	A	jó	Istentől	jön;	
a	gonosz	az	ördögtől.	[Lásd	Moróni	7:12.]	Ezek	
azonban nem egyenrangú erők, amelyek egymás-
sal küzdenek a világegyetemben. Minden jó élén 
Krisztus áll…

Ezzel szemben az ördög »arra veszi rá az embe-
reket, hogy gonosz dolgokat cselekedjenek. « 
[Moróni	7:17.	]	»Lebukott	a	mennyből…	örökre	
nyomorulttá vált« [2 Nefi 2:18] , és most azon 
dolgozik, »hogy minden ember olyan nyomorult 
lehessen,	mint	ő	maga.«	[2 Nefi	2:27.	]	Ő	hazug	
és vesztes. [Lásd Tan és a szövetségek 93:25; lásd 
még	Kalauz	a	szentírásokhoz:	Ördög.	165.]

A Szabadító ereje és az ördög ereje valójában 
össze sem hasonlítható. Földünkön azonban a 
gonosznak megengedték, hogy befolyásolhasson 
minket, hogy esélyt [kapjunk] a jó és a rossz kö-
zötti választásra” (lásd Liahóna, 2005. máj. 46.).

•	 Miért	fontos	észben	tartani	azt,	hogy	Krisztus	ha-
talma nagyobb az ördög hatalmánál?

Moróni 7:19–32. A Krisztusba vetett hit segít 
nekünk „minden jó dolgot megragad[ni]”
Magyarázd el, hogy a szentírások gyakran ismétléssel 
tanítanak!	A	tanulók	fussák	át	a	Moróni	7:19–21-et,	
és nézzék meg, melyik tanács ismétlődik! (Az, hogy 
ragadjunk meg „minden jó dolgot”.)

Segíts a tanulóknak meglátni, mit tanulhatnak a ra-
gadjatok meg „minden jó dolgot” tanácsból – írd fel a 
táblára: megragadni és megérinteni! Kérj meg egy ta-
nulót, hogy jöjjön ki az osztály elé! Tegyél a tanuló elé 
egy Mormon könyvét! Azután kérd meg a tanulót, hogy 
mutassa meg, mi a különbség a között, hogy megraga-
dunk vagy csak megérintünk egy jó dolgot!

•	 Hogyan	kapcsolódik	ez	az	imént	tanulmányozott	
vershez? Szerintetek mit jelent megragadni a szentí-
rásokat?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	fogadják	meg	Mormon	taná-
csát, és valóban ragadjanak meg minden jó dolgot!

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni 10:30-at! 
Hangsúlyozd ki, hogy ebben a versben Moróni arra biztat 
minket: jöjjünk Krisztushoz és ragadjunk meg „minden jó 
ajándékot”!

A tanulók készítsenek keresztutalást a Moróni 10:30 
és	a	Moróni	7:20	között!	Kérj	meg	egy	tanulót,	hogy	
olvassa	fel	a	Moróni	7:20-at!	(Rámutathatsz,	hogy	
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miközben azt tanácsolják nekünk: ragadjuk meg a jó 
dolgokat, arra is figyelmeztetnek minket, hogy még 
csak ne is érintsük azt, ami gonosz.)

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	Jézus	Krisztusba	vetett	hit	
megragadni a jó dolgokat és elkerülni a rosszakat?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni 
7:22–25-öt!

•	 Miért	nem	fogadhatnánk	be	semmilyen	jó	dolgot	
Jézus	Krisztus	és	az	általa	hozott	engesztelés	nélkül?	
(Miközben a tanulók megbeszélik ezt a kérdést, elol-
vastathatod velük az Alma 22:13–14-et.)

•	 Milyen	hatással	van	ez	az	igazság	a	Szabadító	és	
engesztelése iránti érzéseitekre?

Írd fel a következő versszámokat a táblára úgy, hogy 
kihagyod a zárójelben szereplő szavakat:

22,	25	(angyalok)

23	(próféták)

25	(szentírások	és hit)

26 (ima)

28 (hit)

32	(a	Szentlélek)

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el újra ezeket a 
verseket	a	Moróni	7-ben,	és	nézzék	meg,	milyen	áldá-
sokat biztosít az Úr, hogy Őhozzá jöhessünk és minden 
jó dolgot megragadhassunk! Írd fel a táblára a tanulók 
válaszait! Az előző felsorolásban zárójelben megadtunk 
néhány lehetséges választ.

•	 Hogyan	segítettek	nektek	ezek	az	áldások	Krisztus-
hoz jönni?

Moróni 7:27–39. Nem múlt el a csodák napja
Kérd meg a tanulókat, hogy soroljanak fel olyan csodá-
kat, amelyekről a szentírásokban olvastak! Válaszaikat 
felírhatod a táblára.

•	 Hogyan	válaszolnátok	meg	a	Moróni	7:27-ben	talál-
ható kérdést?

•	 Ti	milyen	csodáknak	voltatok tanúi?

•	 Milyen	indokokat	sorol	fel	Mormon	a	Moróni	
7:31-ben,	miért	jelennek	meg	az	embereknek	angya-
lok? (Hogy bűnbánatra szólítsák őket, hogy végez-
zék az Atya szövetségeinek munkáját, és tanítsák „az 
Úr választott edényei[t]”.)

Magyarázd	el,	hogy	a	Moróni	7:32–34-ben	Mormon	
konkrétan megnevez olyan csodákat, amelyekben 
mindannyiunknak része lehet! Kérd meg a tanulókat, 
hogy nevezzék meg ezeket a csodákat! (A válaszok 
között ott lehet a Szentlélektől kapott útmutatás, a szö-
vetségek betöltése, erő annak megtételére, amit az Úr 
elvár tőlünk, a bűnbánat, valamint a szabadulás.)

•	 Milyen	szempontból	csodásak	ezek	az áldások?

A tanulók alkossanak párokat, és olvassák el a Moróni 
7:29–35-öt!	Kérd	meg	őket,	hogy	a	párjukkal	közösen	
nézzék meg, milyen folyamaton keresztül hozza el 
hozzánk az Úr a szabadulás csodáját! Elegendő idő 
eltelte után a tanulók osszák meg válaszaikat az osztály 
többi részével! Miközben ezt teszik, kérj meg egy tanu-
lót, hogy foglalja össze a táblán ezt a folyamatot! Íme 
egy példa:

Angyalok	szolgálnak	azoknak,	akiknek	erős	a	hitük	–	az	
Úr	választott	edényeinek	(lásd	29–31.	vers).

Ezek	az	emberek	fel	vannak	készülve	rá,	hogy	bizony-
ságot	tegyenek	másoknak	Krisztusról	(lásd	31.	vers).

Elő	van	készítve	az	út,	hogy	Mennyei	Atyánk	többi	
gyermeke	is	hihessen	(lásd	32.	vers).

Bűnbánatot	tartunk,	Krisztushoz	jövünk,	megkeresz-
telkedünk	és	hiszünk,	hogy	meg	lehessen	szabadítani	
minket	(lásd	34.	vers).

•	 A	ti	bizonyságotok	hogyan	segíthet	másoknak	növe-
kedni a hitükben?

Kérd meg a tanulókat, hogy mindannyian olvassák el 
a	Moróni	7:38–39-et,	és	írjanak	egy	rövid	fogalmazást,	
amelyben kifejtik, hogy mit fognak tenni a Krisztusba 
vetett hitük növeléséért!

Moróni 7:44–48. „A jószívűség soha el nem 
múlik”
Óra előtt készíts fénymásolatokat a következő önisme-
reti tesztről:
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1-től 10-ig értékeld, hogy állsz a jószívűség következő 
jellemvonásainak kifejlesztésében!

(0 = nem rendelkezem ezzel a jellemvonással; 10 = 
nagyon jól megy ez a jellemvonás)

Karikázd be azt a számot, amelyik legjobban tükrözi 
jelenlegi helyzetedet!

Hosszan	tűr 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kedves 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem	irigykedik 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem	fuvalkodik	fel 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem	keresi	a	maga	hasznát 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem	könnyű	felbosszantani 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem	gondol	rosszra 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nem	örvend	a	gonoszság-
nak

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Az	igazságnak	örvend 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Minden	dolgot	elbír 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Minden	dologban	hisz 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Minden	dolgot	remél 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Minden	dolgot	elvisel 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	olvassák	el	a	Moróni	7:44,	
46-ot és az 1 Korinthusbeliek 13:13-at!

•	 Milyen	értéket	tulajdonított	Mormon	és	Pál	apostol	a	
jószívűségnek?

Írd fel a táblára a jószívűség szót! Kérj meg egy tanulót, 
hogy	olvassa	fel	a	Moróni	7:45–47-et	(jegyezd	meg,	
hogy a 45. vers szentírás-memoriter    )! Kérd meg 
a tanulót, hogy a jószívűség egyes jellemvonásai után 
tartson mindig szünetet! Kérj meg egy másik tanulót, 
hogy a szüneteknél írja fel a táblára az adott jellemvo-
nást!	( Jegyezd	meg,	hogy	a	jellemvonásokat	felsorolja	
az értékelési nyomtatvány!)

Miközben a tanulók megbeszélik ezeket a verseket, 
felhívhatod	a	figyelmüket	Dallin H.	Oaks	elder	és	Jeff-
rey R. Holland elder kijelentésére a tanulói kézikönyv 
399–400. oldalán. Oaks elder kijelentését a mellékelt 
DVD A  is tartalmazza.

•	 Szerintetek	miért	vagyunk	semmik,	ha	nincs	ben-
nünk jószívűség?

Segíts a tanulóknak kiértékelni, mennyire tesznek szert 
jószívűségre az életükben – oszd ki a teszt példányait! 
Hangsúlyozd ki, hogy válaszaikat csak ők maguk fog-
ják látni! A papírokat ne adják be!

Olvassátok el és beszéljétek meg a tanulókkal a 
Moróni	7:48-at!	Hangsúlyozd	ki,	hogy	Mormon	meg-
tanította nekünk, mit kell tennünk azért, „hogy eltölt-
sön [minket] ez a szeretet”, vagyis hogy jószívűségre 
tegyünk szert!

A 48. verset szem előtt tartva biztasd a tanulókat, hogy 
vizsgálják meg alaposan önismereti tesztjükön a vála-
szokat, és jelöljék meg azokat a területeket, amelyeken 
fejlődni szeretnének! Kérd meg őket, hogy fordítsák 
meg az értékelőlapot, és a hátoldalára írják le, mit tesz-
nek meg azért, hogy elnyerjék Krisztus tiszta szeretetét 
és jószívűbbek legyenek mások iránt!

Jézus	Krisztus	a	jószívűség	tökéletes	példája.	Fejezd	be	
ezt az órát azzal, hogy megosztod a következő kijelen-
tést	Joseph B.	Wirthlin	eldertől	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából:

„Jegyezzétek	meg,	hogy	jószívűség	csak	annak	
adatik, aki törekszik rá, őszintén imádkozik érte, 
aki Krisztus követője. Mielőtt eltöltene minket ez 
az igaz szeretet, indulásképpen az evangélium első 
tantételével kell kezdenünk. Meg kell, hogy legyen 
bennünk	»első[ként],	az	Úr	Jézus	Krisztusba	vetett	
Hit.« [Hittételek 1:4.]” (Liahóna, 1999. jan. 29.).

Tedd bizonyságod arról, milyen hatást fejt ki életedben 
a jószívűség!
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Bevezetés
Ez a szentírásrész két olyan levelet tartalmaz, ame-
lyet Mormon írt fiának, Moróninak. Első levelében 
Mormon	Isten	irgalmára	összpontosít,	és	arra,	hogy	
Jézus	Krisztus	engesztelése	miként	szabadítja	meg	a	
kisgyermekeket. Segíts a tanulóknak megérteni, hogy 
az engesztelés révén „a kisgyermekek épek”, és nincs 
szükségük keresztelkedésre (lásd Moróni 8:8–12). A 
levél végéhez érve segíthetsz a tanulóknak megérteni, 
hogy ha az evangélium első tantételei és szertartásai 
szerint élnek, akkor egész életük az igazlelkűségben 
horgonyzik	majd,	és	felkészülnek	az	Isten	jelenlétébe	
való visszatérésre.

A második levélben Mormon a korabeli nefiták és 
lámániták züllött állapotát siratja, és tanácsot ad, va-
lamint vigaszt nyújt azoknak, akik a próbatételekkel 
teli időszakokban is igazlelkűek maradnak. Mormon 
és Moróni hű maradt, miközben komoly bűnök vették 
őket körül. Mormon írásai kiváló lehetőséget kínálnak 
annak kiemelésére, hogy milyen fontos a minket körül-
vevő gonoszság ellenére is elkötelezettnek maradnunk 
az igazlelkű élet mellett.

Néhány tan és tantétel
•	 A	kisgyermekeknek	nincs	szükségük	keresztelésre,	

mert ők „Krisztusban élnek” (lásd Moróni 8:4–24).

•	 A	Krisztusba	vetett	hit,	a	bűnbánat,	a	keresztelkedés	
és	a	Szentlélek	befogadása	vezet	minket	Istenhez	
(lásd Moróni 8:25–26).

•	 A	harag	elválaszt	minket	az	Úr	Lelkétől	(lásd	Moróni	
9:1–21).

•	 Jézus	Krisztus	hitünk	szerint	felemel	minket,	még	
akkor is, ha mély gonoszság vesz körül (lásd Moróni 
9:22–26).

Javaslatok a tanításhoz
Moróni 8:4–24. A kisgyermekeknek nincs 
szükségük keresztelésre, mert ők „Krisztusban 
élnek”
Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak a legutóbbi 
olyan alkalomra, amikor újszülött csecsemőt tartottak 
a karjaikban! Kérd meg őket, hogy mondják el, milyen 
szavakkal írnák le az élményt, vagy milyen szavakkal 
jellemeznék az újszülött gyermeket!

55. fejezet
Moróni 8–9

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a 
szövetségek	29:46–47-et!	Kérd	meg	a	tanulókat,	hogy	
magyarázzák el saját szavaikkal ezeket a verseket!

Mondd el a tanulóknak, hogy miközben a nefita társa-
dalom egyre lejjebb süllyedt a gonoszságban, Mormon 
levelet írt fiának, Moróninak, a csecsemők keresztelését 
illető egyházi szóváltásokkal kapcsolatban.

Utasítsd a tanulókat, hogy olvassák el magukban a 
Moróni 8:4–24-et, és emeljék ki, milyen utasításokat 
találnak	a	kisgyermekekről,	illetve	Jézus	Krisztus	en-
geszteléséről! Azután párokban vagy kis csoportokban 
dolgozva írjanak le annyi kijelentést, amennyit csak 
tudnak arról, hogy miért nincs szükségük keresztelésre 
a kisgyermekeknek! Kezdésként felolvashatjátok a Mo-
róni 8:8-at, és felírhatod a táblára: a kisgyermekek épek.

Miután a tanulóknak volt idejük a 8–24. versek tanul-
mányozására, kérd meg őket, hogy osszák meg egy-
mással az állításaikat!

•	 Miként	mutatják	Isten	irgalmát	ezek	a	kijelentések?

•	 Mit	tudhatunk	meg	Mormon	szavaiból	azokról,	
„akiknél nincs meg a törvény”? (Lásd Moróni 8:22.)

Ha úgy látod, hogy ez segíthet a tanulóknak jobban 
megérteni e versek jelentését, akkor ossz meg néhányat 
– vagy akár mindet – a következő magyarázatokból:

„A kisgyermekek… nem képesek bűn elkövetésére” 
(Moróni 8:8). Miért? Mert nem számítanak felelősségre 
vonhatónak	az	Úr	előtt	(lásd	T&Sz	29:47).	Ha	valami	
rosszat	tesznek,	tettük	nem	számít	bűnnek.	Jézus	Krisz-
tus engesztelése elfedi azon emberek helytelen tetteit, 
akik nem számítanak felelősségre vonhatónak.

„Ádám átka… [Krisztusban] levétetett róluk” (Moróni 
8:8). Ádám vétke fizikai halált (a test és a lélek elválását) 
és	lelki	halált	(Istentől	való	elválást)	hozott	az	egész	
emberiségre.	Az	engesztelés	által	Jézus	Krisztus	legyőzte	
ezt a két halált: mindannyian feltámadunk, és mindenki 
visszatér	Istenhez,	hogy	megítéltessen.	(Lásd	Hélamán	
14:15–19; Mormon 9:12–13.) A kisgyermekekre hatással 
van ugyan a bukás, de az engesztelés megváltja őket 
– és mindenkit – a bukástól. A kisgyermekeket nem 
büntetik Ádám vétkéért (lásd Hittételek 1:2).

„Komoly	gúny	az	Isten	előtt,	hogy	kisgyermekeket	
kereszteltek” (Moróni 8:9). Miért? Mert az engesztelés 
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elfedi a felelősségre nem vonható gyermekek helytelen 
tetteit, és a megkeresztelésük az engesztelés hatalmába 
vetett hit hiányát mutatja. Mormon kijelenti, hogy csak 
azokat kell megkeresztelni, akik „képesek bűn elköve-
tésére” (Moróni 8:10).

„A kisgyermekek nem tudnak bűnbánatot tartani” (Mo-
róni 8:19). A bűnbánat azoknak való, akik felelősségre 
vonatók. A nyolc évesnél fiatalabb gyermekeknek és 
azoknak az értelmi fogyatékos embereknek, akiknek 
szellemi érettsége nem haladja meg egy nyolc éves 
gyermekét, nincs szükségük bűnbánatra.

Tegyél	bizonságot	Mennyei	Atyánk	és	Jézus	Krisztus	
irgalmáért azért, mert lehetővé teszik a kisgyermekek és 
mindazok megváltását, akik a halandóságban nem vál-
nak teljes mértékben felelősségre vonhatóvá a tetteikért!

Moróni 8:25–26. A Krisztusba vetett hit, a 
bűnbánat, a keresztelkedés és a Szentlélek 
befogadása vezet minket Istenhez
Hozz be az órára egy ágat vagy botot, amelynek két 
végére írd rá: tettek, illetve következmények! Moróni 
8:25–26 bevezetéseként emeld fel a botot úgy, hogy 
annál a végénél fogod meg, ahová az van írva: tettek! 
Győződj meg róla, hogy a tanulók látják: ha felveszed 
a bot egyik végét, azzal felveszed a másikat is! Kérd 
meg a tanulókat, hogy mondják meg, milyen tantételt 
szemléltettél az imént! (A tettekkel mindig együtt járnak 
a következmények.)

Kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak olyan pozitív 
és negatív döntéseket, amelyeket meghozhat valaki, és 
mondjanak példát arra, hogy e döntések miként lehet-
nek hatással a jövőjükre!

•	 Földi	tetteitek	összességének	mi	a	lehető	legjobb	
eredménye?

Magyarázd el, hogy a Moróni 8:25–26-ban Mormon 
igazlelkű döntéseket és azok következményeit sorolja 
fel! Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel ezeket a ver-
seket! Az osztály többi tagja keressen példákat ezekben 
a versekben tettekre és következményekre! Sorold fel 
ezeket a táblán, nyilakat húzva közéjük, ahogyan azt 
a következő ábra mutatja! (Mielőtt a tanuló hozzálát a 
versek felolvasásához, mutathatsz egy-két példát.)

Bűnbánat	és	hit	→ Keresztelkedés	és	a	pa-
rancsolatok	betöltése

A	parancsolatok	
betöltése	→

Bűnök	bocsánata

Bűnök	bocsánata	→ Szelídség	és	szívbéli	
alázatosság

Szelídség	és	szívbéli	
alázatosság	→

A	Szentlélek	látogatása

A	Szentlélek		
látogatása	→

Remény	és	tökéletes	
szeretet,	amelyek	az	
imához	vezető	szorgalom	
által	mindvégig	kitarta-
nak,	amikor	is	Istennel	
lakunk	majd.

•	 Hogyan	vezetnek	el	ezek	a	tettek	a	Mormon	által	
megnevezett áldásokhoz?

•	 Milyen	szempontból	jelentenek	inkább	körforgást,	
mintsem egyszeri alkalmat a táblán felsorolt tantételek?

Emlékeztesd az osztályt, hogy a Moróni 8:22 kijelenti: a 
„kisgyermekek” és „akiknél nincs meg a törvény”, meg-
váltásának hatalma által „Krisztusban él[nek]”!

•	 Mit	jelent	számotokra	„Krisztusban él[ni]”?

•	 Hogyan	segíthetnek	mindannyiunknak	a	táblán	lévő	
tantételek „Krisztusban él[ni]”?

Moróni 9:1–21. A harag elválaszt minket az Úr 
Lelkétől
Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, milyen ha-
tással van ránk az, ha haragosak vagyunk! Mondják el 
például, milyen hatással van a harag arra, ahogyan:

 1. becsukják az ajtót;

 2. felveszik a telefont;

 3. mennek az utcán;

 4. másokkal beszélgetnek;

 5. imádkoznak;

 6. a szentírásokat olvassák;

	7.	mások	iránt éreznek;

 8. magukkal szemben éreznek;

 9. érzik a Lelket.
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Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Moróni 9:3-at, 
és nézzék meg, mit figyelt meg Mormon a nefitáknál!

•	 Szerintetek	hogyan	függhetett	össze	az,	hogy	a	nefi-
ták nem voltak hajlandóak bűnbánatot tartani, azzal, 
hogy haragudtak egymásra?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni 9:4-et!

•	 Szerintetek	miért	van	az,	hogy	a	hamislelkűek	időn-
ként	haraggal	reagálnak	Isten szavára?

•	 Hogyan	lopózhat	be	életünkbe	a harag?

Kérd meg a tanulókat, hogy mondják el, tapasztalataik 
szerint hogyan tartható ellenőrzés alatt vagy kerülhető 
el a harag!

Mutass rá, hogy a harag pusztító dolgokat eredményez-
het! Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban 
a Moróni 9:5, 9–11, 18–20-at, és nézzék meg, milyen 
tetteket és viselkedésmódokat eredményezhetett a 
nefiták haragja! Miután a tanulóknak elég idejük volt 
az olvasásra és a gondolkozásra, kérd meg őket, hogy 
osszák meg, amit találtak! A válaszok között ott lehet-
nek a következők:

5. vers – nem félik a halált, nem szeretik egymást, ál-
landóan vérre és bosszúra szomjaznak

9. vers – nem tisztelik az erkölcsi tisztaságot és 
az erényt

11. vers – emberiesség nélkül valók

18. vers – nincs rend és nincs irgalom

19. vers – elfajultak, kegyetlenek, és mindenben örö-
müket lelik, csak abban nem, ami jó

20. vers – híján vannak a tantételnek, már nem éreznek

A következő kérdések felhasználhatók a téma további 
boncolgatására:

•	 Szerintetek	mit	jelent	„már	nem	érez[ni]”?	(Lásd	
Neal A.	Maxwell	elder	és	Boyd K.	Packer	elnök	kije-
lentését a tanulói kézikönyv 405–406. oldalán.)

•	 Milyen	bizonyítékait	látjátok	a	világban	annak,	hogy	
egyesek már nem éreznek?

•	 Mit	tehetünk	azért,	hogy	elkerüljük	az	érzés	képessé-
gének elvesztését?

Itt	megállva	összevethetitek	azt,	amit	Mormon	mondott	
ezekben a versekben a nefita társadalomról, valamint 
azt,	amit	Jézus	Krisztus	követőiről	olvasunk	Moróni	
7:3–4-ben.

Moróni 9:22–26. Jézus Krisztus hitünk szerint 
felemel minket, még akkor is, ha mély 
gonoszság vesz körül
Hozz be egy mentőövet! (Vagy mutasd meg képen, 
illetve írd le, milyen!)

Kérdezd meg az osztálytól, 
milyen esetben fordulhat 
elő az, hogy valaki, aki tud 
úszni, egy nagyobb vízben 
mentőövet használjon! 
(A beszélgetés folyamán 
mutass rá, hogy a mentőöv 
megfelelő használat esetén 
megakadályozhatja a vízbe 
fulladást, legyen bármilyen mély a víz, vagy kimerült 
az úszó.)

Kérj meg néhány tanulót, hogy olvassák fel a Moróni 
9:22, 25–26-ot! Mielőtt olvasni kezdenének, kérd meg 
az osztály többi részét, hogy nézzék meg, milyen lelki 
„mentőövekre” támaszkodott Mormon és Moróni!

Győződj meg róla, hogy a tanulók látják: Mormon és 
Moróni	Mennyei	Atyánkba	és	Jézus	Krisztusba	vetett	
hite őrizte meg őket lelkileg! Kérd meg a tanulókat, 
hogy mondjanak olyan részeket a 22. és 25–26. versek-
ből, amelyek megmutatják ezt a nagy hitet! A tanulók 
válaszai között ott lehetnek a következők:

22.	vers	–	„Istennek	ajánllak…,	bízom	Krisztusban,	
hogy	megszabadulsz.	…imádkozom	Istenhez,	hogy	
óvja meg az életedet.”

25. vers – „[L]égy hű Krisztusban; …emeljen fel téged 
Krisztus, …örökké az ő szenvedéseinek és halálának, 
és annak, hogy atyáinknak megmutatta testét, és irgal-
mának és hosszan tűrésének, és dicsőségének és az 
örök élet reménységének legyen helye az elmédben.”

26.	vers	–	„[L]egyen	és	maradjon	veled	Istennek,	az	
Atyának…	és	Urunknak,	Jézus	Krisztusnak	a	ke-
gyelme…”
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•	 Milyen	szempontból	hasonlítanak	a	mi	kihívásaink	
azokhoz a kihívásokhoz, amelyekkel Mormon és 
Moróni szembesült?

•	 Hogyan	segíthet	nekünk	az,	ahogyan	Mormon	a	
kihívásokra reagált?

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Moróni 9:6-ot!

•	 Miben	tükrözi	Mormon	hitét	ez	a vers?

Miközben a tanulók válaszolnak, segíts nekik meglátni, 
hogy	ha	erős	az	Istenbe	vetett	hitünk,	akkor	mások	

tettei nem tántorítanak el minket a helyes dolgok meg-
tételétől!

Adj a tanulóknak néhány percet annak átgondolására, 
hogy miként tehetnének szert továbbra is olyan hitre, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy felülemelkedje-
nek a világon és eleget tegyenek saját földi küldetésük-
nek!	Biztathatod	őket,	hogy	gondolataikat	írják	is le!

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg bizonyságukat 
arról,	ahogyan	az	Atyaistenbe	és	Jézus	Krisztusba	vetett	
hit erőt ad nekik a világ gonosz dolgainak legyőzéséhez!
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Moróni 10

Bevezetés
Moróni utolsó tanúbizonyságában arra biztat minket, 
hogy figyeljünk oda három tantételre. Először is annak 
fontosságáról ír, hogy saját magunk szerezzünk tudást 
a Mormon könyve igaz voltáról. A Mormon könyve 
tananyag végéhez érve segíthetsz a tanulóknak, hogy 
átgondolják saját bizonyságukat a Mormon könyvéről. 
Imádkoztak	e	szent	könyv	igaz	voltáról?	Nőtt	a	bizony-
ságuk?

Másodszor, Moróni azon lelki ajándékokra való törek-
vésre összpontosít, amelyeket hű gyermekeire ruház rá 
Mennyei Atyánk. A tanulók e tantétel tanulmányozása 
és megbeszélése során látni fogják a rendelkezésükre 
álló lelki ajándékok sokrétűségét és tág körét.

Moróni végül arra biztat minket, hogy „jöjj[ünk] Krisz-
tushoz”, hogy „tökéletessé” lehessünk Krisztusban, és 
„szentek le[gyünk] és szeplőtelenek” (Moróni 10:32–33).

Néhány tan és tantétel
•	 Ha	hittel	kérünk,	akkor	Isten	a	Szentlélek	hatalma	

által kinyilvánítja nekünk a Mormon könyve igaz 
voltát	(lásd	Moróni	10:1–7).

•	 Az	Úr	lelki	ajándékokat	ad	a	hűeknek	(lásd	Moróni	
10:8–30).

•	 Az	engesztelés	tesz	minket	tökéletessé,	miközben	
Krisztushoz jövünk (lásd Moróni 10:30–33).

Javaslatok a tanításhoz
Moróni 10:1–7. Ha hittel kérünk, akkor Isten a 
Szentlélek hatalma által kinyilvánítja nekünk a 
Mormon könyve igaz voltát
Magyarázd el, hogy a Moróni 10 Moróni utolsó üzene-
tét tartalmazza! Az üzenet első fele a Mormon könyvé-
ről való bizonyság elnyerésére összpontosít. Kérj meg 
egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	a	Moróni	10:3–5-öt   , 
vagy mondja el fejből!

•	 E	versek	szerint	mi	az	egyén	szerepe,	ha	bizonysá-
got szeretne?

•	 Mit	jelent	„őszinte	szívvel”	rendelkezni?	Mit	jelent	
„igaz szándékkal” tenni valamit?

•	 Mi	a	Szentlélek	szerepe,	hogyan	segít	nekünk	bi-
zonyságot nyerni?

56. fejezet
Moróni 10

•	 Milyen	módjai	vannak	annak,	ahogyan	a	Lélek	tanú-
ságot tehet nekünk?

•	 Hogyan	vonatkozhat	ránk	Moróni	ígérete	még	akkor	
is, ha már van bizonyságunk a Mormon könyvéről?

Oszd	meg	Boyd K.	Packer	elnök	azzal	kapcsolatos	
meglátásait, hogy ő miként nyert bizonyságot a Mor-
mon könyvéről (lásd a tanulói kézikönyv 408–409. 
oldalát, és lásd a mellékelt DVD A -t is).

•	 Mit	tanít	a	Moróni	10:3–5	a	bizonyság	elnyeréséről	
vagy megerősítéséről?

•	 Packer	elnök	szerint	miért	nem	bölcs	dolog	drámai	
lelki élményekre számítani akkor, amikor bizonysá-
got szeretnénk?

•	 Packer	elnök	azt	tanította:	„Ha	tápláljátok	[a	bizony-
ságot], akkor növekedni fog, ha azonban nem táplál-
játok, akkor elsorvad” (lásd Liahóna, 2005. máj. 8.). 
Szerintetek mit jelent táplálni a bizonyságot? Miért 
sorvad el a bizonyság, ha nem táplálják?

Ha tovább szeretnétek beszélgetni arról, hogy miként 
lehet elnyerni és megerősíteni a bizonyságot a Mor-
mon könyve tanulmányozása által, akkor megoszt-
hatod	Bruce R.	McConkie	elder	kijelentését	a	tanulói	
kézikönyv	409.	oldalán	és	Gordon B.	Hinckley	elnök	
kijelentését a 402. oldalon. McConkie elder kijelentését 
a mellékelt DVD B  is tartalmazza.

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek arról, mit tettek 
azért, hogy bizonyságot kapjanak a Mormon könyvéről!

Moróni 10:8–30. Az Úr lelki ajándékokat ad a 
hűeknek
Mondd el, hogy utolsó bizonyságában Moróni tanított 
a Lélek ajándékainak fontosságáról! Írd fel a táblára az 
alábbi szentírás-utalásokat:

Moróni	10:9–18

T&Sz	46:13–25

1 Korinthusbeliek	12:8–11
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56. fejezet

Oszd három csoportra az osztályt! Kérd meg az egyes 
csoportokat, hogy tanulmányozzák a táblán felsorolt 
szentírásrészek valamelyikét! A csoportok nevezzék 
meg a Lélek azon ajándékait, amelyeket a szentírásré-
szük felsorol! Minden csoportból kérj meg egy tanulót, 
hogy írja fel a táblára a csoport válaszait!

•	 Milyen	hasonlóságokat	láttok	a	három	felsorolás	
között? Milyen különbségeket láttok?

Mondd el, hogy sokkal több lelki ajándék van annál, 
mint amiket megemlítenek ezek a fejezetek! Kérj meg 
egy	tanulót,	hogy	olvassa	fel	Marvin J.	Ashton	elder	
kijelentését a tanulói kézikönyv 410. oldaláról!

•	 A	Moróni	10:8	és	a	Tan	és	a	szövetségek	46:8–12	sze-
rint miért osztja meg velünk az Úr ezeket az ajándé-
kokat?

Kérd meg a tanulókat, hogy meséljenek olyan alkal-
makról, amikor látták, hogy valakinek hasznára vannak 
ezek az ajándékok!

Rámutathatsz, hogy Moróni azt tanította: a lelki aján-
dékok mindenkinek kívánságai szerint adatnak (lásd 
Moróni	10:17).	Emellett	az	áldásokhoz	hasonlóan	a	
lelki ajándékok is az Úr akarata szerint érkeznek (lásd 
3 Nefi	18:20;	Moróni	7:33).	Az	Úr	kinyilatkoztatta,	hogy	
buzgón kell keresnünk ezeket az ajándékokat (lásd 
T&Sz 46:8).

•	 Miért	helyénvaló	keresni	a	Lélek	ajándékait	és	tö-
rekedni azokra? Szerintetek mit kell tennünk annak 
érdekében, hogy keressük őket?

A tanulók olvassák el a Moróni 10:19–20, 24-et, és 
nevezzék meg annak indokait, amiért a Lélek ajándékai 
időnként elvétetnek az emberektől!

Ha a tanulóknak kérdéseik vannak azokról a lelki aján-
dékokról, amelyeket az Úr megoszthat velük, biztasd 
őket, hogy olvassák el a tanulói kézikönyv 410–411. 
oldalait!

Moróni 10:30–33. Az engesztelés tesz minket 
tökéletessé, miközben Krisztushoz jövünk
Írd fel a táblára: Egyszeri alkalom és Élethossziglan 
tartó folyamat !

•	 Mit	jelent	Krisztushoz jönni?

Hívd fel a tanulók figyelmét a táblára felírt szavakra, és 
kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át a következő 
kérdést:

•	 Egyszeri	alkalom	vagy	élethossziglan	tartó	folyamat	
az, hogy Krisztushoz jövünk?

Írd fel a táblára a következő neveket (vagy ha sze-
retnéd, más emberek neveit is felírhatod a Mormon 
könyvéből):

Énós

Benjámin	király népe

az	ifjabb Alma

Lamóni király

Lamóni	király atyja

zorámiták

•	 Milyen	egyszeri	alkalmak	segítettek	ezeknek	az	
egyéneknek vagy csoportoknak Krisztushoz jönni?

•	 Milyen	bizonyítékát	látjátok	annak,	hogy	ezen	egyé-
nek vagy csoportok mindegyike a Krisztushoz jöve-
tel élethossziglan tartó folyamatát is megtapasztalta?

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Moróni 10:30, 
32–33-at!

•	 Mit	tanácsolt	nekünk	Moróni,	mit	tegyünk,	hogy	
„tökéletesek [lehessünk] Krisztusban”?

•	 A	33.	vers	mely	kifejezései	szólnak	azokról,	akik	
tökéletessé lettek Krisztusban? (A válaszok között ott 
lehet: „[meg]szenteltettek… Krisztusban”, „bűneitek 
bocsánatára” és „szentek… és szeplőtelenek”.)

•	 Hogyan	tarthatjuk	emlékezetünkben	életünk	azon	
lelki eseményeit, amelyek elvezettek minket oda, 
hogy „Krisztushoz [jöjjünk] és… benne tökéletessé 
[legyünk]”?

Kérd meg a tanulókat, hogy hozzanak példákat arra, 
ahogyan a Mormon könyve segített nekik közelebb 
kerülni a Szabadítóhoz és „benne tökéletessé [lenni]”!

Moróni 10:27, 34. Moróni utolsó bizonysága
A	tanulók	olvassák	el	a	Moróni	10:27,	34-et!
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•	 Milyen	szempontból	érkeznek	Moróni	szavai	úgy,	
mintha a porból szólna?

A tanulók olvassák el a 2 Nefi 3:18–20-at, és készítse-
nek	keresztutalást	a	Moróni	10:27-tel!

•	 Ha	a	napjainkban	élő	embereknek	írnátok	le	bizonysá-
gotokat a Mormon könyvéről, akkor mit mondanátok?

Biztasd	a	tanulókat,	hogy	írják	le	bizonyságukat	a	
Mormon könyvéről a tanulói kézikönyv végére vagy 
saját naplójukba! Arra is biztathatod a tanulókat, hogy 
a következő böjti és bizonyságtételi gyűlésen tegyenek 
bizonyságot a Mormon könyvéről. Végül ragadd meg 
ezt a lehetőséget arra, hogy megoszd saját bizonyságo-
dat	a	Mormon	könyvéről!	Biztasd	a	tanulókat,	hogy	te-
gyék élethossziglan tartó törekvéssé a Mormon könyve 
tanulmányozását!
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