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Bevezetés

A Mormon könyve tanúbizonyságot tesz Jézus Krisztus-
ról, és megtanítja nekünk, hogyan váljunk az Ő tanítvá-
nyaivá. Joseph Smith próféta (1805–1844) megerősítette, 
hogy „aki annak előírásai szerint él, közelebb kerül 
Istenhez, mint bármely más könyv által” (History of 
the Church, 4:461; a Mormon könyve bevezetése). Ha 
imádságos lélekkel tanulmányozod a Mormon könyvét, 
a Szentlélek folyamatosan tanúbizonyságot fog tenni a 
szívednek és az elmédnek a Szabadítónak az emberiség 
Megváltójaként játszott isteni szerepéről.

A Mormon könyve nagy hatással van azok szívére, akik 
elfogadják, és elgondolkoznak üzenetén. Parley P. Pratt 
elder (1807–1857), a visszaállítás egyik korai megtértje, 
aki később a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja lett, 
a következőket mondta arról, amikor először olvasta a 
Mormon könyvét:

„Nagyon kíváncsian 
nyitottam ki, és elolvastam 
a címoldalát. Aztán elolvas-
tam számos tanú bizonysá-
gát azt illetően, hogy mi 
módon találtak rá és 
hogyan került sor a 
lefordítására. Ezután 
elkezdtem olvasni a 
tartalmát. Egész nap 

olvastam. Terhesnek találtam, hogy egyek, nem vágytam 
az ételre, terhesnek találtam az alvást, amikor eljött az 
éj, mert inkább olvasni akartam, mintsem aludni.

Miközben olvastam, rajtam volt az Úr lelke, és én tud-
tam és megértettem, hogy a könyv igaz” (Autobiography 
of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 37).

A mai próféták is folyamatosan hangsúlyozzák, hogy 
minden utolsó napi szentnek el kell olvasnia és újra kell 
olvasnia a Mormon könyvét. Gordon B. Hinckley elnök 
(1910–2008) azt mondta: „Fenntartás nélkül megígérem 
nektek, hogy ha [olvassátok a Mormon könyvét], füg-
getlenül attól, hogy korábban már hányszor olvastátok 
el a Mormon könyvét, akkor az Úr Lelke még nagyobb 
mértékben jelen lesz az életetekben és az otthonotok-
ban, méginkább elkötelezettek lesztek parancsolatainak 
betartása mellett, és erősebb bizonyságotok lesz Isten 
Fiának élő valóságáról” (“A Testimony Vibrant and 
True,” Ensign, Aug. 2005, 6).

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke megosztotta, hogyan tapasztalta meg, hogy a 
Mormon könyve tanulmányozása személyes kinyilat-
koztatáshoz vezet:

„Rájöttem, hogy [a Mormon könyve] világos és 
értékes. […]

Megtudtam, hogy bárki, bárhol olvashatja a Mormon 
könyvét és kaphat sugalmazást.

Bizonyos meglátásokat  
akkor kaptam, amikor 
második vagy harmadik 
alkalommal olvastam már 
ugyanazt, és hasonlónak 
tűnt ahhoz, amellyel a 
mindennapi életben 
szembenéztem” (lásd 
Liahóna, 2005. máj. 7.).

Sugalmazás, amint arról Packer elnök bizonyságot tett, 
akkor érkezik, ha kitartóan olvasod a Mormon könyvét.

E kézikönyv célja
Ez a tanulói kézikönyv kiegészíti a Mormon könyve 
olvasását és tanulmányozását, és nem szabad felváltania 
azt. A kézikönyv prófétai meglátásokat és ihletett 
tanácsokat gyűjt össze, hogy segítsen neked, miközben 
útmutatást keresel, hogy „minden szentírást” magadra 
vonatkoztass (1 Nefi 19:23   ). Értékeld ki a tanulási 
szokásaidat, és döntsd el, hogyan egészítheti ki legjob-
ban ez a kézikönyv a te esetedben a Mormon könyve 
olvasását és tanulmányozását! A tanulmányozási lehető-
ségek közé tartozhat az, ha (1) olvasás közben nézed a 
kézikönyvet is, ha (2) azt követően olvasod a kézikönyv 
egyes részeit, hogy a Mormon könyvében már több 
fejezetet elolvastál, vagy ha (3) átnézed a kézikönyvet, 
mielőtt olvasnád a szentírásokat, és ezzel segítesz 
magadnak a kijelölt fejezetek jobb megértésében.

Hogyan épül fel ez a kézikönyv?
A tanulói kézikönyvben 56 fejezet van, melyek a 
Mormon könyve egészét lefedik. Mindegyik fejezet öt 
részből áll: Bevezetés, szövegmagyarázat, tanulmányo-
zási kérdések (szövegdobozokban), elgondolkodtató 
kérdések és javasolt feladatok.
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Bevezetés
Az egyes fejezetek elején található rövid bevezetés a 
megfelelő közegbe helyezi a történetet, meghatározza 
annak témáit, és beazonosít az adott szentírásrészben 
található néhány tant és tantételt.

Szövegmagyarázat
A szövegmagyarázat rész megvilágítja az adott szentí-
rásrészben található tanokat és tantételeket. A szöveg-
magyarázat figyelmes olvasása fokozottan lehetővé teszi 
számodra a Mormon könyve prófétái ihletett üzenete-
inek észrevételét és vizsgálatát. Látni fogod, napjaink 
prófétái hogyan kötik össze a szentírásokban található 
igazságokat napjaink körülményeivel és a világban ural-
kodó helyzetekkel.

A szövegmagyarázat a témával összefüggő egyházi 
kiadványokból is gyakran idéz, ide tartozik a Hűek a 
hithez: evangéliumi értelmező szótár (2004), A fiatalság 
erősségéért: Isten iránti kötelességünk teljesítése (2001), 
Kalauz a szentírásokhoz (angolul elérhető az Interne-
ten: www .scriptures .lds .org), valamint a Topical Guide 
és a Bible Dictionary.

Tanulmányozási kérdések
A szövegmagyarázatban az alábbihoz hasonló árnyékolt 
szövegdobozokban találsz tanulmányozási kérdéseket. 
Ezek a kérdések segíteni fognak neked bizonyos versek 
átvizsgálásában és megértésében.

Móziás 18:21–29
Mit tanított Alma a népének, mit 

tegyenek, hogy „egyenes derékkal” 
járjanak Isten előtt? (29. vers)

Elgondolkodtató kérdések
Az Elgondolkodtató kérdések rész segíteni fog neked, 
hogy mélyen átgondolj néhány elolvasott dolgot. 
Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 

megerősítette, hogy a szentírásokról való elgondolkozás 
értékes eredményeket hoz: „Amint átgondoljátok a 
tanokat és a tantételeket, a Szentlélek szólni fog az el-
métekhez és a szívetekhez. A szentírásokban bemutatott 
eseményekből új meglátások jönnek, és megpihennek 
a szíveteken azok a tantételek, amelyek helyzetetekben 
alkalmazhatóak” (lásd Liahóna, 2001. jan. 21.). Vezet-
hetsz szentírás-naplót vagy egy külön jegyzetfüzetet, 
amelybe leírod néhány ilyen kérdésre adott válaszodat 
és az olvasás során támadt benyomásaidat.

Javasolt feladatok
Minden fejezet végén további feladatok találhatók, ame-
lyek a szentírásokban található igazságok személyes al-
kalmazására biztatnak. Ha Mormon könyve vallási órára 
vagy felsőfokú hitoktatásra jársz, akkor lehet, hogy a 
tanítód e feladatok némelyikét beépíti az órai munkába. 
Vedd figyelembe, hogy ezek a feladatok javaslatok 
csupán, és egyéni szükségleteid, illetve a Szentlélek 
irányítása szerint kell alakítani őket.

Tudnivalók fogyatékossággal 
rendelkezők számára
Ez a tanulói kalauz más formátumokban is elérhető 
lehet a www .ldsces .org címen. Ha valamilyen fogya-
tékosság révén nehézséget okoz neked e kézikönyv 
használata, további forrásanyagok elérése céljából vedd 
fel a kapcsolatot az oktatóddal!

Szentírás-memoriter
Ebben a kézikönyvben van egy szentírás-memoriter 
ikon    , amely szentírás-memoriter részeket jelez. 
Az ifjúsági hitoktatásban arra kérik a tanulókat, hogy 
ismerjék meg alaposan azt a 100 szentírást, amelyek a 
bennük rejlő tanok miatt kerültek kiemelésre. Amikor 
e 100 szentírás valamelyike említésre kerül, látni fogod, 
hogy a     szimbólum jelzi ezt.
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Vallásunk záróköve

1. fejezet

Bevezetés
Joseph Smith próféta  
(1805–1844) kijelentette: 
„Megmondtam a testvérek-
nek, hogy a Mormon 
könyve a leginkább hibátlan 
könyv a földön, és vallásunk 
záróköve, és aki annak 
előírásai szerint él, közelebb 
kerül Istenhez, mint bármely 
más könyv által” (History of 
the Church, 4:461; Mormon 
könyve: Bevezetés).

Jeffrey R. Holland elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából azt írta, hogy a Mormon 
könyvét „kell tartanunk a leginkább figyelemre méltó és 
legfontosabb kinyilatkoztatott vallási szövegnek azóta, 
hogy az újszövetségi írások közel két évezrede össze 
lettek állítva. Mert bizony, sajátos szerepében, melyet 
abban játszik, hogy elveszett, világos és értékes bibliai 
igazságokat állít vissza, miközben több tucat új igazság-
gal gyarapít Jézus Krisztus vonatkozásában, előkészítve 
az utat evangéliuma teljes visszaállítására és millenni-
umi visszatérésének győzedelmes napjára, a Mormon 
könyvét méltán tarthatjuk leginkább figyelemre méltó-
nak és legfontosabbnak azon vallási szövegek között, 
amelyeket valaha is kapott a világ” (Christ and the New 
Covenant [1997], 9–10).

Most, hogy tanulmányozni kezded a Mormon könyvét, 
nézd meg, milyen nagyszerű igazságokat tartalmaz! 
Különösen azt, hogy a Mormon könyve tanúbizonysá-
got tesz Jézus Krisztus isteni voltáról, valamint en-
gesztelésének valóságáról. A Mormon könyve emellett 
megerősíti Isten Izráel házával kötött szövetségét, és 
megmutatja, hogy nekünk is szent szövetségeket kell 
kötnünk, és be kell tartanunk azokat. Ha imádságos 
lélekkel tanulmányozod ezt a szentírás-kötetet, akkor 
mélyebb és erősebb bizonyságot nyersz Jézus Krisztus 
evangéliumáról, valamint annak az utolsó napokban a 
földre történő visszaállításáról.

Szövegmagyarázat
Címlap
•	 A	Mormon	könyve	címlapja	így	kezdődik:	„A	
Mormon könyve Mormon keze által, lemezekre írt 
beszámoló, amelyet Nefi lemezeiről vett.” Ezt két olyan 
bekezdés követi, amelyeket valószínűleg Mormon fia, 
Moróni, a Mormon könyve-beli próféta írt. Joseph Smith 
próféta elmagyarázta, hogy „a Mormon könyve címol-
dala szó szerinti fordítás, amelyet a legutolsó lapról 
vettem a lemez–gyűjtemény vagy –könyv bal oldaláról, 
amely a lefordított feljegyzést tartalmazta, az egésznek 
a nyelvezete végig az általános héber íráshoz hasonlóan 
haladt [vagyis jobbról balra]; és az említett címoldal 
semmiféleképpen nem egy modern fogalmazás tőlem 
vagy bárki mástól, aki ebben a nemzedékben élt vagy 
él” (History of the Church, 1:71).

„A megfelelő időben előkerüljön”
•	 A	Mormon	könyve	címlapjának	első	bekezdése	
kijelenti, hogy a szent feljegyzés „a megfelelő időben… 
[előkerül]”. Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) tanúbi-
zonyságot tett arról, hogy a Mormon könyve előkerülé-
sének időzítése megmutatja, milyen jelentőséggel bír az 
evangélium visszaállításában:

„Nagyon jól tanúskodik a Mormon könyve fontosságáról 
az, ha megnézzük, hova is helyezte el az Úr a visszaál-
lítás kibontakozásának időbeosztásában annak előkerü-
lését. Egyetlen dolog előzi meg csupán: az első látomás. 
Ebben a bámulatos megnyilatkozásban Joseph Smith 
próféta megismerte Isten valódi természetét, és meg-
tudta, hogy Istennek elvégzendő munkája van számára. 
Ez után következett a Mormon könyve előkerülése.

Gondoljatok bele, mi minden következik ebből. A 
Mormon könyve előkerülése megelőzte a papság vissza -
állítását. Csupán néhány nappal az egyház megszerve-
zése előtt adták ki. A szentek már azelőtt megkapták 
olvasásra a Mormon könyvét, hogy sor került volna 
olyan jelentős tanokat felvázoló kinyilatkoztatásokra, 
mint a dicsőség három fokozata, a celesztiális házasság 
vagy a halottakért végzett munka. Megelőzte a papsági 
kvórumokat és az egyház szervezetét. Vajon nem árul 
ez el valamit arról, hogy miként tekint az Úr erre a 
szent műre?” (in Conference Report, Oct. 1986, 3; vagy 
Ensign, Nov. 1986, 4).
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•	 L. Tom	Perry	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, kifejtette, hogy a Mormon könyve napainkra 
íródott: „A Mormon könyve fő írói teljes mértékben 
tudatában voltak annak, hogy írásaik elsősorban egy 
eljövendő nemzedék népéhez szólnak, nem a saját 
nemzedéküknek. Moróni azt írta a mi nemzedékünk-
nek: »…úgy beszélek hozzátok, mintha jelen lennétek« 
(Mormon 8:35)” (lásd Liahóna, 2005. nov. 6–7.).

•	 Amikor	arról	beszélt,	hogy	alkalmaznunk	kell	éle-
tünkben a Mormon könyvét, Ezra Taft Benson elnök 
kijelentette: „Ha látták napjainkat, és azon dolgokat 
választották ki, amelyek leginkább értékesek lesznek 
számunkra, vajon nem így kell-e tanulmányoznunk a 
Mormon könyvét? Állandóan fel kellene tennünk ma-
gunknak a kérdést: »Miért sugalmazta az Úr Mormonnak 
(vagy Moróninak vagy Almának), hogy vegye bele ezt 
a feljegyzésébe? Milyen leckét tanulhatok meg ebből, 
ami segíteni fogja az életemet ezekben a napokban és 
ebben a korban?«” (Ensign, Nov. 1986, 6).

Perry elder javasolt is valamit, amire fontos rászoknunk 
a Mormon könyve olvasásakor: „Amikor olvassuk a 
könyvet, mindig fel kellene tennünk magunknak a 
kérdést: »Miért döntött úgy az író, hogy beleveszi a 
feljegyzésbe ezt a bizonyos történetet vagy eseményt? 
Milyen értékkel bír ez ma számunkra?«” (lásd Liahóna, 
2005. nov. 8.).

Isten ajándéka által tolmácsolva
•	 Az	aranylemezek	ígérete	szerint	azok	tolmácsolására	
„Isten ajándéka és hatalma által” kerül majd sor (a 
Mormon könyve címlapja). Russell M. Nelson elder, 
a Tizenkét Apostol Kvórumából, megosztott néhány 
figyelemre méltó dolgot a Mormon könyve fordításáról:

„Máig nem ismerjük részleteiben e fordítás csodálatos 
módszertanát. Rendelkezünk azonban néhány becses 
meglátással. […]

Emma Smith, aki a korai időkben írnokként segített 
Josephnek, 1856-ban így számolt be erről:

»Amikor férjem a Mormon könyvét fordította, azt rész-
ben én írtam le, miközben szavanként diktálta az egyes 
mondatokat, és amikor hosszú szóhoz vagy olyan sze-
mélynévhez érkezett, amelynek nem ismerte a kiejtését, 
akkor lebetűzte azt, és ha írás közben hibát ejtettem 
ezek leírásában, akkor megállított és helyreigazított, bár 

lehetetlen volt az, hogy lássa, amit éppen írok. Először 
a Sariah (Sária) szónak sem ismerte a kiejtését, inkább 
betűzte, aztán én megmondtam neki, hogyan ejtik.

Amikor valamilyen okból megállt, majd újrakezdte, 
habozás nélkül pontosan ott folytatta, ahol abbahagyta, 
és egyszer fordítás közben hirtelen megállt, falfehérré 
vált, majd azt kérdezte: „Emma, Jeruzsálem körül voltak 
falak?” Amikor erre igennel válaszoltam, így felelt: „Ó! 
[Nem tudtam.] Attól tartottam, hogy megtévesztettek.” 
Akkoriban annyira kevéssé ismerte a történelmet, hogy 
még azt sem tudta, hogy Jeruzsálemet falak veszik 
körül.« (Edmund C. Briggs, ‘A Visit to Nauvoo in 1856,’ 
Journal of History, Jan. 1916, p. 454). […]

Bár a próféta az évek során aztán finomított a képes-
ségein, Emma elismerte, hogy Joseph az aranylemezek 
fordításának idején csak nagyon alapszinten tudott írni 
és olvasni:

»Joseph Smith… még egy jól megfogalmazott, össze-
függő levelet sem tudott megírni vagy lediktálni; nem-
hogy egy olyan könyvet, mint a Mormon könyve. És 
bár jómagam tevékeny részese voltam a bekövetkező 
eseményeknek, ez csodálatos a szememben; nekem 
épp olyan „bámulatos és csodálatos”, mint bárki más-
nak.« (Uo.)” (“A Treasured Testament,” Ensign, July 
1993, 62–63).

A Mormon könyve megerősíti Isten 
Izráellel kötött szövetségét
•	 A	Mormon	könyve	amellett,	hogy	tanúbizonyságot	
tesz Jézus Krisztusról, azt is megmutatja, hogy Isten 
emlékezik az Izráel házával kötött szövetségére. A 
Kalauz a szentírásokhoz ezt írja Izráel házáról, annak 
szétszórásáról és összegyűjtéséről:

„Az Úr az Izráel nevet adta Jákóbnak, aki Izsák fia és 
Ábrahám unokája volt az Ószövetségben (1 Mózes 
32:28; 35:10). Az Izráel név utalhat magára Jákóbra, 
az ő leszármazottaira, illetve ezen leszármazottak 
királyságára, ami egykor az övék volt az ószövetségi 
időkben. […]

Izráel tizenkét törzse: Ábrahám unokájának, Jákóbnak, 
akinek neve Izráelre változott, tizenkét fia volt. Az ő 
leszármazottaik váltak ismertté úgy, mint Izráel tizenkét 
törzse vagy Izráel gyermekei. […]
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Izráel szétszórása: Az Úr szétszórta és sanyargatta Izráel 
tizenkét törzsét, hamislelkűségük és lázadásuk miatt. 
Az Úr azonban e nemzetek megáldására is használta 
azt, hogy ily módon szétszórta kiválasztott népét a föld 
nemzetei között. […]

Izráel összegyűjtése: Izráel háza össze lesz gyűjtve az 
utolsó napokban, Krisztus eljövetele előtt (Hittételek 
1:10). Az Úr akkor gyűjti össze népét, Izráelt, amikor 
elfogadják őt és betartják a prancsolatait” (Kalauz a 
szentírásokhoz: Izráel.).

•	 Az	Utolsó	Napok	Szentjeinek	Jézus	Krisztus	Egy-
háza tagjai Izráel házának azt a részét képezik, akik 
összegyűjtettek atyáik ismeretéhez és az Úr szövetsé-
geihez. Az Úr kijelentette: „Mert ti Izráel gyermekei 
vagytok, és Ábrahám magjából valók” (T&Sz 103:17).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, ezt írta arról, hogy milyen szerepet 
játszik majd a Mormon könyve Izráel összegyűjtésében 
az utolsó napokban: „Ami Izráel összegyűjtését illeti, 
a Mormon könyve a valaha is megírt vagy megírandó 
könyvek legfontosabbika. Ez a könyv gyűjti össze Izrá-
elt, és fedi fel világosan és tökéletesen a választott mag 
összegyűjtésének tanát. Azért adatott Istentől ez a könyv, 
hogy bizonyítsa az Ő nagyszerű, az utolsó napokban 
folyó munkájának igaz és isteni voltát. Tartalmazza 
az örökkévaló evangélium teljességét, és magában 
hordozza saját isteni eredetének bizonyítékát. Mindenki, 
aki igazán megtér, a Szentlélektől a saját lelkéhez érkező 
kinyilatkoztatás által tudja, hogy a Mormon könyve az 
Úrnak napjaink világához szóló gondolata, akarata és 
hangja. A Mormon könyve váltja ki az emberekből azt, 
hogy higgyenek az evangéliumban és csatlakozzanak az 
egyházhoz, és amint azt már eddig is láttuk, ez az a ha-
talom, amely véghezviszi Izráel összegyűjtését. Ha nem 
lenne a Mormon könyve, akkor gyakorlatilag leállna az 
Úr népének az utolsó napokban történő összegyűjtése. 
Izráel elveszett bárányai meghallják Pásztoruk hangját, 
ahogyan az ebben a könyvben áll, hallgatnak erre a 
hangra és az igaz nyájhoz térnek. Nem lehet túlhangsú-
lyozni ennek a nefita szentíráskönyvnek a fontosságát 
az emberek szabadulása terén az utolsó napokban” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 554).

Meggyőz zsidót és nemzsidót arról, „hogy  
Jézus a Krisztus”
•	 A	címlap	szerint	a	Mormon	könyvének	az	a	
célja, hogy zsidót és nemzsidót eljuttasson arra 
a meggyőződésre, hogy „Jézus a Krisztus, az Örökké-
való Isten, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja 
magát”. A Mormon könyve alcíme: egy másik tanú-
bizonyság Jézus Krisztusról, kiemeli annak legfőbb 
célját. Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvó-
rumának elnöke, így magyarázta az alcím jelentőségét:

„Nemrég a Testvérek úgy döntöttek, hogy a Mormon 
könyve a cím, »A Mormon könyve«, mellett ezután 
alcímet is visel majd: »egy másik tanúbizonyság Jézus 
Krisztusról«.

Júda fája, avagy feljegyzése – az Ószövetség és az Új-
szövetség –, valamint Efráim fája, avagy feljegyzése – a 
Mormon könyve, amely másik tanúbizonyság Jézus 
Krisztusról – mostanra oly módon egybeolvadt, hogy az 
egyikben elmerülve a másikhoz nyúlunk, az egyikből 
tanulva a másik világosít fel. Bizony, eggyé váltak a 
kezünkben. Ezékiel próféciája mostanra beteljesedett” 
(Ensign, Nov. 1982, 53).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	elmagyarázta,	mit	is	jelent	a	
testamentum szó: „»Vajon emlékszünk az új szövetségre, 
méghozzá a Mormon könyvére?« [lásd T&Sz 84:57]. A 
Bibliában ott az Ótestamentum és az Újtestamentum. A 
testamentum szó egy olyan görög szónak az angol által 
is használt fordítása, amely úgy is fordítható: szövetség. 
Vajon erre utalt az Úr, amikor a Mormon könyvét úgy 
nevezte: az »új szövetség«? Mert az valóban egy másik ta-
núbizonyság vagy tanúságtétel Jézusról. Ez az egyik oka 
annak, amiért nemrég a Mormon könyve címét ezekkel 
a szavakkal egészítettük ki: »egy másik tanúbizonyság 
Jézus Krisztusról«” (Ensign, Nov. 1986, 4).

•	 Russell M.	Nelson	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mának tagja, azt tanácsolta: „Amikor olvasod a Mormon 
könyvét, összpontosíts a könyv legfontosabb szerep-
lőjére – az első fejezetétől az utolsóig –, az Úr Jézus 
Krisztusra, az Élő Isten Fiára!” (Liahóna, 2000. jan. 82.).

Jeffrey R. Holland elder tovább magyarázta:

„[Az Úr] felajánlott nekünk még egy utolsó szövetséget, 
adott nekünk még egy utolsó testamentumot, és ez 
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részét képezi annak, ahogyan még utoljára kinyújtja 
kezét az elbukott ember felé. Felajánlotta nekünk 
szeretetének és az utolsó alkalommal elénk tárt irgal-
mának még egy utolsó írásos tanúbizonyságát. […] Ez 
a testamentum, ez a végső tanúbizonyság, az emberek 
gyermekeinek még egyszer felajánlott »új szövetség« a 
Mormon könyve üzenete.

Nincs olyan feljegyzés, 
amely többet tanítana arról, 
miket ígért Isten az utolsó 
napokban élőknek. Ezek az 
ígéretek az ő Egyszülött 
Fiára összpontosítanak, a 
Szent Messiás érdemeire, és 
irgalmára és kegyelmére, 
aki »közbenjár mind az em-
berek gyermekeiért; és akik 
hisznek benne, megszaba-
dulnak« [2 Nefi 2:8–9].

A világ történelmének eme végnapjaiban az a dolga 
Isten gyermekeinek, hogy tovább haladjanak, »ren-
díthetetlen hittel benne, teljesen annak érdemeire 
támaszkodva, akinek hatalmában áll megszabadítani«, 
és »Krisztusba vetett állhatatossággal… töreked[jenek] 
előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten 
és minden ember szeretetével…, Krisztus szaván 
lakmározva, és mindvégig kitart[va]. Ez az út, és semmi 
más út vagy név nem adatott az ég alatt, amely által az 
embert meg lehetne szabadítani Isten királyságában« 
[2 Nefi 31:19–21].

Egyetlen más könyv sem segít nekünk ilyen jól ennek 
megtételében. Egyetlen más könyvet sem hozott létre 
és védett meg Isten kizárólag e célból. Egyetlen más 
könyvet sem írtak úgy, hogy ily teljes mértékben látták 
volna azt az eljövendő adományozási korszakot, amikor 
a feljegyzés végül előkerül. […]

[…] Krisztusba vetett hitről, Krisztusba vetett re-
ménységről, Krisztusban lévő jószívűségről szóló 
üzenetével a Mormon könyve Isten »új szövetsége« 
gyermekeinek – ez utolsó alkalommal” (Christ and 
the New Cov enant, 8–10).
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Mormon könyve címlap
A címlapon feljegyzett tények közül melyek 

tanúskodnak a könyv csodás természetéről?

Milyen értelemben zárókő a Mormon könyve
•	 Joseph	Smith	próféta	azt	mondta,	hogy	a	Mormon	
könyve „vallásunk záróköve” (History of the Church, 
4:461; Mormon könyve: Bevezetés). Ezra Taft Benson 
elnök a következőképpen magyarázta a zárókő 
szerepét:

„A zárókő a boltív középső  
köve. Ez tartja meg helyén 
a többi követ, és ha eltávo-
lítják, akkor a boltív 
leomlik.

A Mormon könyve három-
féle szempontból tekinthető vallásunk zárókövének. 
Záróköve a Krisztusról való tanúbizonyságunknak, záró-
köve a tanunknak, valamint záróköve a bizonyságnak” 
(Ensign, Nov. 1986, 5).

•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007),	az	Első	Elnökség-
ből, a következőket fűzte hozzá ahhoz az elképzelés-
hez, hogy a Mormon könyve tanbéli zárókövünk: 

„A Mormon könyve zárókő, mert úgy kerekíti ki a 
szabadulásra vonatkozó alapvető tanokat, hogy örök 
tantételeket és előírásokat rögzít és köt egymáshoz. A 
szentírásaink alkotta korona legfőbb ékköve ez a könyv.

Más szempontból is nevez-
hető zárókőnek. Moróni 
ígéretében… – mely szerint 
Isten minden Krisztusban 
hívő, őszinte kérdezőnek 
kinyilvánítja a Mormon 
könyve igaz voltát – egy 
kört bezáró, kulcsfontos-
ságú láncszemre lelünk.

A Mormon könyve megerősítéssel bíró tanúbizonysága 
meggyőz arról, »hogy Jézus a Krisztus, az Örökkévaló Is-
ten«, és lelki síkon igazolja Joseph Smith isteni elhívását 
is, valamint azt, hogy igenis látta az Atyát és a Fiút. Ha 
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ez már szilárdan helyére került, abból logikusan követ-
kezve a Tan és a szövetségekről, valamint a Nagyértékű 
gyöngyről is beigazolódik számunkra, hogy igazán 
társszentírásai a Bibliának és a Mormon könyvének.

Mindez megerősíti Jézus Krisztus evangéliumának 
visszaállítását, valamint a folyamatos kinyilatkoztatásban 
részesülő, élő próféta által vezetett egyház, Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza isteni külde-
tését. Ezen alapigazságokból kiindulva megérthetjük az 
evangélium teljességének egyéb szabadító tantételeit” 
(lásd Vallásunk záróköve. Liahóna, 2004. jan. 3–4.).

„Aki annak előírásai szerint él, 
közelebb kerül Istenhez”
•	 1841.	november	28-án,	vasárnap,	Joseph	Smith	
próféta Young elnök házában egész nap a tizenkét 
apostollal tanácskozott. Miközben számos témát érintet-
tek, kijelentette, hogy „aki [a Mormon könyve] tanításai 
szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más 
könyv által” (History of the Church, 4:461; Mormon 
könyve: Bevezetés).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	azt	tanította,	hogy	a	Mormon	
könyve segít nekünk az igaz és a téves dolgok közti 
különbségtételben:

„A Mormon könyvét minden más könyvnél jobban 
kellene ismernünk. Nem csak azt kell tudnunk, milyen 
történelmi elbeszélések és hitet ébresztő történetek 
vannak benne, hanem a tanításait is meg kell értenünk. 
Ha valóban elvégezzük a házi feladatunkat, és tanok 
felől közelítjük meg a Mormon könyvét, akkor felfed-
hetjük azokat a tévedéseket és megtalálhatjuk azokat 
az igazságokat, amelyekkel legyőzhetjük az emberek 
sok jelenlegi téves elképzelését és filozófiáját.

Észrevettem, milyen különbség van az egyházban 
tisztánlátás, észrevételek, meggyőződések és lelkiség 
tekintetében azon emberek között, akik ismerik és 
szeretik a Mormon könyvét, és azok között, akik nem. 
Nagyon jó rosta ez a könyv” (“Jesus Christ—Gifts and 
Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 4).

•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988),	az	Első	
Elnökségből, elmesélte, hogyan tartotta őt lelkileg biz-
tonságban a Mormon könyve tanulmányozása: „Néhány 
évvel ezelőtt, amikor jogi pályára léptem, kicsit nyug-
talankodni kezdett a családom. Féltek, hogy elveszítem 

a hitemet. Jogász akartam lenni, de még erősebb volt 
a vágyam, hogy megtartsam a bizonyságom, ezért úgy 
döntöttem, kipróbálok valamit, amit nektek is javaslok. 
Reggelente, mielőtt napi munkámhoz láttam volna, 
harminc percen át olvastam a Mormon könyvéből – az 
egyház többi alapművéből is olvastam, de most a Mor-
mon könyvéről beszélek –, és ezzel a napi pár perccel 
kilenc éven át minden évben végigolvastam a Mormon 
könyvét. Tudom, hogy ez tartott engem lelkileg össz-
hangban annyira, amennyire összhangban voltam az Úr 
Lelkével” (in Conference Report, Apr. 1949, 36).

Az olvasótól függ, mit és mennyit fog tanulni
•	 A	Mormon	könyve	olvasásában	ott	a	lehetőség,	hogy	
csodálatos áldásokat hozzon. Nagy felelősség nyugszik 
azonban az olvasó vállán. Dallin H. Oaks elder, a Tizen-
két Apostol Kvórumából, beszélt arról, miért van szük-
sége az embernek arra, hogy megfelelő állapotú szívvel 
és hozzáállással olvasson: „Az, hogy mit nyerünk egy 
könyvből – különösen egy szent iratból –, javarészt attól 
függ, hogy mennyire készültünk fel az olvasásra, vagyis 
vágyunk-e és készen állunk-e arra, hogy tanuljunk, vagy 
ráhangolódtunk-e arra a világosságra, amelyet az Úr 
Lelke közvetít” (Liahóna, 2006. máj. 77.).

Személyes bizonyság elnyerése 
a Mormon könyvéről
•	 A	nefita	feljegyzések	lemezeire	bevéséseket	metsző	
utolsó próféta Moróni volt, Mormon fia. Isten prófétája-
ként Moróni adott egy receptet arra, hogyan kaphat az 
olvasó személyes tanúbizonyságot a Szentlélektől arról, 
hogy a Mormon könyve szent írás. Az ígéret, mely azok-
nak adatott, akik őszinte szívvel olvassák a Mormon 
könyvét, és szeretnék tudni annak igaz voltát, a Moróni 
10:3–5-ben található.   

•	 Előfordulhat,	hogy	az	őszinte	olvasó	nem	azonnal	
szerez bizonyságot a Mormon könyve olvasásakor. 
Aztán vannak, akik nem ismerik fel e bámulatos szöveg 
tanulmányozása és a felőle történő imádkozás alatt 
gyarapodó bizonyságot. Ám amit Moróni ígért, az be-
következik. Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának elnöke, a következő személyes élményt 
mesélte el, és ezt tanácsolta azoknak, akik bizonyságot 
keresnek:
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„Amikor először elolvastam a Mormon könyvét elejé-
től a végéig, azt az ígéretet olvastam, hogy ha megkér-
dezem Istent, az Örökkévaló Atyát Krisztus nevében, 
vajon igazak-e az olvasottak, és ha őszinte szívvel 
kérdezek, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel, 
Ő megjeleníti nekem annak igazságát a Szentlélek 
hatalma által (Moróni 10:4). Próbáltam az utasításokat 
követni, amennyire értettem azokat.

Ha azt vártam, hogy dicsőséges megnyilatkozás érkez-
zen lehengerlő élményként, nos, ilyen nem történt. De 
ettől még jó érzés volt, és elkezdtem hinni. […]

Tapasztalatom szerint a bizonyság nem tör ránk hir-
telen. Inkább – ahogy Alma mondta – a hit magjából 
növekszik. »Erősíteni fogja hiteteket; mert azt fogjátok 
mondani: Tudom, hogy ez egy jó mag; mert íme kihajt 
és növekedni kezd« (Alma 32:30). Ha tápláljátok, nőni 
fog; ha nem tápláljátok, elsorvad (lásd Alma 32:37–41).

Ne legyetek csalódottak, ha olvastatok, újraolvastatok, 
és mégsem kaptatok erőteljes bizonyságot! Ebben 
némileg hasonlíthattok azokhoz a Mormon könyvében 
említett tanítványokhoz, akik nagy dicsőségben elteltek 
Isten hatalmával, de »ezt nem tudták« (3 Nefi 9:20).

Minden tőletek telhetőt tegyetek meg! Gondoljatok erre 
a versre: »…figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat böl-
csen és rendben tegyétek; mert nem szükséges, hogy 
egy ember gyorsabban fusson, mint ahogy azt ereje 
engedi. Továbbá szükséges, hogy szorgalmas legyen, 
hogy ezáltal elnyerhesse a díjat; minden dolgot rend-
ben kell tehát megtenni« (Móziás 4:27)” (lásd Liahóna, 
2005. máj. 6–8.).

Moróni 10:3–5 
Olvasd el Moróni ígéretét! A Mormon 

könyve tanulmányozása során hogyan 
váltod majd be ezt az ígéretet?

A Mormon könyve külső bizonyítékai
•	 Néhány	tanulót,	akik	a	Mormon	könyvét	tanul-
mányozzák, érdekelnek a könyv ősi eredetének 
földrajzi, szövegbeli vagy régészeti bizonyítékai. Bár 
ezek gyakran lenyűgözőek és hasznosak, nem szabad 

elfelejtenünk, hogy nem ezek a felfedezések alkotják 
a Mormon könyve lényegét és igazságát. Gordon B. 
Hinckley elnök (1910–2008) azt tanácsolta, hogy a 
Mormon könyvéről való bizonyságunk kapcsán ne 
támaszkodjunk kizárólag ezekre a felfedezésekre. „A 
bizonyítékok követelésére mindig készen álló világban 
a könyv igazságának és érvényességének bizonyítéka 
nem a régészetben vagy az embertanban leledzik, 
bár vannak, akiknek ezek hasznosak lehetnek. Nem 
is szövegkutatásban vagy történelmi elemzésben, bár 
ezek is igazolhatják. Igazságának és érvényességének 
bizonyítéka a könyv lapjain található. Igaz voltának 
próbája annak olvasásában rejlik. Ez a könyv Istentől 
való. Előfordulhat, hogy gondolkodó emberek jó szán-
dékkal megkérdőjelezik az eredetét; ám akik imádsá-
gos lélekkel elolvassák, azok természetes érzékeiket 
meghaladó hatalom által tudják meg azt, hogy igaz, 
hogy Isten szavát tartalmazza, hogy az örökkévaló 
evangélium szabadító igazságait vázolja fel, és hogy 
»Isten ajándéka és hatalma által [került elő]…, hogy 
meggyőzzön zsidót és nemzsidót arról, hogy Jézus a 
Krisztus« (a Mormon könyve címlapja)” (“Four Corner-
stones of Faith,” Ensign, Feb. 2004, 6).

A Mormon könyve áldásai
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	elmagyarázta,	a	Mormon	
könyve hogyan őrizheti meg az egyháztagok lelki 
egészségét:

„[A Mormon könyve] nagyon világosan szemlélteti 
annak tényét, hogy amikor Isten félelmében járnak az 
emberek és a nemzetek, és betarják parancsolatait, ak-
kor gyarapodnak és fejlődnek, ám amikor elvetik Őt és 
szavát, abból olyan hanyatlás következik, amit ha nem 
állít meg az igazlelkűség, akkor az terméketlenséghez 
és halálhoz vezet. […]

1. fejezet
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Fenntartás nélkül megígérem nektek, hogy ha [olvas-
sátok a Mormon könyvét], …akkor az Úr Lelke még 
nagyobb mértékben jelen lesz az életetekben és az ott-
honotokban, méginkább elkötelezettek lesztek paran-
csolatainak betartása mellett, és erősebb bizonyságotok 
lesz Isten Fiának élő valóságáról” (“A Testimony Vibrant 
and True,” Ensign, Aug. 2005, 4–6).

•	 James E.	Faust	elnök	elmesélte	F. Burton	Howard	
elder, a Hetvenek tagjának egyik élményét, amely a 
Mormon könyve térítő hatalmát mutatja:

„A Puerto Ricó-i San Juan Misszióban élő Celia Cruz 
Ayala nőtestvér úgy döntött, hogy egy barátjának oda-
adja a Mormon könyvét. Szép papírba csomagolta, és 
elindult, hogy átadja az ajándékot.

Útközben rátámadt egy útonálló, aki ellopta a tárcáját, 
valamint a Mormon könyve becsomagolt példányát. 
Néhány nappal később a következő levelet kapta:

»Cruz Asszony!

Bocsásson meg nekem, bocsásson meg! El sem tudja 
képzelni, mennyire bánom, hogy megtámadtam. Az 
életem azonban éppen emiatt változott meg és van még 
mindig változóban. Ez a könyv [a Mormon könyve] 
segített nekem. Annak az embernek az álma, aki Isten 
embere volt, mély benyomást tett rám. […] Visszaadom 
az Öntől elvett öt pezót, mert képtelen vagyok rá, 
hogy elköltsem. Szeretném, ha tudná, hogy egyfajta 
ragyogás látszott maga körül. Úgy tűnt, ez a világosság 
nem engedte meg nekem [hogy bántsam], ezért inkább 
elfutottam.

Szeretném, ha tudná, hogy lát még majd engem, de 
amikor ez bekövetkezik, nem fog felismerni, mert 
testvéreként leszek ott. […] Itt kell megtalálnom az 
Urat, ahol lakom, és el kell mennem abba az egyházba, 
amelyhez Ön is tartozik.

Az üzenet, melyet a könyvbe írt, könnyeket csalt a 
szemembe. Szerda este óta nem tudom abbahagyni az 
olvasását. Imádkoztam, és kértem Istent, hogy bocsás-
son meg nekem, és Öntől is azt kérem, hogy bocsásson 
meg. […] Azt hittem, hogy a becsomagolt ajándéka 
valami olyasmi, amit majd eladhatok. [Ehelyett] arra 
késztet, hogy meg akarjam változtatni az életemet. 
Bocsásson meg, könyörgöm, bocsásson meg!

Távoli barátja.«

Ilyen térítő hatalma van a Mormon könyvének” (in 
Conference Report, Apr. 1996, 58; vagy Ensign, May 
1996, 42).

A Mormon könyve lemezei és feljegyzései
•	 Nézd	meg	a	függelékben	„A	Mormon	könyve	lemezei	
és feljegyzései” ábrát (415. oldal). Megmutatja, mely 
feljegyzéseket írták az egyes próféták, és mely lemezek 
milyen feljegyzéseket tartalmaztak.

Nefita feljegyzésvezetők
•	 Nézd	meg	a	függelékben	a	„Nefita	feljegyzésvezetők”	
ábrát (416. oldal). Megmutatja az egyes írókat és az 
általuk írt könyveket.

A Mormon könyve igaz voltának tanúi
•	 Bruce R.	McConkie	elder	elmagyarázta,	hogy	az	Úr	
mindig is biztosít tanúkat munkájának isteni voltára:

„Amikor az Úr adományozási korszakot hoz létre azzal, 
hogy kinyilatkoztatja evangéliumát, és papságot és 
kulcsokat ruház az emberre, mindig a saját maga által 
elrendelt tanúk törvénye szerint teszi azt. A törvény pe-
dig ez: »Két vagy három tanú vallomása alapján megáll 
minden dolog.« (2 Korinthusbeliek 13:1; 5 Mózes 17:6; 
19:15; Máté 18:15–16. […])

Soha senki nem áll egymagában, amikor kinyilatkoz-
tatott igazság új adományozási korszakát vezeti be, 
vagy viseli egyedül a világnak szóló ilyen üzenet és 
figyelmeztetés terhét. Ádámtól mostanáig minden ado-
mányozási korszakban legalább két tanú csatlakozott 
egymáshoz a bizonyságtételben, ami hallgatóságukat a 
bizonyság elutasítása esetén az ítélet napján megfosztja 
a kifogástól (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 436).

•	 Heber J.	Grant	elnök	(1856–1945)	kihangsúlyozta,	
milyen fontosak a Mormon könyve tanúi: „Véleményem 
szerint nincs a világon olyan esküdtszék, amely ha 
valakit gyilkosság vádjával állítanak elő, és tizenkét 
köztiszteletben álló polgár tanúskodik a gyilkossághoz 
vezető körülmények ismeretéről, míg senki nincs, aki 
az általuk elmondottak ellen tanúskodna, ne ítélné el 
az illetőt. Rendelkezésünkre áll Joseph Smith, vala-
mint a három tanú bizonysága arról, hogy Isten adta 
nekik a tudást a Mormon könyvéről, és Isten angyala 

Vallásunk záróköve
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jelentette ki a mennyből, hogy a könyv lefordítására 
Isten ajándéka és hatalma által került sor. Ez a három 
férfi Oliver Cowdery, David Whitmer és Martin Harris 
voltak. Elhagyták ugyan az egyházat, de haláluk nap-
jáig fenntartották az angyal kijelentéséről és arról tett 
bizonyságukat, hogy parancsot kaptak e könyv isteni 
eredetének tanúsítására, amit meg is tettek. Másik nyolc 
férfi pedig, akik közül néhányat kizártak az egyházból, 
fenntartotta bizonyságát, mely szerint látták és kézbe 
vették a lemezeket, melyekről a Mormon könyve le lett 
fordítva, és egészen haláluk napjáig hűen kitartottak 
e bizonyság mellett. Az egész világ hitetlensége sem 
bizonyítja be azt, hogy ezek az emberek nem mondtak 
igazat, mert nincsenek ellenkezőleg valló tanúk” (in 
Conference Report, Apr. 1929, 128). (Lásd „A Mormon 
könyve lemezeinek tanúi” a függelékben, 417. oldal.)

•	 Annak ellenére, hogy  
1829 júniusában látták és 
kézbe vették az aranyleme-
zeket, a tanúk egy része 
nem maradt hű Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyházához. Ja-
mes E. Faust elnök ezt így 
magyarázta: „A tudás hit 
által érkezik. Napjainkban 
fel kell ismernünk annak igaz voltát, ami az aranyleme-
zeken állt, anélkül, hogy látnánk azokat. Nem elérhe-
tők számunkra, hogy lássuk és megérintsük őket, 
ahogy a három és a nyolc tanú tehette. Néhányan azok 
közül, akik valóban látták és megérintették az aranyle-
mezeket, nem maradtak hűek az egyházhoz. Nagy él-
mény lehet angyalt látni, ám ennél sokkal nagyobb 
dolog tudást szerezni a [Szabadító] isteni mivoltáról hit 
és a Szentlélek tanúsága által [lásd János 20:29]” 
(Liahóna, 2002. júl. 53.). 

Tanúk
Mi a különbség a három tanú  által 
 feljegyzett élmény és a nyolc tanú 

 által feljegyzett élmény között?

A Mormon könyve lemezeinek tanúi
•	 Lásd	„A	Mormon	könyve	lemezeinek	tanúi”	a	
függelékben (417. oldal). Felsorolja a nyolc tanút és a 
három tanút, megadva a születési dátumukat, a születési 
helyüket, hogy hány évesek voltak, amikor látták a 
lemezeket, a foglalkozásukat, a keresztelési információi-
kat, valamint a haláluk dátumát és helyét.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	szempontból	másik	tanúbizonyság	Jézus	

Krisztusról a Mormon könyve?

•	 Hogyan	segít	nekünk	a	Mormon	könyve	tanulmányo-
zása abban, hogy „ne kárhoztass[uk]… Isten dolgait” 
(a Mormon könyve címlapja)?

•	 Miért	van	az,	hogy	az	egyház	minden	tagjának	tanú-
bizonyságot kellene tudnia tenni arról, hogy a Mor-
mon könyve Isten szava?

Javasolt feladatok
•	 Írj	rövid	összegzést	arról,	hogy	szerinted	mik	a	Mor-

mon könyve céljai. Felsorolásodat hasonlítsd össze 
azokkal a célokkal, melyeket Moróni sorolt fel a Mor-
mon könyve címlapján.

•	 Elemezd	a	Moróni	10:3–5-ben	található	ígéretet,    
és határozd meg, mit kell megtenned azért, hogy 
elnyerd vagy megerősítsd bizonyságodat a Mormon 
könyvéről.

1. fejezet
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1 Nefi 1–5

2. fejezet

Bevezetés
1995-ben az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol 
Kvóruma így jellemezte a családot: „központi szerepet 
játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendelteté-
sére vonatkozó tervében”. Kijelenteték, hogy „boldogság 
leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az az 
Úr Jézus Krisztus tanításaira épül” (A család: Kiáltvány 
a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.). Nefi írt szülei, 
Lehi és Sária családjáról. Ezek a „jó szülők” (1 Nefi 1:1) 
igyekeztek az Úr tanításai szerint nevelni és irányítani a 
családjukat, még kihívásokkal teli időszakokban is. Lehi 
atyának része volt a menny látomásaiban is, és abban is, 
hogy az életére törtek. A család biztonsága érdekében 
elhagyták Jeruzsálemet, de aztán veszélyes és nehéz 
küldetést kapva visszaküldték őket, hogy hozzák el 
a rézlemezeket. A hithű fiak támogatták szüleiket és 
követték az Urat, míg a többi fiú lázadozott. A Mormon 
könyve ezen első fejezeteinek olvasásakor figyeld meg 
a családnak az Úr követésére irányuló erőfeszítéseit, 
és nézd meg, példájuk hogyan mutathat neked utat 
ugyanennek a megtételére.

Szövegmagyarázat
Nefi első könyve: uralkodása és  
elrendelt szolgálata
•	 1 Nefi	bevezetése	részét	képezi	az	eredeti	szövegnek,	
és összefoglalja a könyvet. A Mormon könyvében min-
den bevezetés részét képezi a Joseph Smith prófétának 
adott eredeti feljegyzésnek, beleértve az egyes fejezete-
ket megelőző szövegbetéteket is (lásd például Móziás 9 
és Alma 21). Az egyes fejezetek előtt található rövid 
összefoglalók később kerültek oda, hogy segítsenek 
az olvasónak a fejezet jobb megértésében.

•	 Mormon	könyvének	összeállítójaként	Mormon	nagy	
kihívások elé nézett, amikor el kellett döntenie, mit 
vegyen bele a kivonatolt feljegyzésbe. A válogatásnál 
legalább két irányelv segített neki. Először is, az Úr 
megmondta Mormonnak, hogy írja le „azon dolgokat…, 
melyeket… megparancsolt” (3 Nefi 26:12). Másodszor 
pedig, Mormon látta napjainkat és azt, hogy milyen 
körülmények uralkodnak majd (lásd Mormon 8:34–35). 
Szerintünk tehát amikor Mormon szerkesztői döntéseket 
hozott, ezt a két tényezőt tartotta szem előtt.

Tanulságos lehet, ha összehasonlítjuk a Mormon 
könyve könyveinek és az általuk lefedett időszakoknak 
a hosszát. Nézd meg a függelékben az „Oldalak és idő-
szakaszok a Mormon könyvében” ábrát (419. oldal).

1 Nefi 1:1. Sok megpróbáltatás, 
mindazonáltal nagy jóindulat
•	 Nefi	„sok	megpróbáltatás[ról]”	írt,	de	azt	is	elismerte,	
hogy sok áldást kapott az Úrtól. Feljegyzése számos 
olyan próbatételt idéz fel, amelyben neki és család-
jának része volt, miközben hűek maradtak az Úrhoz 
és hálásak voltak neki. Nefi azért érezte úgy, hogy 
megtapasztalta az Úr nagy jóindulatát, mert nagyon 
jól megismerte Isten jóságát (lásd 1 Nefi 2:16), és 
támaszává vált az, hogy az Ő erejére hagyatkozott (lásd 
2 Nefi 4:19–26). Isten tervének megértése értelmet adott 
a Nefi által megtapasztalt megpróbáltatásoknak (lásd 
Boyd K. Packer, “Conversation with Teachers” [an eve-
ning with President Boyd K. Packer, Feb. 29, 2008], 7, 
www .ldsces .org).

Ezzel szemben azt látjuk, hogy Lámánnak és Lemuel-
nek, mint még sok más embernek a Mormon könyvé-
ben, gyakori megpróbáltatásokra volt szükségük ahhoz, 
hogy emlékezzenek az Úr áldásaira. Ezt az alapelvet 
erősíti meg szomorúan Mormon próféta: „És így látjuk, 
hogy ha az Úr nem fenyíti meg népét sok megpróbál-
tatással, igen, ha nem látogatja meg őket halállal és 
borzalommal, és éhséggel és mindenféle döghalállal, 
akkor nem emlékeznek rá” (Hélamán 12:3).

1 Nefi 1:2. „Az Egyiptomiak nyelve”
•	 1 Nefi 1.	fejezetének	második	verse	jelzi,	hogy	Lehi	
és Nefi „az egyiptomiak nyelvé[t]” használták történel-
mük aranylemezekre való feljegyzéséhez. Négyszáz-
hetven évvel később Benjámin király megtanította fiait 
„az Egyiptomiak nyelvére”, amely nemcsak az aranyle-
mezek, de a rézlemezek nyelve is volt (Móziás 1:1–4). 
A „megújított egyiptomi” kifejezés csak a Mormon 
könyvében fordul elő, a Mormon 9:32-ben. Úgy tűnik, 
hogy a megújított egyiptomi kifejezés utal a Lehi és Nefi 
által használt nyelvváltozatra. A Mormon 9:32–33-ban 
Moróni jelzi, hogy napjaira, amikorra mintegy ezer év 
telt el Lehi és Nefi ideje óta, az egyiptomit és a hébert 
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is megváltoztatták ahhoz képest, ahogyan Lehi és Nefi 
használta ezeket. 

1 Nefi 1:4. Próféták figyelmeztetik a népet
•	 Mintegy	Kr. e. 605-ben a babilóniai világbirodalom 
elfoglalta Júda királyságát. Ebben az időben Joákim volt 
Júda királya. Joákim lázadni próbált Babilónia ellen. 
A babilóniai seregek ostrom alá vették Jeruzsálemet. 
Joákimot megölték vagy elfogták. Babilónia Sédékiást, 
Joákim nagybátyját ültette a trónra. Nagy gonoszság ural-
kodott ebben az időben Júda népe között – burjánzott 
az erkölcstelenség és a korrupció. Ilyen körülmények 
voltak Lehi napjaiban. Nem sokkal azután, hogy Lehi 
elhagyta a vidéket, Sédékiás újabb lázadással próbálko-
zott Babilónia ellen, aminek eredményeként Kr. e. 587 
körül még nagyobb pusztítás érte Jeruzsálemet. Sok 
embert megöltek, a zsidók maradékának legnagyobb 
részét pedig fogolyként Babilóniába hurcolták a kö-
vetkező 70 évre. Ez betöltötte Lehi Júdával kapcsolatos 
próféciáját, mely szerint ha nem térnek meg, akkor 
elpusztulnak.

•	 Nefi	elmondása	szerint	„sok	próféta”	jött	a	nép	közé.	
Tudjuk, hogy Jeremiás, Abdiás, Náhum, Habakuk és 
Sofóniás ebben az időben mind tanúbizonyságot tevő 
próféták voltak Júda királyságában. A Jeremiás 35:15 
hasonló megjegyzést tesz arról, hogy az Úr számos 
 prófétát küldött a nép figyelmeztetésére (lásd még 
2 Krónika 36:15–16).
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1 Nefi 1:16–17. Két feljegyzésköteg
•	 Nefi	mintegy	30	évvel	azután	írta	meg	feljegyzéseit,	
miután családja Jeruzsálemet elhagyva a megígért földre 
utazott (lásd 1 Nefi 19:1–5; 2 Nefi 5:28–31). A feljegyzés 
atyja feljegyzéseinek kivonatolásával kezdődik, ezt 
foglalja magában az 1 Nefi 1–8. Lehi feljegyzéseinek 
Mormon által kivonatolt változata az elveszett 116 
oldalnyi kéziraton volt. Ez volt a lemezek „Lehi köny-
vének” nevezett részének a fordítása (lásd T&Sz 10. 
szakaszának bevezetése; az 1 Nefi 19:1–6-hoz tartozó 
megjegyzés a 42. oldalon).

1 Nefi 1:20. „Az Úr gyengéd irgalmassága”
•	 David A.	Bednar	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából a következőképpen jellemezte „az Úr gyengéd 
irgalmasságát”:

„[B]izonyságomat teszem, hogy az Úr gyengéd irgalmas-
sága valóságos, és nem véletlenszerűen vagy csupán 
találomra történik. Az Úr gyakran úgy időzíti gyengéd 
irgalmasságának megnyilvánulásait, hogy segítsen 
nekünk észrevenni és elismerni azokat.

[…] Az Úr gyengéd irgalmassága mindaz a rendkívül 
személyes és egyénekre szabott áldás, erő, védelem, 
megnyugatatás, irányítás, szeretetteljes kedvesség, 
vigasztalás, támogatás és lelki ajándék, amelyet az Úr 
Jézus Krisztustól, miatta és neki köszönhetően kapunk. 
Az Úr valóban reá szabja »irgalmasságait… az emberek 
gyermekeinek helyzetére« (T&Sz 46:15).

[…] A Szabadító többféleképpen jön el hozzánk, mind-
annyiunkhoz, például bőséges és gyengéd irgalmas-
ságának megnyilvánulásain keresztül. Amikor például 
kihívásokkal és próbatételekkel nézünk szembe az 
életünk során, a hit ajándéka és a megfelelő minőségű 
önbizalom kitágíthatja azt, amire képesek vagyunk, és 
ez a két dolog az Úr gyengéd irgalmasságát példázza. A 
bűnbánat és a bűnök bocsánata, valamint a lelkiismeret 
békéje is az Úr gyengéd irgalmasságát példázza. Ugyan-
így az a kitartás és lelkierő, amely fizikai korlátok és 
lelki nehézségek közepette is lehetővé teszi számunkra 
a derűs előrehaladást, szintén az Úr gyengéd irgalmas-
ságát példázza” (lásd Liahóna, 2005. máj. 99.).

Az 1 Nefi 1:20-ból megtudjuk, hogy Nefi további írásai 
azt szándékoznak bemutatni nekünk, hogyan szabadítja 
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meg az Úr az igazlelkűeket. 1 Nefiben figyeld majd ezt a 
visszatérő mondanivalót!

1 Nefi 2:5–10. Lehi útja Jeruzsálemből 
a Vörös-tenger partjához
•	 Jeruzsálemtől	a	Vörös-tenger	mintegy	290	kilométer	
távolságra található. Forró, kietlen vidék ez, ahol 
régen sok fosztogató garázdálkodott. Lehi és családja 
ezen a ponton túl még „három napot ment” (lásd 
1 Nefi 2:5–6). Ez azt jelentette, hogy Jeruzsálemtől a 
Lemuel völgyében található ideiglenes szálláshelyük 
legalább 12-14 napos járóföldre volt. (Nézd meg a 
„Lehi családjának lehetséges útvonala” térképet a 
függelék 418. oldalán.)

1 Nefi 2:6–10. Hálánk kimutatása az Úrnak
•	 Lehi	nagyra	becsülte	az	Úrtól	kapott	útmutatást	és	
védelmet, és ezt kifejezi a sátra felverése utáni első 
cselekedete: „Épített egy kövekből készült oltárt, és fel-
ajánlást készített az Úrnak, és hálát adott az Úrnak, Iste-
nünknek” (1 Nefi 2:7). Ez az első a Mormon könyvében 
feljegyzett számos olyan alkalom közül, amikor Krisztus 
hű követői áldozatokat és égő felajánlásokat mutatnak 
be azért, hogy Istennek köszönetet mondjanak (lásd 
1 Nefi 7:22; Móziás 2:3–4).

Lehi azzal folytatta a hálaadást, hogy fiainak megtaní-
totta az Úr parancsolatainak betartásában való szilárd 
kitartás fontosságát. Őszinte hálaadásra és engedelmes-
ségre is szükség van ahhoz, hogy gyermekei kedvében 
járjanak Mennyei Atyánknak. Az Úr azt tanította: „És 
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semmiben nem sérti meg az ember Istent, vagyis senki 
ellen nem gerjed fel haragja, csak azok ellen, akik nem 
ismerik el minden dologban a kezét, és nem engedel-
meskednek a parancsolatainak” (T&Sz 59:21).

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt a tanácsot adta, hogy imáink feltétlenül legyenek 
telve alázatossággal és hálaadással: „Gyakran hallom, 
amint azt mondják emberek: ezt vagy azt mondtam az 
Úrnak. Figyeljetek oda rá, hogy ne »mondjatok« neki 
dolgokat, inkább alázatosan törekedjetek irányításra, és 
kérjétek Mennyei Atyánktól, hogy mutasson nektek utat. 
Az ima legyen fohász, és töltse meg a hála” (“Be Strong 
in the Lord, and in the Power of His Might” [CES fireside 
for young adults, Mar. 3, 2002], 3, www .ldsces .org).

1 Nefi 2:11–15. Zúgolódás
•	 Az	egyik	oka	annak,	hogy	Sátán	zúgolódásra	biztat	
minket, az, hogy ezzel megakadályozzon minket az élő 
próféták, az ihletett vezetők és a szülők követésében. 
H. Ross Workman elder a Hetvenektől kifejtette, hogy 
„a zúgolódásnak három lépése van, és mindegyik a 
következőhöz vezet az engedetlenség lejtőjén”. Amikor 
az emberek zúgolódnak, először megkérdőjeleznek 
dolgokat. „Először csak saját maguknak [teszik] fel 
a kérdést, majd [elültetik] azt mások elméjébe is.” A 
zúgolódók másodszor „ésszerűsítésbe [kezdenek] 
és	[kibújnak]	az	alól,	amire	utasították	őket.	[…]	Így	
mentséget [találnak] az engedetlenségre.” Mentségeik 
viszik el őket a harmadik lépéshez: „kelletlenség a… 
parancsolat teljesítésében”.

„Az Úr napjainkban is szólt e hozzáállás ellen: »Ám aki 
semmit nem tesz addig, amíg parancsot nem kap, és a 
parancsolatot kételkedő szívvel fogadja, és restséggel 
tartja be azt, az elkárhozik« (D&C 58:29). […]

Megkérlek benneteket, hogy összpontosítsatok az 
élő próféták azon parancsolatára, amelyik a legin-
kább bosszant titeket! Megkérdőjelezitek azt, hogy 
vonatkozik-e a parancsolat rátok? Találtok kéznél lévő 
kifogásokat arra, most miért nem tehettek eleget a 
parancsolatnak? Ingerültnek vagy bosszúsnak érzitek 
magatokat azokkal szemben, akik emlékeztetnek 
benneteket a parancsolatra? Kelletlenül tartjátok be? 
Óvakodjatok a gonosz megtévesztésétől! Óvakodjatok 
a zúgolódástól!” (lásd Liahóna, 2002. jan. 98–100).

1 Nefi 1–5
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1 Nefi 2:16
Bár Nefi nem zúgolódott, de ez a vers milyen 
bizonyítékkal szolgál arra, hogy Jeruzsálem 

elhagyása neki is kihívást jelenthetett?

1 Nefi 2:20. Tartsd be a parancsolatokat  
és boldogulj!
•	 Russell M.	Nelson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából megfigyelte, hogy a szentírások „harmincnégy 
alkalommal ígérik meg, hogy ha az emberek betartják 
Isten parancsolatait, csakis akkor fognak boldogulni 
a földön” (in Conference Report, Apr. 1985, 15; vagy 
Ensign, May 1985, 13). A szentírásokban a boldogulás 
szó nem kizárólag gazdagságra, pénzzel kapcsolatos 
javakra utal, más jelentése is lehet. Nem is azt jelenti, 
hogy életünkben nem lesznek próbatételek. Lehi és 
családjának hithű tagjai betartották a parancsolatokat, 
mégis sok megpróbáltatásban volt részük (lásd 1 Nefi 
15:5; 18:15–17; 2 Nefi 2:1–2).

Joseph F. Smith elnök (1838–1918) azt tanította, hogy 
aki betartja a parancsolatokat, azt fenntartja és felvi-
rágoztatja az Úr. „Az ember, aki kitart Isten királysága 
mellett, az ember, aki hű ehhez a néphez, az ember, aki 
tisztán és szeplőtelenül tartja magát a világtól, az ilyen 
ember az, akit Isten elfogad, akit Isten fenntart és mege-
rősít, és aki boldogulni fog a földön, akár szabadságnak 
örvend, akár börtöncellába van zárva, nem számít, hol 
van, minden rendben lesz vele” (Gospel Doctrine, 5th 
ed. [1939], 257).

1 Nefi 3:7.    „Megyek és megteszem”
•	 Az	1 Nefi	3:7-tel	kapcsolatban	azt	tanította	Russell M.	
Nelson elder: „Megtanultam, hogy ne kérdőjelet, hanem 
felkiáltójelet tegyek azon felhívások mögé, amelyek a 
papsági irányítás sugalmazott csatornáin érkeznek” (in 
Conference Report, Apr. 1984, 76–77; vagy Ensign, May 
1984, 52).

•	 Donald L.	Staheli	elder	a	Hetvenektől	Ezra	Taft	
Benson elnököt (1899–1994) idézte, amikor az engedel-
messég által érkező hatalomról tanított: „Életkorunktól 
és helyzetünktől függetlenül egyedül az evangélumi 

tantételek mindennapos betartása az egyetlen biztos út 
az örök boldogság felé. Ezra Taft Benson elnök nagyon 
szívbemarkolóan fogalmazott, amikor azt mondta: »Ha 
az engedelmesség már nem kelt bennünk ellenérzést, 
hanem törekvésünkké válik, abban a pillanatban Isten 
hatalommal ruház fel minket«” (lásd Liahóna, 1998. júl. 
93–94.).

•	 Henry B.	Eyring	elnök,	az	Első	Elnökségből,	a	követ-
kezőkkel támasztotta alá az ima és a hit szükségességét 
az Úr parancsolatainak betartásában:

„Akárkik is legyünk, bármily nehéz körülmények között 
is éljünk, tudhatjuk, hogy amit Atyánk azért parancsol 
nekünk, hogy érdemessé váljunk az örök élet áldásaira, 
nem fogja meghaladni a képességeinket. […]

Talán hittel és az engedelmesség iránti elkötelezettség-
gel kell imádkoznunk azért, hogy megtudjuk, mit kell 
tennünk, de igenis tudhatjuk, mit kell tennünk, és bizto-
sak lehetünk abban, hogy az Úr elkészítette számunkra 
az utat” (“The Family” [CES fireside for young adults, 
Nov. 5, 1995], 1, www .ldsces .org).

1 Nefi 3:15. „Ahogy él az Úr”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, a következő magyarázattal szol-
gált: „Nefi Istent tette meg társává. Ha nem tudta volna 
megszerezni a lemezeket, az Isten kudarcát jelentette 
volna. Ám Isten nem vall kudarcot, ezért Nefire hárult, 
hogy vagy megszerzi a lemezeket, vagy leteszi életét, 
miközben megpróbálja megszerezni azokat” (in Con-
ference Report, Apr. 1982, 49–50; vagy Ensign, May 
1982, 33).

1 Nefi 3:19–20; 5:11–14
Mit tartalmaztak a rézlemezek, ami 

olyan fontossá tette őket Lehi családja 
és leszármazottai számára?

1 Nefi 4:6. „A Lélek vezetett”
•	 Időnként	bátorságra	van	szükség	ahhoz,	hogy	a	Lélek	
vezessen minket. Lesznek olyan alkalmak, amikor a 
világ logikája és érvelése az Úr tanításaival ellentétes 
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cselekvéssort sugall. John H. Groberg elder a Hetvenek-
től ezt a kihívást intézte hozzánk:

„Álljatok készen a méltányolható kockázatvállalásra! 
Az érvek, a logika, a tények és a számok korát éljük. 
Mindezek hasznosak lehetnek, ha alárendeljük őket az 
Úr Jézus Krisztusba vetett hitnek. Ha azonban egyszer 
felülkerekednek azon, akkor már nem vesszük hasz-
nukat, sőt, nagyon károsak lehetnek. Életem során azt 
tapasztaltam, hogy az általam hozott legtöbb jó döntést 
nem hoztam volna meg, ha csak logikára vagy érvekre 
támaszkodtam volna. […]

Nefi eltökélte, hogy akkor is megteszi, amit Isten 
elvár tőle, ha az ellenkezik a logikával. A szentírások 
az 1 Nefi 4:6-ban elmondják nekünk, hogy elindult, 
és nem tudta előre, mit fog tenni, de azt tudta, hogy 
engedelmeskednie kell Istennek és meg kell szereznie 
a lemezeket. […]

Úgy vélem, hogy ha kizárólag észérvekre hallgatott 
volna, Nefi és fivérei még mindig Jeruzsálem falain kí-
vül várakoznának. Időnként felmerül bennem, hogy ha 
túl sokat hallgatunk az érvelésre és a logikára, és nem 
bízunk eléggé Istenben, azon kaphatjuk magunkat, 
hogy az Ő szent városának falain kívül várakozunk” 
(“Trust in the Lord” [CES fireside for young adults, 
May 1, 1994], 3, www .ldsces .org).

1 Nefi 4:10. Nefi parancsot kap  
Lábán megölésére
•	 Mivel	igazolható	az,	hogy	egy	Nefihez	hasonló,	
igazlelkű ember elvegye egy másik ember életét? Joseph 
Smith próféta (1805–1844) azt tanította, hogy az Úr állítja 
fel a helyes és a helytelen normáját: „Isten azt mondta: 
»ne ölj«; más alkalommal pedig azt: »mindenestől veszítsd 
ki őket«. Ez a tantétel vezérli a menny kormányzását – 
azon körülményekre szabott kinyilatkoztatás, amelyek 
közé a királyság gyermekei kerülnek. Bármi, amit Isten 
megkövetel, az helyes, függetlenül attól, hogy mi az, 
akkor is, ha az események bekövetkeztével még hosszú 
ideig nem látjuk annak okát. Ha először Isten királyságát 
keressük, akkor minden jó dolog hozzáadatik ehhez. 
Így	volt	ez	Salamonnal	is:	először	bölcsességet	kért,	
amit Isten megadott neki, szívének minden kívánságával 
együtt, még olyan dolgokat is, amelyek utálatosságnak 
tűnnek mindazok szemében, akik csak részben értik a 

menny rendjét, azonban amelyek a valóságban helyesek 
voltak, mert Istentől adattak és különleges kinyilatkozta-
tás szentesítette őket” (History of the Church, 5:135).

•	 Előfordult	már,	hogy	emberek	helytelenül	úgy	érez-
ték, hogy az Úr Lelke, Nefi esetéhez hasonlóan, olyan 
dolog megtételére készteti őket, amely ellenkezik azzal, 
amit az Úr korábban megparancsolt. Ma nem kell azon 
aggódnunk, hogy az Úr olyan dolog megtételére késztet 
minket, amely a jelenlegi parancsolatokkal ellentétes 
lenne. Harold B. Lee elnök (1899–1973) megtanította 
nekünk, kinek ad az Úr ilyen késztetést: „Ha bármi 
olyan dolog vár ránk, ami különbözne attól, amit az 
Úr már megmondott nekünk, akkor azt a prófétájának 
fogja kinyilatkoztatni, nem másnak” (Stand Ye in Holy 
Places [1974], 159).

•	 Ne felejtsük el, hogy az Úr már legalább két esélyt 
adott Lábánnak az aranylemezek átadására anélkül, 
hogy az az életébe került 
volna. Lábán hazug volt, 
rabló, és legalább két alka-
lommal gyilkolni szándé-
kozott. A lopás és a 
gyilkossági kísérlet bünte-
tése is lehetett halál (lásd 
2 Mózes 21:14; 22:2; 5 Mó-
zes 24:7). Az Úr azt akarta, 
hogy Lehinek és leszárma-
zottainak legyen meg a 
szentírásbeli feljegyzés, ak-
kor is, ha ezért „egy ember 
vész el” (1 Nefi 4:13). A rézlemezek nemcsak a nefita és 
a mulekita nemzeteket áldották meg, de az aranyleme-
zekre írottak egyes részei is innen származnak (például 
az Ésaiás-idézetek és Zénos allegóriája). A Mormon 
könyve már eddig is emberek millióinak és nemzetek-
nek az életét áldotta meg, és teszi majd ezt a jövőben is. 
Végső soron ez forgott kockán akkor, amikor Nefi Lábán 
felett állva követte a Lélek hangját.

1 Nefi 4:30–37. Az ember szavának becsülete
•	 Amikor	Zorám	ráébredt,	hogy	Nefivel	van,	és	nem	
mesterével, Lábánnal, „reszketni kezdett, és azon volt, 
hogy elmenekül” (1 Nefi 4:30). Félelmei azonban meg-
szűntek, amikor Nefi megígérte a szolgának, hogy nem 
esik bántódása, és szabad ember lehet, ha a vadonba 
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megy Lehi fiaival. Amikor Zorám esküt tett rá, hogy 
Nefivel és fivéreivel marad, „félelmei[k] megszűntek 
vele kapcsolatban” (37. vers). Zorám és Nefi is az egyén 
becsületének lehetséges erejét példázzák.

•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból azt az észrevételt tette, hogy a becsületre szükség 
van a lelki erő alapjaként: „A jellem alapja a feddhe-
tetlenség. A derék jellem erősíti azon képességeteket, 
hogy engedelmesen reagáljatok a Lélek útmutatásaira. 
Igazlelkű jellemmé váltok. Sokkal fontosabb ez annál, 
hogy milyen tulajdonaitok vannak, mit tanultatok vagy 
milyen célokat értetek el. Lehetővé teszi, hogy bízzanak 
bennetek. Az igazlelkű jellem adja meg a lelkierő alap-
ját. Képessé tesz titeket arra, hogy a próbatétel idején 
nehéz és különösen fontos döntéseket még akkor is he-
lyesen hozzatok meg, ha úgy tűnik, azok meghaladják 
az erőtöket” (lásd Liahóna, 2003. máj. 77.).

1 Nefi 4:33. Eskütétel
•	 A	Mormon	könyvében	számos	alkalommal	előfordul,	
hogy valaki esküt tesz. Az eskütételt Nefi idejében és 
kultúrájában nagyon komolyan vették. „Az alapelv, 
mely alapján egy esküt kötelező érvényűként kezelnek, 
mellékesen a [Zsidók 6:16-ban] van lefektetve úgy, mint 
isteni hatalomhoz fordulás egy kijelentés megerősítésé-
ért. A Mindenható oly módon kerül megjelenítésre, mint 
aki esküvel ígér vagy jósol, és ezt nagyon határozott és 
ünnepélyes módon teszi. Ugyanezen tantétel folytán 
ezt az esküt egyének és közösségek vonatkozásában is 
mindig kötelező érvényűnek tartották, mivel a legmaga-
sabb hatalomhoz folyamodott. Az is ebből a tantételből 
következik, hogy a szentírás a hűség ismérveként kezeli, 
hogy az ember Isten nevéhez, vagy pedig pogány iste-
nekhez folyamodik-e” (William Smith, ed., A Dictionary 
of the Bible [n.d.], “Oath,” 467; lásd még szövegmagyará-
zat az 1 Nefi 4:30–37-hez a 15–16. oldalon).

•	 Az	egyik	tudós	ekképp	magyarázta,	milyen	ereje	volt	
az ősi időkben az eskütételnek:

„A nyugati világ olvasóját meglepi, milyen csodás 
hatással bír Nefi esküje Zorámra, aki néhány hétköznapi 
szó hallatán azonnal kezelhetővé válik, ami pedig a 
fivéreket illeti, amint Zorám »esküt is tett nekünk, hogy 
velünk marad attól az időtől fogva… félelmeink meg-
szűntek vele kapcsolatban« (1 Nefi 4:35, 37).

Mindkét fél reakciója ésszerűvé válik, ha felismerjük, 
hogy a sivatagi népek és leszármazottaik között az 
eskü a legszentebb, egyáltalán nem áthágható dolog: 
»Az arab ember aligha szegi meg esküjét, még ha élete 
forog is veszélyben«, mert »a nomádok között semmi 
nem erősebb és semmi nem szentebb az eskünél«, és ez 
még a városi arabok közt is így van, mégha különleges 
körülmények is követeltetnek meg hozzá. »Az eskütétel 
szent dolog a beduinok között – mondja egy szakértő. 
– Jaj annak, aki hamisan esküszik; elveszíti a társadalmi 
rangját és tönkreteszi a hírnevét. Senki nem fogadja el 
ezután a bizonyságát, és pénzbírságot is kirónak rá.«

Azonban nem minden eskü egyforma. A leginkább 
kötelező, legünnepélyesebb eskük valaminek az életére 
tétetnek, legyen az akár csak egy fűszál. Az »életemre« 
vagy (kevésbé közkeletűen) »fejem életére« kifejezések-
nél csak a wa hayat Allah »Isten életére« vagy az »ahogy 
él az Úr« eskü tiszteletet keltőbb, amely az ősi héber hai 
Elohim pontos arab megfelelője. Ma már könnyedén 
szájára veszi a városi csőcselék, azonban az ősi időkben 
tiszteletet keltő dolog volt, és a sivatagi nép között még 
ma is az. »Beduin módra erősítettem meg válaszomat – 
mondja [Charles M.] Doughty. – Az ő életére… mondta. 
[…] ’Hát, esküdj Ullah (Isten) életére!’ […] – válaszoltam, 
méghozzá úgy, ahogy a nomádok értik fontosabb 
alkalmakkor, azonban ők kis dolgokban azt mondják, 
»a te életedre«. [Samuel] Rosenblatt szerint az arabok és a 
zsidók között »nem eskü az Isten neve nélküli eskü«, de 
»a zsidó és a mohamedán társadalomban is gyakori az 
’Isten életére’ tett eskü«.

Ebből látjuk, hogy Nefi kizárólag azzal nyugtathatta 
meg egy pillanat alatt a nyugtalankodó Zorámot, hogy 
olyan esküt mondott, aminek megszegéséről senki nem 
álmodna, amely legszentebb a szemiták között: »Ahogy él 
az Úr, és ahogy élek én!« (1 Nefi 4:32).” (Hugh Nibley, An 
Approach to the Book of Mormon, 2nd ed. [1964], 104–5).

1 Nefi 5:9–10, 17
Mit tett Lehi, amikor hozzájutott a szent 

 feljegyzéshez, és milyen hatással volt rá?  
Ez a példa miként teheti jobbá a 
szentírás-tanulmányozásodat?
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1 Nefi 5:10–22. A rézlemezek
•	 A	rézlemezek	ősi	szentírások	gyűjteményét	alkották.	
Olyan értékesek voltak Lehi családjának és a jövőbeli 
amerikai őslakosoknak, mint nekünk a Biblia és az 
utolsó napi szentírások. Bruce R. McConkie elder a Mor-
mon könyvéből vett szentírások segítségével jellemezte 
a rézlemezeket és azok fontosságát. Elmagyarázta, hogy 
a rézlemezek a „»a zsidók feljegyzése« (1 Nefi 3:3) volt, 
és sok prófécia feljegyzése a kezdetektől fogva egészen 
a Jeremiás által elmondottak egy részéig. Rajtuk volt 
Mózes törvénye, Mózes öt könyve, valamint a nefita elő-
dök nemzedékrendje. (1 Nefi 3:3, 20; 4:15–16; 5:11–14.)

Több minden volt rajtuk, mint az Ószövetségben, 
ahogy az ma megvan nekünk. (1 Nefi 13:23.) Zénok, 
Neum, Zénos, József, aki Jákób fia, és talán még sok 
más próféta próféciáit őrizték, és ezen írások közül sok 
megjövendölt a nefitákra vonatkozó dolgokat. (1 Nefi 
19:10, 21; 2 Nefi 4:2, 15 ; 3 Nefi 10:17.)

Nem becsülhető túl, milyen értékesek voltak a rézle-
mezek a nefiták számára. Általuk tudták megőrizni azon 

nép nyelvét (1 Nefi 3:19), 
műveltségének nagy részét 
és vallási ismereteit, ahon-
nan jöttek. (1 Nefi 22:30.) 
Ezzel szemben a mulekiták, 
akik mintegy 11 évvel Lehi 
távozása után jöttek ki Jeru-
zsálemből, és akiknél nem 

volt a rézlemezekhez hasonló feljegyzés, hamarosan 
hitehagyásba és hitetlenségbe süllyedtek, és elveszítet-
ték a nyelvüket, a műveltségüket és a vallásukat. (Omni 
14–18.)

A nefiták prófétáról prófétára, nemzedékről nemze-
dékre továbbadták és megőrizték a rézlemezeket. 
(Móziás 1:16; 28:20; 3 Nefi 1:2.) Az Úr megígérte, hogy 
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a jövőben valamikor előhozza őket úgy, hogy nem 
homályosítja el őket az idő és megtartják eredeti ragyo-
gásukat, és a rájuk feljegyzett szentírásbeli beszámolók 
eljutnak »minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez 
és néphez« (Alma 37:3–5; 1 Nefi 5:18–19)” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 103).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Szerinted	miért	zúgolódott	Lámán	és	Lemuel?	(lásd	

1 Nefi 2:11–13). Nefi miért támogatta édesapját? (lásd 
a 16.,19. verseket). Mi határozza meg, hogy zúgolódó 
vagy-e, avagy az Úr szolgáinak támogatója?

•	 Milyen	bizonyíték	van	arra,	hogy	Nefinek	nagy	volt	a	
hite? Szerinted hogyan tett szert ilyen hitre?

Javasolt feladatok
•	 Gondold	át,	milyen	áldozatokat	hozott	Lehi	családja	
a rézlemezek megszerzéséért. Hasonlítsd össze ezt 
azokkal az áldozatokkal, amelyekre ahhoz volt szükség, 
hogy a Mormon könyve napjainkban előkerüljön (lásd 
T&Sz 135:6). Beszélgess egy barátoddal vagy családta-
goddal a szentírások értékéről és arról, hogy mire vagy 
hajlandó azért, hogy hasznodra váljanak ezek a becses 
feljegyzések.
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1 Nefi 1–5
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1 Nefi 6 –11

3. fejezet

Bevezetés
Nefi azért írt, hogy meggyőzze az embereket, hogy 
jöjjenek Jézus Krisztushoz (lásd 1 Nefi 6:3–4). Az 1 Nefi 
6–11 tanulmányozása közben igyekezz megérteni, 
hogyan töltik be ezt a célt Nefi írásai. Nézd meg 
például, miként tanúskodik az élet fájának látomása 
Isten szeretetéről és a Szabadító küldetéséről. Nefi 
annak eredményeként részesült ebben a látomásban, 
hogy igazlelkű vágyai voltak és készen állt az engedel-
mességre. Ha Nefihez hasonlóan te is az Úr akaratához 
igazítod a vágyaidat és a tetteidet, akkor „a Szentlélek 
hatalma által” (1 Nefi 10:19) te is kaphatsz személyes 
kinyilatkoztatást.

Szövegmagyarázat
1 Nefi 6:4. „Szándékom teljessége”
•	 Nefi	indítéka	az	írásra	az	volt,	hogy	Jézus	Krisztushoz	
hozzon embereket, és így ők megszabadulhassanak. 
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Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) elmagyarázta, 
hogyan éri el a Mormon könyve ezt a fontos célt: 
„A Mormon könyve Krisztushoz hozza az embereket. 
[…] Világosan fogalmaz Krisztusról és az Ő evangé-
liumáról. Bizonyságot tesz Krisztus isteni voltáról, a 
Megváltó szükségességéről, és arról, hogy Őbelé kell 
helyeznünk a bizalmunkat. Tanúbizonyságot tesz a 
bukásról és az engesztelésről, valamint az evangélium 
első tantételeiről, azt is beleértve ebbe, hogy megtört 
szívre, töredelmes lélekre és lelki újjászületésre van 
szükségünk. Kijelenti, hogy mindvégig ki kell tartanunk 
az igazlelkűségben, és szenthez illő erkölcsös életet kell 
élnünk” (“We Add Our Witness,” Ensign, Mar. 1989, 5).

•	 Benson	elnök	kifejtette,	hogy	az	„Ábrahám	Istene,	
Izsák Istene, és Jákób Istene” kifejezés a Szabadítóra 
utal: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy ki volt Jézus, 
mielőtt megszületett volna. Ő volt mindenek Teremtője, 
a nagy Jehova, a világ megalapítása előtt megölt Bárány, 
Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Ő volt Izráel Szentje, és 
most is az” (“Five Marks of the Divinity of Jesus Christ,” 
Ensign, Dec. 2001, 10).

1 Nefi 7:1. „Magot nevelhessenek az Úrnak”
•	 Lehi	és	Ismáel	fiai	és	leányai	összeházasodva	gyer-
mekeket nevelnek majd „az Úrnak a megígért földön” 
(1 Nefi 7:1). Az igazlelkű családok nélkülözhetetlen 
részét képezik az Úr isteni céljainak. Az Első Elnökség 
és a Tizenkét Apostol Kvóruma kijelentette, hogy „a férfi 
és a nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család 
központi szerepet játszik a Teremtő gyermekeinek örök-
kévaló rendeltetésére vonatkozó tervében. […]

Az első parancsolat, melyet Isten Ádámnak és Évának 
adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, 
hogy ők egyszer mint férj és feleség, szülőkké válhat-
nak. Kijelentjük, hogy Isten gyermekeinek adott azon 
parancsolata, mely szerint sokasodjanak és töltsék be a 
földet, még mindig érvényben van” (A család: kiáltvány 
a világhoz. Liahóna 2010. nov. 129.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke, tanúbizonyságot tett arról, milyen öröm 
származik a szülői lét isteni mintájának követéséből:

„Rendeltetésünk oly módon lett kiszabva, hogy a férfi 
csak olyan asszonnyal együtt lelhet maradéktalan be-
teljesedésre és töltheti be teremtése isteni tervét, akivel 
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hivatalosan és törvényesen összeházasodott. A férfi és a 
nő egysége kisdedeket nemz, akik megfogannak és rá-
lépnek a halandóságba vezető ama törékeny gyalogútra.

Ezen isteni minta megalkotására és az evangélium fel-
vázolására már »a világ megalkotása előtt« (T&Sz 49:17) 
sor került. A terv lehetővé teszi számunkra, hogy világra 
jöjjünk egy halandó testben. Ez »a boldogság nagyszerű 
terve« (Alma 42:8). Nem mi terveztük meg. Ha követjük, 
akkor az boldogságot és örömöt eredményez” (Children 
of God [BYU Women’s Conference, May 5, 2006], 5–6).

1 Nefi 7:2. Ismáel Efráimtól származik
•	 A	Mormon	könyvére	néha	úgy	utalnak,	mint	„József	
fája” (Ezékiel 37:19) vagy „Efráim fája” (T&Sz 27:5). Lehi 
Manassé leszármazottja volt (lásd Alma 10:3), Ismáel 
pedig Efráim leszármazottja. Jákób próféciái (lásd 1 
Mózes 48:16; 49:22) teljesedtek be akkor, amikor Ismáel 
családja (Efráim) Lehivel (Manassé) együtt az amerikai 
földrészre jött.

Erastus Snow elder (1818–1888) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából beszélt Ismáel származási ágának fontos-
ságáról: „Aki figyelmesen olvassa a Mormon könyvét, 
megtudja, hogy József házának maradéka lakott az 
amerikai földrészen, és hogy Lehi atyái rézlemezekre 
írt feljegyzésének tanulmányozása által tudta meg, 
hogy Manassé ágából való. Joseph próféta elárulta ne-
künk, hogy Lehi feljegyzése volt az elsőként lefordított, 
majd ellopott 116 oldalon, és ennek kivonatát adja 
nekünk Nefi első könyve, amely annak a Nefinek a 
személyes feljegyzése, aki Manassé ágából való; Ismáel 
azonban Efráim ágából való volt, és az, hogy fiai 
beházasodtak Lehi családjába, Lehi fiai pedig feleségül 
vették Ismáel leányait, beteljesítette Jákób Efráimmal 
és Manasséval kapcsolatos, 1 Mózes 48. fejezetében ta-
lálható szavait, melyek így szólnak: »…és viseljék az én 
nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak 
nevét,	és	[nőjetek	sokasággá	a	föld	színén]«.	Így	váltak	
eggyé és gyarapodtak Manassé és Efráim leszármazot-
tai ezen az amerikai földrészen” (in Daniel H. Ludlow, 
A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 199).

•	 Lásd	a	„Júda	fája	és	József	fája”	ábrát	a	függelékben	
(420. oldal).

1 Nefi 7:10–12
Milyen lelki élményekről felejtkezett el Lámán 
és Lemuel? Hogyan előzhetjük meg azon dol-
gok elfelejtését, amelyekre emlékeznünk kell?

1 Nefi 7:14. A próféták elutasításának 
következménye
•	 Nefi	elmagyarázta,	hogy	napjaiban	a	jeruzsálemi	zsi-
dók elutasították Istent, és ennek eredményeként nem 
lesz velük többé az Úr Lelke. Ha az Úr népe elutasítja az 
Ő prófétáit, akkor azok elvétetnek közülük, és tragédia 
következik be (lásd 1 Nefi 3:17–18; Hélamán 13:24–27). 
„[A]mikor a Lélek megszűnik az emberrel bajlódni, 
akkor gyors pusztulás következik” (2 Nefi 26:11). Ez 
történt Noé napjaiban (lásd Mózes 8:17), majd a nefiták-
kal (lásd Mormon 5:16) és a járeditákkal is (lásd Ether 
15:19). Ugyanez a figyelmeztetés az utolsó napokban is 
elhangzott (lásd T&Sz 1:33).

1 Nefi 7:15. „Van választásotok”
•	 Lámán	és	a	befolyása	alá	tartozó	emberek	nem	voltak	
foglyok a megígért föld felé vezető úton. Nefi alapvető 
tant tükröző válasszal felelt arra, amikor vissza szerettek 
volna térni Jeruzsálembe: „van választásotok” (1 Nefi 
7:15). Thomas S. Monson elnök kijelentése szerint: 
„Mindannyian rendelkezünk a választás felelősségével. 
Azt kérdezhetitek: »A döntések tényleg olyan fontosak 
volnának?« Erre azt felelem, hogy a döntések határozzák 
meg a sorsot. Nem hozhattok örökkévaló döntéseket 
örökkévaló következmények nélkül” (A tökéletességhez 
vezető út. Liahóna, 2002. júl. 112.).

Nefi figyelmeztette fivéreit és azokat, akik velük akartak 
menni, hogy ha visszatérnek Jeruzsálembe, akkor el 
fognak veszni. A Lehi és Nefi ellen lázadókat elvakította 
szívük keménysége és az engedetlenség, így nem látták 
meg az igazságot Lehi próféciáiban, melyek értelmében 
Jeruzsálemre pusztulás vár. A Biblia szerint nem sokkal 
azután, hogy Lehi csoportja elment, a várost körülvették 
a babilóniaiak, „nem volt mit enni a föld népének”, 
„betöretett a város”, és szétszórták Sédékiás hadseregét 
(lásd 2 Királyok 25:1–7). Ha Lámán és Lemuel visszatért 
volna Jeruzsálembe, fogság vagy halál várt volna rájuk. 

1 Nefi 6–11
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Mivel úgy döntöttek, hogy Lehit és Nefit követik, a 
Bőség földjének gyümölcsét és mézét élvezhették, 
miközben felkészültek rá, hogy örökséget kapjanak a 
megígért földön (lásd 1 Nefi 17:3–6).

1 Nefi 7:17–19. Kiszabadítva a kötelekből
•	 Gene R.	Cook	elder	a	Hetvenektől	rámutatott,	hogy	
Nefihez hasonlóan a hit imája által mi is kiszabadulha-
tunk saját kötelékeinkből: „Figyeljétek meg, hogy [Nefi, 
Alma és Amulek] nem a saját erejében hitt; Istenben 
bíztak és az Ő erejére támaszkodtak. A Krisztusba 
vetett hit az, amely kiszabadít minket a kötelékeinkből; 
Krisztusba vetett hitünk növekedése ad még több 
erőt az imánknak” (Receiving Answers to Our Prayers 
[1996], 18).

Jelkép Lehi álmából (1 Nefi 8) Nefinek adott magyarázat (1 Nefi 11–12)

A fehér gyümölcsű fa (lásd 10–11. vers) Isten szeretete, amelyet azzal mutatott meg, hogy Fiát adta, hogy 
Szabadítónk legyen (lásd 11:21–25; „az élet fája” néven a 15:22-ben)

Szennyes vízű folyó (lásd 13. vers; 12:16) A pokol mélységei, ahová lebuknak a gonoszok (lásd 12:16; a 15:27-ben 
„szennyesség”-nek nevezi)

A vasrúd (lásd 19. vers) Isten szava, amely elvezet az élet fájához (lásd 11:25)

A sötétség köde (lásd 23. vers) A gonosz kísértései, amelyek elvakítják az embereket, így azok elvesztik 
útjukat és nem tudják megtalálni a fát (lásd 12:17)

A levegőben álló nagy és tágas épület (lásd 26. 
vers)

A világ gőgje és hiú képzelgései (lásd 11:36; 12:18)

Azok az emberek, akik elindulnak a fához vezető 
ösvényen, de elvesznek a ködben (lásd 21–23. vers)

Nefi ilyen embereket látott álmában:

•	 Sokaságokat,	akik	hallották	Jézust,	azonban	„kiűzték”	őt	(11:28)

•	 Embereket,	akik	megfeszítették	Jézust,	bár	betegeket	gyógyított	meg	és	
ördögöket űzött ki (lásd 11:31–33)

•	 Sokaságokat,	akik	egy	nagy	és	tágas	épületbe	gyűltek,	hogy	harcoljanak	
a Bárány tizenkét apostola ellen (lásd 11:34–36)

•	 Nefitákat	és	lámánitákat,	akik	összegyűltek,	hogy	harcoljanak,	 
és háborúban lemészárolták őket (lásd 12:1–4, 13–15)

•	 Nefitákat,	akiket	gőgösségük	miatt	elpusztítottak	a	lámániták,	illetve	 
akik hitetlenségbe süllyedtek (lásd 12:19–23)

Azok, akik a vasrudat fogva odaértek a fához (és 
megízlelték a gyümölcsöt), azonban elvesztek, 
 amikor csúfolták őket (lásd 24–25, 28. vers)

Azok, akik a fánál jobban vágytak a nagy és tágas 
épületre (lásd 26–27, 31–33. vers)

Azok, akik fogták a rudat és vettek a gyümölcsből; 
ők figyelmen kívül hagyták a csúfolódókat és nem 
vesztek el (lásd 30, 33. vers)

Akik részesülnek Isten legnagyobb ajándékában – az örök életben  
(lásd 15:36)

1 Nefi 8:4–35. Az élet fájának látomása
•	 A	következő	ábra	megmutat	néhány	olyan	dolgot,	
amit Nefi megtudott atyja álmáról:

3. fejezet
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1 Nefi 8:10–12; 11:8–25. Az élet fája Jézus 
Krisztust és az Ő engesztelését jelképezi
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból azt tanította, hogy az élet fája a Szabadítót és az Ő 
engesztelését jelképezi: „A Lélek világossá tette, hogy 
az élet fája és annak becses gyümölcse Krisztus meg-
váltását jelképezi” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 160).

Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából további nyomatékot adott annak, hogy 
Isten szeretetéből részesülni az engesztelés áldásaiból 
való részesülést jelenti. Az élet fája Isten szeretetét és 
Krisztus engesztelését jelképezi: „[A]z élet fá[ja]… Isten 
szeretete (lásd 1 Nefi 11:25). Istennek az Ő gyermekei 
iránti szeretete legmélyebben Jézus Krisztus Megvál-
tónkként való ajándékában nyilvánul meg: »Mert úgy 
szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta« 
( János 3:16). Részesülni Isten szeretetéből annyit jelent, 
hogy részesülünk Jézus Krisztus [engeszteléséből], 
azokból a felszabadításokból és örömökből, amelyeket 
ez hozhat” (Liahóna, 2000. jan. 7.).

1 Nefi 8:20. A „szoros és keskeny ösvény”
•	 Jézus	Krisztus	azt	tanította,	hogy	Ő	az	egyetlen	ös-
vény, avagy „az út”, amely az Atyához vezet (lásd János 
14:6). Lowell M. Snow elder a Hetvenektől tanúbizony-
ságot tett a Szabadítótól kapott állandó útmutatásról:

„Az élet tele van egymást keresztező utakkal és ösvé-
nyekkel. Rengeteg ösvény létezik, amelyen haladha-
tunk, seregnyi hang hív minket, hogy »erre gyere« vagy 
»arra menj« [lásd Joseph Smith története 1:5]. A rengeteg 
különféle média hatalmas mennyiségben árasztja el az 
életünket, ráadásul a túlnyomó többségének az a célja, 
hogy arra az ösvényre tereljen minket, amely széles és 
sokan járnak rajta.

Amikor azon töprengtek, hogy melyik hangra 
hallgassatok, vagy a sok út közül melyik a helyes, 
megkérdeztétek már valaha magatoktól, amit Joseph 
Smith megkérdezett: »Mit tegyek? E sok [hang és út] 
közül vajon [melyik a helyes]; vagy talán mindannyian 
tévednek? Ha bármelyiküknek igaza van, melyik az, és 
hogyan tudhatnám meg?« [ Joseph Smith története 1:10].

Tanúságomat teszem nektek, hogy Jézus Krisztus 
jelöli ki továbbra is az ösvényt, Ő vezet az úton, és Ő 

határoz meg minden pontot az utazásunk alatt. Az Ő 
ösvénye szoros és keskeny, és »világosság, élet és vég-
telen nap« [lásd Himnuszok, 118. sz.] felé vezet” (lásd 
Liahóna, 2005. nov. 96.).

1 Nefi 8:23–33. Vajon erősen 
kapaszkodunk a vasrúdba?
•	 David A.	Bednar	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából elmagyarázta, mit jelent erősen kapaszkodni a 
vasrúdba:

„Azt állítom, hogy akkor kapaszkoduk erősen a 
vasrúdba, ha a ma este említett mindhárom módon 
[olvasás, tanulmányozás és kutatás] imádságos lélekkel 
és folyamatosan veszünk az élő vízből.

[…] E három dolog rendszeres gyakorlása folyamatossá 
teszi az élő víz áramlását, és nagyrészt ezt jelenti az, 
hogy erősen kapaszkodunk a vasrúdba. […]

Ti és én oly módon olvassuk, tanulmányozzuk és ku-
tatjuk-e naponta a szentírásokat, hogy képesek legyünk 
szilárdan a vasrúdba kapaszkodni…?” (lásd Az élő víz 
tározói [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőtteknek, 2007. 
febr. 4.], 10–11. www .ldsces .org).

•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából nem csak a vasrúdba való „kapasz-
kodás” fontosságát fejtette ki, de azt is elmagyarázta, 
hogyan térjünk vissza, ha elengedtük: „A ködön és 
a sötétségen, az élet nehézségein és próbatételein 
keresztül erősen kell kapaszkodnotok a vasrúdba. Ha 
lazítotok a fogásotokon és lecsúsztok az ösvényről, ak-
kor egy időre talán elvész a sötétségben a vasrúd, míg 
bűnbánatot nem tartotok és újra meg nem ragadjátok” 
(in Conference Report, Oct. 1989, 93; vagy Ensign, Nov. 
1989, 74).

1 Nefi 8:24
Milyen szavak és kifejezések írják le azt, 
hogy valaki hű marad Isten szavához?

1 Nefi 8:26–27. „Nagy és tágas épület”
•	 A	nagy	és	tágas	épület	a	Szabadító,	vagyis	az	élet	
fájának ellentétpárja. Glenn L. Pace elder a Hetvenektől 
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összevetette Isten normáit a nagy és tágas épületben 
lévő emberek viselkedésével:

„Nektek, akik egyre közelebb és közelebb araszoltok 
ama nagy és tágas épület felé, hadd tegyem teljesen vi-
lágossá azt, hogy az abban az épületben lévő emberek 
egyáltalán semmit nem tudnak nektek felajánlani, csakis 
azonnali, rövid távú örömöt, amelyre aztán hosszú 
távon elkerülhetetlenül bánat és szenvedés következik. 
Az általatok betartott parancsolatokat nem egy érzé-
ketlen Istentől kaptátok azért, hogy ne érezhessétek jól 
magatokat, hanem a ti szerető Mennyei Atyátok adta 
nektek, aki azt akarja, hogy most is, amíg e földön éltek, 
és ezután is boldogok legyetek.

Hasonlítsátok össze a Bölcsesség szava szerinti élet 
áldásait azokkal, amelyeket akkor kaptok, ha úgy 
döntötök, hogy a nagy és tágas épületben lévőkkel 
mulattok. Hasonlítsátok össze az intelligens humor és 
szellemesség örömét a részeg, buta, durva és hangos 
nevetéssel. Hasonlítsátok össze hithű fiatal nőinket, akik 
még mindig elpirulnak, azokkal, akik már régen elve-
szítették az elpirulás képességét, és most arra próbálnak 
rávenni titeket, hogy osztozzatok a veszteségükön. 
Hasonlítsátok össze az emberek felemelését az embe-
rek elnyomásával. Hasonlítsátok össze az életetekre 
vonatkozó útmutatás és személyes kinyilatkoztatás 
elnyerésének képességét azzal, hogy ide s tova hány a 
tanításnak mindenféle szele. Hasonlítsátok össze Isten 
papságának viselését mindazzal, ami abban a nagy és 
tágas épületben folyik” (in Conference Report, Oct. 
1987, 49–50; vagy Ensign, Nov. 1987, 40).

•	 L. Tom	Perry	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából,	
figyelmeztetett rá, hogy az anyagi javakkal való túlzott 
törődés a nagy és tágas épületben lévő emberek 
tipikus jellemzője: „A nagy és tágas épületből hallható 
aktuális kiáltások arra csábítanak minket, hogy e világ 
dolgainak birtoklásáért versengjünk. Azt gondoljuk, 
nagyobb otthonra van szükségünk, garázsra benne 
három autóval, és mellettük még egy kocsira, amit csak 
hétvégenként használunk. Divatos ruhákra, további 
televíziókra (mind DVD-vel), a legmodernebb számító-
gépekre, és a legújabb autóra vágyunk. E használati tár-
gyakat gyakran kölcsönre vásároljuk, nem gondolván 
előre egyátalán a jövőbeli szükségleteink kielégítésére. 
E vágyak azonnali kielégítésének következményei a 

túlterhelt csődbíróságok és az olyan családok, akiket 
túlságosan lefoglalnak anyagi terheik” (in Conference 
Report, Oct. 1995, 45; vagy Ensign, Nov. 1995, 35).

•	 Lehi látomásában a csúfolódók és a gúnyolódók 
azokon köszörülték nyelvüket, akik vettek a gyümölcs-
ből – azokon, akik szeret-
ték Istent és szolgálni 
akarták Őt. Neal A. 
Maxwell elder arra emlé-
keztetett minket, hogy 
emeljük fel a hit pajzsát, 
amikor gúnyolódók tűnnek 
fel vagy hallatszanak a 
nagy és tágas épületből: 
„Számítsunk arra, hogy so-
kan közömbösen szemlél-
nek majd minket. Mások 
furcsának vagy félreveze-
tettnek néznek majd minket. Viseljük el a mutogató uj-
jakat, amelyekkel furcsamód pont azok mutogatnak, 
akik végül unalmukban ráébrednek majd, hogy a »nagy 
és tágas épület« valójában egy zsúfolt, harmadosztályú 
motel (lásd 1 Nefi 8:31–33). Ne szidalmazzuk a szidal-
mazókat, és ne hallgassunk rájuk (lásd T&Sz 31:9). 
Ehelyett használjuk az energiánkat arra, hogy feltartsuk 
a hit pajzsát, és megállítsuk a becsapódó tüzes nyila-
kat” (lásd Liahóna, 2003. nov. 102.).

1 Nefi 8:37. „Egy gondoskodó 
szülő… érzelmével”
•	 Robert D.	Hales	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, azt tanította, hogy a szülők követhetik Lehi példáját, 
amikor tévelygő gyermekekkel bánnak: „Nekünk is elég 
hitünknek kell lenni ahhoz, hogy tanítsuk a gyermeke-
inket és arra intsük őket, hogy tartsák be a parancso-
latokat. Nem szabad, hogy döntéseik meggyengítsék 
hitünket. Érdemességünket nem az ő igazlelkűségük 
határozza meg. Lehi sem veszítette el az áldást, hogy 
ehetett az élet fájáról, csupán azért, mert Lámán és 
Lemuel nem ettek a gyümölcsből. Szülőkként néha úgy 
érezzük, kudarcot vallottunk, mert a gyermekeink hibá-
kat követnek el és tévelyegnek. A szülők sohasem valla-
nak kudarcot, ha mindent megtesznek, hogy szeressék, 
tanítsák, gondozzák gyermekeiket és imádkozzanak 
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értük. Hitük, imáik és erőfeszítéseik gyermekeik javára 
válnak majd” (lásd Liahóna, 2004. máj. 88.).

1 Nefi 9:1–5. „Bölcs célból”
•	 Bár	Nefi	már	hozzálátott	népe	világi	történelmének	
feljegyzéséhez, az Úr arra ihlette, hogy készítsen másik 
feljegyzést is, népe vallási történelméről. A következő 
felsorolás világossá teszi, milyen különbségek és hason-
lóságok voltak a két beszámoló között:

 1. Az 1 Nefi 9:1–5-ös verseinek beszámolója közvetlenül 
a kislemezekről való. 

 2. Amikor Nefi azt mondja: ezek, akkor a kislemezekre 
utal.

 3. Amikor Nefi azt mondja: azok, vagy többi, akkor a 
nagylemezekre utal.

 4. A nagylemezek készítése mintegy Kr. e. 590-ben 
kezdődött.

 5. A kislemezek 20 évvel később készültek, Kr. e. 570 
környékén.

 6. Nefi az 1 Nefi 9:5-ben magyarázza el, miért paran-
csolta meg neki az Úr, hogy készítsen második fel-
jegyzést (a kislemezeket).

 7. A nagylemezek a Kr. e. 570 és Kr. u. 385 közötti idő-
szakot ölelik fel, és királyokról, háborúkról és törté-
nelemről szólnak.

 8. A kislemezek a Kr. e. 570–130 közötti időszakot ölelik 
fel, és a nefiták szolgálatáról számolnak be.

Bár Nefi nem tudta, miért van szükség második feljegy-
zésre, bízott benne, hogy ez az Úr által ismert „bölcs 
célból” (1 Nefi 9:5) való (lásd a Mormon szavai 1:7 
szövegmagyarázatát a 135. oldalon).

•	 Marvin J.	Ashton	elder	(1915–1994),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, megfigyelte, hogy még ha nem 
is értjük az okot, Nefihez hasonlóan mi is engedelmes-
kedhetünk: „Időnként, amikor engedelmességet kérnek 
tőlünk, mi nem tudjuk, miért, csak azt tudjuk, hogy az 
Úr adott parancsot. Nefi követte az utasításokat, bár 
nem teljesen értette, mi az a bölcs cél. Engedelmessége 
szerte a világon áldásokat eredményezett az emberek 
számára. Ha nem engedelmeskedünk jelenlegi vezető-
inknek, akkor köves helyre vetjük a magot, és eljátsszuk 
az aratást” (in Conference Report, Oct. 1978, 76; vagy 
Ensign, Nov. 1978, 51).

1 Nefi 9:6. „Az Úr mindent tud”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	bizonyságot	tett	arról,	hogy	
Isten tudása határtalan:

„Egyesek őszintén hisznek Isten létezésében, azonban 
nem feltétlenül olyan Istenében, aki kinyilatkoztat és 
mindent tud. Más becsületes egyének megkérdője-
lezik Isten mindentudását, és bár tisztelettudóan, de 
csodálkozva felteszik maguknak a kérdést, hogy Isten 
tudhatja-e a jövőt. A mindentudó és kinyilatkoztatást 
adó Isten azonban a jelen bármely pillanatában fel-
fedhet eljövendő dolgokat. Ez azért lehetséges, mert 
»Isten színe előtt… minden dolog, múlt, jelen és jövő 
megnyilvánul a dicsőségükre, és állandóan az Úr előtt 
van«	(T&Sz	130:7).	Így	hát	Isten	»minden	dolgot	tud,	
mert minden dolog jelen van a [szemei] előtt« (T&Sz 
38:2). Azt mondta Mózesnek: »rajtam kívül nincs Isten, 
és minden dolog jelen van nálam, mert én ismerem 
valamennyit« (Mózes 1:6).

A szentírásokban sehol nem tűnnek fel Isten tudásának 
hatókörét korlátozó tényezők. Inkább azt olvassuk: »Ó, 
mily nagyszerű Istenünk szentsége! Mert ő minden dol-
got tud, és semmi sincs, amit ő ne tudna« (2 Nefi 9:20)” 
(If Thou Endure It Well [1996], 46).

1 Nefi 10:11–14. Izráel szétszórása 
és összegyűjtése
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, kifejtette, miért szórták szét Izrá-
elt, és milyen megfontolások játszanak szerepet Izráel 
összegyűjtésében:

„Miért került sor Izráel szétszórására? A válasz világos 
és egyértelmű, nincs kétség felőle. Izráelita elődeink 
azért szórattak szét, mert elutasították az evangéliumot, 
beszennyezték a papságot, hátat fordítottak az egy-
háznak és otthagyták a királyságot. Szétszórattak, mert 
elfordultak az Úrtól, hamis isteneknek hódoltak, és a 
pogány nemzetek útjain jártak. […] Izráel hitehagyás 
miatt szóratott szét. Gonoszságuk és lázadásuk miatt az 
Úr haragjában szórta szét őket a pogányok közé, a föld 
minden nemzetébe.

Milyen tényezők játszanak akkor szerepet Izráel 
összegyűjtésében? Izráel összegyűjtése abból áll, hogy 
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elhiszik, elfogadják és összhangban élnek mindazzal, 
amit az Úr egykor felajánlott ősi választott népének. Az 
Úr Jézus Krisztusba vetett hitből, bűnbánatból, keresz-
telkedésből, a Szentlélek ajándékának elnyeréséből és 
Isten parancsolatainak betartásából áll. Abból, hogy 
hisznek az evangéliumban, csatlakoznak az egyházhoz, 
és a királyságba jönnek. Abból áll, hogy elnyerik a szent 
papságot, szent helyeken felruházzák őket a magas-
ságból való hatalommal, és abból, hogy a celesztális 
házasság szertartásán keresztül Ábrahám, Izsák és Jákób 
minden áldását elnyerik. És abból is állhat, hogy egy 
kijelölt helyre, illetve a hódolat földjére gyűlnek.

Ha ily módon szemléljük a választott mag szétszórását 
és összegyűjtését, megérthetjük az arra vonatkozó pró-
fétai beszédet” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

•	 További	információkért	Izráel	szétszórását	illetően	
lásd: „Izráel szétszórásának rövid története” a füg-
gelékben (423. oldal). További információkért Izráel 
összegyűjtését illetően lásd: „Izráel összegyűjtése” a 
függelékben (424. oldal).

1 Nefi 10:17–19. A Szentlélek hatalma  
általi tanulás
•	 Russell M.	Nelson	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából, kihangsúlyozta, milyen nagy szükségünk van rá, 
hogy a Szentlélek hatalma által tanuljunk meg evangé-
liumi igazságokat: „Az Úr normái szerinti élet megkö-
veteli azt, hogy törődjünk a Szentlélek ajándékával. Ez 
az ajándék segít nekünk a tan megértésében és annak 
személyes alkalmazásában. Mivel a kinyilatkoztatás által 
kapott igazság csakis kinyilatkoztatás által érthető meg, 
tanulmányainkat imádságos lélekkel kell végeznünk” 
(lásd Liahóna, 2001. jan. 21.).

•	 David A.	Bednar	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, elmagyarázta, hogy kerülnünk kell mindazt, ami 
sérti a Lelket:

„Az Úr Lelke… általában csendes, gyengéd, és nehezen 
megfogható módon kommunikál velünk. […]

A norma világos. Ha valami, amit gondolunk, látunk, 
hallunk vagy teszünk, eltávolít bennünket a Szentlélek-
től, akkor egyszerűen ne gondoljunk rá, ne nézzük, ne 
hallgassuk, és ne tegyük azt a bizonyos dolgot. Például, 

ha valami, amit szórakoztatásra szántak, elidegenít min-
ket a Szentlélektől, akkor az a szórakozás biztosan nem 
nekünk való. Mivel a Lélek nem tűri azt, ami közönsé-
ges, nyers és szemérmetlen, ezek a dolgok tényleg nem 
nekünk valók. Amikor olyan tevékenységekbe fogunk, 
amelyről tudjuk, hogy kerülnünk kellene, mert azzal 
elriasztjuk az Úr Lelkét, akkor azok a dolgok határozot-
tan nem valók nekünk” (Liahóna, 2006. máj. 29–30.).

1 Nefi 10:17–19; 11:1–8
A kinyilatkoztatás elnyerésének mely 

alapelveit látod meg Nefi élményében?

1 Nefi 11:16, 26. Isten leereszkedése
•	 A	leereszkedés szó azt jelenti, hogy valaki önként 
lejjebb lép rang vagy méltóság tekintetében. Gerald N. 
Lund elder, korábban a Hetvenek tagja, a következőket 
mondta arról, hogy milyen találóan írja le ez a szó a 
Szabadító halandóságba történő eljövetelét: „Itt volt 
Jézus – az Istenség egyik tagja, az Atya Elsőszülöttje, a 
Teremtő, az Ószövetség Jehovája –, és most elhagyja 
isteni és szent lakóhelyét; megfosztja magát mindattól, 
ami dicső és méltóságos, és apró kisded testébe lép; 
aki tehetetlen, és teljes mértékben édesanyjától és földi 
apjától függ. Megdöbbentő az, hogy nem a föld leg-
pompásabb palotájába jött, ahol gyémántok záporoztak 
volna rá, hanem egy szerény jászolba. Nem csoda, 
hogy az angyal azt mondta Nefinek: »lásd Isten lee-
reszkedését!«” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation 
[1991], 16).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Gondolj	bele,	milyen	sok	egyént	jelenített	meg	Lehi-

nek az élet fájáról szóló látomása. Hogyan lehetnél 
azokhoz hasonló, akik odaértek a fához, vettek a 
gyümöcsből, és hűek maradtak?

•	 Hogyan	segített	mindeddig	neked	a	szentírások	
tanulmányozása és a próféták szavainak követése 
abban, hogy a sötét köd ellenére is megmaradj a kes-
keny és szoros ösvényen?

•	 Milyen	lépéseket	tehetnél	azért,	hogy	még	„szorgal-
masabban keresve”, „a Szentlélek hatalma által” meg-
értsd „Isten rejtelmeit”? (1 Nefi 10:19)
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Javasolt feladatok
•	 Lehi álma bonyolult jelképrendszert rejt magában. 

Rajzolj egy ábrát, amely feltünteti Lehi álmának 
 elemeit, hogy segítsen 
neked a különböző jel-
képek közötti kapcsolat 
elképzelésében.

•	 Csak	azok	vettek	a	fa	
gyümölcséből, akik erő-
sen kapaszkodtak a vas-
rúdba. Készíts személyes 
tervet a mindennapos 
szentírás-tanulmányo-
zásra, amely segít, hogy 
közelebb kerülj a Sza-
badítóhoz, és még telje-
sebb mértékben részesülj az engesztelés áldásaiból.
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•	 Nefi	látta	Jehova	leereszkedését	a	halandóságba.	
 Olvasd el a Szabadító születésének beszámolóit a  
Máté 1–2-ben, Lukács 1–2-ben és János 1:1–13-ban.  
A naplódba vagy a szentírásaidba jegyezd fel, milyen 
új meglátásokat nyertél erről az eseményről.
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1 Nefi 12–15

4. fejezet

Bevezetés
Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke, beszélt róla, Mennyei Atyánk mennyire szeretné 
nekünk megadni szívünk igazlelkű vágyait: „A szentírá-
sokban egyetlen üzenet sem jelenik meg többször és 
többféleképpen ennél: »kérjetek, és adatik nektek«” (in 
Conference Report, Oct. 1991, 26; vagy Ensign, Nov. 
1991, 21). Nefi elfogadta a meghívást, hogy kérdezze 
meg „azokat a dolgokat, amiket [atyja] látott, és [hitte], 
hogy az Úr [vele] is tudathatja azokat” (1 Nefi 11:1). Nefi 
igazlelkű vágyai elnyerték jutalmukat, mert nem csak 
ahhoz hasonló információkat jegyzett fel, amelyeket 
Lehi látomásáról már tartalmaztak a feljegyzések, hanem 
ennek a világnak az idők végezetéig való átfogó látomá-
sát is (lásd 1 Nefi 14:18–30). Ez a látomás hasonlított 
János látomásához az újszövetségi Jelenések könyvé-
ben. Nefi látomásának tanulmányozásakor keress olyan 
konkrét próféciákat, amelyek a történelem folyamán 
már beteljesedtek vagy be fognak teljesedni. Különösen 
fontosak ezek közül a hitehagyás hatásai, az evangé-
lium későbbi visszaállítása, és a jó végső győzelme.

Szövegmagyarázat
1 Nefi 12:11. „A Bárány vérében tétetnek fehérré”
•	 A	fehér	szín	a	tisztaság,	az	igazlelkűség	és	a	szentség	
jelképe. Teljes tisztaságra van szükség ahhoz, hogy 
olyanok legyünk, mint a Szabadító. A fehér ruházat 
azt jelképezi, hogy az illető tisztaságba öltözött, vagyis 
tisztaság jellemzi. Ilyen tisztaság kizárólag Jézus Krisztus 
engesztelő áldozatán keresztül lehetséges, melynek 
során vére kiontatott a bűneinkért.

•	 John Taylor elnök (1808–1887) beszélt róla, miért kell 
túllépni azon, hogy egyszerűen csak tagjai vagyunk az 
Úr egyházának, ha elég ér-
demesek akarunk lenni 
arra, hogy Mennyei Atyánk 
elé álljunk: „Van valami, 
ami egy kicsit messzebbre 
terjed, mint mi néha gon-
dolnánk; mégpedig miköz-
ben mi azt állítjuk, hogy az 
Úr követői vagyunk, miköz-
ben azt állítjuk, hogy meg-
kaptuk az evangéliumot és az vezet minket, az ilyen 
állítások semmit sem érnek, kivéve hogyha kimossuk a 

köntösünket és kifehérítjük a Bárány vérében. Nem 
elég, ha kapcsolatban állunk Isten Sionjával, mert Isten 
Sionjának olyan emberekből kell állnia, akiknek tiszta a 
szívük, továbbá tiszta és makulátlan az életük Isten előtt 
– legalábbis ez a végcélunk. Még nem vagyunk ott, de 
még az előtt oda kell jutnunk, mielőtt felkészülünk a 
dicsőség és a felmagasztosulás megöröklésére; ezért a 
vallásosság formalitása nem sokat fog számítani bárme-
lyikünknek. […] Nem elegendő csak az evangélium sze-
rint élnünk és… kapcsolatban állni Isten népével, nem 
elég csupán látogatni a gyűléseinket és venni az úrva-
csorából, és arra törekedni, hogy ne keveredjünk nagy 
bajba; mert mindezek ellenére, ha a szívünk nem igaz, 
ha nem vagyunk tisztaszívűek Isten előtt, ha nem tiszta 
a szívünk és a lelkiismeretünk, ha nem féljük Istent és 
nem tartjuk be a parancsolatait, nem részesülhetünk 
azokban az áldásokban, melyekről beszéltem és ame-
lyekről a próféták tanúságukat tették, kivéve ha meg-
bánjuk bűneinket” (lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: John Taylor [2002], 114.).

1 Nefi 12–14. Áttekintés
•	 A	következő	ábra	segít	nekünk	képet	alkotni	azon	
jelentős eseményekről, amelyek Isten földi királyságnak 
megalapításához vezettek:

Isten földi királyságnak megalapításához vezető 
események időrendi sorrendben

A nefita nemzet elpusztul  
(lásd 1 Nefi 12:19–23)

A nefita feljegyzés megőriztetik 
(lásd 1 Nefi 13:35, 40)

A nemzsidók által felfedezett 
megígért föld (lásd 1 Nefi 
13:12)

A megígért föld, amelyen 
 nemzsidók telepedtek le  
(lásd 1 Nefi 13:13–16)
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Isten földi királyságnak megalapításához vezető 
események időrendi sorrendben

Nemzetek közti háború a 
megígért földön (Függetlenségi 
háború; lásd 1 Nefi 13:16–19)

A nemzsidók, akik hallgat-
nak az Úrra, „Izráel háza 
közé [számláltathatnak]” (Az 
evangélium visszaállítása;  
lásd 1 Nefi 14:1–2)

Új szentírás kerül elő (lásd 
1 Nefi 13:35–40; 14:7)

Krisztus egyháza visszaállíttatik 
(lásd 1 Nefi 14:10–17)

1 Nefi 13:1–9. A hatalmas és utálatos egyház
•	 „Isten	királyságával	kapcsolatban,	az	ördög	mindig	
ugyanakkor állítja fel az ő királyságát, hogy Istennel 
ellenkezzen” ( Joseph Smith, in History of the Church, 
6:364).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, így határozta meg a hatalmas és 
utálatos egyházat: „Az ördög egyháza és a hatalmas 
és utálatos egyház elnevezés azon szervezetek mind-
egyikét illeti, nevüktől és természetüktől függetlenül, 
legyenek bár politikai, filozófiai, oktatási, gazdasági, tár-
sadalmi, testvéri, civil vagy vallási szervezetek, amelyek 
azért jöttek létre, hogy olyan útra térítsék az embereket, 
amely elvezet Istentől és az ő törvényeitől, és így az 
Isten királyságában való szabadulástól” (Mormon 
Doc trine, 2nd ed. [1966], 137–38).

•	 A	következő	megjegyzés	is	arra	vonatkozik,	hogy	a	
hatalmas és utálatos egyház több egységből áll:

„Igazából nincs olyan általunk ismert történelmi egyház, 
felekezet, avagy hívő csoport, amely a hatalmas és utá-
latos egyház minden ismérvének eleget tesz: a nemzsi-
dók között kellett létrejönnie; meg kellett változtatnia a 
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szentírásokat és felügyelni azok szétosztását; meg kellett 
ölnie Isten szentjeit, az apostolokat és a prófétákat is 
beleértve ebbe; szövetkeznie kell polgári kormányza-
tokkal és államhatalmának felhasználásával kell vallási 
nézeteit az emberekre erőltetnie; az egész föld felett 
uralommal kell rendelkeznie; hatalmas vagyonra és 
erkölcstelenségre kell törekednie; és majdnem a világ 
végéig fenn kell állnia. Egyetlen konkrét felekezetre 
vagy hitrendszerre sem illik a leírás egésze. Babilon sze-
repét inkább az idő folyamán sok különböző képviselet, 
elképzelés és egyház játssza el. […]

Rámutathatunk hát arra a történelmi múltú képviseletre, 
amely a kereszténység legelején hatalmas és utálatos 
egyházként viselkedett? Olyan képviselőről beszélünk, 
amely az első évszázad második feléből ered, és a 
második évszázad közepéig munkája nagy részét már 
elvégezte.

Ezt az időszakot vakfoltnak is nevezhetjük a keresz-
ténység történetében, mert ebből az időből maradt meg 
a legkevesebb elsődleges történelmi forrás. Az újszö-
vetségi kereszténységhez jó forrásaink vannak; aztán 
úgymond kihunynak a fények, és hatalmas küzdelem 
tompa hangjait halljuk. Amikor úgy száz évvel később 
újra felgyúlnak a fények, azt látjuk, hogy valaki teljesen 
átrendezte a dolgokat, és a kereszténység nagyon más 
lett ahhoz képest, amilyen kezdetben volt” (Stephen E. 
Robinson, “Warring against the Saints of God,” Ensign, 
Jan. 1988, 38–39).

1 Nefi 13:4–9
Sorolj fel a hatalmas és utálatos egyházhoz 
kapcsolódó különféle általános jellemzőket! 

Hogyan segíthet neked ezek felismerése 
elkerülni azt, hogy megtévesszenek?

1 Nefi 13:12. „Férfi… a nemzsidók között”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	beazonosította,	
hogy ez az ember a nemzsidók között Kolumbusz 
Kristóf:

„Isten sugalmazást adott egy férfinak »a nemzsidók 
között« (1 Nefi 13:12), aki az Úr Lelke által vezetve újra 
felfedezte Amerika földjét, és erre a gazdag új világra 
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irányította az európai emberek figyelmét. Ez a férfi ter-
mészetesen Kolumbusz Kristóf volt, aki bizonyságot tett 
arról, hogy sugalmazás által tette azt, amit tett.

»Urunk – mondta Kolumbusz – kinyitotta elmémet, a 
tengerre küldött, és tüzet szított bennem a tetthez. 
Akik hallottak vállalkozá-
somról, balgaságnak ne-
vezték azt, csúfoltak és 
kinevettek. Ki kételked-
hetne azonban abban, 
hogy a Szentlélektől kap-
tam sugalmazást?« ( Jacob 
Wasserman, Columbus, 
Don Quixote of the Seas, 
pp. 19–20.)” (The Teach
ings of Ezra Taft Benson [1988], 577).

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	olyan	em-
berként tisztelte Kolumbuszt, mint aki az Úrtól kapott 
sugalmazást: „Kritikusok serege szólt már [Kolumbusz 
Kristóf ] ellen. Nem vitatom, hogy voltak, akik őelőtte 
jöttek erre a nyugati féltekére. Ám ő volt az, akinek 
a hite meggyújtotta a lámpát, hogy új utat keressen 
Kínába, és aki közben felfedezte Amerikát. Hatalmas 
dologra vállalkozott, amikor a nyugati tengereken 
messzebbre vitorlázott, mint nemzedékéből őelőtte 
bárki. Ő volt az, aki az ismeretlentől való félelelem 
ellenére és úgy, hogy legénysége panaszkodott és 
majdnem fellázadt ellene, a Mindenhatótól útmutatást 
kérő ismétlődő imákkal vitorlázott tovább. Spanyolor-
szág uralkodóinak adott beszámolóiban Kolumbusz 
ismételten kijelentette, hogy útja Isten dicsőségét és a 
keresztény hit terjesztését szolgálja. Helyénvalóan tisz-
teljük hát a bizonytalansággal és veszéllyel szembenéző 
rendíthetetlen erejét” (in Conference Report, Oct. 1992, 
73–74; vagy Ensign, Nov. 1992, 52).

1 Nefi 13:12–19. Az Úr keze az Amerikai 
Egyesült Államok történelmében
•	 Joseph F.	Smith	elnök	(1838–1918)	összekötötte	az	
Amerikai Egyesült Államok megalakítását az evangé-
lium visszaállításával: „Ezt a nagy amerikai nemzetet 
a Mindenható nevelte, mindenható kezének hatalma 
által, hogy az utolsó napokban Isten királyságát meg 
lehessen alapítani a földön. Ha az Úr ezen dicső nemzet 
alapjainak lefektetése által nem készítette volna elő az 
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utat, akkor (a világ monarchikus kormányainak szigorú 
törvényei és vakbuzgósága folytán) lehetetlen lett volna 
lefektetni az alapokat az ő nagyszerű királyságának 
eljöveteléhez. Az Úr tette ezt” (Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 409).

•	 Robert D.	Hales	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, beszélt arról, hogyan ihlette Isten Amerika alapítóit, 
hogy az evangélium visszaállításának előkészítéseként 
olyan új nemzetet hozzanak létre, ahol mindenkinek 
vallásszabadsága van: „Egy évszázaddal később [Ame-
rika felfedezése után] ez a vallásoság mutatott utat az új 
nemzet alapítóinak az amerikai földrészen. Isten keze 
alatt az ihletett alkotmánymódosítások (Bill of Rights) 
minden állampolgárnak vallásszabadságot biztosítottak. 
Tizennégy évvel később, 1805. december 23-án meg-
született Joseph Smith próféta. Végéhez közeledett a 
visszaállítás előkészítése” (lásd Liahóna, 2005. nov. 90.).

1 Nefi 13:20–29
Nefi említést tett egy könyvről, amelyből  elvettek 

részeket. Mi ez a könyv? Milyen  dolgokat 
vettek ki belőle? Miért vették ki ezeket?

1 Nefi 13:20–29. A Bibliából elvett világos 
és értékes részek
•	 Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából, a következőképpen magyarázta a „világos és 
értékes” jelentését: „A Bibliából hiányzó részek »világo-
sak« és »nagyon értékesek« is. Egyszerűségükben és tisz-
taságukban világosak voltak, ezért könnyen megértették 
őket az emberek; tisztaságukban becsesek és nagyon 
értékesek, a szabadítás szempontjából pedig jelentősek 
voltak, és örök fontossággal bírtak Isten gyermekei 
számára” (Christ and the New Covenant [1997], 5).

•	 Egy	pedagógus	a	következő	magyarázatot	kínálta	fel	
a szentírások megváltoztatására:

„Úgy tűnik, hogy a Biblia eredeti kéziratai nagyon korán 
eltűntek. Ez fokozottan igaznak látszik az Újszövetségre. 
Sir Frederic Kenyon, a huszadik század elejének egyik 
legnagyszerűbb szövegtudósa a következő megjegy-
zést tette: »Számos könyv eredetije már régen eltűnt. 
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Valószínűleg akkor tűntek el, amikor az egyház még 
egészen gyerekcipőben járt, mert egyetlen keresztény 
író sem utal rájuk soha.« Kenyon kijelentése különös 
fontossággal bír számunkra, mert azt jelenti, hogy 
évszázadokon át nem állt rendelkezésre eredeti bibliai 
kézirat, amely utat mutathatott volna az olvasónak. Úgy 
tűnik, hogy az eredeti szövegek már az eredeti keresz-
tény egyház korai évtizedeiben sem voltak meg. […]

Az angyal [1 Nefi 13:21–29-ben] egyértelművé teszi, 
hogy nem a kéz és a szem apró tévedéseiről beszél, 
amelyek néhány félresikerült betűt vagy szót eredmé-
nyeznek, másolók véletlenszerű hibáit. Ezeket a változ-
tatásokat kifejezetten szándékosan cselekvő emberek 
tervezett szerkesztőmunkájának tulajdonítja [lásd 1 Nefi 
13:27–28]. […]

Az angyal szavait olvasva felfedezzük, hogy a világnak 
soha nem volt teljes Bibliája, mert már azt megelőzően 
nagy mértékben, sőt, mindent felforgatva megrontották, 
hogy az emberekhez eljutott volna. A Bibliának a 
keresztény kor kezdetén véghezvitt lényegi és szán-
dékos megrontása mellett a kéziratok is fokozatosan 
szenvedtek el viszonylag enyhe változatatásokat, a kéz 
és a szem hibájából, ahogyan erre a tudósok utalnak. 
Két folyamat játszott hát szerepet: (1) a szöveg lényegi, 
hirtelen és szándékos szerkesztői megrontása, valamint 
(2) a másolás és a fordítás természetes velejárójaként 
bekövetkező, apránként életbe léptetett változtatások” 
(Robert J. Matthews, A Bible! A Bible! [1990], 74–75).

Joseph Smith azt tanította, hogy „az ember szabadítá-
sára vonatkozó sok fontos rész elvétetett a Bibliából, 
vagy elveszett, mielőtt még 
összeállították volna” (His
tory of the Church, 1:245). 
Azt is mondta, hogy a Bib-
lia helyénvaló volt, aho-
gyan „az eredeti szerzők 
tollaiból származott”, azon-
ban „tudatlan fordítók, fi-
gyelmetlen másolók, illetve 
szándékosan cselekvő és 
romlott papok sok hibát ejtettek” (History of the 
Church, 6:57).

1 Nefi 13:32–40. Világos és értékes 
dolgok visszaállítása
•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007),	az	Első	Elnök-
ségből, kifejtette, miként voltak elsődleges eszközei 
az egyház alapvető művei elveszett igazságok 
visszaállításának:

„János apostol látomásban látta azt az időt, amikor egy 
angyal lejön a földre az evangélium visszaállításának 
részeként. Az az angyal Moróni volt, aki megjelent 
Joseph Smith prófétának. Ő vezette el Josephet arra a 
helyre, ahol az ősi írásokat tartalmazó aranylemezek 
el voltak rejtve. Joseph Smith ezután Isten ajándéka és 
hatalma által lefordította ezeket a lemezeket, és kiadták 
a Mormon könyvét. A könyv két népcsoport feljegy-
zését tartalmazza, akik évszázadokkal ezelőtt éltek az 
amerikai kontinensen. Keveset tudtak róluk azelőtt, 
hogy a Mormon könyve előkerült volna. De ami még 
fontosabb, a Mormon könyve egy másik tanúbizonyság 
Krisztusról. Értékes igazságokat állított vissza a bukással, 
az engeszteléssel, a feltámadással, valamint a halál utáni 
élettel kapcsolatban.

A visszaállítás előtt a mennyek évszázadokig zárva vol-
tak. Prófétákkal és apostolokkal ismét a földön azonban 
a mennyek újra megnyíltak látomásokkal és kinyilat-
koztatásokkal. A Joseph Smith próféta által kapott ki-
nyilatkoztatások közül sokat leírtak egy könyvbe, mely 
a Tan és a szövetségek néven vált ismertté. Ez további 
bepillantást nyújt a tantételekbe és a szertartásokba, 
és értékes forrásanyagot jelent a papság felépítéséről. 
Továbbá van még egy szentírás-gyűjteményünk, mely 
a Nagyértékű gyöngy nevet viseli. Magában foglalja 
Mózes könyvét, amely kinyilatkoztatás útján adatott 
Joseph Smithnek, valamint Ábrahám könyvét, amelyet 
egy megvásárolt egyiptomi papírtekercsről fordított le. 
Ezekből nem csupán Mózesről, Ábrahámról, Énókról 
és más prófétákról tudhatunk meg nagyon sokat, 
hanem a teremtés számos részletét is megismerhetjük. 
Megtudjuk, hogy Jézus Krisztus evangéliumát minden 
prófétának tanították a kezdetektől fogva – már Ádám 
idejétől kezdve” (lásd Liahóna, 2006. máj. 67–68).

•	 A	Biblia	Joseph	Smith-féle	fordítása	is	segít	sok	vilá-
gos és értékes igazság visszaállításában. A Joseph Smith 
fordítás „a Jakab király változatú Biblia angol nyelvű 
módosítása, illetve fordítása, amihez 1830 júniusában 
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kezdett hozzá Joseph Smith próféta. Isten parancsolta 
meg neki a fordítás elkészítését, és ő prófétai elhívásá-
nak részeként tekintett erre. […]

A Joseph Smith fordítás visszaállított néhány olyan vilá-
gos és értékes dolgot, amely elveszett a Bibliából (1 Nefi 
13). Bár nem ez az egyház hivatalos Bibliája, a fordítás 
sok érdekes betekintést nyújt, és nagy értékkel bír a 
Biblia megértése terén. Emellett tanúságot tesz Joseph 
Smith próféta isteni elhívásáról és elrendelt szolgálatáról” 
(Kalauz a szentírásokhoz: Joseph Smith fordítás.; lásd 
még 2 Nefi 3:11; History of the Church, 1:238).

Ezzel az Úr egyházában folyamatosan jelenlévő kinyilat-
koztatással az evangélium világos és értékes tanainak és 
tantételeinek a világ népeihez való eljuttatása egy máig 
tartó folyamat. A konferenciai beszámolók, valamint az 
Úr apostolainak és prófétáinak egyéb ihletett írásai el-
engedhetetlenül fontosak a világos és értékes igazságok 
evangéliumi megértéséhez.

1 Nefi 14:7. „Nagyszerű és csodálatos munka”
•	 A	szentírások	az	evangélium	visszaállítását	és	az	
egyház megszervezését így jellemzik: „nagyszerű és 
csodálatos munka” (1 Nefi 14:7; 3 Nefi 21:9). Ebben a 
szövegkörnyezetben a nagyszerű figyelemre méltót és 
jelentőségteljeset, a csodálatos pedig bámulatosat és 
felfoghatatlant jelent. A munka olyan cselekedetre vagy 
eredményre utal, amely örök.

Jeffrey R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból, kifejtette, hogy az egyház jelentősége kétrétű: „Ez 
az egyház, Krisztus nagyszerű, intézményes szervezete, 
nem csak azért bámulatos mű és csoda, amit a hithűe-
kért tesz, hanem azért is, amit a hithűek tesznek érte. 
Életetek áll ennek a csodának a középpontjában. Ti 
mindannyian bizonyítékai vagytok e csodának” (in 
Conference Report, Oct. 1994, 42; vagy Ensign, Nov. 
1994, 32).

1 Nefi 14:10–14
Mit prófétált Nefi az utolsó napi egyháztagokról?

1 Nefi 14:14. Igazlelkűséggel és 
hatalommal felfegyverkezve
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004),	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából, elmagyarázta, hogy az igazlelkűség 
lesz az Úr népének ereje: „Vessünk hát egy pillantást 
magunkra. A szentírások az egyház vonatkozásában fo-
kozott rostálást és fokozott lelki és számbeli növekedést 
sugallnak, és mindez megelőzi azt az időszakot, amikor 
Isten népe igazlelkűséggel lesz felfegyverkezve – nem 
fegyverekkel –, és Isten dicsősége kiárad rájuk (1 Nefi 
14:14; lásd még 1 Péter 4:17; T&Sz 112:25). Az Úr olyan 
népet akar, amely megpróbáltatott, tiszta és bizonyított 
(lásd T&Sz 100:16; 101:4; 136:31), és »semmi nincs, 
aminek megtételét az Úr, a te Istened szívébe venné, de 
ne tenné meg« (Ábrahám 3:17)” (in Conference Report, 
Apr. 1988, 8; vagy Ensign, May 1988, 8).

•	 Maxwell	elder	azt	is	elmagyarázta,	hogy	szövetsége-
ink betartása elengedhetetlen ezen ígéret elnyeréséhez: 
„Az egyház tagjai különleges dologra hivatottak, testvé-
reim. Nefi látta ezt. Szavait idézve, egy eljövendő napon 
Jézus szövetséges népe, mely »az egész föld színén szét 
[lesz] szóródva«, »igazlelkűséggel és Isten hatalmával 
[lesz] felfegyverezve, nagy dicsőségben« (1 Nefi 14:14). 
Erre sor fog kerülni, de csak azt követően, hogy több 
egyháztag válik szentebbé és viselkedésében oda-
adóbbá” (in Conference Report, Oct. 1991, 43; vagy 
Ensign, Nov. 1991, 32).

1 Nefi 14:18–30. A Jelenések könyvét 
megíró Jánosról szóló feljegyzés
•	 1 Nefi	14:18–30-as	versei	a	Jelenések	könyvére	
utalnak, az Újszövetség utolsó könyvére, amelyet János 
apostol írt. Nefi látta napjaink eseményeit, azonban 
nem írhatta le azokat, mert ez János feladata volt. A 26. 
vers utalhat a Mormon könyve lepecsételt részére. (A 
lepecsételt részre vonatkozó további inforációkért lásd 
2 Nefi 27:7; 3 Nefi 26:7–11; Ether 4:7.)

1 Nefi 15:2–11. „Keményszívűek”
•	 Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, arról beszélt, hogyan korlátozza a kemény szív a 
lelkiségünket:

„Nefi tanítani próbálta a fivéreit, hogy megérthessék 
atyjuk prófétai kijelentéseinek értelmét, »amiket nehéz 
megérteni, ha az ember nem kérdezi meg az Urat« 

4. fejezet

30



(1 Nefi 15:3). Nefi megmondta nekik, hogy ha nem 
keményítik meg a szívüket, betartják a parancsolatokat 
és hittel kérdezik az Urat, akkor »biztosan tudomás[u]kra 
jutnak ezek a dolgok« (1 Nefi 15:11).

Ha megkeményítjük a szívünket, elutasítjuk a folya-
matos kinyilatkoztatást, és korlátozzuk annak megta-
nulását, amit a jelenleg rendelkezésre álló szentírások 
pontos szövegének tanulmányozása és átgondolása 
folytán megtudhatunk, akkor csak azt értjük meg, 
amit Alma az ige kisebb részének nevezett (lásd Alma 
12:11). Ha kinyilatkoztatást és sugalmazást keresve és 
elfogadva értjük meg mindjobban a szentírásokat, akkor 
elérjük Nefi ihletett ígéretének beteljesülését, mely sze-
rint aki szorgalmasan keres, annak »a Szentlélek hatalma 
által Isten rejtelmei feltárulnak« (1 Nefi 10:19)” (“Scrip-
ture Reading and Revelation,” Ensign, Jan. 1995, 7).

•	 Joseph	Smith	próféta	elmagyarázta,	hogy	nemcsak	
Lámán és Lemuel tudhatta volna azt, amit Nefi és 
atyja tudott, hanem ez a tantétel ránk is vonatkozik: 
„Ha mindannyian tökéletes hitben, egy szívvel és egy 
elmével tudnánk összegyűlni, akkor a fátyol ma éppen 
úgy felszakadhatna, mint a jövő héten vagy bármikor 
máskor” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. 
Joseph Fielding Smith [1976], 9).

„Isten semmit nem nyilatkoztatott ki Josephnek anélkül, 
hogy ne tudatta volna azt a Tizenkettekkel, és még a 
legkisebb szent is megtudhat mindent, mihelyt el bírja 
viselni” (History of the Church, 3:380).

1 Nefi 15:12–13. Zsidók és nemzsidók
•	 A	Mormon	könyvében	gyakran	olvasunk	a	zsidókról	
és a nemzsidókról. Időnként nehéz megérteni, kiről 
szól a szöveg. Bruce R. McConkie elder, a Tizenkét 

Apostol Kvórumából, a következő segítséget nyújtotta 
ehhez a kihíváshoz: „Lehi és Nefi is két táborra osztja az 
embereket: zsidókra és nemzsidókra. A zsidók Júda ki-
rályságának állampolgárai, illetve az ő leszármazottaik; 
mindenki más nemzsidónak számít. Mi vagyunk tehát 
azok a nemzsidók, akikről ez a szentírás szól; mi va-
gyunk azok, akik megkaptuk az evangélium teljességét; 
és mi fogjuk elvinni azt a lámánitákhoz, akik zsidók, 
mert atyáik Jeruzsálemből jöttek, Júda királyságából” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 556).

McConkie elder is megnevezett egy olyan nemzsidót, 
aki nagymértékben segíteni fogja a visszaállítást: 
„Joseph Smith… volt az a nemzsidó, kinek keze által 
előkerült a Mormon könyve, és Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai… azok a 
nemzsidók, akik szabadulást visznek a lámánitáknak 
és a zsidóknak” (The Millennial Messiah [1982], 233).

1 Nefi 15:13–16. Az evangélium 
utolsó napi visszaállítása
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	kijelentette,	milyen	
hatással bír a visszaállítás a történelem folyamán: „Test-
véreim, értitek, hogy mit birtokolunk? Felismeritek-e 
helyünket az emberi történelem nagy színjátékában? 
Ezen a ponton összegződik mindaz, ami ezelőtt történt. 
Ez a jóvátétel időszaka. Ezek a visszaállítás napjai. Ez az 
az idő, amikor a földi emberek eljönnek az Úr házának 
hegyéhez azért, hogy keressék és megismerjék az Ő 
útjait, és az Ő ösvényein járjanak. Ez foglalja össze 
Krisztus születésétől a mai csodálatos napig eltelt idő 
összes századát” (lásd Liahóna, 2000. jan. 89.).

1 Nefi 15:12–20. Izráel összegyűjtése
•	 További	információkért	Izráel	összegyűjtését	illetően	
lásd: „Izráel összegyűjtése” a függelékben 424. oldal).

1 Nefi 15:24. Isten szava és a tüzes nyilak
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	beszélt	annak	áldásáról,	hogy	
birtokunkban van Isten szava. Ez amellett, hogy hatal-
mas áldásokhoz vezet el minket, erőt ad nekünk ahhoz, 
hogy szilárdan megálljunk, amikor kísértéssel nézünk 
szembe: „Álmában Lehi a sötét ködön átvezető vasrudat 
látott. Látta, hogy ha az emberek szorosan kapaszkod-
tak a rúdba, akkor el tudták kerülni a szennyes folyót, 
távol maradtak a tiltott ösvényektől, és nem tévelyegtek 
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pusztulásba vivő idegen utakon. Később pedig fia, 
Nefi, világosan elmagyarázta a vasrúd jelképrendszerét. 
Amikor Lámán és Lemuel azt kérdezte: »Mit jelent a 
vasrúd«? Nefi így felelt: »Isten szava volt; és akik Isten 
szavára hallgatnak és ahhoz ragaszkodnak, azok soha 
el nem vesznek; és az ellenség kísértései és tüzes nyilai 
sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba 
vezessék őket.« (1 Nefi 15:23–24; kiemelés hozzáadva.) 
Isten szava nemcsak elvezet minket a minden másnál 
kívánatosabb gyümölcshöz, hanem Isten szavában és 
azon keresztül leljük meg azt az erőt, amivel ellenállunk 
a kísértésnek, amivel meghiúsítjuk Sátán és küldöncei 
munkáját” (“The Power of the Word,” Ensign, May 
1986, 80).

1 Nefi 15:32–35. „Tetteik szerint” ítéltetnek meg
•	 Dallin H.	Oaks	elder	beszélt	róla,	hogyan	határozzák	
meg a tetteink azt, hogy kik vagyunk. Az ítélet, amely-
ben részesülünk, abból áll majd, amivé tetteink által 
válunk:

„Sok bibliai és korunkbeli szentírás beszél egy végső 
ítéletről, melynek során mindenki szándékai, csele-
kedetei, illetve szíve vágyai szerint kap majd jutalmat. 
Más szentírások viszont még azzal is kiegészítik ezt, 
hogy utalnak rá, hogy az általunk elért állapot alapján 
ítéltetünk meg.

Nefi próféta annak tekintetében ír a végső ítéletről, 
amivé váltunk: »És ha cselekedeteik tisztátalanok voltak, 
akkor nekik is szükségképpen tisztátalannak kell len
niük; és ha ők tisztátalanok, akkor szükségképpen nem 
lakhatnak Isten királyságában« (1 Nefi 15:33; kiemelés 
hozzáadva). Moróni kijelenti: »aki tisztátalan, az még 
mindig tisztátalan lesz ; és aki igazlelkű, az még mindig 
igazlelkű lesz « (Mormon 9:14; kiemelés hozzáadva; 
lásd még Jelenések 22:11–12; 2 Nefi 9:16; T&Sz 88:35). 
Ugyanez áll majd az »önzőségre«, az »engedetlenségre«, 
és minden más személyes jellemvonásra, mely nem 
áll összhangban Isten követelményeivel. A gonoszok 
»állapotára« utalva a végső ítéletkor, Alma elmagyarázza, 
hogy ha szavaink, tetteink és gondolataink elítélnek 
minket, akkor »nem találtatunk szeplőtelennek; …
és ebben a rettenetes helyzetben nem merünk majd 
felnézni az Istenünkre« (Alma 12:14).

Ezekből a tanításokból arra következtethetünk, hogy 
a végső ítélet nem csupán a jó és a rossz cselekedetek 
kiértékelése – azé, amit tettünk. Tetteink és gondola-
taink végső hatásának az elismerése is ez – azé, akivé 
váltunk. Senki esetében nem elég a dolgok puszta 
elvégzése. Az evangélium parancsolatai, szertartásai 
és szövetségei nem betétek listáját alkotják, melyekre 
szükség van valamely mennyei számlán. Jézus Krisztus 
evangéliuma olyan terv, mely megmutatja nekünk, 
hogyan váljunk azzá, aminek Mennyei Atyánk szeretne 
minket” (lásd Liahóna, 2001. jan. 40.).

1 Nefi 15:34–35. A lelkek végső állapota
•	 A	jó	és	a	gonosz,	a	világosság	és	a	sötétség,	Isten	
királysága és az ördög királysága között jól látható 
különbség van. A pokol az a hely, amely Sátánt követő 
erkölcstelen emberek részére van elkészítve, míg az 
igazlelkűek, akik Istent követték, az Ő királyságának 
békéjét és dicsőségét élvezik. De hogy lehet minden 
ember végső állapota csupán két csoportra osztva – 
azokra, akik „Isten királyságában” laknak, illetve azokra, 
akik kiűzetnek? (1 Nefi 15:35).

E kérdés megválaszolásának kulcsát a Tan és a szövet-
ségek 76:43 adja meg, így összegezve Jézus Krisztus 
munkáját: „[Ő] dicsőíti az Atyát, és kezének minden 
alkotását megszabadítja, a veszedelem azon fiainak 
kivételével, akik megtagadják a Fiút, miután az Atya ki-
nyilatkozatta őt.” A végső állapotban tehát lesz az egyé-
neknek olyan csoportja, akiket megszabadítottak, illetve 
olyan csoportja, akiket nem szabadítottak meg, vagyis 
a veszedelem fiai. A megszabadítottak között lesznek 
azok, akik a dicsőség valamely fokozatába léphetnek. 
A Tan és a szövegségek 76 a dicsőség három fokozatát 
nevezi meg – celesztiális, terresztriális és telesztiális –, 
és jellemzi azokat az egyéneket, akik érdemesek Isten 
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királyságának e helyeire. Isten királyságában a szabadu-
lásra tehát a dicsőség mindhárom fokán sor kerül, míg 
akik nem érdemesek erre, azok a veszedelem fiai.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Nefi	az	Úrtól	kérdezett.	Példáját	felhasználva	hogyan	

teheted életed fontosabb részévé a sugalmazást és a 
kinyilatkoztatást?

•	 	Miként	készítette	elő	az	Úr	az	evangéliumnak	ebben	
az adományozási korszakban történő visszaállítását?

•	 Hogyan	határoznád	meg	„az	ellenség	tüzes	nyilai”	ki-
fejezés jelentését? A te életedet milyen konkrét tüzes 
nyilak sanyargatják? Mit kell tenned azért, hogy job-
ban ellenállj a lelki növekedést gátló tüzes nyilaknak?

Javasolt feladatok
•	 Írj	rövid	esszét	a	következő	kérdések	egyikére	adott	

válasszal:

 1. Milyen vonatkozásban igaz az, hogy az élet fája 
felé haladsz?

 2. Mit jelképez a „hatalmas és utálatos egyház”?

 3. Hogyan kapcsolódik az 1 Nefi 13 a nyolcadik 
hittételhez?

1 Nefi 12–15

33



1 Nefi 16 –18

5. fejezet

Bevezetés
Felmerült már benned, hogy miért reagálnak az embe-
rek különbözőképpen ugyanazokra a körülményekre? 
Lehi családjában is ez történt. Próbatételeik során a 
család tagjainak egy része Istenre tekintett és bízott 
benne, míg mások panaszkodtak, híján voltak a hitnek 
és lázadoztak. A körülményekre fejlődést és nagyobb 
hitet eredményező módon kell reagálnunk, nem 
panaszkodó és lázongó hozzáállással. Az 1 Nefi 16–18 
olvasásakor nézd meg, milyen kihívásokkal néztek 
szembe ezek az emberek, és hogyan tudta megsegíteni 
az Úr Lehi családját akkor, amikor hűek voltak. Figyeld 
meg, milyen szenvedéseket okozott a lázongás és az 
engedetlenség. Keress példákat a nehéz körülmények 
közötti hithűség mikéntjeire azzal, hogy életed kihívá-
sait összehasonlítod Lehi családjának tapasztalataival.

Szövegmagyarázat
1 Nefi 16:2. A bűnösök keménynek találják 
az igazságot
•	 Nefi	kijelentette	az	igazságot	engedetlen	fivéreinek	
erőfeszítései során, hogy segítsen nekik Isten felé 
fordítani a szívüket. Akik gonoszságuk miatt megsértik 
a Lelket, gyakran megsértődnek, amikor sugalmazott 
helyreigazításban vagy feddésben részesülnek. Neal A. 
Maxwell elder (1926–2004), a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából, elmagyarázta, miért kell elfogadnunk az Úrtól 
kapott helyreigazítást akkor is, ha fáj: „Isten nemcsak 
jelenlétének legszelídebb kifejeződéseiben van jelen, 
hanem a látszólag kíméletlen kifejeződésekben is. Ami-
kor például »elevenü[nkbe] vág« az igazság (lásd 1 Nefi 
16:2), az jelezheti olyan lelki műtét kezdetét, amely 
fájdalmasan kivájja a lélekből a gőgöt” (in Conference 
Report, Oct. 1987, 37; vagy Ensign, Nov. 1987, 31).

1 Nefi 16:7–8. A házasság fontossága
•	 Lehi	és	Ismáel	családtagjainak	házássága	után	azt	
olvassuk, hogy Lehi az Úr minden számára adott 
parancsolatát teljesítette (lásd 1 Nefi 16:8). A házasság 
központi helyen áll az Úr gyermekei számára alkotott 
tervében. Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvó-
ruma kijelentette, hogyan tekint az Úr a házasságra: „A 
családot Isten rendelte el. A férfi és a nő közötti házas-
ság nélkülözhetetlen eleme az Ő örökkévaló tervének. 
A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság 

kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa és 
anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják 
házassági fogadalmaikat. Boldogság leginkább akkor 
érhető el a családi életben, ha az az Úr Jézus Krisztus ta-
nításaira épül.” (A család: Kiáltvány a világhoz.  Liahóna, 
2010. nov. 129.).

1 Nefi 16:10, 26–29. A Liahóna
•	 David A.	Bednar	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából, elmagyarázta a Liahóna célját, és napjainkban a 
Szentlélekhez hasonlította:

„Az Úr készítette el a Liahónát, és adta Lehinek és csa-
ládjának, miután elhagyták Jeruzsálemet, és a vadonban 
utaztak (lásd Alma 37:38; T&Sz 17:1). Ez az iránytű 
vagy tájoló megmutatta Lehinek és karavánjának az utat 
(lásd 1 Nefi 16:10), igen, egy »egyenes utat… a megígért 
földre« (Alma 37:44). A Liahóna mutatói az utazók 
»hit[e], …szorgal[ma] és megszívlelés[ei] szerint működ-
tek« (1 Nefi 16:28), és megszűntek működni, amikor a 
család tagjai viszálykodtak, vagy gorombák, restek és 
hanyagok voltak (lásd 1 Nefi 18:12, 21; Alma 37:41, 43).

Az iránytű egy eszközt is biztosított Lehi és családja szá-
mára, amely által »az Úr útjait illetően [oktatta őket]« 
(1 Nefi 16:29). A Liahóna elsősorban azért mégis arra 
szolgált, hogy vezetést és útbaigazítást biztosítson szá-
mukra egy hosszú és megerőltető utazáshoz. A tájoló 
egy fizikai eszköz volt, amely külsőleg jelezte, hogy ők 
hogyan állnak Isten előtt, belül, lelkileg. A hit és a szor-
galom tantételén alapult a működése.
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Ugyanúgy, ahogyan Lehi az ősi időkben megáldatott, 
ma mindannyian kaptunk egy lelki iránytűt, amely ve-
zethet és útmutatást adhat halandó utazásunk során. 
Ránk ruházták a Szentlelket, amikor kijöttünk a világból, 
és beléptünk a Szabadító egyházába a keresztelésen és 
a konfirmáláson keresztül. A szent papság felhatalmazá-
sával az egyház tagjaivá konfirmáltak bennünket, és fi-
gyelmeztettek, hogy törekedjünk arra, hogy állandó 
társunk legyen »az igazságnak ama [Lelke]: a kit a világ 
be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de 
ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad« 
( János 14:17).

Amint mindannyian az élet ösvényén törekszünk előre, 
a Szentlélek ugyanúgy vezet minket, mint ahogyan Lehit 
vezette a Liahóna. »Mert íme, ismét azt mondom nektek, 
hogy ha ezen az úton léptek be, és elnyeritek a Szent-
lelket, az minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, 
amit meg kell tennetek« (2 Nefi 32:5).

A Szentlélek ugyanolyan pontosan hitünk, szor-
galmunk és megszívlelésünk szerint működik a mi 
életünkben, mint a Liahóna tette Lehi és családja 
esetében” (Liahóna, 2006. máj. 30–31).

1 Nefi 16:29
Mik azok a „finom módszerek”, amelyekre 

ez a szentírás utal? Milyen finom lelki 
módszerek tették mássá a te életedet?

1 Nefi 16:18. „Finom acélból készült” íj
•	 Valaki	a	következő	magyarázatot	fűzte	az	acél	
használatához a Mormon könyvében: „A Mormon köny-
vében szereplő kultúrák fémhasználatának általános 
kérdése odaadó figyelmet igénylő, fontos téma [lásd 
John Sorenson, An Ancient American Setting for the 
Book of Mormon (1985), 277–88]. […] A Mormon köny-
vében öt egyértelmű utalás található fém fegyverekre 
és -páncélra. Két utalás közel-keleti fegyverekre: Lábán 
kardjának »pengéje a legértékesebb acélból« volt (1 Nefi 
4:9), Nefi íja pedig »finom acélból készült« (1 Nefi 16:18). 
Nyilvánvaló bizonyítékot nyert az acél (vagyis szenített 
vas) fegyverek létezése a Közel-Keleten, a Kr. e. hatodik 
század elején. Robert Maddin azt írja: »Összegezve, leg-
később a Kr. e. hetedik század elejére a Földközi-tenger 
keleti részének kovácsai két olyan folyamatnak is mes-
terei voltak, amely a vasból eszköz- és fegyverkészítésre 
hasznos anyagot készít: a szenítésnek és az edzésnek« 
[“How the Iron Age Began,” Scientific American, Oct. 
1977: 131]” (William J. Hamblin and A. Brent Merrill, 
“Swords in the Book of Mormon,” in Warfare in the 
Book of Mormon, ed. Stephen D. Ricks and William J. 
Hamblin [1990], 345–46).

1 Nefi 16:21–25. Az eltört íj esete
•	 Neal A.	Maxwell	elder	megosztotta,	hogyan	követhe-
tik nagyszerű tanulságok a nehézségeket: „Nefi eltört 
íja minden bizonnyal bosszúságot okozott neki, de 
nem bénító keserűséget. Végül is csak azon igyekezett, 
hogy ételt adjon a tágabb családnak, miért kellett volna 
tehát eltört íjjal neki is beszállni a civódásba? Ez az eset 
azonban nagyszerű tanítási pillanatot eredményezett. A 
bosszúság gyakran előz meg tanulást” (If Thou Endure 
It Well [1996], 128).

•	 Richard G.	Scott	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, azt tanította, hogy a viszontagságok segíthetnek 
kiváltani életünkben a szükséges fejlődést:

„Hadd osszak meg néhány tanácsot veletek, akik most 
azzal szembesültök, hogy érdemes, igazlelkű életet él-
tek, és engedelmeskedtek Mennyei Atyánk parancsola-
tainak, ám Ő bölcsen mégis úgy látja, hogy szükségetek 
van a próbatételre.

Amikor úgy tűnik, hogy minden jól megy, gyakran pont 
akkor érkeznek tucatjával és egymás hegyén-hátán a 
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kihívások. Ha ezek a próbatételek nem engedetlensége-
tekből következnek, akkor azt bizonyítják, hogy az Úr 
szerint készen álltok a további fejlődésre (lásd Példabe-
szédek 3:11–12). Olyan tapasztalatokat ad tehát nektek, 
amelyek fejlődésre, megértésre és könyörületességre 
ösztökélnek, ami aztán örök javatokra csiszol bennete-
ket. Igen sok nyújtásra van szükség ahhoz, hogy onnan, 
ahol most vagytok, elvigyen titeket oda, ahol látni sze-
retne benneteket, és ez általában kényelmetlenséggel és 
fájdalommal jár” (in Conference Report, Oct. 1995, 18; 
vagy Ensign, Nov. 1995, 16–17).

•	 Nefi	íjának	elvesztése	kételyeket	ébresztett	Lehi	
csapatában, melynek következtében egyesek elfordul-
tak Istentől és a negatív dolgokra összpontosítottak. 
Robert D. Hales elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
azt tanácsolta nekünk, hogy amikor próbatételekkel 
szembesülünk, forduljunk az Úrhoz: „Megértettem, 
mennyire felesleges foglalkozni a sok miért, mi lett 
volna, ha és bárcsak felvetéssel, melyekre valószínűleg 
nem fogunk választ kapni a halandóságban. Ahhoz, 
hogy elnyerjük az Úr vigaszát, hitet kell gyakorolnunk. 
Ezek a kérdések: Miért én? Miért a mi családunk? Miért 
most?, többnyire megválaszolhatatlan kérdések. Ezek a 
kérdések elvonnak a lelkiségünkből, és lerombolhatják 
a hitünket. Időt és energiát kell fektetnünk hitünk épí-
tésébe úgy, hogy az Úrhoz fordulunk, és erőt kérünk 
tőle evilági fájdalmaink és megpróbáltatásaink legyő-
zéséhez, valamint ahhoz, hogy mindvégig kitartsunk, 
mígnem jobban megértjük a dolgokat” (lásd Liahóna, 
1999. jan. 16.).

•	 Úgy	tűnik,	hogy	a	zúgolódás	és	a	panaszkodás	Lá-
mán és Lemuel második természetévé vált. Még Lehi is 
annyira elkeseredett, hogy zúgolódni kezdett. Marion D. 
Hanks elder a Hetvenek Elnökségéből kiemelte Nefi 
nagyszerű jellemét, mely megmutatkozott abban, ahogy 
ehhez a válsághoz hozzáállt:

„Mit tegyen? Nefi azt mondja, íjat és nyilat készített némi 
rendelkezésre álló fából, vett egy parittyát, köveket, és 
azt kérdezte atyjától: »Merre menjek táplálékot szerezni?« 
Egyszerű, nem igaz? […] Azt jelenti, hogy Nefi odament 
az apjához és azt mondta: »Apám, az Úr megáldott 
téged. Az Ő szolgája vagy. Tudnom kell, merre menjek 
táplálékot szerezni. Apa, megkérdeznéd Tőle?« Pedig 

a saját térdeit is használhatta volna. Átvehette volna az 
irányítást.

Szerintem a könyv egyik leginkább jelentős tanulsága 
ez, és ismétlem, az oldalak tele vannak ilyenekkel. Egy 
fiú, akinek volt elég ereje, elég alázatossága és elég 
férfiassága ahhoz, hogy odamenjen a felette állóhoz, aki 
elbizonytalanodott, és azt kérdezze tőle: »megkérdeznéd 
Istent?«, mert valahogy tudta, hogy így kell erőssé tenni 
a másikat, hogy a belé vetett bölcs bizalom építi az 
embert. Lehi megkérdezte Istent, Isten válaszolt neki, 
és Lehi újra vezetővé vált” (Steps to Learning, Brigham 
Young University Speeches of the Year [May 4, 1960], 7).

1 Nefi 16:23. Nefi Lehibe vetett bizalma
•	 Nefi	nagy	alázatot	tanúsított,	amikor	annak	ellenére	is	
felkereste atyját, hogy Lehi zúgolódott. Nefi még ekkor 
is tisztelte őt. Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) mesélt 
egy olyan esetről, amely szemlélteti annak alapelvét, 
hogy atyánktól kérjünk tanácsot, még ha nem is tökéle-
tes ember:

„Valamikor régen felkeresett az irodámban egy fiatal-
ember és áldást kért. Tizennyolc év körüli lehetett, és 
bizony voltak gondjai. Nem voltak ezek komoly erköl-
csi problémák, de össze volt zavarodva és aggódott. 
Áldást kért.
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Azt kérdeztem tőle: »Atyádtól kértél-e valaha is áldást? 
Mert édesapád, gondolom, egyháztag, nem?«

Így	válaszolt:	»Igen,	elder,	bár	nem	valami	tevékeny.«

Mikor azt kérdeztem: »Szereted édesapádat?«, ő azt 
felelte: »Igen, Benson testvér, apám jó ember. Szeretem 
őt.« Aztán hozzátette: »Nem tesz viszont úgy eleget 
a papsági feladatainak, ahogyan kellene. Nem jár el 
rendszeresen az egyházi gyűlésekre. Nem tudom, hogy 
fizet-e tizedet, de jó ember, jól gondoskodik rólunk, és 
kedves.«

Azt kérdeztem: »Miért nem beszélsz vele egy megfelelő 
alkalommal, és kérdezed meg tőle, hogy hajlandó-e 
neked atyai áldást adni?«

»Ó – felelte –, szerintem megijeszteném.«

Mire azt kérdeztem: »Hajlandó vagy megpróbálni? Imád-
kozni fogok érted.«

Azt felelte: »Rendben, akkor megteszem.«

Néhány nappal később visszajött. Azt mondta: »Benson 
testvér, a lehető legkellemesebb dolog történt meg 
a családunkban.« Alig tudta visszatartani az érzéseit, 
amikor elmesélte, mi történt. Azt mondta: »Amikor 
megfelelő alkalom kínálkozott, megemlítettem a dolgot 
apának, aki így felelt: ’Fiam, tényleg azt akarod, hogy 
én	adjak	áldást	neked?’	Így	feleltem:	’Igen,	apám,	ezt	
szeretném.’« Aztán azt mondta: »Benson testvér, olyan 
csodálatos áldást adott nekem, aminél csodálatosabbat 
nem is kérhet az ember. Édesanyám is ott volt és az 
egész áldás alatt csak sírt. Amikor apám befejezte, a 
megbecsülés, a hála és a szeretet olyan köteléke volt 
köztünk, amire eddig nem volt példa az otthonunkban«” 
(in Conference Report, Oct. 1977, 45–46; vagy Ensign, 
Nov. 1977, 31–32).

1 Nefi 16:34. „A Náhomnak nevezett helyen”
•	 A	náhom héber szó jelentése lehet „vigasztalás”, 
amely a nahom igéből származik, amely azt jelenti: 
„sajnálkozik, vigaszt keres”. Az Ensign folyóirat hírt 
adott egy olyan régészeti leletről az Arab-félszigeten, 
amelyen rajta volt a Náhom név:

„Utolsó napi szentek kutatócsoportja nemrég olyan 
bizonyítékra lelt, amely egy jemeni helyszínt, az Arab-
félsziget délnyugati csücskén, összeköt egy olyan 

névvel, amely a Mormon könyve feljegyzései szerint 
Lehi útjához kapcsolódik.

Warren Aston, Lynn Hilton és Gregory Witt olyan kőol-
tárt talált, amelyet szakértő régészek legalább Kr. e. 700-
ból származónak véltek. 
Ezen az oltáron van egy 
bevésés, amely igazolja, 
hogy »Náhom« létező hely 
volt a félszigeten már Lehi 
ideje előtt” (“News of the 
Church,” Ensign, Feb. 
2001, 79).

1 Nefi 17:4. Miért tartott nyolc évig ez az utazás?
•	 Az	Alma	37:39–43-ban	Alma	felvilágosít	minket,	hogy	
Lehi családjának tagjai „nem haladtak egyenes úton”, 
illetve „nem haladtak útjukon”, mert a Liahóna sokszor 
megszűnt működni. Méghozzá azért, mert sokan közü-
lük nem gyakoroltak hitet és áthágták Isten törvényeit. 
Ez magyarázatot ad arra, hogy miért tartott olyan sokáig 
az út, amely sokkal rövidebb is lehetett volna. (Nézd 
meg a „Lehi családjának lehetséges útvonala” térképet 
a függelék 418. oldalán.)

1 Nefi 17:6. Tizenkét körülmény, amely  
jelen volt a Bőség földjén
•	 Lehi	családja	rendkívül	örvendezett,	amikor	a	Bőség	
földjénél a tengerparthoz ért (lásd 1 Nefi 17:6). A Bőség 
földje minden bizonnyal termékeny föld volt. A követ-
kezőkben felsorolunk 12 olyan körülményt, amely jelen 
volt a Bőség földjén (amint ezeket megnevezi Warren P. 
and Michaela Knoth Aston, In the Footsteps of Lehi: New 
Evidence for Lehi’s Journey across Arabia to Bountiful 
[1994], 28–29):

 1. Egész évben rendelkezésre áll friss víz

 2. Sok gyümölcs és vadméz (lásd 1 Nefi 17:5–6; 18:6)

 3. Termékeny föld a vidéken általában (17:5, 8), és 
azon a konkrét helyen (17:6), ahol Lehi családja 
letáborozott

 4. A sivatag belsejéből is viszonylag jól elérhető a part

 5. Hegy, amely elég jelentős ahhoz, hogy Nefi így 
nevezze, és elég közel van ahhoz, hogy „gyakran” 
elmehessen oda imádkozni (18:3; lásd még 17:7)

 6. Sziklák, amelyekről fivérei ledobhatták volna Nefit 
„a tenger mélyébe” (17:48)
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 7. Partvonal (17:5), amely megfelel a hajóépítésre és 
annak vízre bocsátására (18:8)

 8. Érc és kovakő Nefi szerszámaihoz (17:9–11, 16)

 9. Elegendő mennyiségű magas fa egy tengerálló hajó 
építéséhez (18:1–2, 6)

 10. Megfelelő szelek és áramlatok, amelyek kiviszik a 
hajót az óceánra (18:8–9)

 11. Nincs lakosság a környéken

 12. Náhomtól „megközelítőleg kelet felé” (17:1; lásd 
még 16:34)

Lehi családjának lehetséges útvonala

1 Nefi 17:7–19. Nefi hite megmutatkozott a 
tetteiben
•	 Nefi	reakciója,	melyet	arra	adott,	hogy	az	Úr	megpa-
rancsolta neki, hogy építsen hajót, megmutatja nekünk 
figyelemre méltó hitét. Más prófétákkal is előfordult 
már, hogy időnként túl nagynak érezték az Úrtól kapott 
feladatot. Mózes alkalmatlannak érezte magát, amikor 
elhívást kapott Izráel gyermekeinek a vezetésére (lásd 
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2 Mózes 4:1–5). Énók úgy érezte, hogy lassú a beszéd-
ben, és csodálkozott rajta, hogy miért őt hívja el az Úr 
(lásd Mózes 6:31). Lehet, hogy Nefi is túl nagynak találta 
egy óceánjáró hajó megépítésének feladatát. Válasza 
mégis hatalmas hitéről tanúskodott: „Merre menjek, 
hogy olvasztani való ércet találjak, hogy szerszámokat 
készíthessek a hajó… összeállításához…?” (1 Nefi 17:9). 
Nefi valószínűleg nem korábbi hajóépítési tapasztala-
tokból merítette az önbizalmát. Inkább Istenbe vetett 
hatalmas hitéből serkent elő ez a bizodalom.

1 Nefi 17:23–34. Izráel gyermekeinek kivonulása 
Egyiptomból
•	 Nefi	úgy	tekintett	családjának	vadonbeli	tapasztalata-
ira, mint ami az ősi Izráel pusztai vándorlásait példázza, 
illetve azzal állítható párhuzamba (lásd 1 Nefi 17:13, 
23, 30, 41–42). Az egyik író kifejtette, hogyan tesz a 
Mormon könyve tanúbizonyságot a Mózes által vezetett 
kivonulásról: „A Biblia úgynevezett magasabb szintű 
kritikusai felvetették a kérdést, hogy vajon Mózes idején 
valóban megtörténtek-e Izráel kivonulásának csodái, 
ahogyan azokat az Ószövetségben feljegyezték. (Lásd 
2 Mózes 14:19–20, 26–31; 16:4, 15; 17:5–6; 4 Mózes 
21:6–9.) A Mormon könyve azonban alátámasztja e cso-
dálatos események valóságát. (1 Nefi 17:23, 26, 28, 29, 
30, 41.) Mivel Nefi Lábán rézlemezeinek hiteles beszá-
molója (1 Nefi 5:11) alapján tudott ezekről a csodákról, 
az utolsó napi szentek számára nem lehet kérdéses 
a bibliai beszámoló megbízhatósága. Még egyszer, a 
Mormon könyve tanújaként szolgál társszentírásának, 
a Bibliának” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 115).
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1 Nefi 17:19–46
Hogyan használta fel Nefi Izráel kivo-

nulásának történetét Lámán és Lemuel 
 tanítására? Életedben milyen események 

tanúskodnak Isten irgalmáról?

1 Nefi 17:45. A lelki kommunikációra 
való fogékonyság
•	 Miért	volt	képtelen	Lámán	és	Lemuel	az	Úr	akaratá-
nak megértésére, még azt követően is, hogy angyalt lát-
tak? Miért nem kaphattak utazásukról lelki megerősítést 
úgy, ahogyan öccsük, Nefi kapott? (Lásd 1 Nefi 2:16.) 
Nefi úgy határozta meg lelki érzéketlenségük okát, hogy 
„gyorsak… a gonosz cselekedetekben” (1 Nefi 17:45). 
James E. Faust elnök (1920–2007), az Első Elnökségből, 
mobiltelefonra érkező jelzés fogadásához hasonlította 
azt, hogy valaki érdemes a Lélek fogadására.

„A fejlettebb technológia korában ma már leginkább a 
rádiótelefonokat használjuk a kommunikációra. Előfor-
dul azonban, hogy olyan helyeken vagyunk, ahol nincs 
térerő, aminek következtében a telefon nem működik. 
Ez akkor történhet meg, amikor a telefonáló éppen 
egy alagútban vagy hegyvidéken jár, vagy amikor más 
zavaró hatások vannak.

Így	van	ez	az	isteni	kommunikációval	is.	A	szelíd,	halk	
hang, annak ellenére, hogy szelíd és halk, nagyon erő-
teljes. »Minden dolgon átsuttog és áthat« [T&Sz 85:6]. […] 
Esetleg van olyan dolog az életünkben, ami megakadá-
lyoz minket az üzenet meghallásában, az, ha már nem 
érzünk [lásd 1 Nefi 17:45]. Gyakran hozzuk magunkat 
olyan helyzetbe, ahol nincs lelki térerő – olyan helyek 
és helyzetek ezek, amelyek meggátolják az isteni üze-
neteket. Ilyen a harag, a pornográfia, a vétek, az önzés 
és más olyan helyzetek, amelyek sértik a Lelket” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 67.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke, így jellemezte a lelki kommunikációt:

„A Szentlélek olyan hangon szól hozzánk, amelyet 
inkább érzünk, mintsem hallunk. Úgy jellemezzük, 
mint »halk és szelíd hang« [T&Sz 85:6]. És míg azt 
mondjuk, hogy »hallgatunk« a Lélek suttogásaira, a 
lelki sugalmazást leggyakrabban így lehet kifejezni: 
»olyan érzésem volt …«

A kinyilatkoztatás olyan szavakként érkezik, amelyeket 
inkább érzünk, mintsem hallunk. Nefi azt mondta 
tévelygő fivéreinek, akiket angyal látogatott meg: »…
ti már nem éreztetek, így nem érezhettétek a szavait« 
[1 Nefi 17:45; kiemelés hozzáadva]” (in Conference 
Report, Oct. 1994, 77; vagy Ensign, Nov. 1994, 60).

•	 Lámán	és	Lemuel	már	nem	éreztek,	és	nem	érezhet-
ték a Szentlélek szavait (lásd 1 Nefi 17:45). Joseph B. 
Wirthlin elder (1917–2008), a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból, kifejtette, hogy a lelki érzéketlenség nem csak azok 
számára jelent gondot, akik komoly bűnt követtek el:

„Attól tartok, hogy az Úr egyházának néhány tagja közel 
sem él a Szentlélek ajándékára vonatkozó kiváltságaink-
kal. Egyesek figyelmét elvonják a világ dolgai, melyek 
kizárják a Szentlélek hatását, így akadályozva meg őket 
a lelki késztetések felismerésében. Zajos és sürgő-forgó 
világban élünk. Ne feledjétek, hogy a szorgos élet nem 
feltétlenül egyenlő a lelki élettel! Ha nem vigyázunk,  
a világ dolgai kirekeszthetik a Lélek dolgait.

Néhányan lelkileg halottak és már nem éreznek, mert 
úgy döntöttek, hogy bűnt követnek el. Mások egysze-
rűen meg vannak elégedve lelkiségük mértékével, és 
nem is vágynak arra, hogy önmagukon felülkerekedve 
az Örökkévalóval társalogjanak. Ha kitárnák szívüket a 
Szentlélek e kimondhatatlan adományának kifinomító 
hatása előtt, csodás új lelki távlatokat látnának meg! 
Szinte elképzelhetetlen horizont tárulna fel szemük 
előtt. Ők maguk is megismerhetnék a Lélek dolgait, 
melyek kivételesek, becsesek és képesek arra, hogy 
felnagyítsák a lelket, kitágítsák az elmét, és kimondha-
tatlan örömmel töltsék el a szívet” (lásd Liahóna, 2003. 
máj. 27.).

1 Nefi 16–18
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1 Nefi 17:45
Vizsgáld meg ezt a verset, és határozd meg, 
különböző alkalmakkor hogyan szólhat az Úr.

1 Nefi 18:9. Tánc és ének
•	 Az	1 Nefi	18:9-ből	egyesek	tévesen	arra	következ-
tetnek, hogy az Úr nem helyesli a táncolást vagy az 
éneklést. Nefi kétszer is azt mondja, hogy akkor tettek 
rosszat, amikor táncuk és énekük oda vezetett, hogy 
„nagy durvasággal” beszéltek (1 Nefi 18:9). A durva 
azt jelenti, hogy nyersek, otrombák, illetve közönsé-
gesek voltak. Az Úr megmondta, hogy jónak tartja a 
helyénvaló táncot és éneket (lásd Zsoltárok 149:1–4; 
T&Sz 136:28). Figyeld meg ezekben a szentírásokban, 
hogy tánccal és énekkel is dicsérhetjük az Urat. Sátán 
azonban megrontásra és a Lélek elvesztésére is használ-
hatja a táncot és a zenét. Ezért van az, hogy az egyház 
vezetői óvatosságra intenek minket abban, hogy milyen 
zenét hallgassunk és hogyan táncoljunk. Az Első Elnök-
ség ezt a tanácsot adta:

„Gondosan válasszátok ki a zenét, melyet hallgattok. 
Figyeljetek arra, milyen érzéseitek vannak, miközben 
hallgatjátok. Ne hallgassatok olyan zenét, mely elűzi a 
Lelket, erkölcstelenségre buzdít, dicsőíti az erőszakot, 
[vagy] illetlen és sértő nyelvezete van. […]

A tánc lehet szórakoztató és lehetőséget nyújthat arra, 
hogy új emberekkel ismerkedjetek meg. De ezt is fel 
lehet használni rossz célra. Amikor táncoltok, kerüljétek 
a partneretekkel való teljes testi érintkezést. Kerüljétek 
az olyan testtartásokat vagy mozdulatokat, amelyek 
szexuális viselkedésre ösztönöznek. Olyan táncestekre 
járjatok el, ahol a ruházat, a megjelenés, a fény, valamint 
a zene dallama és szövege hozzájárul egy olyan építő 
jellegű környezethez, ahol jelen lehet az Úr Lelke” (lásd 
A fiatalság erősségéért: Isten iránti kötelességünk teljesí
tése [2002]. 20–21.).

1 Nefi 18:25. Lovak
•	 Egy	ideig	nem	volt	egyetértés	abban,	hogy	voltak-e	
lovak a nyugati féltekén Kolombusz érkezése előtt. Nap-
jaink régészeti felfedezései azonban új fényt vetettek 
erre a témára: „»Amerika majdnem minden szegletében, 
az északi Escholtz-öböltől a déli Patagóniáig, a legújabb 
kőzettani kor rétegeiben bőven találhatók olyan igazi 
lovak ősmaradványai, amelyek alig különböznek a 
mostani kisebb és más alfajhoz tartozó egyedektől. Ezen 
a földrészen azonban nagyrészt kihaltak, és a spanyol 
hódítás idején nem voltak itt lovak, sem vadlovak, sem 
szelídek, ami azért is nagyon figyelemre méltó, mert 
az Európából idehozott lovak, amelyeket szabadon 
eresztettek, gyorsan szaporodtak Dél-Amerika és Texas 
síkságain, és bebizonyosodott, hogy az éghajlat, a 
táplálék, és az egyéb körülmények is nagyon kedve-
zőek számukra. A földrajzi elosztás érdekes, de még 
megoldatlan kérdéseit veti fel az, hogy lófélék korábban 
bőven voltak Amerikában, aztán teljesen eltűntek,  
majd amikor az ember újra elhozta őket, tökéletesen  
meghonosodtak« (New Americanized Encyclopedia,  
Vol. 5, p. 3197.)” ( Joy M. Osborn, The Book of Mormon 
—The Stick of Joseph, 2nd ed. [2001], 164).

5. fejezet
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Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	tulajdonságok	tették	Nefit	olyan	emberré,	

akire számíthatott az Úr?

•	 Miért	erősíti	meg	a	szüleiddel	és	az	Úrral	való	kap-
csolatodat az, ha tanácsot kérsz tőlük?

•	 Miért	veszélyes	figyelmen	kívül	hagyni	vagy	„már	
nem érezni” a Szentlélek késztetéseit?

Javasolt feladatok
•	 Írj	egy	bekezdést	a	Liahóna	céljáról	és	arról,	hogy	mi-

lyen tantételek alapján működik!

•	 Azonosítsd	be	a	következő	utalásokban	fellelhető	
tant vagy tantételt:

1 Nefi 16:28 _____________________________________

_________________________________________________.

1 Nefi 17:13–14 __________________________________

_________________________________________________.

1 Nefi 17:45–46 __________________________________

_________________________________________________.

1 Nefi 18:15–16 __________________________________

_________________________________________________.

•	 Hasonlítsd	össze	Nefi	korábbi	szabadulását	az	1 Nefi	
7:16–18-ban az 1 Nefi 18:11–20-ban találhatóval. Ezu-
tán válaszolj a következő kérdésekre:

 1. Bár Nefi ugyanazon hittel rendelkező, ugyanolyan 
igazlelkű ember maradt, szerinted miért szabadult 
ki azonnal első alkalommal, és a második alkalom-
mal miért szabadult meg csak négy nap után?

 2. Minek kellett megtörténnie az 1 Nefi 18-ban, mie-
lőtt Nefi kiszabadult volna?

1 Nefi 16–18
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1 Nefi 19 –22

6. fejezet

Bevezetés
A rézlemezek tanulmányozásakor Nefi sok próféciával 
találkozott Jézus Krisztus küldetését illetően. Ezek kö-
zött voltak Ésaiás, Zénos, Zénok és Neum írásai. Nefi 
felolvasta népének ezeket a próféciákat. Egy részüket 
a kis lemezekre is feljegyezte, azt remélve, hogy népét 
és jövendőbeli olvasóit meggyőzheti, hogy higgyenek 
a Megváltóban (lásd 1 Nefi 19:18, 23–24   ).

Az 1 Nefi 19–22 tanulmányozása alatt keress bizonyíté-
kokat az Úr gyermekei iránt érzett hatalmas szeretetére! 
Nefi olyan próféciákat jegyzett fel, amelyek megmu-
tatják, hogy a szétszórt Izráel végül visszaállíttatik 
az evangélium teljességéhez és összegyűjtetik. Nefi 
továbbá azt is tanította, hogy bár az utolsó napokban 
hatalmas gonoszság lepi el majd a földet, „az igazlelkű-
eknek… nem kell félniük” (1 Nefi 22:17), mert rajtuk 
lesz az Úr óvó keze. A történelem folyamán az Úr soha 
nem felejtette el népét, és most sem felejti majd el, mert 
keze tenyerére véste őket (lásd 1 Nefi 21:16).

Szövegmagyarázat
1 Nefi 19:1–6. Két lemezköteg
•	 Nefi	azt	írta,	hogy	két	köteg	lemezt	készített	(lásd	
1 Nefi 9). Nefi nagy lemezein népének részletes beszá-
molója volt. Nefi kis lemezei szent vallási feljegyzés vol-
tak. Az 1 Nefi 19:1–6-ban az „első lemezek” és a „másik 
lemezek” kifejezés Nefi nagy lemezeire utal; az „ezek a 
lemezek” kifejezés pedig Nefi kis lemezeire (lásd Mor-
mon szavainak szövegmagyarázatát a 135. oldalon). 
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1 Nefi 19:7–9. A világ semmit nem érő  
dolognak tartja majd
•	 Nefi	feljegyezte,	hogy	Jézus	Krisztust	azért	ütlegelték,	
mert napjainak népe „semmit nem érő dolognak tar-
t[ott]a” Őt. A Szabadító nem volt nekik fontos. Úgy ítél-
ték meg, hogy „nem jó… semmire, [csupán arra] hogy… 
eltapossák az emberek” (Máté 5:13). Neal A. Maxwell 
elder (1926–2004), a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
megjegyezte, hogy a mai emberek gyakran ugyanezt a 
végzetes gondolkodásmódot követik: „Mert szomorú, 
de a modernek közül sokan arra a kérdésre: »Miképen 
vélekedtek ti a Krisztus felől«? (Máté 22:42) így felelné-
nek: »Tulajdonképpen egyáltalán nem gondolunk rá!«” 
(in Conference Report, Oct. 1995, 27; vagy Ensign, Nov. 
1995, 22–23).

•	 Maxwell	elder	egy	másik	alkalommal	azt	tanította,	
hogy függetlenül attól, amit a világ mond, nekünk ki 
kell tartanunk a Szabadítóról való bizonyságunkban: 
„Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója áll az Atya 
tervének középpontjában. Amint azonban azt előre 
látták, sokan »semmit nem érő dolognak« (1 Nefi 19:9), 
vagy csupán »embernek tartják« Jézust (Móziás 3:9). 
De míg mások megtagadják Őt vagy határt szabnak 
Neki, nekünk Jézus az Urunk és Szabadítónk! Mindent 
összevetve, testvéreim, nagyon keveset számít az, hogy 
mit gondolnak rólunk az emberek, azonban az nagyon 
is sokat számít, hogy mi mit gondolunk Őróla. Az sem 
nagyon számít, mit mondanak mások, kik vagyunk; 
az viszont számít, hogy mi mit mondunk, ki Jézus” (in 
Conference Report, Apr. 1984, 27; vagy Ensign, May 
1984, 21).

1 Nefi 19:10–16. Zénok, Neum és Zénos
•	 Nefi	Zénoktól,	Neumtól	és	Zénostól	idézett.	Ezek	az	
emberek az ószövetségi idők prófétái voltak, akiknek 
Jézus Krisztusról szóló részletes próféciáit feljegyezték 
a rézlemezekre; innen tudjuk, hogy Kr. e. 600 előtt éltek. 
Világosan szóltak a Messiás életéről és papsági szolgála-
táról, valamint Izráel házának rendeltetéséről (lásd még 
Hélamán 8:19–20). A Mormon könyve nélkül semmit 
nem tudnánk erről a három prófétáról vagy Krisztusról 
szóló tanúságtételükről.
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1 Nefi 19:11
Bár nem minden világi szerencsétlenség 

 isteni büntetés következménye, itt mi látszik 
az említett természeti csapások céljának?

1 Nefi 19:21–24.    A szentírások 
magunkra vonatkoztatása
•	 Nefi	felolvasta	népének	a	szentírásokat,	és	„minden	
szentírást [magukra vonatkoztatott]” (23. vers   ). Ho-
gyan vonatkoztatjuk magunkra a szentírásokat, „hasz-
nunkra és okulásukra?” (23. vers   ). A következőkhöz 
hasonló kérdések segíthetnek nekünk abban, hogy 
hasznosan vonatkoztassuk életünkre a szentírásokat:

Ma milyen jelentőséggel bír számomra ez a bizonyos 
esemény vagy tantétel? Például: Mire tanít engem 
Lámán és Lemuel lázadása? Nefi engedelmességéből mit 
tanulhatok a hűségről?

Ha ebben a helyzetben lennék, illetve ezzel a kihívással 
vagy kérdéssel szembesülnék, hogyan reagálnék? 
Milyen hiányosságokat vagy erőt fedeznék fel saját 
jellememben? Lehi azon családtagjaihoz hasonlítok, 
akik zúgolódtak a vadonban, vagy olyan vagyok, mint 
Nefi és Sam? Panaszkodom, amikor nehézzé válnak 
a dolgok, vagy a körülményektől függetlenül bízom 
Istenben?

Mit tanulok ebből az eset-
ből Istenről és arról, hogy 
miként bánik a gyermekei-
vel? A szentírásokban sze-
replő férfiak és nők 
életének tanulmányozása-
kor mit tudok meg azokról 

a dolgokról, amelyek tetszők, és azokról, amelyek nem 
tetszők Isten szemében? Miért van benne a szentírások-
ban ez a bizonyos fogalom, tantétel vagy esemény?

1 Nefi 20–21. Bevezetés Ésaiás írásaihoz
•	 Miért	vette	bele	ezen	a	ponton	a	feljegyzéseibe	Nefi	
az Ésaiás 48–49-et (1 Nefi 20–21)? Erre a kérdésre az 
1 Nefi 19:21-ben találunk választ: „És [az Úr] valóban 
minden velük [a jeruzsálemi zsidókkal] kapcsolatos 

dolgot megmutatott a régi prófétáknak [Ésaiásnak is]; és 
sokaknak velünk [az amerikai nefitákkal] kapcsolatos 
dolgokat is megmutatott.”

1 Nefi 20–21. fejezeteinek áttekintése

A prófétáknak (Ésaiásnak is) megmutatták „őket”,  
vagyis a zsidókat.
A prófétáknak (Ésaiásnak is) megmutattak „minket”,  
vagyis a nefitákat.

1 Nefi 20 (Ésaiás 48) „róluk” szól – a jeruzsálemi zsidókról.
1 Nefi 21 (Ésaiás 49) „rólunk” szól – az amerikai nefitákról.

Az Úr megmutatta a zsidókat Ésaiásnak – 1 Nefi 20 
(Ésaiás 48).
Az Úr megmutatta a nefitákat Ésaiásnak – 1 Nefi 21 
(Ésaiás 49).

•	 Miért	vette	bele	feljegyzésébe	Nefi	Ésaiás	más	írásait	
(különös tekintettel a 2 Nefi 12–25-re)?

Nefi ezekkel a szavakkal kezdte első idézetét Ésaiástól: 
„Halljátok a próféta szavait, ti, akik Izráel házának 
maradéka vagytok, egy ág, melyet letörtek; halljátok 
a próféta szavait, melyeket egész Izráel házának írtak, 
és vonatkoztassátok azokat magatokra, hogy nektek is 
lehessen reményetek, úgy, mint fivéreiteknek, akikről 
letörettetek; mert ily módon írt a próféta” (1 Nefi 19:24; 
kiemelés hozzáadva).

Ésaiás írásai tanúbizonyságot tesznek arról, hogy 
egy elbukott világban élő férfiak és nők reményének 
egyetlen igaz forrása Jézus Krisztus. Nefi tehát több száz 
olyan, Ésaiás által írt verset idézett, amely bizonyságot 
tesz a Szabadítóról. Egy tudós megjegyezte, hogy „A 
Mormon könyvében idézett 425 Ésaiás-vers közül 
391 említ valamit Jézus Krisztus tulajdonságairól vagy 
küldetéséről” (Monte S. Nyman, “Great Are the Words of 
Isaiah” [1980], 7).

Nefi azt is felismerte, hogy Ésaiás tanúbizonysága 
hasonlít az övéhez, mivel mindketten látták az Urat. Nefi 
így írt erről:

„És most én, Nefi, többet is leírok Ésaiás szavaiból, mert 
lelkem gyönyörködik az ő szavaiban. Mert szavait né-
pemre fogom vonatkoztatni, és minden gyermekemnek 
el fogom küldeni őket, mivel ő valóban látta Megváltó-
mat, mint ahogy én is láttam.

1 Nefi 19–22
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És fivérem, Jákób is látta őt, ahogy én láttam; elküldöm 
tehát szavaikat gyermekeimnek, hogy bizonyítsam 
nekik, hogy szavaim igazak. Háromnak szava által tehát, 
Isten azt mondta: Megalapítom szavamat. Azonban Isten 
még több tanút is küld, és minden szavát bebizonyítja” 
(2 Nefi 11:2–3).

Ésaiás írásainak legfőbb igazolása magától a Szabadí-
tótól származik. Amikor a nefitákat szolgálta, Jézus ezt 
mondta:

„És most íme, azt mondom nektek, hogy kutatnotok 
kell ezeket a dolgokat. Igen, parancsolatot adok nektek, 
hogy szorgalmasan kutassátok ezeket a dolgokat; mert 
nagyszerűek Ésaiás szavai.

Mert biztosan szólt minden olyan dolgot érintve, mely 
Izráel házából való népemet illeti; tehát szükségképpen 
a nemzsidókhoz is szólnia kell.

És minden dolog, melyet megmondott, volt vagy lesz, 
méghozzá azon szavak szerint, melyeket szólt” (3 Nefi 
23:1–3; kiemelés hozzáadva).

•	 Mi	történt	meg	Ésaiás	életének	ideje	alatt,	és	miért	
van az, hogy próféciái még ma is beteljesedőben 
vannak?

Ésaiás körülbelül Kr. e. 740–701 között prófétált. Életének 
ideje alatt Izráel és Júda királysága egyre inkább gya-
rapodott, viszont bálványimádással küszködött. A nép 
hamislelkűsége lelki gyengeséghez és politikai veszede-
lemhez vezetett. Izráelből és Júdából rövid időn belül a 
hatalmas asszír birodalom alatt kucorgó hűbéri államok 
lettek. Izráel szétszórása tulajdonképpen már Ésaiás 
életének idején elkezdődött, mert Izráel északi királysá-
gából sok izráelitát fogságba hurcoltak az asszírok.

Ésaiás ismételten figyelmeztetett a gonoszság követ-
kezményeire, és megjövendölte azokat a szerencsét-
lenségeket, amelyek ezek eredményeként érik majd 
Izráel házát, beleértve ebbe Izráel szétszórását öröksége 
földjéről, valamint a szövetség áldásainak elvesztését. 
Arról is többször bizonyságot tett, hogy Izráel egyetlen 
reménye csakis a Messiás általi megváltásból érkezhet. 
Ésaiásnak sok próféciája szól a Szabadító földre jövete-
léről, mind az idők delén, mind a millenniumi napon. 
Ezen kívül konkrét részleteket is megnevezett Izráel 
utolsó napi összegyűjtéséről, valamint az evangéliumi 
szövetség visszaállításáról.

•	 Miért	nehéz	megérteni	Ésaiást?

Amikor Nefi részeket válogatott Ésaiástól a feljegy-
zésébe, tudta, hogy sok olvasónak nehéz lesz majd 
megérteni azokat. Az emberek közül sokan még Nefi 
napjaiban sem tudták felfogni ezek jelentését. E nehéz-
ségnek három konkrét okát nevezte meg:

 1. Nem ismerték „a zsidók közötti prófétálás módját” 
(2 Nefi 25:1).

 2. Nem töltötte el őket „a prófétálás lelke” (4. vers).
 3. Nem „a zsidók dolgainak módján” tanították őket 

(5. vers).

A Nefi által megnevezett okokon túl a mai olvasók más 
nehézségekkel is szembesülnek:

 1. Ésaiás írásainak nagy része költőien fogalmaz. Az 
eredeti nyelven megfogalmazott költői nyelvezet 
szépsége és mélysége nem fordítható le egykönnyen 
más nyelvekre.

 2. Ésaiás próféciáiból sok kettős természetű. Eb-
ből adódóan a próféciák a történelem különböző 
időszakaiban más-más körülmények között is 
beteljesedhetnek.

 3. Ésaiás rendkívül szerteágazó szimbolizmust használt. 
Az általa megnevezett tárgyak és események az ő 
idejéhez kapcsolódnak, és nekünk ma nehéz érte-
nünk ezeket.

Összefoglalva: éppen úgy, ahogyan Jézus pédázatokon 
keresztül tanított mély igazságokat, melyek elrejtették a 
jelentést a megértésükre felkészületlenek elől, Ésaiás is 
oly módon beszélt, amely a felszínes figyelemnél többet 
igényelt hallgatóitól.

•	 Mi	segíthet	az	olvasóknak	Ésaiás	szavainak	
megértésében?

Három alapelv segít azoknak, akik meg szeretnék érteni 
Ésaiás írásait:

 1. Más szentírások tanulmányozása. A szentírások ma-
guk is sokszor bepillantást adnak Ésaiás írásainak 
jelentésébe. A Bibliaszótár azt írja: „A mai olvasó 
számára a Mormon könyve és a Tan és a szövetségek 
mutat leginkább utat és ad írásos szövegmagyará-
zatot Ésaiás megértéséhez” (“Isaiah,” 707). Amellett, 
hogy ezek a szentírások értelmeznek egyes Ésaiás-
részeket, olyan tanokat és próféciákat tartalmaznak, 
amelyek rávilágítanak Ésaiás szavaira. Ezek a mai 
szentírások olyan részletekkel szolgálnak, amelyek 
a Bibliában nem ennyire nyilvánvalók.
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 2. A prófétálás lelkére való törekvés. Nefi szavai szerint 
akiket Ésaiás napjaiban nem töltött el „a prófétálás 
lelke” (2 Nefi 25:4), azok 
nem tudták megérteni 
írásainak jelentését. 
Ugyanez ma is igaz. Aki 
komolyan tanulmá-
nyozza Ésaiást, annak a 
Szentlélek által kapott 
kinyilatkoztatásra kell 
törekednie, hogy az 
megvilágosítsa az elmé-
jét, és segítsen neki 
ugyanazon Lélek által 
olvasni a szavakat, amely 
szerint azok írattak – Jézus Krisztus tanúbizonysága 
szerint (lásd Jelenések 19:10).

 3. Szorgalmas tanulás. Bruce R. McConkie elder (1915–
1985), a Tizenkét Apostol Kvórumából, arra biztatta 
az utolsó napi szenteket, hogy szenteljék magukat 
Ésaiás komoly tanulmányozásának: „Olvassatok, 
elmélkedjetek és imádkozzatok – versről versre, gon-
dolatról gondolatra, szakaszról szakaszra, fejezetről 
fejezetre! Ahogyan azt maga Ésaiás kérdezi: »Kit tanít 
tudományra? A tanítást kivel érteti meg?« A válasza 
pedig: »A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől 
elválasztottakkal-é? Mivel parancsra új parancs, pa-
rancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új 
szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi« (Ésaiás 28:9–10)” 
(“Ten Keys to Understanding Isaiah,” Ensign, Oct. 
1973, 83).

1 Nefi 20:1–2. „A szent városból 
valónak nevezik magukat”
•	 Az	1 Nefi	20:1–2-ben	Ésaiás	próféta	megfeddi	Izráel	
házát, mert azt állítják, hogy az Urat követik, de nem 
tartják be a parancsolatait. Úgy érezték, hogy mivel ők 
Isten szövetséges népe és Jeruzsálem szent városában 
laknak, Ő mindig meg fogja védeni őket. Ésaiás tanítása 
szerint nem az a fontos, hogy hol él az ember, hanem 
az, hogy hogyan él (lásd 18–22. vers).

1 Nefi 20:10. „A megpróbáltatás kemencéje”
•	 A	forróság	finomítja	a	fémet	és	eltávolítja	a	tisztá-
talanságot. Dallin H. Oaks elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából, megfigyelte, hogy a megpróbáltatás is ha-
sonlóképp finomíthat és tehet tisztábbá mindannyiun-
kat: „Legtöbben valamilyen mértékben megtapasztaljuk 
azt, amit a szentírások »a megpróbáltatás kemencéjének« 
neveznek (Ésaiás 48:10; 1 Nefi 20:10). Egyesek teljesen 
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elmerülnek egy hátrányos helyzetű családtag szolgálatá-
ban. Mások elszenvedik egy szerettük halálát, vagy egy 
igazlelkű cél, mint a házasság vagy a gyermekszülés, 
elvesztését, illetve későbbre tolódását. Megint mások 
személyes fogyatékosságokkal küszködnek, vagy a 
visszautasítás, az alkalmatlanság, illetve a levertség 
érzéseivel. Egy szerető Mennyei Atya igazságossága és 
irgalma által a nemesedés és a megszentelődés, melyet 
ezek a tapasztalatok tesznek lehetővé, segíthetnek 
nekünk azzá válni, akinek Isten látni szeretne minket” 
(lásd Liahóna, 2001. jan. 42.).

•	 Robert D.	Hales	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, leírta személyes megszentelődését, melyet három 
nagy műtétet követően tapasztalt meg:

„Az elmúlt két év során az Úrra vártam, hogy a halandó-
ságról szóló leckéket tanítson nekem a fizikai fájdalom, 
a lelki kín és az elmélkedés időszakaiban. Megtanultam, 
hogy az állandó, intenzív fájdalom nagy megszentelő és 
megtisztító hatással bír, mely alázatossá tesz minket, és 
közelebb visz Isten Lelkéhez. Ha figyelünk és engedel-
meskedünk, akkor az Ő Lelke irányít minket, és minden-
napi tevékenységeink során az Ő akaratát tesszük.

Voltak olyan időszakok, amikor feltettem imáimban 
néhány konkrét kérdést, például: »Mit szeretnél, mit 
tanuljak ezekből a tapasztalatokból?«

Amint életem e kritikus időszakában a szentírásokat 
tanulmányoztam, a fátyol elvékonyodott, és válaszokat 
kaptam azon emberek életéből, akik sokkal nagyobb 
megpróbáltatásokat éltek át.

»Fiam, békesség lelkednek; gyötrelmed és sanyargattatá-
said csak egy rövid pillanatnyiak;

És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasz-
talni téged a magasban« (T&Sz 121:7–8).

A depresszió sötét perceit gyorsan elűzte az evangélium 
világossága, amint a Lélek békét és vigaszt hozott, an-
nak bizonyságával együtt, hogy minden rendben lesz.

Néhány alkalommal elmondtam az Úrnak, hogy már 
bizonyára megtanultam a szükséges leckéket, és nincs 
szükség arra, hogy még több szenvedésen menjek 
keresztül. Az ilyen esdeklések hatástalannak tűntek, 
mert világossá vált számomra az, hogy a próbatétel e 
megtisztító folyamatát az Úr idejében és az Úr módján 
kell kibírni” (Liahóna, 2001. jan. 6.).

1 Nefi 19–22
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1 Nefi 20:14, 20. Babilónia
•	 Más	ősi	birodalmakhoz	hasonlóan	Babilónia	gaz-
dagságra és dicsőségre emelkedését is erkölcsi romlás, 
gonoszság és becstelenség kísérte. Babilónia oly 
mértékben romlott lett, hogy neve a világiasság, a lelki 
gonoszság és Sátán királyságának jelképévé vált.

Isten elrendelte, hogy a médeknek teljes mértékben el 
kell pusztítani Babilóniát annak gonoszságában (lásd 
Ésaiás 13:17–22). A Nagy Kürosz uralkodása alatt a 
médek és a perzsák szövetséges seregei vízzáró gátat 
építettek a hatalmas Eufrátesz folyón, majd medrén 
átkelve Babilon falaihoz értek, ahol Kr. e. 538 körül be-
vették a várost és megdöntötték a birodalmat. Amikor 
Ésaiás Babilóniáról beszél, a valós birodalmat éppúgy 
érti ez alatt, mint a lelki Babilont. Ésaiás előre látta 
napjai Babilóniájának szemléletes pusztulását népé-
nek hatalmas gonoszsága miatt. A Babilónia kifejezést 
próféciáiban ezért az utolsó napok lelki közegének és 
annak az ítéletnek az ábrázolására használta, amely 
Jézus Krisztus második eljövetelekor éri majd a világot 
(lásd T&Sz 1:16).

A Tan és a szövetségek világosabbá teszi Ésaiás intését: 
„menjetek ki Babilóniából” (1 Nefi 20:20). Akik „az Úr 
edényeit” hordozzák, azoknak tisztáknak kell lenniük, 
és maguk mögött kell hagyniuk a „lelki Babilon” go-
noszságát (T&Sz 38:42; 133:5, 14).

1 Nefi 21:13–16. Meg tud-e feledkezni  
a nő gyermekéről?
•	 Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából, kifejtette, hogy a Szabadító számára még 
inkább lehetetlen elfeledkezni rólunk, mint a nőnek 
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elfeledkezni a csecsemőről: „Ez a költői rész újra 
Krisztus szabadító szerepkörére emlékeztet minket, 
arra, hogy Ő Sion gyermekeinek védelmező, megváltó 
szülője. Megvigasztalja népét és irgalmat mutat, amikor 
sanyargatva vannak, ahogyan azt minden szerető apa 
és anya megtenné gyermeke iránt, azonban – amint 
arra Nefi Ésaiáson keresztül figyelmeztet minket – 
sokkal mélyebben teszi ezt, mint amennyire arra 
bármely halandó apa vagy anya képes lenne. Míg az 
anya elfelejtheti csecsemőjét (bár ezt minden szülő 
lehetetlennek gondolja), Krisztus nem fogja elfelejtetni 
a gyermekeket, akiket megváltott, vagy a szövetséget, 
amelyet Sion szabadítására kötött velük. Ezen őrzés 
és szövetség fájdalmas emlékeztetője a rómaiak által 
keze fejébe vert szögek helye, jel az Óvilágban a tanít-
ványainak, az Újvilágban a nefiták gyülekezetének, és 
nekünk az utolsó napi Sionban pedig arra, hogy Ő a 
világ Szabadítója, akit barátainak házában megsebez-
tek” (Christ and the New Covenant [1997], 84).

1 Nefi 21:23. Dajkáló atyák és anyák
•	 Nefi	elmagyarázta,	hogy	az	Úr	felnevel	egy	nemzsidó	
nemzetet, hogy az dajkálja a szétszórt Izráelt (lásd 
1 Nefi 22:6–9). E prófécia beteljesedésének részeként 
az evangélium visszaállítására az Amerikai Egyesült 
Államokban, egy nemzsidó nemzetben került sor (lásd 
T&Sz 109:60). Az evangélium az Úr zászlója a népnek 
(lásd 1 Nefi 21:22), amely visszaállítja az emberek gyer-
mekeihez az új és örök szövetséget (lásd T&Sz 66:2) 
és táplálékot ad a világban szétszórt, lelkileg kiéhezett 
Izráelnek (lásd Ámós 8:11–13). Az evangélium visszaállí-
tásának analógiájaként a „kövér dolgok lakomája” eljut a 
világba, hogy lelki egészségük visszaállítására táplálékot 
adjon nekik (lásd T&Sz 58:6–11).

1 Nefi 22:4. „A tenger szigetei”
•	 Egy	tudós	így	magyarázta	a	„tenger	szigetei”	kifejezés	
jelentését: „Nefi nemcsak Izráel háza további maradé-
kainak tartózkodási helyeként utal a tenger szigeteire, 
hanem azt is jelzi, hogy ő és népe »a tenger egyik 
szigetén« lakik, amikor nyilvánvalóan arra a nagy földre 
utal, amelyet ma amerikai földrészként ismerünk (2 Nefi 
10:20–21)” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 121).
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•	 További	információkért	Izráel	szétszórását	illetően	
lásd: „Izráel szétszórásának rövid története” a függelék-
ben (423. oldal).

1 Nefi 22:6–9. „Hatalmas nemzet” és  
„csodálatos munka”
•	 A	kijelentés,	mely	szerint	„az	Úristen	egy	hatalmas	
nemzetet támaszt a nemzsidók között” (1 Nefi 22:7) az 
Amerikai Egyesült Államokra utal 1776-ban. Az Egyesült 
Államok alkotmányának első módosításában benne volt 
a vallásszabadság biztosítása. A módosításokat 1791. 
december 15-én hagyták jóvá. A modern világban elő-
ször az Egyesült Államok alkotmányában vert gyökeret 
a vallásszabadság.

•	 Az	1 Nefi	22:8-ban	Nefi	„csodálatos	munka”	elvégzé-
sére utal a nemzsidók között az utolsó napokban. Ez a 
nagyszerű munka magában foglalja Jézus Krisztus evan-
géliumának és az ahhoz szükséges papsági kulcsoknak 
a visszaállítását, hogy Isten szövetségei „a föld minden 
nemzetség[éhez]” eljussanak (9. vers).

A 7. vers eseményeinek meg kellett előznie a 8. vers 
eseményeit. A világ jellemzően olyan országokkal volt 
tele, ahol az állami vallást rákényszerítették az embe-
rekre. Az evangélium visszaállításához olyan országra 
volt szükség, amely a vallásszabadságot jogilag is elis-
meri és gyakorolja is. Joseph Smith 1805 decemberében 
született, mindössze 14 évvel az alkotmány módosításai-
nak elfogadása után.

1 Nefi 22:6–12. Izráel összegyűjtése
•	 További	információkért	Izráel	összegyűjtését	illetően	
lásd: „Izráel összegyűjtése” a függelékben (424. oldal).

1 Nefi 22:10–12. „Felfedje karját”
•	 Nefi	említette,	hogy	Isten	„minden	nemzet	szeme	
előtt [felfedi a] karját” (1 Nefi 22:11). Ésaiás is hasonló 
kifejezést használt (Ésaiás 52:10). A kar a hatalom 
jelképe. A metafora, mely szerint Isten „felfedi karját”, 
azt jelenti, hogy Isten az egész világnak megmutatja 
hatalmát.

1 Nefi 22:13–17
Mi az egyik oka annak, hogy Sátán 

 seregei nem győzedelmeskednek  Isten 
népe felett? Még mi akadályozza majd 

meg az igazlelkűek legyőzését?

1 Nefi 22:17, 22. „Az igazlelkűeknek 
nem kell félniük”
•	 Noha	Nefi	feljegyezte,	hogy	„az	igazlelkűeknek	nem	
kell félniük” (1 Nefi 22:17, 22), mert az utolsó napok 
viszontagságai során felettük lesz az Úr óvó keze, a 
gonoszok számára nincs ígéret arra, hogy védve lesznek 
ezektől az eseményektől. Bruce R. McConkie elder ezt 
tanította: „Nem állítjuk, hogy a szentek mindegyike 
megmenekül a pusztítás eljövendő napjától. Azt viszont 
állítjuk, hogy csak azok számára él a biztonság ígérete, 
akik szeretik az Urat és igyekeznek megtenni mindazt, 
amit parancsol” (Ensign, May 1979, 93).

1 Nefi 22:24. „Az istálló borjai”
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	azt	tanította,	
hogy a millennium idején felnövő gyermekek „az istálló 
borjaiként nőnek fel az igazlelkűségre, vagyis bűn, 
illetve a ma oly általános kísértések nélkül” (The Way to 
Perfection [1970], 299).

•	 Gondold	át,	milyen	különbségek	vannak	a	legelőn	
vagy a hegyekben, illetve az istállóban nevelt borjú 
között! A legelőn a borjú ki van téve a természet erői-
nek: zord időjárásnak, ragadozóknak és annak, hogy 
időnként kevés az étel vagy a víz. Az istállóban nevelt 
borjú azonban védve van a rossz időtől és a ragadozó 
állatoktól. Ezenkívül rendszeresen kap ételt és vizet. 
Nefi azt tanította, hogy „gyorsan eljön az idő, amikor 
elő kell vezetni az igazlelkűeket, mint az istálló borjait” 
(1 Nefi 22:24).

Valaki ezt fűzte hozzá ehhez: „Akik a második eljövetel 
ítélete után megmaradnak, úgy nevelhetik majd fel 
gyermekeiket, akár az istálló borjait. A borjú védve van 
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az elemektől, és szabályozott a környezete (Malakiás 
4:2; 1 Nefi 22:24). A millennium gyermekei hasonlókép-
pen »bűn nélkül nőnek fel, mígnem megszabadulnak« 
(T&Sz 45:58). Eltávolíttatik a telesztiális összetevő, és 
Sátán megkötöztetik ( Jelenések 20:1–3; 1 Nefi 22:26; 
T&Sz 101:28), és szabályozottabb lesz a környezet” 
(Monte S. Nyman and Farres H. Nyman, The Words of 
the Twelve Prophets: Messages to the Latterday Saints 
[1990], 145).

1 Nefi 22:26. Hogyan kötöztetik meg Sátán?
•	 Nefi	nagyon	világosan	meghatározta	a	szentírások-
ban, hogy miként kötöztetik meg Sátán a millennium 
idején. Bruce R. McConkie elder a következő magyará-
zatot fűzte ehhez a fontos vershez:

„Mit jelent Sátán megkötözése? Hogyan kötöztetik meg? 
A kinyilatkoztatásunk azt mondja: »És azon a napon 
Sátánnak senki megkísértésére nem lesz hatalma« (T&Sz 
101:28). Ez azt jelenti vajon, hogy hatalom vétetik vissza 
Sátántól, és már nem csábíthatja gonosz dolgok megté-
telére az embereket? Avagy azt jelenti, hogy az emberek 
már nem adják át magukat a csábításainak, mert annyira 
az igazlelkűségen csüng a szívük, hogy nem hajlandók 
otthagyni azt, ami jó, és őt követni, aki gonosz? Nyil-
vánvalóan a másodikról van szó. Sátán a mennyben, 
Isten színe előtt sem lett megkötözve, olyan értelemben, 
hogy megtagadták volna tőle annak jogát és hatalmát, 
hogy hamis tant prédikáljon és elhívja az embereket 
attól az Istentől, akinek a gyermekei; nem, ebben az 
értelemben a mennyben sem lehetett megkötözni, mert 
neki is biztosítani kellett az önrendelkezését.

Akkor hát hogyan kötöztetik meg Sátán a millennium 
alatt? A nép igazlelkűsége által” (The Millennial Messiah 
[1982], 668).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Az	1 Nefi	19:18-ban	Nefi	azt	mondta,	azért	ír,	hogy	

meggyőzhesse népét, „hogy emlékezzenek az Úrra, 
Megváltójukra”. Hogyan segíthet neked a szentírások 
személyes tanulmányozása során az, ha észben tar-
tod, miért írt Nefi?

•	 Gondolkodj	el	az	1 Nefi	21:16	kifejezésén,	mely	sze-
rint a Szabadító az Ő kezének tenyerére vésett téged. 
Miként biztosíthat ez téged arról, hogy az Úr mindig 
emlékezni fog rád?

Javasolt feladatok
•	 Nefi	Zénok,	Neum	és	Zénos	szavait	idézte	(lásd	

1 Nefi 19:10). Ezek a próféták ószövetségi időkben 
éltek, azonban próféciáik nincsenek benne a Bibliá-
ban. A szentírások tárgymutatójának vagy a szentírás-
kalauznak a használatával sorolj fel jó néhány másik 
olyan próféciát, amely Zénoktól vagy Zénostól szár-
mazik. Milyen konkrét fontossággal bírtak próféciáik 
a nefiták számára? (Lásd 3 Nefi 10:16.) Neked miért 
fontosak?

•	 Válaszold	meg	az	1 Nefi	19:21–24	szövegmagyaráza-
tának bekezdéseiben található első kérdéseket    
(43. oldal).

•	 Az	idők	delén	Jézust	„semmibe	vették”	(1 Nefi	
19:7, 9). Határozd meg annak módjait, miként veszi 
Jézust	még	mindig	semmibe	a	világ.	Írj	egy	bekez-
dést, amelyben felvázolod, te hogyan szállhatsz 
szembe ezekkel a világi hatásokkal, és fejlesztheted 
ki saját bizonyságodat a Szabadítóról.
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2 Nefi 1–3

7. fejezet

Bevezetés
Lehi gyermekeinek adott utolsó tanácsának szavai 
egyszerre gyengédek és mélyre hatóak. Fiának, Jákób-
nak világosan és hatékonyan tanította, milyen kapcsolat 
van a teremtés, a bukás, valamint Jézus Krisztus en-
gesztelése között. József fiának prófétai kijelentést tett 
Józsefről, Izráel fiáról, belefoglalva tanúbizonyságát az 
evangélium visszaállításáról utolsó napi névrokona, ifj. 
Joseph Smith által. A szabadulás tervének részleteit és 
az evangélium utolsó napokban történő visszaállítására 
vonatkozó próféciák beteljesedését tanulmányozva 
egyre erősebb lesz a bizonyságod Isten szeretetéről és 
arról, hogy gondoskodik az Ő gyermekeiről.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 1:5–11. „Szabad föld”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	bizonyságot	tett	
arról, hogy Amerika az evangélium visszaállítására el-
választott szabad föld: „Mennyei Atyánk az evangélium 
visszaállításához elvezető, ahhoz szükséges nagyszerű 
felvezetésként tervezte meg az alapító atyák előtérbe 
kerülését és kormányzatuk formáját. Idézzétek fel, mit 
mondott Szabadítónk, Jézus Krisztus, közel kétezer 
évvel ezelőtt, amikor ellátogatott erre a megígért földre: 
»Mert az Atya bölcsessége szerint való, hogy leteleped-
jenek ezen a földön, és az Atya hatalma által szabad 
emberekként telepedjenek meg itt, hogy ezek a dolgok 
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[előkerülhessenek]« (3 Nefi 21:4). Amerika, a szabadság 
földje lett kijelölve az Úr visszaállított egyháza működé-
sének utolsó napi bázisaként” (in Conference Report, 
Oct. 1987, 3; vagy Ensign, Nov. 1987, 4).

•	 Eduardo	Ayala	elder	a	Hetvenektől	kifejtette,	hogy	az	
evangélium áldásai mára mindenhol elérhetők, ahol hű 
egyháztagok laknak: „A világ haladásának köszönhe-
tően mindig is változóban van a népek és a nemzetek 
helyzete; azonban sok olyan helyen, ahol egyháztagok 
élnek, legyen az fagyos bérceken, meleg völgyekben, 
folyók partján vagy a sivatagban, mindig is lesznek 
olyan emberek, akik ezen alapvető tantételek szerint él-
nek, és ezzel megáldják a többi embert” (in Conference 
Report, Apr. 1995, 39; vagy Ensign, May 1995, 30).

2 Nefi 1:10–11
Milyen körülmények között engedi 

meg majd az Úr, hogy Lehi  gyermekeit 
 szétszórják és lesújtsanak rájuk?

2 Nefi 1:13–23. Ébredjetek „a pokol álmából”
•	 Az	Úr	parancsolatai	iránti	engedetlenség	lehetővé	
teszi Sátánnak, hogy megtévesszen minket, mi pedig 
megfeledkezünk a világosságról és igazságról, amit 
korábban megismertünk. Henry B. Eyring elnök, az Első 
Elnökségből, így írta le ezt a veszélyes helyzetet: „Úgy 
tűnik, az Isten iránti engedetlenség egyik hatásaként 
éppen elegendő lelki érzéstelenítő termelődik ahhoz, 
hogy blokkolja az Istenhez rögzítő kötelék elvágá-
sának érzetét. Nem csak az igazságról való bizonyság 
mosódik ki szépen lassan, hanem még annak emléke 
is káprázatnak tűnik, hogy milyen volt a világosságban” 
(“A Life Founded in Light and Truth,” Brigham Young 
University 2000–2001 Speeches [2001], 81).

2 Nefi 1:22. Örök pusztulás
•	 A	2 Nefi	1:22.	verse	nem	azt	jelenti,	hogy	a	gonoszok	
lelke és teste megsemmisül. Lelkünk örökkévaló ter-
mészetű, és minden ember fel fog támadni fizikailag, 
aki megszületett a földre (lásd Alma 11:43–44). Joseph 
Fielding Smith elnök (1876–1972) kifejtette, mit jelent a 
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lélek pusztulása abban az értelemben, ahogyan azt Nefi 
használta:

„A pusztulás nem jelent megsemmisülést. Mivel az Úr 
kinyilatkoztatásai megtanítják nekünk, mi tudjuk, hogy 
a lélek nem semmisíthető meg.

Minden olyan léleknek, aki megszületik erre a világra, 
része lesz a feltámadásban és a halhatatlanságban, és 
örökké megmarad. A pusztulás tehát így nem jelent 
megsemmisülést. Amikor az Úr azt mondja, hogy 
elpusztulnak, azt érti ez alatt, hogy száműzetnek a színe 
elől, hogy ki lesznek zárva onnan, ahol világosság van 
és igazság, és nem lesz meg az a kiváltságuk, hogy 
elnyerjék ezt a felmagasztosulást; ez pedig pusztulás” 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 2:227–28). A gonoszság elpuszítja a 
dicsőség magasabb fokán való feltámadás lehetőségét 
(lásd T&Sz 88:30–31).

2 Nefi 2:2. A megpróbáltatások 
javunkra szentelése
•	 A	2 Nefi	2:2-ben	Lehi	azt	mondta,	hogy	javunkra	
válhatnak az általunk kiállt próbatételek (lásd még T&Sz 
98:3). Dallin H. Oaks elder, a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából, kifejtette, hogyan teszi lehetővé számunkra a 
hálaérzés azt, hogy nehézségeinket földi céljaink össze-
függéseiben szemléljük: „Mikor mindenért hálát adunk, 
akkor észrevesszük, hogy a nehézségek és csapások az 
élet céljának részét képezik. Azért küldettünk ide, hogy 
megpróbáltassunk. Minden dologban kell, hogy legyen 
ellentét. Ezen ellentétek és kihívások által tanulunk és 
fejlődünk, valamint azáltal, hogy másoknak is ezt tanít-
juk” (Liahóna, 2003. máj. 97.).

•	 Richard G.	Scott	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, elmagyarázta, hogy Isten azzal a szándékkal ad 
nekünk kihívásokat, hogy segítse a lelki növekedésün-
ket: „Amikor úgy tűnik, hogy minden jól megy, gyakran 
pont akkor érkeznek tucatjával és egymás hegyén-hátán 
a kihívások. Ha ezek a próbatételek nem engedetlensé-
getekből következnek, akkor azt bizonyítják, hogy az Úr 
szerint készen álltok a további fejlődésre (lásd Példabe-
szédek 3:11–12). Olyan tapasztalatokat ad tehát nektek, 
amelyek fejlődést, megértést és könyörületességet 
hoznak, ami aztán örök javatokra csiszol benneteket. 
Igen sok nyújtásra van szükség ahhoz, hogy onnan, 

ahol most vagytok, elvigyen oda, ahol látni szeretne, 
és ez általában kényelmetlenséggel és fájdalommal jár” 
(in Conference Report, Oct. 1995, 18; vagy Ensign, Nov. 
1995, 16–17).

2 Nefi 2:4. „A szabadítás fizetség nélküli”
•	 A	szabadítás	„mind	a	fizikai,	mind	a	lelki	haláltól	
történő megszabadulás. Isten kegyelméből, Jézus 
Krisztus halála és feltámadása által minden ember meg 
fog szabadulni a fizikai haláltól. Emellett, szintén Isten 
kegyelméből, Jézus Krisztusba vetett hit által minden 
egyes személy megszabadulhat a lelki haláltól. Ez a hit 
az életben az evangélium törvényei és szertartásai iránti 
engedelmességben, valamint a Krisztusnak nyújtott 
szolgálatban nyilvánul meg” (Kalauz a szentírásokhoz: 
Szabadítás, szabadulás.).

•	 Jézus	Krisztus	engesztelése	által	a	szabadulás	terve	
mindenki számára fizetség nélkül elérhető. Ez nem 
jelenti azt, hogy minden férfi és nő ugyanazt a jutalmat 
fogja kapni. Alma bizonysága szerint: „aki jönni akar, 
az jöhet és szabadon vehet az élet vizéből”. Azonban 
ezt a figyelmeztetést is hozzáfűzte: „Aki nem akar 
jönni, az nincs rákényszerítve, hogy jöjjön; de az utolsó 
napon az tettei szerint állíttatik vissza hozzá” (Alma 
42:27). A szabadulás abban az értelemben fizetség nél-
küli, hogy Isten kegyelme teszi lehetővé, Krisztus en-
gesztelése által mindazoknak, akik hajlandók elfogadni. 
Nem fizetség nélküli azonban abban az értelemben, 
hogy elnyerése függ attól, amiben hiszünk, és ahogyan 
döntéseink szerint az életünket éljük.

2 Nefi 2:6–30.    A teremtés, a bukás  
és az engesztelés
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, a következő meglátásokkal 
szolgált a teremtés, a bukás és az engesztelés közötti 
kapcsolatrendszerről: „A szó valódi és teljes értelmében, 
ahogyan arra a szabaduláshoz szükség van, nem hihe-
tünk úgy Krisztusban és az Ő engesztelő áldozatában, 
hogy ne hinnénk a bukás igaz tanában és ne fogadnánk 
el azt. Ha nem lett volna bukás, akkor nem lett volna 
szükség Megváltóra vagy Szabadítóra. És nem hihetünk 
úgy a bukásban, amelyből halhatatlanság és örök élet 
ered, hogy ne hinnénk egyidejűleg a teremtés igaz 
tanában és ne fogadnánk el azt. Ha nem került volna 
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sor minden dolog megalkotására, halál nélküli és 
halhatatlan állapotban, akkor nem lehetett volna bukás, 
majd engesztelés és szabadulás. Az Atya örök tervében 
szükség volt a teremtésre, a bukásra és az engesztelésre, 
és ez a három dolog szorosan egybefonódik” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 82).

•	 Más	alkalommal	azt	magyarázta	el	Bruce R.	McConkie	
elder:

„Az egész örökkévalóságban eddig bekövetkezett vagy 
ezután bekövetkező legfontosabb események… a 
teremtés, a bukás és az engesztelés.

Mielőtt akár elkezdhetnénk megérteni minden dolog 
földi teremtését, tudnunk kell, hogyan és milyen érte-
lemben fonódik elválaszthatatlanul egybe ez a három 
örök igazság – a teremtés, a bukás és az engesztelés –, 
és alkotja a szabadulás tervét. […] Egyikük sem áll meg 
önmagában, mindegyik kapcsolódik a másik kettőhöz, 
és összességük ismerete nélkül egyikükről sem tudhat-
nánk az igazságot. […]

Ne felejtsük el azonban, hogy az engesztelés a bukás 
miatt jött el. Krisztus fizette meg az árat Ádám vétkéért. 
Ha nem lett volna bukás, akkor nem lenne engesztelés, 
valamint annak következményeként halhatatlanság és 
örök	élet.	Így	hát	amilyen	biztosan	az	engesztelés	miatt	
érkezik el a szabadulás, éppen úgy a bukás miatt is” 
(“Christ and the Creation,” Ensign, June 1982, 9).

2 Nefi 2:5–6. „A törvény által egyetlen  
test sincs igazolva”
•	 Igazolva	lenni	azt	jelenti:	„Felmentetni	a	bűnért	járó	
büntetés alól, és ártatlannak minősíttetni. A Szabadító 
kegyelme igazol, az őbelé vetett hit által. Ezt a hitet 

bűnbánat, valamint az evangélium törvényei és szer-
tartásai iránti engedelmesség mutatja ki. Jézus Krisztus 
engesztelése lehetővé teszi az emberiség számára a 
bűnbánatot, valamint azt, hogy igazolva legyenek és 
felmentsék őket azon büntetés alól, amit egyébként 
megkapnának” (Kalauz a szentírásokhoz: Igazol, 
megigazulás.).

Dallin H. Oaks elder útmutatása szerint a Mormon 
könyve azt tanítja, hogy „a szabaduláshoz nem csupán a 
parancsolatok betartására van szükség. »A törvény által 
egyetlen test sincs igazolva« (2 Nefi 2:5). Még azok is 
haszontalan szolgák, akik teljes lelkükkel szolgálják Is-
tent (lásd Móziás 2:21). Az ember nem tudja megfizetni 
a saját szabadulását.

A Mormon könyve azt tanítja: »mivel elbukott az ember, 
azért magától semmit sem érdemelhet ki« (Alma 22:14). 
»Semmi olyan nem teszi meg engesztelésként a világ 
bűneiért, ami nem végtelen« (Alma 34:12; lásd még 
2 Nefi 9:7; Alma 34:8–16). »A megváltás tehát a Szent 
Messiásban és ő általa jön el; ...áldozatként felajánlja 
magát a bűnért, hogy beteljesítse a törvényt« (2 Nefi 
2:6–7). Ezért hát »Krisztusról prédikálunk…, hogy 
gyermekeink tudhassák, milyen forráshoz forduljanak 
bűneik bocsánatáért« (2 Nefi 25:26)” (in Conference 
Report, Oct. 1988, 78; vagy Ensign, Nov. 1988, 67).

2 Nefi 2:8. „A Szent Messiás érdemei, 
és irgalma és kegyelme”
•	 A	Hetvenek	Kvórumához	történő	elhívása	előtt	
Bruce C. Hafen elder kifejtette, hogy az engesztelés 
nem csupán Isten arra vonatkozó módszere, amellyel 
helyrehozza a rosszat és kielégíti az igazságosság 
követelményeit. Az engesztelés olyan rehabitáló, 
csodálatos erő, amely segít nekünk megváltoztatni 
azt, akik vagyunk: „Valamikor kérdéses volt számomra 
az, hogy akik nem hajlandók bűnbánatot tartani, 
de aztán kielégítik az igazságosság törvényét azzal, 
hogy megfizetnek a saját bűneikért, vajon érdemesek 
lesznek-e a celesztiális királyságba való belépésre. A 
válasz: nem. A celesztiális élet belépési követelményei 
egyszerűen magasabbak az igazságosság törvényének 
puszta kielégítésénél. Ezen okból ha megfizetünk a 
saját bűneinkért, az nem hozza ugyanazt a gyümölcsöt, 
mint ha megbánjuk a bűneinket. Az igazságosság 
az egyensúly és a rend törvénye, és ki kell elégíteni, 
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vagy saját fizetségünkkel, vagy az övével. Ha viszont 
visszautasítjuk a Szabadító hívását, hogy engedjük 
neki bűneink viselését, majd saját magunk elégítjük ki 
az igazságosságot, akkor még nem tapasztaljuk meg 
azt a teljes rehabilitációt, amelyet együtt hozhat létre 
az isteni segítségnyújtás és az őszinte bűnbánat. E két 
erő összhatásának van elég ereje szívünk és életünk 
maradandó megváltoztatásához, amely felkészít minket 
a celesztiális életre” (The Broken Heart: Applying the 
Atonement to Life’s Experiences [1989], 7–8).

•	 Richard G.	Scott	elder	megosztotta	velünk,	milyen	ér-
zései vannak Krisztus adósságainkat kifizető irgalmáról: 
„Jézus Krisztus olyan értékekkel rendelkezett, melyekkel 
Mennyei Atyánk más gyermeke nem rendelkezhetett. 
Isten volt, Jehova, már betlehemi megszületése előtt 
is. Atyja nem csak lélektestet adott neki, de Jézus az 
Ő Egyszülött Fia volt a testben. Mesterünk tökéletes, 
bűntelen életet élt, ezért semmit nem követelhetett 
tőle az igazságosság. Tökéletes volt és ma is az min-
den tulajdonságában, beleértve ebbe a szeretetet, a 
környörületességet, a türelmet, az engedelmességet, 
a megbocsátást és az alázatot. Irgalma megfizeti adós-
ságunkat az igazságosságnak, ha bűnbánatot tartunk és 
engedelmeskedünk neki” (in Conference Report, Apr. 
1997, 77–78; vagy Ensign, May 1997, 53).

2 Nefi 2:11–13
Miért van szükség ellentétekre?

2 Nefi 2:11–14. „Minden dologban 
ellentétnek kell lennie”
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke elmagyarázta, hogy az ellentétek segítenek 
nekünk erősebbé válni: „Az élet nem lesz mentes a 
kihívásoktól; néhányuk meglehetősen keserű és nehe-
zen elviselhető lesz. Talán azt kívánjuk, bárcsak meg 
lennénk óvva az élet minden megpróbáltatásától, ám 
ez ellenkezne a boldogság nagyszerű tervével, »mert 
szükségképpen minden dologban ellentétnek kell len-
nie« (2 Nefi 2:11). Ez a próbatétel az erőnk forrása” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 80.).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	elmagyarázta,	hogy	az	ellen-
tét választási lehetőséget ad:

„A Mormon könyve arra tanít, hogy »szükségképpen 
minden dologban ellentétnek kell lennie« (2 Nefi 2:11) 
– és ez így is van. Az ellentét választási lehetőséget ad, 
és a választás következményeket von maga után – jókat 
vagy rosszakat.

A Mormon könyve kifejti, hogy az emberek »szabadon 
választhatják a szabadságot és az örök életet, minden 
ember nagy Közbenjárója által, vagy választhatják a fog-
ságot és a halált, az ördög fogsága és hatalma szerint« 
(2 Nefi 2:27).

Isten szeret minket, az ördög pedig gyűlöl. Isten azt 
akarja, hogy részünk legyen az öröm teljességében, 
akárcsak neki. Az ördög pedig azt akarja, hogy nyo-
morultak legyünk, akárcsak ő. Isten parancsolatokat ad 
nekünk, hogy megáldjon minket. Az ördög azt szeretné, 
hogy megszegjük ezeket a parancsolatokat, hogy átkot 
hozzon ránk.

Vágyaink, gondolataink és tetteink által mindennap 
állandóan választunk, hogy áldottak vagy átkozottak, 
boldogok vagy nyomorultak akarunk-e lenni” (in Con-
ference Report, Apr. 1988, 5; vagy Ensign, May 1988, 6).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, a következőket jegyezte meg 
arról, hogy miként kapcsolódnak az ellentétek a 
boldogsághoz: „Választási lehetőségek nélkül, ha nem 
választhatnánk szabadon vagy nem lenne ellentét, 
tulajdonképpen nem is lenne valódi létezés. Ez nagyon 
hasonlít Lehi metaforájához, amelyben a önrendelkezés 
és az ellentétek hiánya semmitmondó, megkülönböz-
tető jegyek nélküli »összetétel[be]« rendezné a dolgokat 
(2 Nefi 2:11). Ilyen állapotban a földnek tulajdonképpen 
»nem lenne cél teremtése szándékában« (2 Nefi 2:12). 
Tény, hogy addig nem tudunk lelkileg növekedni és 
ezáltal igazán boldogok lenni, amíg nem használjuk 
bölcsen az erkölcsi önrendelkezésünket” (One More 
Strain of Praise [1999], 80).

2 Nefi 2:15. A jó és a gonosz ismeretének 
fája, valamint az élet fája
•	 Bruce R.	McConkie	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából, így magyarázta az élet fájának, valamint a jó és a 
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gonosz ismerete fájának jelentését: „Ami a bukást illeti, 
a szentírások leírják, hogy az Éden kertjében volt két 
fa. Az egyik az élet fája volt, amely jelképesen az örök 
életre utal; a másik pedig a jó és a gonosz ismeretének 
fája, amely jelképesen arra utal, ahogyan, amiért és ami-
lyen módon a halandóság és minden azzal járó dolog 
létrejött” (A New Witness for the Articles of Faith, 86).

2 Nefi 2:15. Mi volt megtiltva?
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	megmutatta,	hogyan	se-
gít nekünk Mózes könyve megérteni, miért parancsolta 
meg az Úr Ádámnak, hogy ne vegyen a gyümölcsből: 
„A bibliai beszámoló nem teszi világossá, miért mondja 
az Úr Ádámnak, hogy megtiltja neki, hogy vegyen 
annak a fának a gyümölcséből, azonban az eredeti szö-
veg, amelyet Mózes könyve tár elénk, ezt határozottan 
világossá teszi. Az Úr azt mondta Ádámnak, hogy ha 
meg akar maradni olyannak, amilyen most a kertben, 
akkor ne egyen a gyümölcsből, azonban ha enni kíván 
belőle és vállalni ezzel a halált, akkor ezt is szabadon 
megteheti” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:81).

2 Nefi 2:15–16, 26–27.    Az 
ember cselekedjen önmaga
•	 Howard W.	Hunter	elnök	(1907–1995)	azt	tanította,	
hogy a fejlődésünkhöz önrendelkezésre van szükség:

„Mennyei Atyánk azt akarta, hogy tovább fejlődjünk 
a halandóságban, amit erősít a választási és tanulási 
szabadságunk. Emellett azt akarta, hogy gyakoroljuk 
a hitünket és az akaratunkat, különösen azért, mert 
új, fizikai testet kell irányítanunk, meg kell tanulnunk 
bánni vele. Az ősi és a mai kinyilatkoztatásokból azon-
ban tudjuk, hogy Sátán abban a mára már elfeledett, 
régi percben éppen úgy meg akarta tagadni tőlünk a 
függetlenségünket és az önrendelkezésünket, ahogyan 
arra ebben az órában is törekszik. Sátán hevesen ellene 
volt az Atya által elénk tárt szabad választás tervének, 
annyira hevesen, hogy a Jelenéseket író János azt 
mondta, hogy emiatt »lőn az égben viaskodás« ( Jele-
nések 12:7). Sátán kényszerített volna minket, és ha 
tudott volna, megfosztott volna minket e legbecsesebb 
ajándéktól: a választás szabadságától, hogy olyan isteni 
jövőt és felmagasztosulást választhatunk, amelynek 
elnyerésében mindannyian reménykedünk.

Krisztus által, és mert hősiesen megvédte Atyánk 
tervét, az önrendelkezés és az örök törekvések iránya 
érvényesült. […]

Így	hát	halandó	létünkbe	jöttünk;	Jeremiáshoz	hason-
lóan [lásd Jeremiás 1:5] Isten az Ő szó szerinti lélekgyer-
mekeiként ismer minket, és kiváltságunkban áll hit és 
vallási meggyőződés terén megválasztani a személyes 
utunkat. Mivel Krisztus a mennyben győzelmet aratott 
Lucifer felett, majd később a földön győzelmet aratott 
Ádám bukásának következményei, valamint az egész 
emberiség halála felett, »az emberek gyermekei« to-
vábbra is »mindörökre szabadok…, felismervén a jót a 
gonosztól; hogy önmaguk cselekedjenek, és ne velük 
cselekedjenek«. […]

Hogy megértsük az önrendelkezés ezen ajándékának 
felbecsülhetetlen értékét, feltétlenül meg kell értenünk 
azt, hogy Isten elsősorban meggyőzéssel, türelemmel 
és hosszútűréssel cselekszik, nem erőszakkal és éles 
szembesítéssel. Gyengéd kérleléssel és édes vonzással 
cselekszik. Mindig a szabadságunk és az önállóságunk 
iránti hiánytalan tisztelettel cselekszik. Segíteni akar 
nekünk, és esélyért esedezik, hogy mellénk állhasson, 
azonban önrendelkezésünk megsértésével nem teszi 
meg ezt. Túlságosan is szeret minket ahhoz, hogy ezt 
megtegye, és ennek megtétele ellentétes lenne az Ő 
isteni jellemével” (in Conference Report, Oct. 1989, 21; 
vagy Ensign, Nov. 1989, 17–18).

2 Nefi 2:17–18. „Istennek egy 
angyal[ából]… ördög lett”
•	 James E. Faust elnök (1920–2007), az Első Elnökség-
ből, elmagyarázta, miként bukott le Lucifer felhatalma-
zással járó helyéről: 
„Lázadása miatt Lucifer kiű-
zetett és lett belőle Sátán, 
az ördög, »minden hazugsá-
gok atyja, hogy megté-
vessze és elvakítsa az 
embereket, és hogy akarata 
szerint fogságba hurcolja 
őket, méghozzá mindazo-
kat, akik nem hajlandók 
hallgatni	hangomra«	(Mózes	4:4).	Így	hát	ez	a	személy,	

Pa
ul

 M
an

n,
 ©

 IR
I, 

19
99

2 Nefi 1–3

53



aki Isten angyala volt, és felhatalmazással bírt, még-
hozzá Isten színe előtt, eltávolíttatott Isten és az Ő Fia 
színe elől (lásd T&Sz 76:25). Ez nagy szomorúságot vál-
tott ki a mennyekben, »mert a mennyek könnyeztek 
 felette – ő volt Lucifer, a hajnal fia« (T&Sz 76:26)” (in 
Conference Report, Oct. 1987, 42; vagy Ensign, Nov. 
1987, 35).

2 Nefi 2:22. Ádám bukása minden 
dologra hatással volt
•	 Bruce	R.	McConkie	elder	kifejtette,	hogyan	kapcso-
lódik minden dolog Ádám bukásához: „Aztán jön a 
bukás; Ádám elbukik; beköszönt a halandóság, az utód-
nemzés és a halál. Az elbukott ember halandó; halandó 
teste van; ő az »első test a földön«. Bukásának hatása 
pedig minden teremtett dologra kihat. Ők is elbuknak 
abban az értelemben, hogy halandókká válnak. Halál 
köszönt a világra; a halandóság uralkodik; kezdetét ve-
szi az utódnemzés; és továbbgördülnek az Úr nagyszerű 
és örök céljai” (“Christ and the Creation,” Ensign, June 
1982, 14).

„A halandóság, az utódnemzés és a halál mind-mind a 
bukással kezdődött. […]

A végtelen Teremtő azon az ősi napon olyan állapotban 
alkotta meg a földet, az embert és az élet minden for-
máját, hogy elbukhassanak. Ez a bukás állapotbeli vál-
tozást is magában foglalt. Minden úgy lett megteremtve, 
hogy elbukhasson, vagyis megváltozhasson. […]

Az ősi és édeni napon az élet minden formája a mosta-
ninál magasabb szintű állapotban élt. […] Ezután kellett 
belépnie a világba a halálnak és az utódnemzésnek” 
(Ensign, June 1982, 9).

2 Nefi 2:22–23. Mi a különbség 
a bűn és a vétek között?
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	következőképpen	magyarázta	
a bűn és a vétek közötti különbséget: „A bűn és a 
vétek közötti különbség a második hittétel körültekintő 
megfogalmazására emlékeztet minket: »Hisszük, hogy 
az emberek saját bűneikért lesznek megbüntetve, nem 
pedig Ádám vétkéért « (kiemelés hozzáadva). Felvet 
továbbá egy ismerős megkülönböztetést a törvényben. 
Némely tett, mint például a gyilkosság, azért bűncselek-
mény, mert eredendően rossz. Más cselekedetek, mint 

például az engedély nélküli működés, csupán azért 
bűncselekmény, mert tiltja a törvény. E különbségek 
megállapításával tehát az a tett, amely a bukást elői-
dézte, nem bűn volt – nem eredendően rossz –, hanem 
vétek – azért helytelen, mert az előírás szerint tiltva volt. 
E szavak használata során nem mindig jelzünk velük 
különbségtételt, de a bukás körülményeinek vonatkozá-
sában jelentőségteljesnek tűnik ez a megkülönböztetés” 
(in Conference Report, Oct. 1993, 98; vagy Ensign, Nov. 
1993, 73).

2 Nefi 2:22–23
Miért volt lényeges Ádám  bukása 

a mi szabadulásunkhoz?

2 Nefi 2:22–25.    „Ádám elbukott, 
hogy lehessenek emberek”
•	 Russell M.	Nelson	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, elmagyarázta, miért volt szükség a bukásra:

„A teremtés betetőzését Ádám és Éva jelentette az Éden 
kertjében. Isten képmására teremtettek, húsból és 
csontból való testtel. Mivel Isten képmására teremtettek 
és még nem voltak halandók, nem tudtak megöregedni 
vagy meghalni. »És nem lettek volna gyermekeik« [2 Nefi 
2:23], és az élet próbatételeit sem tapasztalták volna 
meg. […] Ádám és Éva teremtése paradicsomi teremtés 
volt, olyan, amelynek esetében jelentős változásra volt 
szükség, mielőtt eleget tehettek volna az arra vonatkozó 
parancsolatnak, hogy legyenek gyermekeik, és adjanak 
földi testet Isten halandóság előtti lélekfiainak és 
lélekleányainak.

[…] Ádám (és Éva) bukása testesítette meg a halandó 
teremtést, és vitte véghez testükben a szükséges 
változásokat, beleértve ebbe a vér keringését és egyéb 
módosításokat is. Most már lehettek gyermekeik. Utó-
daikkal együtt sérüléseknek, betegségnek és halálnak is 
ki lettek téve” (in Conference Report, Oct. 1996, 44–45; 
vagy Ensign, Nov. 1996, 33).

•	 James E.	Faust	elnök	ezt	fűzte	hozzá	annak	leírá-
sához, hogy milyen hatással volt a bukás Ádámra és 
Évára, valamint valamennyi utódukra:
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„Vétkük miatt, mivel Ádám 
és Éva úgy döntött, hogy 
elhagyja az ártatlanság álla-
potát (lásd 2 Nefi 2:23–25), 
kiűzettek Isten színe elől. A 
kereszténységben erre utal-
nak úgy, mint a bukás, 
avagy Ádám vétke. Lelki 
halál ez, mert Ádám és Éva 
kikerültek Isten színe elől, 
és önrendelkezést kaptak, 
»hogy önmaguk cselekedje-

nek, és ne velük cselekedjenek« (2 Nefi 2:26). Az utód-
nemzés nagyszerű hatalmát is megkapták, hogy 
betarthassák a parancsolatot, mely szerint sokasodjanak 
és töltsék be a földet, és teljék örömük az utódaikban 
(lásd 1 Mózes 1:28).

Minden utóduk hasonlóképpen ki lett zárva Isten színe 
elől (lásd 2 Nefi 2:22–26). Ádám és Éva utódai azonban 
ártatlanok voltak az eredeti bűn vonatkozásában, mivel 
nekik nem volt részük abban. Nem volt tehát igazságos, 
hogy az egész emberiség örökké szenvedjen első 
szüleink, Ádám és Éva vétkéért. Szükségessé vált ezen 
igazságtalanság rendezése; tehát szükség volt Jézusnak 
a Szabadító és a Megváltó szerepkörében véghezvitt 
engesztelő áldozatára. A magasabbrendű engesztelés 
tette miatt minden léleknek lehetősége van arra, hogy 
bocsánatot nyerjen a bűneire, hogy azok lemosásra ke-
rüljenek és elfelejtődjenek (lásd 2 Nefi 9:6–9; Talmage, 
Articles of Faith, p. 89). Erre a megbocsátásra azonban 
a bűnbánat és a személyes igazlelkűség feltételével 
kerül sor” (in Conference Report, Oct. 1988, 13–14; vagy 
Ensign, Nov. 1988, 12).

•	 Brigham	Young	elnök	(1801–1877)	és	Joseph	Fielding	
Smith elnök a következőkkel segít nekünk annak meg-
értésében, hogy Ádám bukása részét képezte Mennyei 
Atyánk tervének:

„Vajon [Ádám és Éva] nyíltan szembeszegült Istennel 
és az ő kormányzatával? Nem. Áthágták azonban az Úr 
egyik parancsát, és ezen vétek által jött el a világba a 
bűn. Az Úr tudta, hogy ezt fogják tenni, és úgy is ter-
vezte, hogy így kelljen tenniük” (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 103).
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„Ádám csak azt tette, amit tennie kellett. Jó oka volt rá, 
hogy vegyen abból a gyümöcsből, az, hogy kinyissa az 
ajtót, hogy téged és engem és mindenkit erre a világra 
hozzon. […]

Ha Ádám nem így tett volna, akkor én most nem  
lennék itt, és ti sem, hanem mindannyian lélekként 
várakoznánk a mennyekben” ( Joseph Fielding Smith,  
in Conference Report, Oct. 1967, 121–22).

A Mózes 5:10–11-ből tudjuk, hogy Ádám és Éva is 
felismerte, milyen áldások következnek a bukásból. 
Megértették a következőket:

„Megnyíltak szemeim.” Különbséget tettek jó és gonosz 
között (10. vers).

„Látom majd testben Istent.” Az Úr Jézus Krisztus eljöve-
tele után sor kerülhet majd a feltámadásra (10. vers).

Lesz „magunk”. Lehetővé vált az utódnemzés a világban 
(11. vers).

„Ismertük… a jót és a gonoszt.” Ádámnak és Évának 
önrendelkezése volt, hogy válasszanak jó és gonosz 
között (11. vers).

„Ismertük… megváltásunk örömét, és az örök életet, 
amelyet Isten ad mind az engedelmeseknek.” Sor kerül-
hetett az engesztelésre (11. vers).

2 Nefi 3:4–5. „Nagyszerűek 
voltak az Úr szövetségei”
•	 A	Biblia	Joseph	Smith-féle	fordításában	azt	olvassuk,	
hogy az Úr meglátogatta Józsefet, az Ószövetségben 
szereplő Jákób fiát, és ez a József nagyszerű ígéreteket 
kapott utódait illetően ( JSF, 1 Mózes 50:24). Amint arról 
Lehi bizonyságot tett: „József valóban látta napjainkat” 
(2 Nefi 3:5), vagyis Lehi és utódai napját, és tudta, hogy 
a jövőben Isten „választott látnokot” támaszt (7. vers), 
név szerint azt a nagy prófétát, aki névrokona lesz 
(lásd 15. vers). József azt is tudta, hogy elsősorban az 
ő leszármazottai lesznek azok, akiket az Úr ezekben 
az utolsó napokban először elhív, hogy Izráel házának 
a föld nemzetei között szétszórt, további elveszett 
tagjainak elvigyék az evangéliumot ezekben az utolsó 
napokban, azon szövetség szerint, amelyet Ábrahámmal 
kötött Isten (lásd Kalauz a szentírásokhoz: József, Jákób 
fia.). Az Úr betartotta azt, amit szövetségben Józsefnek 
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megígért, tehát nyilvánvalóan a velünk kötött szövetsé-
geit is be fogja tartani, ha mi is hűek vagyunk.

Lehi tanítása nagyszerű példa arra, ahogyan Mennyei 
Atyánk eleget tett a Józseffel kötött szövetségnek. Biz-
tosak lehetünk abban, hogy Isten mindig eleget tesz a 
szövetségeinek.

2 Nefi 3:6–9. „Választott látnok”
•	 A	látnok	„olyan	valaki,	akit	felhatalmazott	Isten,	hogy	
lelki szemekkel lássa azokat a dolgokat, amiket Isten 
elrejtett a világ elől (Mózes 6:35–38). Kinyilatkoztató 
és próféta ő (Móziás 8:13–16). A Mormon könyvében 
Ammon azt tanította, hogy csakis a látnok használhat 
különleges fordító eszközöket, vagyis az Urimot és a 
Tummimot (Móziás 8:13; 28:16). A látnok ismeri a múl-
tat, a jelent és a jövőt. Az ősi időkben a prófétát gyakran 
nevezték látnoknak (1 Sámuel 9:9; 2 Sámuel 24:11).

Joseph Smith az utolsó  
napok nagyszerű látnoka 
(T&Sz 21:1; 135:3)” (Kalauz 
a szentírásokhoz: Látnok.). 
Joseph Smith próféta az a 
„választott látnok”, akit 
2 Nefi 3:6 Izráel fiának, Jó-
zsefnek a leszármazotta-
ként ír le.

•	 Brigham Young elnök (1801–1877) tanúbizonyságot 
tett a „választott látnokról”, Joseph Smithről, aki nem 

csak az egyiptomi József 
napjaiban, hanem már a 
föld teremtése előtt is is-
mert volt. „Az örökkévaló-
ság tanácsaiban már hosszú 
idővel a föld alapjainak 
megvetése előtt kijelentet-
ték, hogy ő, Joseph Smith 
lesz az az ember, akinek e 
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világ utolsó adományozási korszakában napvilágra kell 
hoznia Isten igéjét az emberek számára, és meg kell 
kapnia Isten Fia papsága hatalmának és kulcsainak tel-
jességét. Az Úr rajta tartotta a szemét, és apján, apjának 
apján, valamint az őseiken egészen Ábrahámig, Ábra-
hámtól a vízözönig, a vízözöntől Énókig, Énóktól pedig 
Ádámig. Figyelemmel kísérte ezt a családot és ezt a vért, 
amint az forrásától ennek az embernek a születéséig 
körforgásban volt. Őt [ Joseph Smith prófétát] már az 
örökkévalóságban előre elrendelték, hogy ő elnököljön 
ezen utolsó adományozási korszak felett” (Discourses of 
Brigham Young, 108).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	számos	olyan	igazságra	hozott	
példát, amelyet a látnok, Joseph Smith lelki szemeivel 
már látott, de amelyek korábban rejtve voltak a világ 
előtt.

 1. Kinyilatkoztatás a világegyetem méretéről és kiterje-
déséről (lásd Mózes 1:33; T&Sz 76:24   )

 2. Kinyilatkoztatás Isten fő céljáról (lásd Mózes 1:39   )
 3. Kinyilatkoztatás rólunk, Isten gyermekeiként (lásd 

T&Sz 93:29)
 4. Kinyilatkoztatás az ember rendeltetéséről (lásd T&Sz 

84:38   )
 5. Kinyilatkoztatás Isten személyes részvételéről gyer-

mekei életében (lásd Alma 18:32)
 6. Kinyilatkoztatás a Szabadító engesztelésének kiterje-

déséről (lásd 2 Nefi 9:7; T&Sz 88:6)

(Lásd Liahóna, 2003. nov. 100–101.)

2 Nefi 3:6–15. József próféciái
•	 A	következő	ábra	felvázolja,	milyen	konkrét	próféci-
ákat mondott az egyiptomi József Joseph Smith prófétá-
ról, és később hogyan teljesedtek be ezek:
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Prófécia a 2 Nefi 3-ban Lehetséges beteljesedés

„Látnokot támaszt az Úr, Istenem, aki kiváló 
látnok lesz ágyékom gyümölcse számára” 
(6. vers).

Az	Úr	azt	mondta,	hogy	ifj.	Joseph	Smith	neveztessen	„látnoknak,	fordítónak,	
	prófétának”	(T&Sz	21:1),	és	Joseph	van	kijelölve	arra,	hogy	ezen	adományozási	
korszak élén álljon (lásd T&Sz 110:16; 112:32).

„Nagyra becsülik majd ágyékod gyümölcse 
között” (7. vers).

A Mormon könyve népének több millió olyan leszármazottja van, aki felismeri 
	Joseph	Smithben	a	visszaállítás	prófétáját.

„Tegyen meg egy olyan munkát ágyékod 
gyümölcsének…, ami nagyon értékes lesz 
számukra” (7. vers).

Lehi	sok	gyermekét	megáldotta	a	Joseph	Smith	próféta	által	visszaállított	evangé-
lium világossága.

„Semmi más munkát ne tegyen, csak  
azt a munkát, amit én parancsolok neki”  
(8. vers).

Joseph	Smith	élete	az	Úr	akaratának	megtétele	körül	forgott.	Szolgálatának	kezdetén	
például parancsot kapott a Mormon könyve lefordítására: „És ajándékkal rendelkezel 
a lemezek lefordítására, és ez az első ajándék, amit rád ruháztam; és megprancsol-
tam neked, hogy addig ne tarts igényt más ajándékra, míg célom ebben be nem 
teljesedik; mert addig nem adok neked más ajándékot, míg ez el nincs végezve” 
(T&Sz 5:4).

„Olyan nagy lesz, mint Mózes” (9. vers). Mózes	Egyiptomból	az	ígéret	földjére	gyűjtötte	Izráelt.	Joseph	Smithnek	Mózes	
 kulcsokat adott Izráel összegyűjtésére: „Támasztok tehát népemnek egy embert, aki 
úgy vezeti majd őket, ahogyan Mózes vezette Izráel gyermekeit” (T&Sz 103:16). 
Többek	között	ebben	is	hasonlított	Joseph	Mózeshez.

„Neki adok hatalmat, hogy szavamat elő-
hozza ágyékod magjának” (11. vers).

Joseph	Smith	fordította	le	és	juttatta	el	Lehi	gyermekeinek	őseik	feljegyzését	(lásd	
T&Sz 3; 5; 10), valamint sok más kinyilatkoztatást.

„Ágyékod gyümölcse… eggyé nő, megha-
zudtolván a hamis tanokat” (12. vers)

A Mormon könyve és más mai kinyilatkoztatások a Bibliában található evangéliumi 
tanok és tantételek közül sokat egyértelműsítenek és megfelelő felhatalmazással 
 tisztáznak (lásd T&Sz 20:8–15; 42:12).

„Gyengeségből erőssé tétetik” (13. vers). A jelentéktelen parasztfiúból a visszaállítás prófétája lett.

„Akik elpusztítására törekednek, azokat 
 elpusztítják” (14. vers).

Amint	azt	az	Úr	megígérte	(lásd	3 Nefi	21:10),	Joseph	Smith	próféta	élete	mindaddig	
megőriztetett, míg küldetését el nem végezte (lásd T&Sz 121:16–22).

„Rólam nevezik el nevét, és az atyja neve 
után lesz” (15. vers).

Ifj.	Joseph	Smith,	id.	Joseph	Smith	harmadik	fia,	atyja	neve	után	neveztetett	(lásd	
Joseph	Smith	története	1:4).

„Azon dolog [az evangélium és annak szer-
tartásai] miatt, melyet az Úr az ő keze által 
hoz elő, az Úr hatalma által hozza népemet 
a szabaduláshoz” (15. vers).

Joseph	Smith	próféta	az	egyház	és	az	Úr	szertartásainak	visszaállításán	keresztül	
mutatta meg nekünk, hogyan nyerjünk örök életet.

2 Nefi 1–3
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2 Nefi 3:12. A Mormon könyve és a Biblia  
„eggyé nő”
•	 Boyd K.	Packer	elnök	elmagyarázta,	hogyan	nőtt	
eggyé a Mormon könye és a Biblia: „Az Ószövetség, az 
Újszövetség… és… a Mormon könyve… mára oly mó-
don egybe forrt, hogy az egyik felett elmélkedve a má-
sikhoz nyúl az ember, az egyikből tanulva a másikból 
kap felvilágosítást. Bizony, eggyé váltak a kezünkben” 
(in Conference Report, Oct. 1982, 75; vagy Ensign, Nov. 
1982, 53).

2 Nefi 3:18. Milyen különböző népcsoportokról 
van itt szó?
•	 Bruce	R.	McConkie	elder	a	következőképpen	azo-
nosította be a 2 Nefi 3:18-ban említett népcsoportokat: 
„Figyeljétek meg az Úr e szavait: »És én íme, megadom 
neki [Mormonnak], hogy leírja ágyékod gyümölcsének 
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[a nefiták] írását, ágyékod gyümölcsének [a lámániták-
nak]; és ágyékod szószólója [ Joseph Smith] fogja azt 
kijelenteni.« Más szavakkal a Mormon könyvét Mormon 
írta, azonban amit írt, azt nefita próféták írásaiból vette; 
és ezeket az írásokat, amelyek aztán egy könyvet alkot-
tak, Joseph Smith fordította le és juttatta el a lámániták-
hoz” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 426).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	kapcsolódik	egymáshoz	a	teremtés,	a	bukás	

és az engesztelés?

•	 Mit	árul	el	a	„pokol	álma”	kifejezés	Sátán	taktikáiról?	
(2 Nefi 1:13)

•	 Milyen	kapcsolat	van	a	minket	érő	próbatételek,	
megpróbáltatás és sanyargattatás, valamint aközött, 
hogy Mennyei Atyánk tudja, kivé válhatunk? (Lásd 
2 Nefi 2:2.)

Javasolt feladatok
•	 Írj	egy	bekezdést,	amelyben	felvázolod	a	teremtés,	

a bukás és az engesztelés közötti kapcsolatot!

•	 Annak	alapján,	amit	a	2 Nefi	2:5–10-ből	tanultál,	
hogyan magyaráznád el valakinek, aki nem a mi 
 hitünket vallja, hogy szükség volt a Jézus Krisztus 
 által hozott engesztelésre? 

•	 Sorold	fel	a	2 Nefi 3	legalább	hat	olyan	próféciá-
ját, amely közvetlenül kapcsolódik Joseph Smith 
prófétához!

7. fejezet
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2 Nefi 4 – 8

8. fejezet

Bevezetés
Életének vége felé Lehi annak ígéretével áldotta meg 
gyermekeit, hogy ha betartják a parancsolatokat, 
akkor boldogulni fognak, ha azonban engedetlenek 
lesznek, akkor kizáratnak az Úr színe elől (lásd 2 Nefi 
4:4). Az Úr ugyanezt ígérte Nefinek papsági szolgálata 
elején, amikor azt mondta neki, hogy ha betartja Isten 
parancsolatait, akkor boldogulni fog és elvezetik „egy 
megígért földre; …mely kiválóbb minden más földnél” 
(1 Nefi 2:20). Ezen kívül azt mondta az Úr, hogy ha Nefi 
fivérei fellázadnak ellene, akkor „kivágatnak az Úr színe 
elől” (1 Nefi 2:21). Ez az ígéret beteljesedett, amikor Nefi 
népe otthagyta Lámán és Lemuel lázongó követőit.

Mindannyiunknak választani kell jó és gonosz között. 
A jó döntések fontossága tükröződik a 2 Nefi 4–8-ban: 
(1) amikor Lehi megáldotta unokáit, (2) Nefi szívből 
jövő zsoltárának elmélkedéseiben és megnyilvánulásai-
ban, (3) a nefiták és a lámániták szétválási időszakában, 
valamint (4) Jákób tanításaiban Izráel szétszórásáról és 
összegyűjtéséről.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 4:3–11. Lehi megáldja családját
•	 Lehi	élete	végéig	tanította	gyermekeinek	az	evangé-
liumot. Napjainkban az Úr szolgái továbbra is hangsú-
lyozzák, hogy a szülők felelősek gyermekeik tanításáért. 
Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma 
kijelentette: „Figyelmeztetjük azokat az egyéneket…, 
akik nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy 
napon mindezért felelni fognak Isten előtt” (A család: 
kiáltvány a világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.; lásd még 
T&Sz 68:25–29).

Lehihez hasonlóan a legtöbb utolsó napi szent szülő is 
nagyon komolyan veszi ezt a felelősséget. M. Russell 
Ballard elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, kifej-
tette, milyen hatással kellene lennie szülőként való 
ténykedésünkre annak, hogy a család fontosságára 
összpontosítunk: „Családközpontú szemléletünk arra 
kell, hogy ösztönözze az utolsó napi szenteket, hogy 
a világon a legjobb szülőkké váljanak. Óriási tiszteletet 
kell éreznünk gyermekeink iránt, akik valójában lelki 
testvéreink, és ezért annyi időt kell áldoznunk családja-
ink erősítésére, amennyi csak szükséges. Sőt, valójában 
semmitől sem függ jobban a boldogság – mind a 

gyermekeinké, mind pedig a sajátunk –, mint attól, 
hogy mennyire vagyunk képesek szeretni és támogatni 
egymást a családon belül.” (Liahóna, 2005. nov. 42.).

2 Nefi 4:5
A szülői ténykedés milyen fontos  tantételét 

tanuljuk meg itt? Hogyan adhat ez a 
 tantétel bátorságot és hitet a szülőknek?

2 Nefi 4:7–10. Lámán és Lemuel gyermekei
•	 Isten	beteljesítette	és	továbbra	is	beteljesíti	Lehi	ígé-
retét, mely szerint irgalmas lesz Lámán és Lemuel gyer-
mekeihez. A Mormon könyvében számos olyan eset 
van, melynek során beteljesül Lehi Lámán és Lemuel 
gyermekeinek tett ígérete (lásd Alma 17–26; Hélamán 
5–6; 13–15). Isten az utolsó napokban is folytatja Lehi 
ígéretének beteljesítését, mely szerint irgalmas lesz 
Lámán és Lemuel gyermekeihez. Henry B. Eyring elnök 
az Első Elnökségből kifejtette:

„Arra irányuló hithű törekvésünk, hogy családunknak 
felajánljuk az igazságról való bizonyságunkat, erejében 
megsokszorozódik és kiterjed az időben.

Mindannyian láttuk ennek bizonyítékát az általunk 
ismert családokban. Láttam Dél-Amerikában, amikor a 
misszionáriusok arcába néztem. Százával haladtak el 
mellettem, fogtak kezet velem és néztek mélyen a sze-
membe. Teljesen elhatalmasodott rajtam a bizonyosság, 
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hogy Lehi atya és Sária e gyermekei azért vannak most 
az Úr szolgálatában, mert Mennyei Atyánk betartja a 
családoknak tett ígéreteit. Lehi majdnem utolsó lehele-
téig tanított, bizonyságot tett és gyermekei megáldására 
törekedett. Borzalmas tragédia köszöntött utódaira, ami-
kor elutasították a bizonyságát, valamint más próféták 
és a szentírások bizonyságát. E misszionáriusok szemé-
ben és arcában azonban annak megerősítését fedeztem 
fel, hogy Isten betartotta ígéreteit, hogy kinyújtja kezét 
Lehi szövetséges gyermekei felé, és a mieink felé is ki 
fogja nyújtani” (in Conference Report, Apr. 1996, 88; 
vagy Ensign, May 1996, 64).

2 Nefi 4:15–16. „Lelkem gyönyörködik 
a szentírásokban”
•	 Cheryl C.	Lant	nőtestvér,	az	Elemi	általános	elnöke	
beszélt róla, hogyan fedi fel a 2 Nefi 4:15 a szentírások 
hatékony olvasásának három módját: Először is leljük 
örömünket a szentírásokban; másodszor, gondolkoz-
zunk el a szentírásokon; és harmadszor, írjuk a szentírá-
sokat az életünkbe:

„Ez a szentírás megtanítja nekünk, hogyan olvassuk a 
Mormon könyvét. Három fontos dolgot említ meg.

Először: »Lelkem gyönyörködik«. Nagyon szeretem ezt 
a kifejezést! A szentírások olvasása közben gondoltam 
már a tudásra való éhezésre és szomjúságra, gyönyör-
ködni azonban valami mást jelent. Azt vettem észre, 
hogy amit a szentírásoktól merítek, az a hozzáállásom 
függvénye. Minden egyes alkalommal, amikor olvasom 
azokat, bizonyos értelemben új személyként, új szem-
mel állok neki. Ahol éppen az életben állok, az általam 
megtapasztalt élmények és a hozzáállásom, mind meg-
határozzák azt, hogy mennyit merítek belőlük. Szeretem 
a szentírásokat. Kincsként őrzöm az olvasás közben 
benne talált igazságokat. Öröm tölti el a szívemet, mi-
közben szükségleteim szerint bátorítást, útmutatást, vi-
gaszt, erőt és válaszokat kapok. Amikor olvasok, az élet 
fényesebbnek látszik és megnyílik előttem az út. Újra 
megbizonyosodom arról, hogy Mennyei Atyám szeret és 
törődik velem. Ez bizony gyönyörűséggel tölt el. Ahogy 
az egyik kisfiú mondta a Napsugár csoportban: »Boldog 
vagyok a szentírásokért!«

Másodszor: »Elgondolkozom rajtuk [a szívemben]«. 
Nagyon szeretem magammal hordani a szentírásokat a 
szívemben! Ott nyugszik az olvasottak szelleme, hogy 
békességet és vigaszt adjon. A szerzett tudás útmutatást 
és irányt nyújt nekem. Magabiztosságomat az engedel-
messég szülte. […]

[Harmadszor:] Természetesen én nem írok szentí-
rásokat úgy, ahogy Nefi tette, de amikor olvasom a 
szentírásokat és a tanult alapelvek szerint élek, azok 
a szentírások beleíródnak az életembe. Irányítják a 
cselekedeteimet és írásba adatnak a gyermekeim szá-
mára is, hogy lássák és kövessék azokat. Örökséget 
tudok építeni, az igazlelkű élet hagyományát, melyet 
a szentírásokból tanult alapelvekre alapozok” (lásd 
Liahóna, 2005. nov. 76–77.).

2 Nefi 4:15–35. Nefi zsoltára
•	 A	zsoltár	„inspirált	vers	vagy	himnusz”	(Kalauz	a	
szentírásokhoz: Zsoltár.). Azok is felismerik Nefi szívből 
jövő fohászait a 2 Nefi 4-ben, és bele tudnak érezni 
azokba, akik nem ismerik az ősi zsidó költészetet. A 
zsoltárokat hangos olvasásra szánták. Próbáld meg Nefi 
zsoltárát hangosan felolvasva megérezni, milyen lelki-
séggel íródott!

2 Nefi 4:17–18. Bűneink és 
gyengeségeink legyőzése
•	 A	Mormon	könyvében	sokszor	felfigyelhetünk	Nefi	
igazlelkűségére, megpróbáltatások közepette tanúsított 
hűségére és Isten iránti elkötelezettségére, ő mégis így 
kiált fel: „Ó, én nyomorult ember! […] Körül vagyok 
véve a kísértések és a bűnök következtében, melyek 
oly könnyen zaklatnak engem” (2 Nefi 4:17–18). 
Joseph Smith próféta (1805–1844) azt tanította, hogy 
„minél közelebb jut az ember a tökéletességhez, annál 
világosabban lát, és annál nagyobb örömben van része, 
míg le nem győzi élete gonoszságait, és el nem veszít 
minden vágyat arra, hogy bűnt kövessen el” (History of 
the Church, 2:8). Talán Nefit olyan valami nyomasztotta, 
amit mi jelentéktelen gyengeségnek tartanánk, de neki 
bánatot okozott, és a bűn minden maradékától szaba-
dulni akart.

Nefinek az Úrhoz intézett, szívből jövő kéréséből, hogy 
segítsen neki gyengeségei legyőzésében, megtudhatjuk, 
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hogyan győzzük le saját gyengeségeinket. Személyes 
tapasztalataink arra tanítanak, hogy nekünk is így kell 
tennünk. Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából, emlékeztetett rá, miért kaptuk parancsba 
a bűnbánatot, és intett minket, hogy használjuk ki az Úr 
megváltó hatalmát:

„Miért parancsolta meg nekünk Atyánk és az ő Fia, 
hogy bánjuk meg bűneinket? Azért, mert szeretnek 
bennünket. Tudják, hogy mindannyian meg fogjuk 
szegni az örök törvényeket. Az igazság megköveteli, 
hogy minden egyes megszegett törvénynek – legyen 
az akár kicsi, akár nagy – eleget tegyünk azért, hogy 
megtarthassuk a boldogság ígéretét ebben az életben, 
és a Mennyei Atyánkhoz való visszatérés kiváltságát. Ha 
ennek nem teszünk eleget, az ítélet napján az igazság 
miatt kiűzetünk majd Isten jelenlétéből, hogy Sátán 
irányítása alá kerüljünk. [Lásd 2 Nefi 9:8–10; 2:5.]

Mesterünk, valamint az Ő megváltó cselekedete teszi 
lehetővé számunkra, hogy elkerülhessük az ilyen 
ítélet alá kerülést. Ez a Jézus Krisztusba vetett hit, az 
Ő parancsolatainak való engedelmesség, valamint az 
igazlelkűségben mindvégig kitartás által történik.

Teljes mértékben kihasználjátok-e életetekben a 
bűnbánat megváltó hatalmát, hogy nagyobb békében 
és örömben lehessen részetek? A nyugtalanság és a 
kétségbeesés érzései gyakran jelzik a bűnbánat szük-
ségességét. Továbbá ha életetekből hiányzik a lelki 
vezetés, amire pedig törekedtek, az lehet megszegett 
törvények eredménye. Ha szükséges, a teljes bűnbánat 
rendbe teszi az életeteket. Megoldja az összes összetett 
lelki fájdalmat, ami a bűnből ered. Azonban ebben 
az életben nem képes helyrehozni néhány fizikai 
következményt, amely a komoly bűnből származhat. 
Legyetek bölcsek és állandóan éljetek jóval az igaz-
lelkűségnek az Úr által meghatározott határain belül” 
(lásd Liahóna, 2001. jan. 31.).

•	 Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából,	
azt tanította, hogy esendőségünktől vagy hajlamainktól 
függetlenül kötelesek vagyunk személyes gyengesége-
ink legyőzésére használni az önrendelkezésünket:

„Talán ezek az emberek, ahogy mondják, »így születtek«. 
De vajon ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hajlamokkal 

vagy erős késztetésekkel bíró embernek nincs válasz-
tása, nincs önrendelkezése e dolgok terén? A mi tanunk 
másra tanít minket. Esendőségtől vagy hajlamoktól füg-
getlenül az ember akarata nincs bilincsben. Önrendel-
kezése nincs korlátozva. A szabadsága az, ami korlátok 
közé szorult. […] Mindannyian felelősek vagyunk 
önrendelkezésünk gyakorlásáért.

[…] Legtöbbünk tüskével a testében született, e tüskék 
közül néhány jobban észrevehető, s van olyan, amely 
komolyabb a többinél. Úgy tűnik, mindannyian hajla-
mosak vagyunk ilyen vagy olyan rendellenességre, de 
bármire legyünk is fogékonyak, megvan bennünk az 
akarat és a hatalom, hogy gondolatainkat és tetteinket 
ellenőrzésünk alatt tartsuk. Ennek így kell lennie. Isten 
azt mondta, felelősséggel tartozunk Neki azért, amit 
teszünk és amit gondolunk, így tehát gondolatainknak 
és tetteinknek önrendelkezésünk által szabályozhatónak 
kell lenniük. Amikor elértük a felelősségre vonhatóság 
korát vagy állapotát, az állítás, miszerint »így születtem«, 
nem mentség olyan tettekre és gondolatokra, amelyek 
nincsenek összhangban Isten parancsolataival. Meg kell 
tanulnunk, miképpen éljünk úgy, hogy a gyengeség, 
amely földi, ne akadályozzon meg minket az örökké-
való cél elérésében.

Isten megígérte, hogy megpróbáltatásainkat a javunkra 
fogja szentelni (lásd 2 Nefi 2:2). Arra irányuló erőfeszí-
téseink, hogy legyőzzünk bárminemű öröklött gyenge-
séget, olyan lelki erővel vérteznek fel bennünket, amely 
az	egész	örökkévalóságon	át	szolgál	majd	minket.	Így,	
amikor Pál háromszor imádkozott, hogy a »testében lévő 
tövis« eltávozzon tőle, az Úr így válaszolt: »Elég néked 
az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által vé-
geztetik el.« [2 Korinthusbeliek 12:9]” (“Free Agency and 
Freedom,” in Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr., 
ed., The Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal 
Structure [1989], 13–14).

2 Nefi 4:28–35
Mit tett Nefi azért, hogy legyőzze a gyengeségeit 

és a bűneit? Mit használhatnál fel Nefi példá-
jából személyes gyengeségeid legyőzésére?

2 Nefi 4–8
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2 Nefi 5:5–9. Különítsük el magunkat 
a gonoszságtól
•	 Időnként	arra	van	szükség,	hogy	fizikailag	elmene-
küljünk a gonoszságtól, ahogyan azt Nefi és követői 
tették. Figyeld meg, hogy azok mentek Nefivel, akik 
„hittek Isten figyelmeztetéseiben és kinyilatkoztatásai-
ban” (2 Nefi 5:6). Ma is ugyanúgy, azok követik lelki 
értelemben napjaink prófétáit, akik hallgatnak a figyel-
meztetéseikre és a kinyilatkoztatásaikra. Előfordulhat 
azonban, hogy nem mindig tudunk fizikailag elszakadni 
a gonoszságtól. Richard G. Scott elder elmondta, ho-
gyan védhetjük meg magunkat:

„Isten megadta a módot, ami által úgy élhetünk ebben 
a világban, hogy nem fertőződünk meg az azt átjáró 
pusztító nyomásoktól, melyeket gonosz ügynökök 
terjesztenek. Élhetünk erényes, gyümölcsöző, igazlelkű 
életet, ha követjük a Mennyei Atyánk által létrehozott 
védelmi tervet, vagyis az Ő boldogságtervét. Ezt meg-
találhatjuk a szentírásokban és prófétái sugalmazott 
kijelentéseiben. […]

Kerüljétek a világ gonoszságát! Ismerjétek fel, hogy 
Isten irányít mindent! Idővel Sátán teljesen elbukik 
majd, és elnyeri büntetését hatalmas gonoszsága 
miatt. Istennek meghatározott terve van az életetekre! 
Ő ki fogja nyilatkoztatni nektek e terv részleteit, ha 
hittel és állandó engedelmességgel törekedtek arra. 
Fia szabaddá tett titeket – nem a cselekedeteitek kö-
vetkezményeitől szabadított meg benneteket, hanem 
a döntések meghozatalát illetően váltatok szabaddá. 
Isten rátok vonatkozó örök célja az, hogy sikerrel 
járjatok ebben a halandó életben. Nem számít, milyen 
gonosszá válik is a világ, ti kiérdemelhetitek ezt az 
áldást. Törekedjetek a személyes irányításra, mely a 
Szentlélek által adatik meg nektek, és figyeljetek rá! 
Legyetek továbbra is érdemesek arra, hogy elnyer-
jétek azt! Nyújtsátok ki kezeteket másoknak, akik 
botladoznak és összezavarodtak, nem tudva biztosan, 
melyik ösvényen járjanak” (lásd Liahóna, 2004. máj. 
100, 102.).

2 Nefi 5:11, 13. „Rendkívüli módon 
boldogultunk”
•	 A 2 Nefi 5:11, 13-ban Nefi elmondja, milyen szépen 
gyarapodtak népe nyájai, csordái és veteményei. A bol-

dogulást gyakran kézzel-
fogható áldásokkal 
párosítjuk, például gazdag-
sággal vagy a világ anyagi 
dolgaival. Heber J. Grant 
elnök (1856–1945) tanított 
arról, mi az igazi boldogu-
lás: „Amikor boldogulásról 
beszélek, nem csupán dol-
lárokra és centekre gondo-

lok. […] Amit én valós boldogulásnak tekintek…, az 
gyarapodás Isten ismeretében, a bizonyságban, és ab-
ban az erőben, hogy az evangélium szerint éljünk és 
családunkat is ennek megtételére ösztönözzük. Ez a 
boldogulás legigazibb fajtája” (Gospel Standards, comp. 
G. Homer Durham [1941], 58; idézi még James E. Faust, 
Liahóna, 1999. jan. 68.).

•	 Amikor	arról	beszélt,	miként	hoz	valódi	boldogulást	
a tizedfizetés, James E. Faust elnök (1920–2007), az Első 
Elnökségből, Yaeko Seki nőtestvér élményéből idézett:

„Családom és én a Japán Havasok Nemzeti Parkjában 
töltöttünk egy napot. […] Negyedik gyermekünkkel 
voltam terhes, és elég fáradtnak éreztem magam, 
így leheveredtem a fák alá. […] Anyagi gondjainkról 
kezdtem gondolkodni. Szívem elszorult és könnyekben 
törtem ki. »Uram, teljes tizedfizetők vagyunk. Olyan sok 
áldozatot hoztunk. Mikor nyílnak meg nekünk az egek 
csatornái, és mikor lesznek könnyebbek a terheink?«

Teljes szívemből imádkoztam. Aztán arra néztem, ahol 
férjem és gyermekeink játszottak és nevetgéltek. […] A 
Lélek hirtelen bizonyságot tett nekem arról, hogy bősége-
sek az áldásaim, és a családom a legnagyobb áldás, amit 
Mennyei Atyámtól kaphatok” (Liahóna, 1999. jan. 68.).

2 Nefi 5:10–18, 26–27. „A boldogság módja szerint”
•	 Joseph	Smith	próféta	elmagyarázta,	hogy	van	egy	
olyan ösvény, amely boldogsághoz vezet: „A boldogság 
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létünk célja és értelme; és az lesz a vége is, ha az ahhoz 
vezető ösvényen járunk; ez pedig az erény, a becsüle-
tesség, a hűség, a szentség és Isten minden parancsolata 
betartásának ösvénye” (History of the Church, 134–35).

•	 Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) hasonlóan 
tanított a boldogságról: „Az Úr azt akarja, hogy boldo-
gok legyünk. Nefi nagy-
szerű dolgot fogalmazott 
meg: »És… a boldogság 
módja szerint éltünk« 
(2 Nefi 5:27). Mily csodála-
tos is ez! Én azt akarom, 
hogy boldogok legyenek a 
gyermekeim. Szeretném, ha 
sokra vinnék. Szeretném, 
ha jól élnének és helyesen, 
helyénvalóan; és szerintem ugyanígy Mennyei Atyánk is 
azt akarja, hogy boldogok legyenek a fiai és a leányai, 
csak az Ő szeretete felülmúlja mindazon szeretet erejét, 
ami bennem lehet. A boldogság az igazlelkűségből 
ered. »A gonoszság sohasem volt boldogság« (Alma 
41:10). A bűn sohasem volt boldogság. Az önzés soha-
sem volt boldogság. A kapzsiság sohasem volt boldog-
ság. A boldogság abban rejlik, hogy Jézus Krisztus 
evangéliumának tantételei szerint élünk” (“Fast-Paced 
Schedule for the Prophet,” Church News, Apr. 20, 
1996, 3).

2 Nefi 5:20–25. A lámániták átkozottak lettek
•	 A	2 Nefi 5	20–25-ös	versei	legalább	négy	kérdésre	
választ adnak a lámánitákat ért átok vonatkozásában:

 1. Mi volt ez az átok?
Az átkot világosan meghatározza a 20. vers: „kivágat-
nak az Úr színe elől”.

 2. Mi hozta rájuk az átkot?
A 21. vers szerint az átok „gonoszságuk miatt” érte 
őket, és mert „szívüket megkeményítették”. Ádám bu-
kásának napjai óta a gonoszság mindig is az Úr színe 
elől való kivágatást eredményezte (lásd 1 Nefi 2:21; 
2 Nefi 4:4; 9:6; Alma 9:13; Ether 10:11).

 3. Milyen bélyeg vagy jel került a lámánitákra?
A 21. vers azt is elmagyarázza, „hogy ne legyenek 
csábítóak népem [a nefiták] számára, az Úristen sö-
tét bőrszínt küldött rájuk [a lámánitákra]”. Úgy tűnik, 
ez azért történt, hogy határt szabjon a gonoszság 
további terjedésének. Később Alma ugyanezt a 

szándékot sejtette, amikor elmagyarázta, hogy „a 
lámániták bőre sötét volt…, hogy ezáltal az Úris-
ten megőrizhesse népét, hogy ne keveredjenek és 
ne higgyenek helytelen hagyományokban” (Alma 
3:6, 8). A szentírásokban mindenhol találunk arra 
való figyelmeztetést az Úrtól, hogy ne házasodjunk 
hitetlenekkel (lásd 5 Mózes 7:2–3; 2 Korinthusbeliek 
6:14); ez gyakran azt eredményezte, hogy az igazlel-
kűek elfordultak az Úrtól (lásd 5 Mózes 7:4; 1 Kirá-
lyok 11:4; T&Sz 74:5).

Egyesek tévesen azt gondolták, hogy a lámánitákra 
kiszabott sötét bőrszín volt az átok. Joseph Fielding 
Smith elnök (1876–1972) elmagyarázta, hogy az átok 
nem a sötét bőrszín volt:

„A lámániták bőre azért változott sötétté, hogy meg 
lehessen különböztetni őket a nefitáktól, és a két nép 
ne keveredjen egymással. A sötét bőr az átok jele volt 
[nem maga az átok]. Az átok az Úr Lelkének visszavo-
nása volt. […]

Azok sötét bőre, akik az egyházba jöttek, már nem 
számít az átok jelének. […] Ezek a megtértek tetsze-
tősek, és velük van az Úr Lelke” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 3:122–23).

 4. Mit eredményezett az átok?
A 24. versből végül megtudjuk, hogy az átok – 
mely szerint kivágattak az Úr színe elől – eredmé-
nyeként „lusta nép lettek, tele gonoszkodással és 
álnoksággal”.

Nagyszerű áldás az, hogy az átok csak addig érvé-
nyes, amíg az emberek gonoszok. Ha bűnbánatot 
tartanak, „nem [követi] őket többé Isten átka” (Alma 
23:18). Sok példa van olyan igazlelkű lámánitákra, 
akik bűnbánatot tartottak és élvezték az Úr Lelkét; 
egyikük még próféta is lett (lásd Hélamán 13:5).

2 Nefi 6:1–3. Jákób felhatalmazással tanított
•	 Jákób	Istentől	kapott	hatalommal	és	felhatalmazással	
tanított. Isten hívta el, „az ő szent rendje szerint [lett] 
elrendelve” (megkapta a szent papságot), és felszen-
telve (vagyis elválasztva) fivére, Nefi által (2 Nefi 6:2; 
lásd még 2 Nefi 5:26). Ezen kívül Jákób a hatékony 
tanítás három fontos elemét is alkalmazta, amint azt 
Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta: „»Mert teljes szorgalommal buzdítottalak 
benneteket ; és atyám szavait tanítottam nektek; és szól
tam minden olyan dolgot illetően, mely a világ teremtése 
óta meg van írva« [2 Nefi 6:3; kiemelés hozzáadva]. 
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Mindig is ily módon került sor az evangélium tanítására, 
ezt a mai napig használjuk: személyes bizonyság, az élő 
próféták tanításai, és a szentírások írásos feljegyzése” 
(Christ and the New Covenant [1997], 65).

•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	elmagyarázta,	milyen	
papsági rendet gyakoroltak a nefiták között: „A nefiták 
József leszármazottai voltak. Lehi a rézlemezeket ol-
vasva fedezte fel ezt. […] Nem voltak tehát léviták azok 
között, akik Lehit a nyugati féltekére elkísérték. Ilyen 
körülmények között a nefiták a melkisédeki papság 
felhatalmazásával végeztek papsági szolgálatot Lehi 
napjaitól mindaddig, amíg a Szabadító meg nem jelent 
közöttük” (Answers to Gospel Questions, 1:124).

2 Nefi 6:4–18. Jákób felidézi a zsidók történelmét
•	 Jákób	Ésaiástól	idézett,	hogy	azon	dolgokról	tanítson,	
„amik vannak, és amik eljönnek” (2 Nefi 6:4). Ésaiás ta-
nításait népére vonatkoztatta, mivel Izráel házához tar-
toztak (lásd 5. vers). Ugyanezen versek közül néhányat 
Nefi Lehi utolsó napi leszármazottaira is vonatkoztatott 
(hasonlítsd össze a 6–7. verset és 1 Nefi 21:22–23-at). 
Ugyanazon prófécia más-más helyzetekre való vonat-
koztatása azt példázza, ahogyan a Lélek hatása alatt vo-
natkoztatjuk a szentírásokat (lásd 1 Nefi 19:23  ; 
2 Nefi 11:8).

2 Nefi 6:6–11. Izráel szétszórása és összegyűjtése
•	 További	információkért	Izráel	szétszórását	illetően	
lásd: „Izráel szétszórásának rövid története” a füg-
gelékben (423. oldal). További információkért Izráel 
összegyűjtését illetően lásd: „Izráel összegyűjtése” a 
függelékben (424. oldal).

2 Nefi 6:11–12
Milyen ígéretek adattak az ősi Izráelnek és az 
utolsó napi nemzsidóknak? Milyen feltételek-
nek kell megfelelniük ezek beteljesedéséhez?

2 Nefi 7:10–11. Saját tüzük világosságában járva
•	 Ésaiás	azt	kérdezte,	hogy	sötétségben	jár-e	bárki	
is, aki féli az Urat és engedelmeskedik neki. A válasz 
természertesen „nem”. Aztán kijelentette, hogy akik 

saját tüzük és szikrájuk világosságában járnak, amit 
gyújtottak, azok bánatban fognak elszunnyadni 
(lásd 2 Nefi 7:11). Napjainkban sokan bíznak inkább 
magukban vagy másokban, mintsem az Úrban; saját 
testük karjában bíznak és saját világosságukat követik 
ahelyett, hogy Istenben bíznának (lásd T&Sz 1:19–20; 
133:70–74).

•	 A	Szabadító	a	Világ	Világossága.	Balgák	vagyunk,	ha	
megpróbáljuk általunk létrehozott világosságra cserélni 
az Ő világosságát (lásd 3 Nefi 18:24). Joseph F. Smith 
elnök (1838–1918) óva intett azoktól, akik félrevezető 
módon tanítanak, saját világosságukat használva „az 
evangélium igazságainak álruhájába bújtatott hamis 
tanokat” prédikálnak. Azt mondta, ők „a gőgösek és 
magukat dicsérők, akik saját önteltségük lámpájánál 
olvasnak; akik saját maguk által kigondolt szabályok 
szerint értelmeznek; akik önnön törvényükké váltak, és 
így saját tetteik egyedüli bíráiként tetszelegnek” (Gospel 
Doctrine, 5th ed. [1939], 373).

2 Nefi 8. Az utolsó napi összegyűjtés
•	 Ésaiás	a	2 Nefi	8-ban	idézett	próféciái	Izráel	utolsó	
napi összegyűjtéséről szólnak. Az Úr megígérte, hogy 
„megvigasztalja Siont” és „olyanná teszi vadonját, mint 
az Éden” (3. vers). Arra intette őket: „ne féljetek az 
emberek gyalázkodásától” (7. vers). Megígérte, hogy 
„visszatérnek… az Úr megváltottjai, és énekelve jönnek 
Sionba” (11. vers). Keze árnyékával takarja majd be 
őket (lásd 16. vers). A korai szentek Ésaiás ezen és más 
próféciáiban is vigaszra leltek.

Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) kifejtette, hogy 
elődeink részt vettek Ésaiás Izráel összegyűjtésére 
vonatkozó e próféciáinak beteljesedésében:

„Elődeink… erősek és bátrak voltak az Úrban, mert 
tudták, hogy Ő a védelmük, a menedékük és a 
szabadulásuk. E hit által megerősödve támaszkodtak 
becsben tartott függetlenségükre, takarékosságukra és 
tisztességes munkájukra. A történelem pedig feljegyzi, 
hogy még az éghajlat is mérséklődött, hogy jobb legyen 
nekik, és alázatos, fáradhatatlan erőfeszítéseik nyomán 
a »pusztaság virul, mint őszike«.

Hitüket Ésaiás két figyelemre méltó próféciája újította 
meg, melyek az utolsó napokra vonatkoztak – azon 
napokra, amelyekről tudták, hogy ezekben élnek.  
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Az elsőben Ésaiás azt mondja: »Örvend a puszta és  
a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike« 
(Ésaiás 35:1). Aztán pedig: »Mert megvigasztalja az Úr Si-
ont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná 
teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak 
kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és 
dicséret szava!« (Ésaiás 51:3).

És bár természetes szemeik csak kunyhóikat és azok 
közvetlen környezetét látták, elképzelték a napot, ami-
kor beteljesednek Mikeás szavai: »És lészen: az utolsó 
időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyezte-
tik…« (Mikeás 4:1–2).

Mi tanúi voltunk e figyelemre méltó próféciák beteljese-
désének” (This Nation Shall Endure [1977], 42).

•	 A	zsidók	Izráel	földjére	való	összegyűjtésével	
kapcsolatban Bruce R. McConkie elder (1915–1985), 
a Tizenkét Apostol Kvórumából, azt tanította, hogy a 
fizikai gyülekezést megelőzi a lelki gyülekezés: „Júda 
a megfelelő időben a régi Jeruzsálembe gyűlik; ez nem 
kétséges. Azonban ez a gyülekezés abból áll majd, hogy 
elfogadják Krisztust, csatlakoznak az egyházhoz, és 
újra magukra veszik az ábrahámi szövetséget, ahogyan 
azt szent helyeken megkaphatják. A zsidó származású 
emberek jelenlegi gyülekezése a palesztínai Izrael 
nemzetállamába nem Izráel vagy Júda szentírásbeli 
összegyűjtése. Lehet, hogy előjátéka annak, és az ily 
módon összegyűlt emberek egy része idővel Isten 

földön lévő igaz egyházába és királyságába gyűjtetik, 
majd segédkezhetnek azon templom felépítésében, 
amely arra rendeltetett, hogy Jeruzsálem földjét ékesítse. 
Azonban a politikai gyülekezés nem lelki gyülekezés, 
és az Úr királysága nem e világból való” (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 519–20; lásd még 511., 
564–565. oldalak).

Elgondolkodtató kérdések
•	 A	2 Nefi	5:5–8-ban	az	Úr	figyelmeztette	Nefit,	hogy	

meneküljön a vadonba. Vannak életednek olyan vo-
natkozásai, amelyek Nefi helyzetét tükrözik? Gyako-
rolnak rád olyan hatást barátok, szórakozás, munka, 
iskola vagy a média, amelyekkel kapcsolatban érde-
mes megfontolni, hogy eltávolodj tőlük?

•	 A	2 Nefi	8:3–16	sok	olyan	áldást	felsorol,	amelyeket	
Izráel háza tagjainak kínálnak, amint „összegyűlnek”. 
Ezen áldások közül melyeket tapasztaltad már meg 
te is? Melyekre törekedhetnél még? Mit kell tenned 
azért, hogy elnyerd őket?

Javasolt feladatok
•	 A	2 Nefi	4:15–35	olvasása	során	keresd	meg,	mit	tett	

Nefi azért, hogy legyőzze a gyengeségeit! Próbálj meg 
beazonosítani olyan konkrét tantételeket, amelyeket 
Nefi alkalmazott, vagy amelyekről azt gondolta, hogy 
segíteni	fognak	neki	gyengeségei	legyőzésében.	Írd	
le gondolataidat és érzéseidet a beazonosított igazsá-
gokról; hallgass a Lélektől kapott érzésekre. Ha olva-
sás közben a Lélek valamilyen kötelezettségvállalásra 
késztet, akkor azt is leírhatod.

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	azt	tanácsolta:	„Tart-
sátok egyensúlyban az életeteket! Óvakodjatok a 
rögeszméktől! Óvakodjatok a szűklátókörűségtől! 
Érdeklődésetek fedjen le sok jó területet, miközben 
saját szakmátok mezején dolgoztok növekvő erővel” 
(“Four Imperatives for Religious Educators” [address 
to Church Educational System religious educators, 
Sept. 15, 1978], 3). Olvasd el a 2 Nefi 5:10–18, 26–27-
et, és azonosítsd be azokat a tantételeket, amelyeket 
jobban megismerhetnél vagy jobban megtanulhatnál 
alkalmazni annak érdekében, hogy segítsen neked 
még többet tenni a világért.
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2 Nefi 9 –10

9. fejezet

Bevezetés
Mindannyian ismerünk valakit, aki meghalt. Hálásak 
lehetünk azért, hogy Mennyei Atyánk evangéliumi 
tervének ismerete békét kínál nekünk a mély szomo-
rúság közepette. A Mormon könyvében Jákób próféta 
úgy tanított az engesztelés nagyszerű áldásáról, hogy 
leírta, mi történe a testünkkel és a lelkünkkel akkor, 
ha nem lenne engesztelés. Jákób bizonyságot tett Isten 
nagyszerűségéről, aki elkészítette szabadulásunk útját. 
Leírta, miként vigasztalja gyengéden a Szabadító Izráelt, 
hogyan könyörög érte és váltja meg. Az Úr parancso-
latainak elfogadása és követése által olyan helyzetbe 
hozzuk magunkat, ahol elnyerhetjük megígért áldásait. 
Gondold át, milyen hatással van életedre az engesztelés, 
és milyen áldásokat hoz!

Szövegmagyarázat
2 Nefi 9:1–3 Örvendezzünk örökre 
az engesztelésben
•	 Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából, kifejtette, hogy Krisztusnak és engesztelésének 
kellene örvendezésünk középpontjában állnia:

„Jákób arról tett bizonyságot, hogy »a hatalmas Isten« 
mindig ki fogja szabadítani »szövetséges népét«, és ez 
a hatalmas Isten, saját kijelentése szerint, az Úr Jézus 
Krisztus, a Szabadító és a Megváltó, »Jákób Hatalmasa«.

Jákób elmélkedett ezeken a tanításokon – különös 
tekintettel azokra, amelyek Ésaiás írásaiban találhatók –, 
hogy napjainak hallgatósága és a jövő olvasói tudhassa-
nak »az Úr szövetségeiről, melyeket egész Izráel házával 
kötött«, és minden nemzedékben örvendezésre adhas-
son okot a szülőknek, és arra, hogy örökre felemeljék 
fejüket »azon áldások miatt, amelyekkel az Úristen 
[gyermekeiket] el fogja halmozni«.

E szövetség és az ilyen örvendezés okának középpont-
jában annak a Hatalmas Istennek az engesztelő áldozata 
áll, aki a világ Szabadítója és Megváltója” (Christ and 
the New Covenant [1997], 66–67).

2 Nefi 9:2
Gyülekezésük fontos részeként  mihez 

állíttatnak vissza a zsidók?

2 Nefi 9:5–6. Az engesztelés központi 
eleme az irgalmas tervnek
•	 Az	Első	Elnökség	és	a	Tizenkét	Apostol	Kvóruma	
kijelentette a világnak, hogy a Szabadító és az a hatás, 
amelyet az egész emberiségre gyakorol, központi 
szerepet játszik:

„[B]izonyságunkat tesszük az Ő páratlan életének 
valóságáról, nagyszerű engesztelő áldozatának végtelen 
tisztaságáról és erejéről. Senki más nem volt ilyen mély 
hatással mindazokra, akik a földön éltek, és akik még 
ezután fognak élni.

Ő volt az Ószövetség nagy Jehovája és az Újszövetség 
Messiása. […]

Nagyszerű engesztelő áldozatának emlékeztetőjeként 
bevezette az úrvacsorát. Hamis vádak alapján letartóz-
tatták és ítélkeztek felette, bűnösnek mondták ki, hogy 
megnyugtassák a csőcseléket, és arra ítélték, hogy meg-
haljon a Kálvária keresztjén. Életét adta, hogy engeszte-
lést végezzen az egész emberiség bűneiért. Nagyszerű 
ajándékot adott mindazokért és mindazok helyett, akik 
valaha is éltek vagy élni fognak a földön.
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„Engesztelése végtelen – vég nélkül való. Abban az érte-
lemben is végtelen, hogy az egész emberiséget meg-
menti a soha véget nem érő 
haláltól. Végtelen volt to-
vábbá határtalan szenve-
dése terén. Végtelen volt az 
időben, véget vetve az állat-
áldozatok korábbi gyakor-
latának. Végtelen volt 
hatókör tekintetében – egy-
szer kellett csak elvégezni, 
és mindenkire vonatkozott. 
Az engesztelés irgalma pe-
dig nem csupán végtelen számú emberhez jut el, hanem 
az Őáltala teremtett végtelen számú világokba is. Végte-
lensége minden emberi mértéket és halandó értelmet 
meghalad.

Jézus volt az egyetlen, aki képes volt ilyen végtelen 
engesztelés felajánlására, mivel halandó anyától és 
halhatatlan Atyától született. E különleges születési jog 
folytán Jézus végtelen Lény volt” (in Conference Report, 
Oct. 1996, 46; vagy Ensign, Nov. 1996, 35).

2 Nefi 9:6–9
Mit mondott Jákób, mi történne a lelketekkel 
és a testetekkel, ha nem lenne engesztelés?

2 Nefi 9:10. „Ó, mily nagy a mi Istenünk jósága”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	hálát	fejezett	
ki a Szabadítónak az engesztelés betöltésében játszott 
szerepéért: „Köszönet Istennek örök terve csodájáért és 
magasztosságáért! Köszönet és dicsőség az Ő Szeretett 
Fiának, aki leírhatatlan szenvedés árán életét adta a 
Kálvária keresztjén, hogy megfizesse a halandó bűn 
adósságát. Ő volt az, aki engesztelő áldozata által 
széttörte a halál köteléket és isteni hatalommal győze-
delmesen jött elő a sírból. Ő a mi Megváltónk, az egész 
emberiség Megváltója. Ő a világ Szabadítója. Isten Fia, 
szabadításunk Szerzője” (in Conference Report, Apr. 
1985, 69; vagy Ensign, May 1985, 51).

Ünnepélyesen bizonyságunkat tesszük arról, hogy élete, 
amely az egész emberi történelem középpontjában áll, 
nem Betlehemben kezdődött, és nem a Kálvárián ért 
véget. Ő volt az Atya Elsőszülötte, az Egyszülött Fiú a 
testben, a világ Megváltója” (Az Élő Krisztus: Az aposto-
lok bizonysága. Liahóna, 2008. márc. 43–44.).

•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007),	az	Első	Elnökség-
ből, leszögezte, hogy fontos megértenünk az engeszte-
lés hatalmát: 

„Szabadulásunk függ attól, hogy hiszünk-e az engeszte-
lésben és elfogadjuk-e azt. Ilyetén való elfogadásához 
folyamatosan törekednünk kell annak teljesebb meg-
értésére. Az engesztelés előbbre visz a tanulás halandó 
iskolájában azzal, hogy lehetővé teszi természetünk 
tökéletessé válását. […]

Ha csak egy kicsit is jobban értjük az Ő engesztelő ál-
dozatát, az már közelebb visz Őhozzá. Az angol engesz-
telés szó szerint annyit tesz, mint »egynek« lenni Ővele. 
Az engesztelés mibenléte és hatásai oly végtelenek, 
kifürkészhetetlenek és mélységesek, hogy meghaladják 
a halandó ember tudását és felfogóképességét. […]

Vágyakozunk az engesztelés végső áldására: hogy 
egyek lehessünk Ővele; hogy ott lehessünk az Ő isteni 
jelenlétében; hogy egyenként nevünkön szólítson ben-
nünket, miközben ragyogó mosollyal üdvözöl minket 
otthon, és tárt karokkal hív minket, hogy átöleljen 
határtalan szeretetével. Mily dicsőségesen magasztos 
lesz ez az élmény, ha elég érdemesnek érezhetjük majd 
magunkat arra, hogy a jelenlétében legyünk! Nagyszerű 
engesztelő áldozatának ingyenes ajándéka az egyedüli 
út mindannyiunk számára, mely által eléggé felmagasz-
taltak lehetünk ahhoz, hogy színe elé álljunk és szemtől 
szembe lássuk Őt. Az engesztelés lenyűgöző üzenete 
nem más, mint a Szabadító mindannyiunk iránt érzett 
tökéletes szeretete. Olyan szeretet ez, amely telve van 
irgalommal, türelemmel, kegyelemmel, egyenlőséggel, 
hosszútűréssel, és – mindenek felett – megbocsátással” 
(Liahóna, 2002. jan. 19–20, 22.).

2 Nefi 9:7. A végtelen engesztelés
•	 Russell M.	Nelson	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából, számos olyan vonatkozást kifejtett, amelyben az 
engesztelés végtelen:

2 Nefi 9–10
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2 Nefi 9:15–16. „Akik tisztátalanok, még  
mindig tisztátalanok lesznek”
•	 Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából,	
a következőket mondta a végső ítéletről, valamint arról, 
hogy milyen tisztaságot kell elérnünk:

„Sok bibliai és korunkbeli szentírás beszél egy végső 
ítéletről, melynek során mindenki szándékai, csele-
kedetei, illetve szíve vágyai szerint kap majd jutalmat. 
Más szentírások viszont még azzal is kiegészítik ezt, 
hogy utalnak rá, hogy az általunk elért állapot alapján 
ítéltetünk meg.

Nefi próféta annak tekintetében ír a végső ítéletről, 
amivé váltunk: »És ha cselekedeteik tisztátalanok voltak, 
akkor nekik is szükségképpen tisztátalannak kell len
niük; és ha ők tisztátalanok, akkor szükségképpen nem 
lakhatnak Isten királyságában« (1 Nefi 15:33; kiemelés 
hozzáadva). Moróni kijelenti: »aki tisztátalan, az még 
mindig tisztátalan lesz ; és aki igazlelkű, az még mindig 
igazlelkű lesz « (Mormon 9:14; kiemelés hozzáadva; 
lásd még Jelenések 22:11–12; 2 Nefi 9:16; Alma 41:13; 
T&Sz 88:35). Ugyanez áll majd az »önzőségre«, az »enge-
detlenségre«, és minden más személyes jellemvonásra, 
mely nem áll összhangban Isten követelményeivel. A 
gonoszok »állapotára« utalva a végső ítéletkor Alma el-
magyarázza, hogy ha szavaink, tetteink és gondolataink 
elítélnek minket, akkor »nem találtatunk szeplőtelennek; 
…és ebben a rettenetes helyzetben nem merünk majd 
felnézni az Istenünkre« (Alma 12:14)” (lásd Liahóna, 
2001. jan. 40.).

•	 Gordon B. Hinckley elnök a pornográfia példáját fel-
használva tanította ugyanezt a tantételt, amikor azt 

mondta: „Mindenki, aki e 
satu szorításába került, tér-
deljen le belső szobája ma-
gányában, és esedezzen az 
Úrhoz, hogy segítsen meg-
szabadulnia e gonosz ször-
nyetegtől! Máskülönben ez 
a szörnyű folt rajta marad 
egész életén, sőt, magával 
viszi az örökkévalóságba is. 

Jákób, Nefi öccse, ezt tanította: »És lőn, hogy amikor 
minden ember elhagyta ezt az első halált az életre, mert 
halhatatlanok lettek,…azok, akik igazlelkűek, még 

mindig igazlelkűek lesznek, és azok, akik tisztátalanok, 
még mindig tisztátalanok lesznek« (2 Nefi 9:15–16)” 
(lásd Liahóna, 2004. nov. 62.).

2 Nefi 9:18. „Elviselték a világ keresztjeit”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, javasolt a keresztek szóra egy 
értelmezést: „Mik a »világ keresztjei«? Biztosak nem 
lehetünk benne, de a képiség azt sugallja, hogy a világ 
által ránk helyezett keresztet hordozzuk, amint azt Jézus 
is tette; talán vannak üldözők vagy haszontalan bámész-
kodók is, és az egyháztagot elkülönítették (valószínűleg 
még zaklatják is), de nem hátrál, amikor vádolják és 
gúnyolják azok, akik szégyenbe akarják keverni, mert 
igazából nincs miért szégyellnie magát” (Wherefore, Ye 
Must Press Forward [1977], 110).

2 Nefi 9:20. Isten „minden dolgot tud”
•	 A	Lectures on Faith megtanítja, miért kell Istennek 
mindentudónak lennie: „Minden dolog ismerete nélkül 
Isten senkit nem tudna megszabadítani a teremtményei 
közül; mert kezdettől fogva mindvégig, mindenek is-
merete teszi lehetővé számára azt, hogy ezt az értelmet 
átadja a teremtményeinek, akik ezáltal az örök élet 
részeseivé válhatnak. Ezen kívül pedig ha az emberek 
elméjében nem lenne ott az elképzelés, hogy Isten 
mindent tud, akkor lehetetlen volna hitet gyakorolniuk 
Őbenne” ([1985], 51–52).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	kifejtette,	hogy	Istennek	min-
den dolgot tudnia kell ahhoz, hogy elvégezze munkáját, 
halhatatlanságunk és örök életünk véghezvitelét:

„Akik megpróbálják behatárolni Isten mindentudását, 
azok nem értik meg, hogy nincs szüksége új dolgok 
megismerése általi unaloműzésre. Mivel Isten szeretete 
is tökéletes, tulajdonképpen örömét leli abban az 
»egy örök körforgás«-ban, ami bennünk csupán a 
megszokottság és az ismétlődés képzetét kelti. Isten 
teremtményei gyarapításából és előbbre viteléből 
merít nagy és folyamatos örömöt, nem új intellektuális 
tapasztalatokból.

Hatalmas különbség van tehát egy mindentudó Isten 
és azon hamis elképzelés között, hogy Isten valamiféle 
doktori utáni ösztöndíjon van éppen, és további lényegi 
igazságok és adatok után kutat. Ha az utóbbi szerint 
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lenne, akkor Isten bármelyik percben felfedezhetne 
valami új, számára addig ismeretlen igazságot, ami aztán 
átrendezne, elhomályosítana vagy aláásna bizonyos 
általa korábban ismert igazságokat. A prófécia puszta 
jóslás lenne. Újra kellene gondolni a megváltásunkkal 
kapcsolatos tervezési felvetéseket. Szerencsénkre azon-
ban az Ő szabadítási terve állandóan folyamatban van, 
nem állandóan átdolgozás alatt. […]

Nekünk tulajdonképpen csak annyit kell tudnunk, hogy 
Isten mindent tud!” (All These Things Shall Give Thee 
Experience [1979], 14–15, 21).

2 Nefi 9:21–24. Mindenki megszabadulhat
•	 Brigham	Young	elnök	(1801–1877)	beszélt	a	Szaba-
dító által az emberiség megmentésére tett erőfeszítései 
kiterjedéséről: „Ez a szabadulás terve. Jézus addig 
nem fogja abbahagyni a munkáját, míg mindenki el 
nem jut oda, hogy egy királyságot élvezhessen az Atya 
palotáiban, ahol sok királyság és sok dicsőség van, mely 
megfelel minden valaha is a földön élő ember csele-
kedeteinek és hűségének. Lesznek, akik a celesztiális 
törvénynek engedelmeskednek, és anak dicsőségét nye-
rik el; mások a terresztriálisban, megint mások pedig a 
telesztiálisban laknak majd” (lásd Az egyház elnökeinek 
tanításai: Brigham Young. 52.).

2 Nefi 9:25–26. Ahol nincs törvény,  
nincs büntetés
•	 James E.	Talmage	elder	(1862–1933),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, elmagyarázta, milyen szerepet 
játszik felelősségre vonhatóságunkban a tudásunk: 
„A szó szoros értelemben vett meghatározás szerint 
a bűn a törvény áthágását jelenti, és ebben a szigorú 
értelemben gondatlanságból vagy tudatlanságból is 

követhető el bűn. Az emberek felelősségének és Isten 
tévedhetetlen igazságosságának a szentírásokban 
fellelhető tanaiból azonban világosan kitűnik, hogy az 
ember vétkei és igazlelkű tettei aszerint ítéltetnek majd 
meg, hogy mennyire tudta felfogni a törvényt és tudott 
engedelmeskedni annak. Akivel soha nem ismertették 
meg a magasabb törvényt, arra nem vonatkoznak teljes 
mértékben e törvény követelményei. A tudás nélkül 
elkövetett bűnökért – vagyis a tudatlanságban áthágott 
törvényekért – kiengesztelt a Szabadító áldozata; és az 
ebbe a csoportba tartozó bűnösök nem állnak kárhoz-
tatás alatt, hanem lehetőséget kapnak a tanulásra, az 
evangélium tantételeinek elfogadására vagy elutasítá-
sára” (Articles of Faith, 12th ed. [1924], 58).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke, nyilvánvalóvá tette azok helyzetét, akik 
nem ismerik Isten törvényeit:

„A terv gondoskodik azokról, akik a terv ismerete 
nélkül élnek a halandóságban. »Ahol nem adatott 
törvény, nincs büntetés; és ahol nincs büntetés, nincs 
kárhoztatás… az engesztelés miatt; mert az ő hatalma 
által szabadulnak meg« (2 Nefi 9:25).

A halottak megváltásának szent munkája nélkül nem 
lenne teljes a terv, és tulajdonképpen elég igazságtalan 
is lenne” (“The Play and the Plan” [CES fireside for 
young adults, May 7, 1995], 4, www .ldsces .org).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	így	írt	azokról,	akik	nem	ren-
delkeznek az evangéliumi törvénnyel: „Az engesztelés 
széles hatóköre nagylelkűen gondoskodik mindazokról, 
akik az evangélium ismerete vagy befogadásának 
lehetősége nélkül halnak meg, legyen szó a felelősségre 
vonhatóság éveit el nem érő gyermekekről, értelmi 
fogyatékosokról, azokról, akik soha nem találkoznak 
az evangéliummal, és így tovább” (Christ and the New 
Covenant, 215).

2 Nefi 9:28.    „Azt gondolják, hogy bölcsek”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	körülírta,	milyen	gyenge-
séget eredményez az, ha jobban bízunk az eszünkben, 
mint a hitünkben:

„A tudásnak nem egyedüli forrása az ész. A Min-
denható ihletése alatt adatott egy ígéret, amelyet a 
következő gyönyörű szavak fogalmaznak meg: »Isten 
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meg fogja nektek adni azt a tudást az ő Szent Lelke 
által, igen, a Szentlélek kimondhatatlan ajándéka által« 
(T&Sz 121:26).

A minket kritizáló humanisták, az úgynevezett értelmi-
ségiek, akik lebecsülnek minket, csak azért szólnak, 
mert nem ismerik ezt a megnyilatkozást. Nem hallották 
még a Lélek hangját. Nem hallották, mert nem keresték, 
és nem készítették fel magukat arra, hogy érdemesek 
legyenek rá. Felteszik tehát, hogy a tudás csakis érvelés-
ből és az elme működéséből eredhet, és megtagadják 
azt, ami a Szentlélek hatalma által érkezik. […]

Ne essetek a világ álokoskodásának csapdájába, mely 
nagyrészt negatív, és ha egyáltalán előfordul, akkor is 
csak nagyon ritkán hoz jó gyümölcsöt. Ne csaljanak 
tőrbe azok az okosok, akiknek önrendelt küldetése 
mindannak megalázása, ami szent, az emberi gyen-
geség hangsúlyozása és a hit aláásása ahelyett, hogy 
erőre ösztönöznének” (“Be Not Afraid, Only Believe” 
[CES fireside for young adults, Sept. 9, 2001], 4, 
www .ldsces .org).

2 Nefi 9:29.    „Jó tanultnak lenni”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	felvázolta	mindazt	a	jót,	
ami abból ered, hogy mindent megtanulunk, amit csak 
tudunk: „Nagy kihívásokkal fogtok még szembe nézni. 
Az ádáz versengés világába léptek. Annyi oktatásban 
kell részesülnötök, amennyiben csak tudtok. Az Úr 
tanított minket az oktatás fontosságáról. Ez tágabb le-
hetőségekre jogosít majd fel titeket. Eszközöket biztosít 
ahhoz, hogy valami értékeset tegyetek az előttetek álló 
nagyszerű lehetőségek világában. Ha lehetőségetek 
van rá, hogy egyetemre menjetek, és akartok is, akkor 
tegyétek azt. Ha nem akartok egyetemre járni, akkor 
menjetek el valamilyen szak- vagy üzleti képzésre, hogy 
élesítsétek készségeiteket és növeljétek a teljesítőképes-
ségeteket” (in Conference Report, Apr. 1997, 70; vagy 
Ensign, May 1997, 49–50).

2 Nefi 9:34. „Jaj a hazugnak”
•	 A	2	Nefi	9:34	és	még	számos	szentírás	tanít	a	ha-
zugság bűnének komoly voltáról (lásd Példabeszédek 
6:16–19; T&Sz 63:17–18; 76:98, 103). James E. Faust 
elnök (1920–2007) kifejtette, mit jelent igazat mondani:

„Hiszünk abban, hogy tisztességesnek… kell lennünk 
[Hittételek 1:13]. […]

Tudnunk kell, mit jelent tisztességesnek lenni. A tisz-
tesség több annál, hogy nem hazudunk. Igazmondás, 
igazság szólása, igaz élet és az igazság szeretete. […]

A tisztesség erkölcsi iránytű, amely utat mutat nekünk 
az életünk során. […]

A tisztesség egy tantétel, és mi erkölcsi önrendelkezés-
sel rendelkezve eldönthetjük, hogyan alkalmazzuk ezt a 
tantételt. Önrendelkezésünk kiterjed a döntéshozatalra, 
azonban végül minden döntésünkért felelősek leszünk. 
Másokat megtéveszthetünk talán, azonban van Valaki, 
akit soha nem fogunk megtéveszteni. A Mormon köny-
véből megtudjuk, hogy »a kapu őrzője Izráel Szentje; és 
ő nem tart ott szolgát; és nincs másik út, csak a kapun 
keresztül; mert őt nem lehet félrevezetni, mert Úristen 
az ő neve« [2 Nefi 9:41].

Az igazmondásnak vannak különféle árnyalatai. Ha 
apró, ártatlan, úgymond fehér hazugságokat mondunk, 
akkor fokozatosan színvakká válunk. Jobb csendben 
maradni, mintsem félrevezetni. Lelkiismeretünktől függ 
az, hogy milyen mértékben mondjuk el a teljes igazsá-
got, és mondunk semmi mást, csakis az igazat. […]

Gordon B. Hinckley elnök szavait idézve, »példánkkal 
és szavainkkal is tanítsuk annak igazságát, hogy lopni 
gonosz dolog, hogy csalni helytelen, és hogy a hazug-
ság mindazokon szégyenfolt, akik részt vesznek abban«” 
(in Conference Report, Oct. 1996, 57–61; vagy Ensign, 
Nov. 1996, 41–44).

2 Nefi 9:29–38 
Milyen bűnöktől óvott minket Jákób? Mi teszi 

oly komollyá ezen bűnök mindegyikét?

2 Nefi 9:41. Krisztus „a kapu őrzője”
•	 James E.	Faust	elnök	beszélt	annak	értékéről,	hogy	
tudjuk: egy napon a Szabadító elé állunk majd, hogy 
számot adjunk az életünkről: „Emlékszem egy néhány 
évvel ezelőtti tanulmányra, amely azért készült, hogy 
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felmérje, milyen hatások tartják meg a fiatalokat az 
egyenes és keskeny ösvényen. Természetesen volt jó 
néhány lényegi hatás. Mindegyik fontos volt. Belefoglal-
ták a szülők, papsági tanácsadók, fiatal nő tanácsadók, 
cserkészvezetők és a kortársak hatását. Azonban meg-
lepődve fedeztem fel egy nagyon jelentős arany szálat, 
amely az egész tanulmányon végigfutott. Ez abban való 
hit volt, hogy egy napon mindannyiunknak el kell szá-
molni tetteinkkel az Úrnak. Sokan hittek abban, hogy 
»a kapu őrzője Izráel Szentje; és ő nem tart ott szolgát; 
és nincs másik út, csak a kapun keresztül; mert őt nem 
lehet félrevezetni, mert Úristen az ő neve« [2 Nefi 9:41]. 
Akik az örökkévalóság szempontjából nézték a dolgo-
kat, azoknak nagyobb volt a lelkierejük és erősebb az 
elszántságuk. Nagyon erős lelki védelmet ad az, ha sze-
mélyesen felelősségre vonhatónak érezzük magunkat a 
Szabadító előtt tetteinkért és sáfárságainkért, és e szerint 
is cselekszünk” (“Who Do You Think You Are?” New 
Era, Mar. 2001, 6–7).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	azon	tantétel	megnyugtató	
vetületéről beszélt, hogy nem más, mint Jézus maga 
lesz a végső Bíró: „A 2 Nefi 9:41-ben Jákób az egyenes 
és keskeny útról beszélve arra emlékeztet minket, hogy 
»a kapu őrzője Izráel szentje«, és Jézus »nem tart ott 
szolgát«. A hangsúly nagyon is helyesen annak tényén 
van, hogy Jézust »nem lehet félrevezetni«. Van azonban 
egy másik dimenziója is a megnyugtatásnak: egyrészt 
az isteni igazságosság célját szolgálja az, hogy a végső 
ítélkezés nem adatik át másnak, másrészt pedig az 
isteni irgalom gyakorlására is leginkább az alkalmas, 
aki tudja azokat a dolgokat, amiket csak ő ismerhet: a 
bátorság csendes pillanatait nyája életében, a keresztény 
szolgálattétel észrevétlen tetteit, a ki nem mondott 
gondolatokat, amelyek nem hitelesíthetők másképp, 
csakis tökéletes ítélettel” (For the Power Is in Them… 
[1970], 37).

Maxwell elder azt is kifejtette: „Az önmaga által kijelölt 
kapu-őrző maga Jézus Krisztus, aki azzal a mély, isteni 
vággyal vár ott ránk, hogy üdvözöljön minket, és hogy 
igazoljon minket; ezért »nem tart ott szolgát« (2 Nefi 
9:41). Ha most elismerjük Őt, akkor Ő is szeretettel 
elismer majd minket és örömmel beenged!” (Notwith
standing My Weakness [1981], 124).

2 Nefi 9:50–51. „Vegyen… pénz nélkül”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, így magyarázta, mit jelent pénz 
nélkül venni: „A szabadulás mindenki rendelkezésére 
áll, nem csak néhány kiválasztottnak. Az örök élet nincs 
félretéve apostoloknak vagy prófétáknak, Énók napjai 
szentjeinek, avagy a keresztény adományozási korszak 
vértanúinak. »Az egész emberiség megszabadulhat, ha 
engedelmeskednek az Evangélium törvényeinek és 
szertartásainak« (Harmadik hittétel). Isten nem személy-
válogató; »ő mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és része-
süljön a jóságából; és senkit nem utasít vissza, aki hozzá 
jön, feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt, 
és megemlékezik a pogányokról; és mindegyik egy-
forma Istennek, zsidó is és nemzsidó is« (2 Nefi 26:33). 
Az Örök Isten örökké hív: »Oh mindnyájan, kik szom-
júhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, 
jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül 
és ingyen, bort és tejet« (Ésaiás 55:1), mert »a szabadítás 
fizetség nélküli« (2 Nefi 2:4)” (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vols. [1971–73], 3:416–17).

2 Nefi 10:3. „Krisztus… lesz a neve”
•	 A	Krisztus nevet egy angyal nyilatkoztatta ki Jákób-
nak. „A Kriszus (görög szó) és a Messiás (héber szó) azt 
jelenti: »a felkent«. Jézus Krisztus az Atya Elsőszülötte 
a lélekben (Zsidók 1:6; T&Sz 93:21). Ő az Atya Egy-
szülötte a testben ( János 1:14; 3:16). Ő Jehova (T&Sz 
110:3–4), és előre, a világ teremtése előtt el lett rendelve 
nagy elhívására. Az Atya irányítása alatt Jézus teremtette 
a földet és mindent, ami azon található ( János 1:3, 14; 
Mózes 1:31–33)” (Kalauz a szentírásokhoz: Jézus Krisz-
tus.; lásd még Bible Dictionary, “Christ,” 633; Topical 
Guide, “Jesus Christ—Jehovah,” 248).

héber görög magyar

Messiás Krisztus Felkent (lásd Kalauz a 
szentírásokhoz:	Jézus	
Krisztus. 127.)

Józsué Jézus Szabadító (lásd Kalauz 
a	szentírásokhoz:	Jézus	
Krisztus. 127.)

2 Nefi 9–10
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2 Nefi 10:6–8. A szétszórás és az 
összegyűjtés először lelki
•	 Jákób	nyilvánvalóvá	tette,	hogy	gonoszságuk	ve-
zetett a zsidók szétszóratásához (lásd 2 Nefi 10:6). Az 
összegyűjtés sorrendjét is kihangsúlyozta. A zsidók, 
mondta, akkor gyűjtetnek össze, „amikor eljön a 
nap, hogy hisznek [Krisztusban]” ( 7. vers; kiemelés 
hozzáadva).

Bruce R. McConkie elder rávilágított, hogy Izráel törzsei 
szétszóratásának és összegyűjtésének oka először lelki, 
aztán pedig fizikai:

„Miért került sor Izráel szétszórására? A válasz világos; 
egyértelmű; nincs kétség felőle. Izráelita elődeink azért 
szórattak szét, mert elutasították az evangéliumot, be-
szennyezték a papságot, hátat fordítottak az egyháznak 
és otthagyták a királyságot. Szétszórattak, mert elfordul-
tak az Úrtól, hamis isteneknek hódoltak, és a pogány 
nemzetek útjain jártak. Szétszórattak, mert hátat fordí-
tottak az ábrahámi szövetségnek, lábuk alá taposták a 
szent szertartásokat, és elutasították az Urat, Jehovát, aki 
az Úr Jézus, akiről minden prófétájuk bizonyságot tett. 
Izráel hitehagyás miatt szóratott szét. […]

Milyen tényezők játszanak akkor szerepet Izráel 
összegyűjtésében? Izráel összegyűjtése abból áll, hogy 
elhiszik, elfogadják és összhangban élnek mindazzal, 
amit az Úr egykor felajánlott ősi választott népének. Az 
Úr Jézus Krisztusba vetett hitből, bűnbánatból, keresz-
telkedésből, a Szentlélek ajándékának elnyeréséből és 
Isten parancsolatainak betartásából áll. Abból, hogy 
hisznek az evangéliumban, csatlakoznak az egyházhoz 
és a királyságba jönnek. […] Állhat ezen kívül egy 
kijelölt helyre, avagy a hódolat földjére történő gyü-
lekezésből is” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 515).

•	 Russell M.	Nelson	elder	az	összegyűjtés	tanának	fon-
tosságát hangsúlyozta: „Az összegyűjtés tana Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza egyik fontos 
tanítása. Az Úr kijelentette: »adok nektek egy jelet, 
hogy… hosszú szétszórtságából népemet összegyűjtöm, 
Ó Izráel háza, és ismét megalapítom közöttük Sionomat« 
[3 Nefi 21:1]. A Mormon könyve előjövetele az egész 
világ számára egy jel arra, hogy az Úr megkezdte Izráel 
összegyűjtését, valamint az Ábrahámnak, Izsáknak és 

Jákóbnak adott szövetségek betöltését [lásd 1 Mózes 
12:2–3; 26:3–4; 35:11–12]. Mi nem csupán tanítjuk ezt 
a tant, hanem részt is veszünk benne. Ezt úgy tesszük 
meg, hogy a fátyol mindkét oldalán segítünk összegyűj-
teni az Úr választottjait” (Liahóna, 2006. nov. 80.).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	elmagyarázta,	hova	gyűlje-
nek össze a szentek:

„A kinyilatkoztatott szó beszél az Úr szövetséges népé-
nek minden nemzetben, mindenféle nyelveket beszélő 
és minden nép között jelen lévő gyülekezeteiről az Úr 
ismételt eljövetele idején. […]

A mexikói szentek gyülekezőhelye Mexikó; a guetama-
lai szentek gyülekezőhelye Guatemala; a brazil szentek 
gyülekezőhelye Brazília; és így tovább, a föld egészének 
széltében-hosszában. […] Minden ország saját népének 
gyülekezőhelye” (in Conference Report, Mexico and 
Central America Area Conference 1972, 45).

•	 További	információkért	Izráel	szétszórását	illetően	
lásd: „Izráel szétszórásának rövid története” a füg-
gelékben (423. oldal). További információkért Izráel 
összegyűjtését illetően lásd: „Izráel összegyűjtése” a 
függelékben (424. oldal).

2 Nefi 10:11–14
Milyen ismérvei vannak a szabadságnak?

2 Nefi 10:20–22. Különváltak a testvéreiktől
•	 Jákób	azt	tanította,	hogy	Isten	Izráel	házának	kü-
lönböző tagjait időről időre elvezette a világ más-más 
részeibe, és testvéreinek nevezte őket (lásd 2 Nefi 
10:20–21). Leszármazási ág és hit tekintetében is testvé-
rek voltak. Az Úrnak célja van minden ilyen ággal, és 
tudja, hogy az egyes csoportok hol vannak. A Mormon 
könyve legalább három ilyen csoportot említ: Lehi 
csoportját, a járeditákat (Ether könyvének feljegyzése 
szerint) és a mulekitákat (lásd Móziás 25:2; Hélamán 
6:10; 8:21). Kétségkívül mások is voltak, akikről nem 
tudunk, például az északi Izráel ősi királyságából 
elveszett törzsek, és talán máshova elvezetett egyéb 
csoportok (lásd Jákób 5:20–25).
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Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	segíthetsz	az	Úr	népének	összegyűjtésében?

•	 Miért	fontos	az	a	felismerés,	hogy	Jézus	Krisztus	en-
gesztelő áldozata egyénként is vonatkozik rád? Mit 
tehetsz azért, hogy elmélyítsd megértésedet az Úr 
engeszteléséről?

•	 Honnan	tudhatod,	hogy	életed	kedvére	van-e	az	
Úrnak?

•	 Szerinted	miért	kellett	végtelennek	lennie	az	
engesztelésnek?

Javasolt feladatok
•	 Olvasd	el	és	gondold	át	a	2 Nefi	9:4–7-et,	elgondol-

kozva azon, hogy miként szabadít meg minket az 
engesztelés mind a fizikai, mind a lelki haláltól. 

•	 A	2 Nefi 10	nagy	ígéretekkel	rendelkező,	az	utolsó	
napokban támasztott nemzetről ír. Nézd meg, a 10. 
fejezet miként jellemzi ezt a nemzetet!

•	 Írd	le,	minek	kell	megtörténnie,	mielőtt	sor	ke-
rülne Izráel házának a 2 Nefi 10-ben említett végső 
megváltására.

2 Nefi 9–10
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2 Nefi 11–16

10. fejezet

Bevezetés
Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke leírta, milyen nehézségbe ütközik a Mormon 
könyve számos olvasója:

„A legtöbb [olvasó] gond nélkül megérti a Mormon 
könyve elbeszélését.

Aztán amikor már éppen kényelembe helyeznétek ma-
gatokat, akadályba ütköztök. […] Az elbeszélést félbe-
szakítják az ószövetségi próféta, Ésaiás próféciáit idéző 
fejezetek. Akadályként magasodnak, olyan sorompó-
ként vagy ellenőrzési pontként, amelyen a hétköznapi 
olvasó, akit csupán kíváncsiság hajt, általában nem 
halad át.

Talán ti is kísértést éreztek arra, hogy itt abbahagyjátok, 
de ne tegyétek! Ne hagyjátok abba az olvasást! Rágjátok 
át magatokat ezeken a nehezen érthető ószövetségi 
prófécia-fejezeteken, még akkor is, ha alig értetek belő-
lük valamit. Haladjatok tovább akkor is, ha csak átfuttok 
is rajta, és itt-ott szedtek is ki belőle egy-egy benyomást. 
Haladjatok tovább akkor is, ha csupán annyit tesztek, 
hogy a szavakat nézitek” (in Conference Report, Apr. 
1986, 76; vagy Ensign, May 1986, 61).

Nefi és Jákób is konkrétan megmondták, hogy Ésaiás 
írásait magunkra kell vonatkoztatnunk (lásd 1 Nefi 
19:23    ; 2 Nefi 6:5). Ésaiás írásait azonban még Nefi 
népe is nehezen érthetőnek találta, pedig ők alig 100 
évvel utána éltek (lásd 2 Nefi 25:1–4). Ne felejtsétek el, 
hogy amikor Jézus Krisztus személyesen jött el az Ame-
rikában élő nefitákhoz, azt tanította nekik, hogy „nagy-
szerűek Ésaiás szavai”, és azt parancsolta: „kutatnotok 
kell ezeket a dolgokat. Igen, parancsolatot adok nektek, 
hogy szorgalmasan kutassátok ezeket a dolgokat” 
(3 Nefi 23:1; lásd az 1 Nefi 20–21 szövegmagyarázatát 
a 43. oldalon).

A következő szövegmagyarázat segítséget nyújt Ésaiás 
írásainak szövegkörnyezetét, kettős természetét, 
valamint jelképrendszerét illetően. A Mormon könyve 
lábjegyzeteinek helyszűke miatt az Ésaiással kapcsola-
tos lábjegyzet-információk nagyobb része csak a Biblia 
lábjegyzeteiben találhatók meg, a Mormon könyve 
lábjegyzetei nem ismétlik meg ezeket. A 2 Nefi 12–24 
tanulmányozásához és Ésaiás jobb megértéséhez hasz-
náld hát fel a Biblia angol nyelvű UNSZ kiadásának az 

Ésaiás 2–14-nél található lábjegyzeteit. Szorgalmasan tö-
rekedj Ésaiás szavainak megértésére, és keresd a Lelket, 
hogy mutasson utat neked. Ha nehézségbe ütközöl, ne 
keseredj el! Bizonyos tanulmányozással és imával töltött 
idő múltán az Úr meg fog áldani téged, és meg fogod 
érteni Ésaiás írásait.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 11:1–3. Nefi, Jákób és Ésaiás –  
három különleges tanú
•	 Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, leírta, milyen jelentőséggel bír e három nagyszerű 
próféta bizonysága:

„Az Úr mindig is úgy tanított és erősített meg dolgokat, 
különösen amikor szövetségről is szó volt, hogy több 
bizonyságról is gondoskodott. Mindig is arra figyelmez-
tetett, hogy »Két vagy három tanú vallomása alapján 
megáll minden dolog.« Valóban, a prófécia szerint, 
amikor a Mormon könyve Joseph Smith próféta ihletett 
keze által előkerül, »három embernek mutatja majd meg 
[a lemezeket] Isten hatalma; […] És három tanú ajka 
erősíti meg ezeket a dolgokat.« […]

Ez a három tanú Oliver Cowdery, David Whitmer és 
Martin Harris lett. […]

A szövetségre vonatkozó ugyanezen tantétel vonatkozá-
sában érdekes megfigyelni, hogy három korábbi tanúja 
– különleges tanúja – is volt a Mormon könyve isteni 
eredetének, valamint magának Istennek. Ez a három 
korai tanú Nefi, Jákób és Ésaiás volt, és nem véletlen, 
hogy bizonyságuk oly szembetűnően eme ősi feljegyzés 
elején tűnik fel. […]

Azt igenis tudjuk, hogy ami »jobb bepillantást ad« az 
evangéliumba, a Nefi kislemezein található tanításokat, 
a halandóság előtti Jézus Krisztus e három nagyszerű 
próféta-tanújának – Nefinek, Jákóbnak és Ésaiásnak – a 
személyes kijelentései alkotják. A tan és a látomás e 
három hangja már a Mormon könyve legelején nyil-
vánvalóvá teszi, miért »másik tanúbizonyság« ez Jézus 
Krisztusról. […]

Meggyőzően lehetne érvelni amellett, hogy Nefi 
kislemezei feljegyzésének, megőrzésének, majd lefor-
dításának elsődleges célja e három tanú bizonyságának 
előhozatala volt az idők teljességének adományozási 
korszakában. Az ő írásaik adnak 135-öt a kislemezekről 
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vett [143] oldalból. Mire valaki ezeken az első oldalakon 
elolvassa Nefi, Jákób és Ésaiás írásait, erős alapot kap 
ahhoz, amit Nefi Krisztus tanának nevezett” (Christ and 
the New Covenant [1997], 33–35).

2 Nefi 11:4. Ami Jézus Krisztust „jelképezi”
•	 Ésaiás	időnként	szimbólumokat	vagy	jelképeket	
használva írt. Nefi beszélt róla, milyen fontos megérte-
nünk, hogy minden dolog Jézus Krisztust jelképezi. A 
jelképez szó azt jelenti: „képileg, formailag, modellezve 
vagy hasonlóság által megjelenít” (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). Ezek a dolgok emlékeztetőként 
szolgálnak, vagyis emblémái Krisztusnak. A szentírások 
folyamatosan tanúságot tesznek és tanítanak Jézus 
Krisztusról. Jelkép például a hibátlan hím bárány 
feláldozása, amely „az Atya Egyszülöttje áldozatának 
hasonlatossága” (Mózes 5:7; lásd még 3 Mózes 1:3–5). 
Az úrvacsorai kenyér és bor az engesztelő áldozatot 
jelképezik (lásd Moróni 4:3; 5:2). Ezek az emlékezte-
tőjegyek az Úrra és az emberiség szabadítását célzó 
küldetésére abból a célból adattak, hogy oktassanak 
minket és segítsenek nekünk közelebb kerülni az 
 Úrhoz, Megváltónkhoz.

2 Nefi 11:4–7
Nefi kijelentette, hogy lelke gyönyörködik 

abban, hogy „Krisztus eljövetelének igazsá-
gát” bizonyítja (4. vers). Nevezz meg néhány 
olyan dolgot, amelyben Nefi gyönyörködött!

2 Nefi 11:5. „A haláltól való megszabadítás”
•	 Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából,	
azt mondta a halhatatlanság ígéretéről, amelyet Jézus 
Krisztus engesztelése által kapunk:

„Kíváncsi vagyok, vajon teljesen értékeljük-e annak 
hatalmas jelentőségét, hogy hiszünk egy szó szerinti, 
egyetemes feltámadásban. A halhatatlanság ígérete 
alapvető hitünk szempontjából. Joseph Smith próféta 
kijelentette:

»Vallásunk alapvető tantételei az apostolok és a próféták 
bizonysága Jézus Krisztusról; az, hogy Ő meghalt, 
eltemették, és harmadnap feltámadt, és felemelkedett 
a mennybe; és a vallásunkra vonatkozó minden más 
dolog ennek csupán függeléke« (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph Smith [2007]. 52.

E dicsőséges szolgálat számtalan eleme közül Joseph 
Smith próféta miért használta a Szabadító haláláról, te-
metéséről és feltámadásáról 
való bizonyságot vallásunk 
alapvető tantételeként, és 
mondta azt, hogy »minden 
más dolog ennek csupán 
függeléke«? A válasz annak 
tényében rejlik, hogy a Sza-
badító feltámadása köz-
ponti szerepet játszik 
abban, amit a próféták úgy 
neveznek: »a haláltól való 
megszabadítás nagyszerű és örökkévaló terve« (2 Nefi 
11:5)” (lásd Liahóna, 2000. júl. 17.).

2 Nefi 12–16. Ésaiás a Mormon könyvében
•	 A	2	Nefi	12–24-es	fejezetei	idézeteket	tartalmaznak	
Ésaiás könyvének a rézlemezekre feljegyzett változa-
tából (hasonlítsd össze az Ésaiás 2–14-gyel). Nefi azért 
vette be ide ezeket a fejezeteket, hogy legyen még egy 
tanúságtétele azoknak a kinyilatkoztatásoknak, amelye-
ket népe jövőjét és Jézus Krisztus valós voltát illetően 
kapott. Bár népe Izráel letört és máshová elültetett ága 
volt, Nefi Ésaiás írásait felhasználva mutatta be, hogyan 
terjed ki rájuk is az Úr irgalmas terve. Nefi úgy érezte, 
hogy akik olvassák ezeket a próféciákat, azok fel fogják 
emelni a szívüket és minden ember miatt örvendezni 
fognak (lásd 2 Nefi 11:8; lásd még 2. vers).

Elismételve fivére, Jákób, korábban tanított szavait, Nefi 
arra biztatott minket, hogy vonatkoztassuk magunkra 
Ésaiás szavait (lásd 1 Nefi 19:23   ; 2 Nefi 6:5; 11:8). 
Úgy vonatkoztatjuk magunkra a szentírásokat, hogy 
felismerjük a bennük feljegyzett események és az éle-
tünkben bekövetkező események közötti hasonlóságo-
kat. Azzal is magunkra vonatkoztatjuk a szentírásokat, 
ha beazonosítjuk az általuk tanított tantételeket. Ezek a 
tantételek aztán utat mutathatnak a döntéseinknek.
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Ésaiás kicsit több, mint 100 évvel Nefi kora előtt írt (Kr. e. 
740–700). Bár ezek az írások napjainkból szemlélve már 
igen távolinak tűnnek, Nefi és Jákób számára közelebb 
voltak, mint a mai olvasónak Joseph Smith kinyilatkoz-
tatásai és próféciái. Ésaiásnak Izráel szétszórására és az 
Úr népe megváltását célzó irgalmas tervére vonatkozó 
ihletett próféciái vették rá Nefit arra, hogy saját leírt 
bizonysága és a Messiásról szóló próféciái alátámasztása 
végett nagyobb részeket is bevegyen ezekből. Ezek 
az Ésaiás-részek négy fő témát emelnek ki: (1) Isten 
ítéleteit és a bűnbánat szükségességét, (2) Isten szövet-
ségeit és Izráel házának tett ígéreteit, (3) Krisztus első 
és második eljövetelét, valamint (4) az utolsó napokkal 
kapcsolatos fő eseményeket.

•	 A	Bibliaszótár	felhívja	a	figyelmet	arra,	hogy	az	alap-
művek sokszor idéznek Ésaiás prófétától:

„Ésaiás a leggyakrabban idézett próféta. Jézus, Pál, Péter 
és János (a Jelenésekben) minden más [ószövetségi] 
prófétánál gyakrabban idézi. A Mormon könyve és a 
Tan és a szövetségek is több idézetet tartalmaz Ésaiás-
tól, mint bármely más prófétától. Az Úr azt mondta a 
nefitáknak, hogy »nagyszerűek Ésaiás szavai«, és minden 
olyan dolog, amiről Ésaiás Izráel házát és a nemzsidókat 
illetően prófétált, be fog teljesedni (3 Nefi 23:1–3). […]

A mai olvasó számára a Mormon könyve és a Tan 
és a szövetségek mutat leginkább utat és ad írásos 
szövegmagyarázatot Ésaiás megértéséhez. Ha valaki 
jobban megérti ezeket az írásműveket, Ésaiást is 
jobban meg fogja érteni, és ha valaki jobban megérti 
Ésaiást, méginkább felfogja a Szabadító küldetését, 
valamint az Ábrahámra és magjára helyezett szövetség 
jelentését, mely által megáldatik a föld minden családja” 
(“Isaiah,” 707; lásd az 1 Nefi 20–21 szövegmagyarázatát 
a 43. oldalon).

2 Nefi 12:1. „Júda és Jeruzsálem felől”
•	 Ésaiás	látta	Júda	és	Jeruzsálem	jövőjét	és	végső	ren-
deltetését, és beszélt is erről. Szavait a Mormon könyve 
idézi, azonban ezek Izráel házának egészéhez szólnak 
(lásd 2 Nefi 6:5; 3 Nefi 23:1–2).

2 Nefi 12:2
Miért jelentőségteljes „a hegyeknek tetején” 
kifejezés? Milyen magas helyeket ismerünk, 

ahol az Úr meglátogatta és tanította prófétáit?

2 Nefi 12:2. „Az Úr házának hegye”
•	 Amit	Ésaiás	látott,	annak	jelentős	része	egy	olyan	
időszakban kezd majd el beteljesedni („lőn”), amelynek 
középpontjában a föld egy másik helyszíne áll, név 
szerint a Utah állambeli Salt Lake City központú Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, az utolsó 
napi Sion.

LeGrand Richards elder (1886–1983), a Tizenkét Apostol 
Kvórumából, beszélt e prófécia beteljesedéséről:

„Ésaiás látta az utolsó napokban a hegyek tetején meg-
alapított Úr házának hegyét. […]

Mily szó szerint beteljesedett ez, nézetem szerint, Jákób 
Istenének e házában, itt, ezen a téren! Ez a templom 
minden más, a feljegyzéseinken szereplő épületnél 
jobban idevonzott népeket, mindenféle földről, hogy 
tanuljanak az ő útjairól és járjanak az ő ösvényein” (in 
Conference Report, Apr. 1971, 143; vagy Ensign, June 
1971, 98).

Bruce R. McConkie elder (1915–1985), a Tizenkét 
Apostol Kvórumából, kifejtette, mit jelent a templomok 
vonatkozásában a „hegyek teteje” kifejezés: „Az utolsó 

10. fejezet

76



napokban Istenünk minden szent temploma az Úr 
hegyein épül, mert az ő hegyei – legyen bár a táj maga 
domb, völgy vagy síkság – azok a helyek, ahová sze-
mélyesen és Lelkének hatalma által eljön, hogy népével 
legyen” (The Millennial Messiah [1982], 275).

•	 Amerika,	„az	Úr	házának	hegye”-ként	(2 Nefi	12:2)	
megjövendölt színhely, már felfedezése és gyarmatosí-
tása óta a bevándorlók országa. Ésaiás próféciája szerint 
„özönleni fog hozzá minden nemzet” (2 Nefi 12:2). 
A XIX. század nagy európai bevándorlási hulláma, 
amely szerte a világból ma is folytatódik, benépesítette 
és megáldotta az országot, annak intézményeit és az 
egyházat. Sok utolsó napi szent vezeti vissza családfáját 
az Óvilágból az Újvilágba vándorló néphez. Ezen kívül 
szerte a világból jönnek emberek, függetlenül attól, 
hogy az Úr egyházának tagjai vagy sem, akik megláto-
gatják a Salt Lake templom környékét és Az Utolsó Na-
pok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza központját. Sok 
egyháztag vesz részt félévente az általános konferencia 
ülésszakain a Utah állambeli Salt Lake Cityben, míg 
mások a világ különböző nemzeteiben modern kom-
munikációs rendszerek segítségével nézik és hallgatják 
a konferenciát.

2 Nefi 12:3. „Sionból jő a törvény 
és az Úr szava Jeruzsálemből”
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	elmagya-
rázta, mit jelent a Sionból jövő törvény és a Jeruzsálem-
ből jövő szó:

„A régi Jeruzsálem… szent város lesz, az Úr lakhelye, 
ahonnan szavát elküldi minden néphez. Ugyanígy meg-
épül ezen a földrészen [Amerikában] Sion városa, az Új 
Jeruzsálem, és innen is jő Isten törvénye. […]
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Ez a két város, az egyik Sion földjén, a másik Palesztiná-
ban, lesz Isten királyságának fővárosa a millennium ide-
jén” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 3:69–71).

•	 A	„Sionból	jő	a	törvény”	(2 Nefi	12:3)	kifejezés	
remekül példázza azt, hogyan lehet a próféciáknak 
egynél több vonatkozása. Gordon B. Hinckley elnök 
(1910–2008) azt mondta:

„Amint eltűnődöm ezen a csodálatos építményen, mely 
a templom mellett áll [a konferenciaközpont], Ésaiás 
egyik prófétai kijelentése jut eszembe:

»Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az 
Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb 
lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden 
pogányok.« […]

Úgy gondolom, ez a prófécia a történelmi és csodálatos 
Salt Lake templomra vonatkozik. Ám úgy gondolom, 
hogy erre a figyelemre méltó csarnokra is vonatkozik. 
Mert ennek szószékéről hangzik el Isten törvénye, az 
Úr szavával és tanúbizonyságával együtt” (lásd Liahóna, 
2001. jan. 82.).

2 Nefi 12:4. A béke időszaka
•	 Dallin H.	Oaks	elder	beszélt	arról	a	békességről,	
amely az Úr második eljövele után végül eljön a földre. 
Azt is megmondta, miért nem lesz béke ezen időszak 
előtt: „Sokak számára jelent vigaszt az ószövetségi 
prófécia, mely szerint a nemzetek »fegyvereiket kapákká 
kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká« (Mikeás 4:3). Ez 
a prófécia viszont csak a béke azon időszakára vonatko-
zik, amely azt követően köszönt be, hogy Jákób Istene 
megtanít »minket az ő útaira, és [járunk] az ő ösvényein« 
(4:2). Most még háborúk vannak és összecsapások, és 
ezek mindenhol Isten parancsolatainak a megszegésé-
ben gyökereznek” (in Conference Report, Apr. 1990, 92; 
vagy Ensign, May 1990, 72).

2 Nefi 12:5–9. „Ó, Jákób háza”
•	 A	„Jákób	háza”	kifejezés	annak	a	nagy	pátriárkának	
a leszármazottaira utal, aki személyes igazlelkűsége 
miatt nyerte el a szövetséges nevet: Izráel. Azonban 
különböző időszakokban bár, de Izráel északi és déli ki-
rálysága is elbukott, mert hitehagyó hódolattal váltották 
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fel Istent. Tele voltak „keleti szokásokkal” (2 Nefi 12:6), 
vagy ahogy azt az angol nyelvű Bibliában Ésaiás 2:6 a 
lábjegyzete kifejti, a filiszteusokhoz hasonlóan hamis 
istenek tanításai és idegen hitelvei árasztották el őket. 
Más szavakkal a világ tanításaiért és értékrendjéért le-
mondtak az Úr evangéliumáról. Gazdagságra és gonosz-
ságra helyezték a szívüket, és bálványok felé fordult a 
hódolatuk.

2 Nefi 12:9. A közember és a főember
•	 A	„közember	[átlag-	vagy	kisember]	nem	hajlik	meg,	
és a főember nem alázkodik meg” (2 Nefi 12:9) kife-
jezés arra utal, hogy a társadalomban a legkisebbtől a 
legnagyobb emberig senki sem volt elég alázatos ahhoz, 
hogy elfogadja Istent.

2 Nefi 12:11–22. „Az emberek gőgös tekintete”
•	 A	kevélyek	és	a	gőgösek	minden	nemzetben	meg-
aláztatnak (lásd 2 Nefi 12:12), és megszűnik gőgös 
tekintetük (lásd 2 Nefi 12:11), mert az Úr – a második 
eljövetele – napján az Ő dicsősége lesújt rájuk. A 
13–22-es versek leírják ezen időszak néhány státusz-
szimbólumát, beleértve ebbe a leggazdagabbak által 
beszerzett dolgokat, a hamis hódolat és a hitehagyó 
vallás magas hegyeit és dombjait, a tornyok és falak 
ember alkotta védelmét, és a gyönyörű vízi járműveket, 
vagyis sétahajókat. Összefoglalva, elbuknak a fennhé-
jázók és a kevélyek, világi kincseik elporladnak az Úr 
eljövetelének színe előtt (lásd 3 Nefi 25:1; Malakiás 4:1).

•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	felvetette,	
hogy az alázatossá válás megtanulása elengedhetetlen 
az Úr második eljövetele nagyszerű napjára való 
felkészülésben, amikor a Szabadító felmagasztaltatik a 
nemzetek között:

„A 2 Nefi 12-t kezdtem olvasni, és arra gondoltam: »Az 
Úr hozzám beszél. Mi az, amit közvetlenül nekem akar 
mondani?« Aztán egy olyan vershez értem az Ésaiás-
részben, ami szinte kibökte a szemem, mintha alá lenne 
húzva: »És lészen, hogy megaláztatik az emberek gőgös 
tekintete, és meg fogják hajlítani az emberek kevély-
ségét, és csak az Úr magasztaltatik fel azon a napon« 
(2 Nefi 12:11).

Olyan napról van itt szó, amelyen eljön a Szabadító, egy 
olyan napról, amelyet mindannyian várunk, és amelyre 

szeretnénk, ha felkészülnének a tanulóink. Ez a szent-
írás azt mondja, hogy ezen a napon kisebbnek fogunk 
látszani mi mindannyian, akik különlegesnek és csodá-
latosnak gondoltuk magunkat, és az Úr magasztaltatik 
fel. Jobban látjuk majd, ki is Ő, mennyire szeretjük Őt, 
és mennyire alázatosnak kellene lennünk. […]

Megértettem, miért mondja nekem Ésaiás, hogy hasznos 
előre látni annak napját, amikor felmagasztaltatik az Úr, 
és tudni, mennyire Őrá támaszkodom. Szükségünk van 
Rá, és az Őbelé vetett hit láttatja Őt velünk nagynak és 
felmagasztaltnak, magunkat pedig kicsinynek és füg-
gőnek” (“The Book of Mormon Will Change Your Life,” 
Ensign, Feb. 2004, 10–11).

2 Nefi 13:1–15. Júda és Jeruzsálem büntetése
•	 A	2 Nefi	13-ban	Nefi	Ésaiástól	idéz,	aki	leírja	Júda	
és Jeruzsálem majdani bukását, valamint a nemzsidók 
gonoszságát az utolsó napokban. A megjövendölt 
pusztítások elérték Jákób házát, előrevetítve a második 
eljövetelkor bekövetkező pusztítást.

2 Nefi 13:1. A támasz és a táplálék
•	 Ostrom	alatt	elfogy	a	szükséges	kenyér	és	víz.	A	
2 Nefi 13:1-ben említett támasz és táplálék azok lelki 
éhségét vetíti elő, akik elutasítják az Urat, a „kenyér… 
táplálékát” – az élet kenyerét – és „a víz minden táma-
szát” – az élő vizet.

2 Nefi 13:2–3. „Erőst… ékes szónokot”
•	 Júdában	és	Jeruzsálemben	minden	embert	társadalmi	
rangjától függetlenül (2 Nefi 13:2–3 11 kategóriát említ), 
fogságba hurcolnak.

2 Nefi 13:4. „Csecsemők uralkodnak rajtuk”
•	 Iskolázatlanok	és	társadalmi	rang	nélküli	fiatalok	
lesznek kijelölve arra, hogy uralkodjanak a fogságban 
lévők felett, akiket a 2 Nefi 13:2–3 sorol fel.

2 Nefi 13:6. „Neked van ruhád”
•	 A	pusztítás	és	a	felfordulás	következtében	olyan	
szegények és reménytelenek az emberek, hogy még 
az is feljogosítja az embert, hogy vezető legyen, ha van 
ruhája.
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2 Nefi 13:7. „Nem leszek sebkötöző; …
ne tegyetek engem a nép uralkodójává”
•	 Még	a	ruhája	miatt	vezetésre	jelöltnek	sem	áll	majd	
hatalmában az éhség és a szenvedés csillapítása.

2 Nefi 13:8. „Jeruzsálem le van rombolva”
•	 Kr. e. 587 körül elesett Jeruzsálem városa, és Júdát 
fogságba hurcolta Nabukodonozor, Babilónia királya 
(lásd Kalauz a szentírásokhoz: Kronológia. Júda ese-
ményei: Nabukodonozor elfoglalja Jeruzsálemet. 130.). 
Kr. u. 70-ben a rómaiak elpusztították Jeruzsálemet és 
a zsidókat szétszórták a világ különböző részeire (lásd 
Kalauz a szentírásokhoz: Kronológia. Júda eseményei. 
130.), majd Kr. u. 132–135-ben újra ez történt. Bizonyos, 
hogy – ahogy azt Ésaiás is megmondta – „bajjal fizettek 
önmaguknak” (2 Nefi 13:9).

2 Nefi 13:9. „Arcvonásaik”
•	 Az	igazlelkűség,	illetve	a	gonoszság	a	viselkedé-
sünkre és a megjelenésünkre is hatással van. Brigham 
Young elnök (1801–1877) azt mondta: „Akik megbocsá-
tást kaptak bűneikre, azoknak ragyog az ábrázatuk, és 
a menny intelligenciájával fénylenek majd” (“Speech,” 
Times and Seasons, July 1, 1845, 956).

David O. McKay elnök 
(1873–1970) azt tanította: 
„Aki nem engedelmeskedik 
Isten szavának, az minden-
képp szenvedni fog. Le-
gyen bármilyen titokban, 
egyetlen bűn sem kerülheti 
el a büntetést. Előfordulhat 
ugyan, hogy valaki hazudik 
és az nem derül ki; meg-

szeghető az erkölcsi tisztaság úgy, hogy nem tud arról 
senki, aki megszólna érte; azonban az ilyen vétekért 
járó ítélet elől nem lehet megszökni. Az elme hátsó zu-
gában tárolt hazugság, a jellemen esett csorba valami-
kor, valahogyan megjelenik az arcvonásokon vagy a 
viselkedésben” (in Conference Report, Oct. 1951, 8).

Jeremiás azt írta, hogy olyan bűnösekké váltak az embe-
rek, hogy már elpirulni sem tudtak (lásd Jeremiás 6:15).

2 Nefi 13:12. „Tévedésre késztetnek”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	a	következőkép-
pen értelmezte a 2 Nefi 13:12-t: „És ugyanígy manapság, 
az otthon és a család aláaknázása erősödik, és az ördög 
buzgón azon munkálkodik, hogy az apát eltávolítsa 
az otthon éléről, a gyermekek között pedig lázadást 
szítson. A Mormon könyve leírja ezt az állapotot, amikor 
kijelenti: »És népem, gyermekek az elnyomóik, és asszo-
nyok uralkodnak felettük«. Aztán ezek a szavak követ-
keznek – és gondoljátok át jól ezeket a szavakat, amikor 
azokra a politikusokra gondoltok, akik a születésszabá-
lyozást és az abortuszt népszerűsítik: »Ó népem, akik 
vezetnek téged, tévedésre késztetnek, és elpusztítják 
ösvényeid útját«. (2 Nefi 13:12)” (in Conference Report, 
Oct. 1970, 21).

2 Nefi 13:16–24. „Sion leányai”
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	elmagyarázta,	kikre	
utal a „Sion leányai” kifejezés, és mit mond róluk a 
2 Nefi 13-as verse: „Az egyház általános felhatalmazottai 
által leszögezett norma az, hogy a nőknek, akárcsak a 
férfiaknak, erkölcsösen kell öltözködniük. Arra tanítják 
őket, hogy mindig viselkedjenek helyénvalóan és 
legyenek erkölcsösek. Véleményem szerint szomorú 
tükörképet mutat Sion leányairól az, ha erkölcstelenül 
öltözködnek. Ezen kívül ez a megjegyzés a férfiakra 
is vonatkozik, nemcsak a nőkre. Az Úr parancsolatot 
adott az ősi Izráelnek, hogy a férfiak és a nők is fedjék 
be testüket, és mindig tartsák be az erkölcsi tisztaság 
törvényét” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 5:174; lásd még 
Ésaiás 3:16–26 lábjegyzeteit az angol nyelvű Bibliában).

2 Nefi 14. Sion megváltatik
•	 A	millenniumi	nap	elhozza	Sion	megváltását	és	leá-
nyainak megtisztítását.

2 Nefi 14:1. Hét asszony, egy férfi
•	 Sok	férfi	hal	meg	csatában	vagy	hurcolják	fogságba,	
az özvegység és a gyermektelenség nyomorában 
hagyva a nőket.

2 Nefi 14:2. Azon a napon
•	 Héberül	az	ág szó gyakran jelképezi a Messiást (lásd 
Jeremiás 23:5–6). Izráel házának igazlelkű csoportjaira 
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is utalhat, akik megtisztíttattak és megváltattak (lásd 
Ésaiás 60:21; 2 Nefi 3:5; 10:1; Jákób 2:25).

„Akik megmenekültek Izráelből” (2 Nefi 14:2), Izráel 
házának azon tagjaira utal, akik személyes igazlelkűsé-
gük által megmenekültek a gonoszokat ért ítélettől.

2 Nefi 15. Az Úr szőlőskertjének éneke
•	 A	2 Nefi	15:1–25-ben	leírt	borzalmas	sötétség	és	
hitehagyás uralkodik majd a gonoszok pusztulása előtt. 
Ésaiás próféciái szerint azonban ebben az időben lesz 
az is, hogy az Úr összegyűjti népét és reményt ad (lásd 
26–30. vers). Bruce R. McConkie elder a mai olvasók 
számára is érthető szavakkal írta le a 2 Nefi 15-ben 
megjelenő körülményeket:

„A jövőkép nem csupán kellemes, csillogó és békés. 
Mindarra, aminek még be kell következnie, olyan 
hatalmas gonoszság, veszedelmek és pusztítások között 
kerül sor, amilyent még nem látott a föld.

Miközben a szentek felkészülnek az Istenükkel való 
találkozásra, a testiek, az érzékiek és az ördögiek is 
felkészülnek a végzetükre.

Miközben az emberek között alázatosak biztossá teszik 
elhívásukat és kiválasztásukat, az e világ Istenének hó-
doló emberek egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed-
nek a romlottság és a kétségbeesés bugyraiban.

Szívünk tele lesz rossz előérzettel, és könnyek között 
szemléljük majd a földet elborító gonoszságot, bűntette-
ket és világiasságot. […]

Látjuk majd, ahogyan a gonosz erők mindenütt össze-
fognak a család elpusztítására, az erkölcsösség és az 
illem kicsúfolására, és mindannak dicsőítésére, ami 
züllött és alantas. […] Az emberek szívében a Sátán 
uralkodik; ez hatalmának nagy napja.

Azonban mindezek közepette továbbgördül az Úr 
munkája. […]

Mindezek közepette lesznek kinyilatkoztatások, láto-
mások és próféciák. Ajándékok, jelek és csodák. Isten 
Szent Lelkének gazdag kiáradása.

És mindezek közepette lesznek hívő lelkek…, akik 
felkészülnek arra, hogy Istennel, Krisztussal és szent 
lényekkel lakjanak majd az örök királyságban.

Csoda-e hát, hogy egyszerre örvendezünk és reszke-
tünk amiatt, ami előttünk áll?

Bizony, a világ mozgásban van és mozgásban lesz, 
azonban Isten Sionja nem mozdíttatik. A gonoszok és 
az istentelenek kisöpörtetnek az egyházból, a kis kő 
pedig addig nő, mígnem az egész földet betölti” (in 
Conference Report, Apr. 1980, 99; vagy Ensign, May 
1980, 72–73).

2 Nefi 15:18, 20–21. Intés a bűn ellen
•	 A	2 Nefi	15:18	kötélen	húzott	taligához	hasonlítja	a	
bűn hatásait. A bűnös emberek úgy a „bűneikhez van-
nak kötözve”, akárcsak a „terhükhöz kötött állatok [vagy 
a kocsiba fogott ökrök]” (Isaiah 5:18c).

Harold B. Lee elnök (1899–1973) körülírta, miben 
hasonlít teherhez a bűn: „Ha megkérdezném tőletek, mi 
a legnehezebb teher, amit valaki viselhet ebben az élet-
ben, mit mondanátok? A legnehezebb teher, amit valaki 
viselhet ebben az életben, a bűn terhe” (in Conference 
Report, Apr. 1973, 177; vagy Ensign, July 1973, 122).

James E. Faust elnök (1920–2007), az Első Elnökségből, 
leszögezte annak fontosságát, hogy világosan lássuk, mi 
a helyes és mi a helytelen, és így válasszunk: „A nép-
szerű és az erényes dolgok közötti távolság egyre nő. 
Ahogy Ésaiás is megjövendölte, sokan vannak ma, »a 
kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak« [Ésaiás 
5:20]. Az Isten prófétáitól származó kinyilatkoztatások 
nem olyanok, mint egy étterem kínálata, melyből válo-
gathatunk, míg a többit figyelmen kívül hagyjuk” (lásd 
Liahóna, 2003. nov. 22.).

2 Nefi 15:26. „Zászlót emel a… nemzeteknek”
•	 Az	utolsó	napokban	az	Úr	zászlót	emel,	hogy	
összegyűjtse és megvédje az igazlelkű Izráelt, mikor 
kezdetét veszi a gonoszok elpusztítása. Izráel összegyűj-
tése szükségszerűen megelőzi Jézus Krisztus második 
eljövetelét, és az társul hozzá, hogy Jézus Krisztus evan-
géliumát a föld minden nemzetében prédikálni fogják.

•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	meghatározta,	mit	jelent	
az Ésaiás által említett zászló: „Bő 125 évvel ezelőtt, 
New York állam Seneca megyéjének Fayette városkájá-
ban az Úr zászlót emelt a nemzetek előtt. Ez betöltötte 
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azt a jövendölést, amit már felolvastam Ésaiás prófétától 
[Ésaiás 11:11–12]. Az a zászló Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyháza, amely most utoljára alapít-
tatott meg, mert soha többé nem pusztul el vagy adatik 
más népnek [lásd Dániel 
2:44]. A legnagyobb ese-
mény volt ez, amit a világ 
látott azóta, hogy a Meg-
váltó felemeltetett a keresz-
ten és véghezvitte a 
végtelen és örök engeszte-
lést. Többet jelentett az emberiségnek minden másnál, 
ami azon nap óta történt” (Doctrines of Salvation, 
3:254–55).

2 Nefi 15:27–29. Kvarcszámba menő 
lópaták, forgószélhez hasonlító kerekek, 
oroszlánéhoz hasonló ordítás
•	 LeGrand	Richards	elder	(1886–1983),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, felvázolta Ésaiás 2 Nefi 15:27–29-
ben található szimbólumainak lehetséges értelmezését; 
figyelmünket a napjainkban zajló hatalmas misszionári-
usi munkálatokra irányította.

„A nagy gyülekezés időszakának meghatározásakor 
Ésaiás vélhetően a vasút és a repülőgép korszakára 
utal. […]

Mivel Ésaiás napjaiban sem vonatok, sem repülőgépek 
nem voltak, nemigen tudta ezeket név szerint említeni. 
Úgy tűnik azonban, hogy félreérthetetlen szavakkal 
jellemezte őket. »Lovaiknak patája« hol mehetne inkább 
kvarcszámba, és »kerekei« minek lehetnének inkább 
forgószélhez hasonlók, mint a mai vasút esetében? 
Minek az ordítása lehetne inkább olyan, »mint az 
oroszláné«, ha nem a repülőgép zúgása? A vonatok és 
a repülőgépek nem állnak meg éjszakára. Nincs-e hát 
igaza Ésaiásnak, amikor azt mondja: »egy sem szunnyad 
vagy alszik; derekuknak öve sem oldódik meg, sarujuk 
szíja sem szakad el«? Ilyen közlekedéssel az Úr valóban 
megteheti, hogy »süvölt nekik a föld végéről«, és ők 
»gyorsan, hamar jönnek«. A következő kérdés is azt jelzi, 
hogy Ésaiásnak látnia kellett a jövőbeni repülőgépet: 
»Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galam-
bok dúczaikhoz?« (Ésaiás 60:8)” (Israel! Do You Know? 
[1954], 182).
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2 Nefi 16:1–13
Milyen szempontból tükrözi Ésaiás  

elhívása napjaink prófétáinak elhívását? 
Miért jelentős a próféta elhívása?

2 Nefi 16:1. Ki volt Uzziás király?
•	 Uzziás	Júda	déli	királyságának	tizedik	királya	volt.	
16 éves korában kezdett el uralkodni, amikor apját, 
Amásiát, Kr. e. 767 körül összeesküvők meggyilkolták. 
Uzziás kikérte és követte Zakariás próféta tanácsát. 
Amíg az igazlelkűség útját járta, az Úr felvirágoztatta őt 
(lásd 2 Királyok 15:34; 2 Krónika 26:5). Számos sikeres 
hadjáratra vitte Júda királyságát a helyi ellenségek ellen. 
Megerősítette Jeruzsálem falait. Támogatta a mezőgaz-
daságot. Olyan virágzó állapotra emelte Júda királysá-
gát, amire Salamon halála óta nem volt példa. Életének 
vége felé az Úr felhatalmazással nem bíró szolgájaként 
Uzziás füstölőt próbált meg felajánlani a templom 
oltárán, amiért leprával sújtatott (lásd 2 Krónika 26:19). 
Egészen haláláig leprás maradt, Kr. e. 742 körülig (lásd 
Merrill F. Unger, The New Unger’s Bible Dictionary, ed. 
R. K. Harrison and others [1988], 1322–23).

2 Nefi 16. Ésaiás elhívása, hogy prófétáljon
•	 Ésaiás	jelképes	nyelvezettel,	olyan	képek	és	kifeje-
zések felhasználásával írta le elhívását, hogy legyen az 
Úr prófétája egész Izráelnek, amivel azonosulni tudtak 
az olvasói. Elhívásakor látta Jehovát (lásd 2 Nefi 16:1), 
angyalok szolgáltak neki (lásd 2 Nefi 16:2–3, 6–7), 
felismerte halandó gyengeségeit, Jehova dicsőségével 
szemben (lásd 2 Nefi 16:5), és megtisztító, megerősítő 
lelki élmény után fogadta el az elhívását (lásd 2 Nefi 
16:6–8).

2 Nefi 16:2. Szeráfok
•	 „A	szeráfok Isten színe előtt lakó angyalok, akik 
folyamatosan dicsőítik, tisztelik és méltatják őt. […]

Annak ténye, hogy ezek a szent lények szárnyakkal 
tűntek fel előtte, az egyszerűen »a mozgás, a cselekvés, 
stb. hatalmát jelképezi«, amint az mások által kapott 
látomásban is előfordult (T. & Sz. 77:4.)” (Bruce R. 
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McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 702–3). A 
héber szeráf szó alapjelentése az „ég” ige, amely talán 
azt jelzi, hogy megtisztult állapotra van szükség Isten 
színe előtt.

2 Nefi 16:4. „A ház megtelt füsttel”
•	 „Az	ajtók	elmozdultak…,	és	a	ház	megtelt	füsttel”	
(2 Nefi 16:4). A rázkódás és a füst az Úr jelenlétének 
szimbólumai (lásd Jelenések 15:8).

2 Nefi 16:9–12. „Valóban halljatok 
– de ők nem értettek”
•	 Ésaiás	megbízást	kapott	Jézus	Krisztus	evangéliu-
mának prédikálására, bár az emberek „nehézkesen 
hallottak”, és nem „látták” meg az evangélium igazságát. 
Tudatták vele, hogy prédikálását általában nem fogadják 
majd be a tévelygő emberek. Szívük „kövérré” lesz az 
igazsággal szemben, füleik pedig „nehézzé” lesznek, 
és nem állnak majd készen a világos prédikációban 
közvetített evangélium elfogadására. Ésaiás nem kapott 
megbízást arra, hogy ellenállást ébresszen az emberek-
ben az igazsággal szemben, inkább csak tájékoztatták 
küldetése nehézségéről. Ésaiás kérdésére pedig: „med-
dig?” (2 Nefi 16:11), az Úr azt felelte, hogy a népnek 
mindaddig lehetősége lesz az evangélium elfogadására, 
míg „teljesen elhagyatott nem lesz ez a föld”. Az Úr 
nagylelkűen tovább folytatja a szolgái által végzett sza-
badítás-küldetést, „amíg az idő idő lesz és a föld fennáll, 
vagyis amíg egyetlen megszabadítható ember él annak 
színén” (Moróni 7:36).

2 Nefi 16:13. Szent mag
•	 A	tized kifejezés 2 Nefi 16:13-ban Izráel házának 
maradékát jelképezi.

•	 A	„szent	mag”	azokra	a	hű	megmaradtakra	utal,	akik	
új életet adnak a szétszórt Izráelnek, mint ahogy a kivá-
gott fa tuskójából kihajtanak az új ágak.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Ha	az	utolsó	napok	nagyszerű	munkája	zászlót	emel	
a nemzeteknek és elviszi hozzájuk az evangéliumot 
(lásd 2 Nefi 15:26), akkor te hogyan töltheted be legin-
kább utolsó napi szentként a szerepedet?

Javasolt feladatok
•	 Olvasd	el	a	2 Nefi	12:1–4;	15:26–27-es	verseit,	vala-

mint Bruce R. McConkie elder tanításait a 2 Nefi 15 
szövegmagyarázatában (80. oldal) és Joseph Fielding 
Smith elnök kijelentését a 2 Nefi 15:26 szövegma-
gyarázatában	(80–81.	oldal).	Írd	le	egy	bekezdésben,	
személyesen milyen áldásokat hozott neked az Úr 
munkája, amely az utolsó napokban visszaállította az 
evangéliumot!

•	 Ésaiásnak	megmondták,	hogy	olyan	embereknek	
fogja prédikálni az evangéliumot, akik meghallják 
ugyan a szavait, de nem értik majd azokat. Olvasd 
el a 2 Nefi 16:9–12-t. Gondold át és imádkozz róla, 
hogyan fejlődhetsz abban, hogy rendszeresen „meg-
halld” a próféták szavait! Ezt követően készíts írásos 
tervet, amelynek követése segíthet neked szavaik 
megértésében és alkalmazásában!
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2 Nefi 17–24

11. fejezet

Bevezetés
Ésaiás Nefi által idézett írásainak megértése szorgalmas 
tanulmányozást és erőfeszítést igényel a részedről. A 
szövegmagyarázat és evangéliumi tudásod felhasználá-
sával alkalmazd Ésaiásnak a második eljövetelt mege-
lőző utolsó napokat illető próféciáit és látomásait. Nézd 
meg, hogyan készíti a világot Jézus Krisztus eljövetelére 
az Ő születése, élete és küldetése, valamint az utolsó 
napokban a gonoszokat érő pusztítások és ítéletek. 
Fordíts fokozott figyelmet azokra az írásokra, amelyek a 
visszaállítás körülményeiről szólnak. Azt is nézd meg, a 
gonosz világ milyen viselkedésformáit látta előre Ésaiás. 
Az utolsó napokra jövendölt gonoszság felismerése és 
beazonosítása segíteni fog neked igazlelkű döntéseket 
hozni és elkerülni a gonoszokat váró nagy ítéleteket.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 17–24. Áttekintés és háttér
•	 Próféciáinak	kettős	természete	miatt	sokaknak	nehéz-
séget okoz Ésaiás írásainak megértése. Ezek a próféciák 
egyrészt közvetlenül Ésaiás prófétai elhívásához, 
valamint napjainak és környezetének körülményeihez 
kapcsolódnak. Másrészt viszont ugyanezen történéseket 
használta az idők delén bekövetkező események és az 
utolsó napokban bekövetkezők leírására is. Hasznos 
tisztában lenni Ésaiás próféciáinak történelmi, földrajzi 
és politikai környezetével (lásd 2 Nefi 25:5–6).

Amikor Ésaiás prófétált, két izráelita királyság volt – 
Júda déli királysága, valamint Izráel északi királysága 
(Efraimnak is nevezték). Egy harmadik ország, Szíria, 
időnként ellensége, máskor szövetségese volt Izráelnek 
vagy Júdának, esetleg mindkettőnek (lásd Kalauz a 
szentírásokhoz: Kronológia, Izráel eseményei. 129–130). 
Ezekre az országokra a következő kifejezések utalnak:

Ország Főváros Terület 
vagy törzs

Vezető

Júda Jeruzsálem Júda Akház, Dávid 
házából

Szíria Damasz-
kusz

Arám Rezin

Izráel Szamária Efráim Péka, Remália fia

Földközi-tenger

Galileai-
tenger

Holt tenger

SZÍRIA

IZRÁEL ÉSZAKI 
KIRÁLYSÁGA

JÚDA DÉLI 
KIRÁLYSÁGA

Damaszkusz

Szamária

Jeruzsálem

Déli törzsek
Júda
Benjámin
Simeon
Lévi (részben)*
Dán (részben)

Minden törzs-
ből igazlelkű 
tagok (2 Krónika 
11:16–17)

Északi törzsek
Efráim
Rúben
Lévi 
(részben)
Dán 
(részben)
Nafthali

Gád
Áser
Izsakhár
Zebulon
Manassé

É

* Lévi törzsének nem volt földjoga, azonban sok tagja Júdába 
vándorolt (2 Krónika 15:9).
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•	 Ésaiás	akkor	kapott	elhívást	a	szolgálatra,	amikor	
Júda és Izráel hatalma és virágzása hanyatlófélben volt. 
Izráel északi királysága (Efráim) szövetséget kötött 
Szíriával, hogy ez mindkettőjüket megerősítse és vé-
delmezze a hódító asszír birodalom ellen. Amikor Júda 
nem volt hajlandó belépni a szövetségbe, Izráel és Szíria 
megtámadta (lásd 2 Nefi 17:1).

Ésaiás utasítást kapott, hogy figyelmeztesse Akházt, 
Júda királyát, hogy népe védelme érdekében keressen 
Júdának politikai szövetségeseket, de Akház figyelmen 
kívül hagyta az Úrtól kapott figyelmeztetést (lásd 2 Kirá-
lyok 16:7–20). Akház megegyezett az asszír uralkodóval, 
II. Tiglát-Pléserrel (Púl), és Júda csatlós állam lett, adót 
fizetett Asszíriának azért, hogy megmeneküljön Szíria és 
Izráel fenyegetésétől. Asszíria azonban fokozatosan be-
kebelezte a kisebb királyságokat. Először Damaszkusz 
(Szíria) esett el, Kr. e. 732-ben, majd Szamária (Izráel) 
Kr. e. 722-ben, majd Kr. e. 701-re Jeruzsálem kivételével 
még Júdát is teljesen elfoglalta Asszíria.

Amint az sok Ésaiás-próféciára igaz, ez saját idejében 
is beteljesedett (lásd 2 Királyok 16–18), amit megmutat 
az ősi Izráel és Júda történelme. 2 Nefi 17–24 (lásd még 
Ésaiás 7–14), valamint a fejlécek figyelmes olvasása 
azonban felfedi, hogy Ésaiás próféciái az Úr Jézus Krisz-
tus második eljövetelére, valamint e csodálatos, várva-
várt eseményt megelőző ítéletekre is vonatkoznak.

•	 Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából,	
felfigyelt Ésaiás próféciáinak többszörös beteljesedésére 
a későbbi nemzedékek idején, és hogy milyen szerepet 
játszik a Szentlélek e fontos írások megértésében: „Ésa-
iás könyve számos olyan próféciát tartalmaz, amelynek 
többszörös beteljesedése van. Az egyik beteljesedésnek 
úgy tűnik, Ésaiás kortársaihoz van köze, illetve a követ-
kező nemzedék körülményeihez. Egy másik jelentés, 
gyakran jelképesen, az idők delének eseményeire 
látszik utalni. […] Ugyanazon prófécia megint másik je-
lentéséről vagy beteljesüléséről pedig úgy tűnik, hogy a 
Szabadító második eljöveteléhez fűződő eseményekhez 
van köze. Annak ténye, hogy ezeknek a próféciáknak 
számos jelentése lehet, kiemeli annak fontosságát, hogy 
a Szentlélektől kapott kinyilatkoztatás segítségével 
igyekezzünk értelmezni azokat” (“Scripture Reading and 
Revelation,” Ensign, Jan. 1995, 8).

2 Nefi 17:2. Dávid háza
•	 A	2 Nefi	17:2-ben	a	„Dávid	háza”	kifejezés	Akház	
királyra utal, aki Dávid király leszármazottja, és Júda 
királysága trónjának örököse volt.

•	 	Szíria	Efráimmal,	Izráel	északi	királyságával	
szövetkezett.

•	 A	„megmozdult	a	szíve”	kifejezést	azt	mutatja,	hogy	
Akház és népe megijedt, amikor megtudták, hogy Szíria 
és Efráim szövetségre lépett.

2 Nefi 17:3. Találkozz a felső tónál
•	 Ésaiás	fiának	neve,	SeárJásub azt jelentette „a 
maradék visszatér” (lásd 2 Nefi 20:21–22; Ésaiás 7:3 a 
lábjegyzet az angol nyelvű Bibliában).

•	 A	csatorna,	amire	a	2 Nefi	17:3	utal,	egy	vízvezeték.	
Talán Akház a város vízellátását ellenőrizte, ostromra 
számítva a háború alatt.

•	 A	ruhafestők	mezeje	volt	az	a	hely,	ahol	a	ruhákat	
kimosták.

2 Nefi 17:4. „Füstölgő üszkös fadarab[ok]”
•	 A	2 Nefi	17:4	„füstölgő	üszkös	fadarab”-hoz	hasonlítja	
Rezin és Péka királyokat, és a leégett fáklya képe 
azt jelképezi, hogy kimerült az erejük. Rezin és Péka 
tulajdonképpen már erőtlenek voltak, és hamarosan 
összeroppantotta őket Asszíria.

2 Nefi 17:6. „Júda ellen”
•	 A	zaklatás felingerlést vagy sanyargatást jelent.

•	 A	„vágjunk	abban	rést”	kifejezést	azt	jelzi,	hogy	Szíria	
és Efráim megpróbál erőszakkal eljutni Jeruzsálembe.

•	 Tábeal	fia	volt	az	a	szíriai,	akit	Szíria	és	Efráim	kivá-
lasztott, hogy báb uralkodó legyen Jeruzsálemben

2 Nefi 17:8. „Megtöretik Efráim”
•	 Izráel	északi	királyságát	Kr. e. 722 körül elfoglalta 
Asszíria, és sok lakosát elhurcolták (ők ma Izráel elve-
szett törzseiként ismertek). A területre más országokból 
származó foglyokat telepítettek, akik később házas-
ságok révén beolvadtak az ott maradt izráeliták közé, 
és szamaritánusokként váltak ismertté. A „megtöretik 
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Efráim” a prófécia szerint bekövetkezett, Efráim 65 év 
leforgása alatt semmivé vált.

2 Nefi 17:9–14. „Maga az Úr fog nektek jelt adni”
•	 A	héber	szűz	(‘almah) szó szerint azt jelenti: „fiatal 
nő”, de a szűz értelmezést is magában foglalja.

•	 Az	Immánuel, Jézus Krisztus egyik neve, olyan 
szavakból ered héberül, amelyek azt jelentik: „velünk az 
Isten”. Az Immánuel egy név-cím, mely Isten szabadítá-
sának jeleként adatott (lásd Ésaiás 7:14). Ésaiás utalása 
Immánuelre mind történelmi, mind prófétai jelentéssel 
is bírhat. Legközelebbi jelentésként utalhat egy olyan 
gyermekre, aki Ésaiás idejében születik meg, és akinek 
felnőtté válása jelként szolgál (lásd 2 Nefi 17:16–19). 
Ennél is fontosabb prófétai jelentésként Immánuelről 
Máté konkrétan azt mondta, hogy Jézus halandóságba 
való megszületéséről prófétál (lásd Máté 1:18–25). A 
név utolsó napi szentírásban is megjelenik (lásd 2 Nefi 
17:14; 18:8; T&Sz 128:22). (További információkért lásd 
Kalauz a szentírásokhoz: Immánuel. 90.; Bible Diction-
ary, “Immanuel,” 706.)

•	 A „velünk az Isten”  
biztosítani akarta Akház 
királyt, hogy ha az Úrhoz 
fordul, akkor Isten megse-
gíti. Jeffrey R. Holland el-
der, a Tizenkét Aspotol 
Kvórumából, kifejtette, ho-
gyan lett ez a Szabadító jel-
képe és árnyképe: „Ennek 
a próféciának több, vagyis 
párhuzamos elemei is 

©
 G

re
g 

K.
 O

lse
n,

 1
98

7

vannak, amint Ésaiás írásai nagy részének. A legközvet-
lenebb jelentés valószínűleg Ésaiás feleségére összpon-
tosított, egy tiszta és jóravaló asszonyra, aki ezidőtájt 
szült fiút, és a fiú a prófécia azon nagyobb és későbbi 
beteljesedésének volt a jelképe és árnyképe, amely Jé-
zus Krisztus születésével vált valóra. A kettős prófécia 
szimbolizmusa még fontosabbá válik azzal a felismerés-
sel, hogy Ésaiás felesége lehetett királyi vérből való, te-
hát fia akár királyi sarj is lehetett Dávid ágán. Ez is 
jelképe, előrevetítése a nagyobb Immánuelnek, Jézus 
Krisztusnak, Dávid végső fiának, a felséges Királynak, 
aki szó szerint szűztől fog megszületni. Csakugyan, e 
címe, Immánuel, egészen az utolsó napokig tovább él, 
mivel a Tan és a szövetségek 22. szakaszának 128. verse 
is alkalmazza” (Christ and the New Covenant [1997], 79).

Témák Ésaiás 
7:14–17 
(2 Nefi 
17:14–17)

Ésaiás 
8:3–7 
(2 Nefi 
18:3–7)

Máté 1:21

anya szűz próféta-
asszony

ő (Mária)

fogantatás fogan fogant szül

a gyermek 
fiú

szül fiat szült fiat fiút

a fiú 
elnevezése

nevezi azt 
Immánuel-
nek

nevezd 
nevét: siess 
zsákmányra 
és gyorsan 
prédára (Má-
her-salál-
has-baz)

nevezd 
annak nevét 
Jézusnak

2 Nefi 17:16–22. Efráim és Szíria pusztulása
•	 Ellentétben	az	ígérettel,	mely	szerint	Júda	nem	pusz-
tul ki teljesen, Ésaiás megjövendölte az Akházzal szem-
ben álló északi királyság, „a föld…, amelytől rettegsz” 
bukását (2 Nefi 17:16). A két északi királyt annak idején 
megölték az asszírok.

•	 A	két	nemzetet,	Efráim	és	Szíria	nemzetét	elpusztítja	
Asszíria. Szíria elpusztítására Kr. e. 732-ben, Efráiméra 
pedig Kr. e. 722-ben került sor. Amint azt Holland elder 
megjegyezte (lásd 2 Nefi 17:14 szövegmagyarázatát 
a 83. oldalon), Ésaiás napjainak történelmi jelentőségű 
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gyermeke megközelítőleg 12 vagy 13 éves lesz, amely a 
zsidó törvény által leszögezett erkölcsi felelősség kora.

2 Nefi 17:20. Megborotvál fejet és szakállt
•	 A	fej	és	a	szakáll	leborotválására	a	szokások	szerint	
akkor került sor, amikor halál miatt gyászolt a család. 
A fogoly erőszakkal történő lekopasztása azonban 
sértette és megjelölte az alávetettet.

2 Nefi 17:22. „Vajat és mézet”
•	 A	vaj	és	a	méz	luxuscikknek	is	tűnhet,	azonban	a	
földet pusztává tették az asszírok (lásd 2 Nefi 17:23). A 
túlélőknek tehát a nomád beduinokhoz hasonlóan a 
természetből kellett megélniük, terményük nem volt, 
hogy azt egyék. A vaj és a méz, amelyről itt szó van, va-
lószínűleg kecskétől vagy báránytól származó alvasztott 
joghurt, illetve a vidéken fellelhető vadméz.

2 Nefi 18. Asszíria, az Úr eszköze
•	 2 Nefi	18.	fejezete	tovább	folytatja	a	 17.	fejezetben	
ismertetett történelmi eseményeket. Ésaiás újra óva 
inti Júdát a szövetségesektől, mert próféciája szerint 
ezeknek nem lesz hasznuk. Helyettük Immánuel („ve-
lünk az Isten”) messiási ígérete győzedelmeskedik. Az 
asszír megszállásra sor kerül, de Júda túléli. Ésaiás azzal 
fejezte be írását, hogy figyelmeztetett azokra a hamis 
tanításokra és szokásokra, amelyek elvonják Júdát a 
neki kinyilatkoztatott parancsolatoktól.

2 Nefi 18:1. Máher-salál-has-baz
•	 Ésaiás	fiának	a	neve,	a	Máher-salál-has-baz	azt	jelenti:	
„küszöbön áll a pusztulás” (lásd 2 Nefi 20:6). A név 
valószínűleg azt jelképezi, hogy Asszíria eljön, hogy 
elpusztítsa Izráelt (lásd Ésaiás 8:1d).

2 Nefi 18:3. Prófétaasszony
•	 A	prófétaasszony kifejezés Ésaiás feleségére utal. 
Lehetséges, hogy voltak prófétai képességei, fia pedig 
valószínűleg a 2 Nefi 17:14-ben feljegyzett prófécia első 
beteljesedését jelenti.

2 Nefi 18:4. „Nem tudja kimondani”
•	 A	leírás,	mely	szerint	„a	gyermek	még	nem	tudja	
kimondani: Atyám és anyám”, Ésaiás fiára, Máher-salál-
has-bazra utal, két éves kora körül. Kr. e. 732-re Szíriát 

és Szamária északi részét (Izráelt) elpusztítja Asszíria. 
Izráel teljes meghódítására csak Kr. e. 722-ben került sor.

2 Nefi 18:6–7. „Siloah vizeit, melyek  
lágyan folynak”
•	 A	következő	magyarázat	kifejti,	milyen	jelentéssel	
bírhat a lágyan folyó Siloah vizeinek (lásd 2 Nefi 18:6) 
és az erős és sok vízű folyónak (7. vers) az összehason-
lítása. „Ésaiás körülírja, majd összehasonlítja a kétféle 
vizet – Siloah lágyan folyó vizeit Jeruzsálem templom-
hegyének közelében, valamint az Eufrátesz, a gyakran 
kiáradó, hatalmas folyó vizeit. Siloah vizei mederben 
maradnak és hívogatóak, míg az Eufrátesz veszélyes és 
pusztító. Siloah vizei életet adnak azoknak, akik isznak 
belőle, az Eufrátesz viszont halált hoz azokra, akiket 
elsodor az ár. Ésaiás képei a kétféle vízről szimboliku-
sak, az első Jézust jelképezi, a Menny Királyát, aki az 
élet vizeihez hasonlít; az utóbbi viszont Asszíria királyát, 
aki hatalmas, pusztító seregeit vezeti, akik áradáshoz 
hasonlóan ellepik a földet, elpusztítva »a benne lakókat« 
( Jeremiás 46:8). Mivel Júda lakosai elutasították Jézust, 
vagyis Siloah vizeit, az Úr Asszíria királyát küldi rájuk, 
vagyis annak a folyónak az erős és hatalmas vizeit, 
amely kiárad a medréből és az egész vidéket pusztí-
tással borítja el” (Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. 
Peterson, Understanding Isaiah [1998], 83).

2 Nefi 18:8. „Eléri még a nyakat is”
•	 Az	„eléri	még	a	nyakat	is”	szimbolikus	kifejezés	azt	
jelzi, hogy Asszíria királya megszállja Júda földjeit, egé-
szen Jeruzsálemig. Kr. e. 701-re Asszíria a fővárost kivéve 
Júda egészét elfoglalta. 

2 Nefi 18:8, 10. „Velünk van az Isten”
•	 Amikor	Asszíria	lerohanta	Júdát,	minden	veszni	lát-
szott, azonban Immánuel, vagyis a „Velünk van az Isten” 
megakadályozta Jeruzsálem pusztulását (2 Nefi 18:10). 
Ésaiás 37:33–36 leírja annak csodával határos esetét, 
hogy még nyíl sem repült át a falakon.

2 Nefi 18:14. Szentély, „botlást okozó kő”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, felhívta a figyelmünket arra, hogy 
„Immánuel” szabadítani és kárhoztatni is tud: „Amikor 
eljő Izráel kősziklája, ő szentély lesz az igazlelkűeknek, 
akik békességre és biztonságra lelnek evangéliumának 
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fedele alatt, azonban botlást okozó kő és botránykő (va-
lamint kelepce és csapda) lesz Jeruzsálemben és Izráel 
egészében a lázadóknak és az engedetleneknek. Ők 
miatta fognak megbotlani és elbukni; megbotránkoznak 
a tanításain, és azok elutasítása miatt elítéltetnek, meg-
töretnek, kelepcébe esnek és elvitetnek” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vols. [1971–73], 3:292–93).

2 Nefi 18:17. „Az Úrra fogok várni”
•	 Robert D.	Hales	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, beszélt arról, milyen lelki erő követi azt, ha az Úrba 
helyezzük bizalmunkat:

„Ha hitünket és bizalmunkat az Úrba vetjük, fájdal-
munkkal nap mint nap, néha óráról órára, sőt olykor 
percről percre meg kell küzdenünk; de a végén megért-
jük azt a csodálatos tanácsot, amely Joseph Smith prófé-
tának adatott, amint az elfeledettség és az elszigeteltség 
érzése okozta fájdalommal küzdött a Liberty börtönben:

»Fiam, békesség lelkednek; gyötrelmed és sanyargattatá-
said csak egy rövid pillanatnyiak;

És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasz-
talni téged a magasban; és győzedelmeskedni fogsz 
minden ellenséged felett« (T&Sz 121:7–8).

Kedves testvéreim! Ha fájdalom, megpróbáltatások és 
nehézségek érnek az életben, akkor húzódjatok köze-
lebb a Szabadítóhoz. »Várom az Urat, …benne bízom« 
(Ésaiás 8:17; 2 Nefi 18:17). »De a kik az Úrban bíznak, 
erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, 
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak 
el!« (Ésaiás 40:31). Az Úr dönti el, mikor és milyen mó-
don jön el gyógyulásod; légy türelemmel!” (lásd Ensign, 
1999. jan. 19.).

2 Nefi 18:19. „Akik halottakat idéznek, 
és a varázslóktól, akik sipognak”
•	 Az	emberek	ezekben	a	sötét	időkben	a	halottak	
szellemének idézésére hagyatkoztak ahelyett, hogy az 
Úrban bíztak volna. A varázslók sipogása és motyogása 
azok gagyogó lármájára és mormoló kántálására utal, 
akik állítólag felveszik a kapcsolatot a halottakkal.

2 Nefi 19. „Gyermek születik nekünk”
•	 Amikor	az	asszírok	Izráel	(Efráim)	és	a	szíriaiak	szö-
vetségére rontottak, elpusztították Damaszkuszt és foglyul 

ejtették Izráel északi régióját, amit később Galileának 
neveztek (lásd 2 Királyok 15:27–31). 2 Nefi 19:1 szövege 
erre az eseményre homályt eredményező zaklatásként 
utal. E megszállás és annak ellenére, amilyen veszélyt 

jelentett ez Izráel többi ré-
szére, valamint délen Júdá-
nak, Ésaiás megjövendölte, 
hogy a Messiás nagy vilá-
gosságként jön el majd erre 
a vidékre (lásd 2 Nefi 19:2). 
A Zebulon és Nafthali tör-
zsek által örökölt földek 
Izráel északi részén, vagyis 
Galileiában voltak, ahol 
Jézus nevelkedett és ahol 

papsági szolgálatának legnagyobb részére sor került. 
Máté és János belátták annak tényét, hogy a Messiás 
Ésaiás próféciájának beteljesedéseként lakott Galilea 
vidékén (lásd Máté 4:12–16; János 1:5).

2 Nefi 19:6–7. „Az irányítás az ő vállán lesz”
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	leírta,	hogyan	kapcsolódik	
Ésaiás 2 Nefi 19:6–7-ben található próféciájának betel-
jesedése mind az engeszteléshez, mind a millennium 
idejéhez: „Annak ténye, hogy az irányítás végül az ő vál-
lán lesz, megerősíti azt, amit egy napon az egész világ 
el fog ismerni, hogy ő, az urak Ura és a királyok Királya 
személyesen uralkodik majd egy napon a földön, vala-
mint egyházán, szent uralkodói és főpapi mivoltához 
illő teljes méltósággal és szent öltözetben. Mindenkit 
megvigasztalhat annak ténye, hogy mivel az irányítás 
– annak terheivel együtt – az ő vállán lesz, a miénkről 
ezek nagy mértékben levétetnek. Ezzel tehát Ésaiás 
ismét utal az engesztelésre, bűneink (vagy – legalábbis 
ennél az utalásnál – földi terheink) elhordozására Krisz-
tus vállain” (Christ and the New Covenant, 80).

2 Nefi 19:6–7
Hogyan adhat az Úr Jézus Krisztushoz 

 rendelt ezen címek mindegyike új  jelentést 
a Szabadítóról való ismereteinknek?
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•	 Jeffrey R.	Holland	elder	ahhoz	is	hozzásegített	min-
ket, hogy meglássuk az Úr Jézus Krisztusra vonatkozta-
tott különböző megszólítások fontosságát:

„Csodálatos Tanácsosként közvetítőnk és közbenjárónk 
lesz, aki megvédi ügyünket a menny törvényszékei 
előtt. Ésaiás (és Nefi) korábban már emlékeztetett rá, 
hogy »előáll az Úr, hogy szót emeljen, és feláll, hogy 
megítélje a népet« [2 Nefi 13:13]. Figyeljétek meg, milyen 
csodálatosan könyörületes tanácsosunk és szószólónk 
ebben az utolsó napi szentírásban:

»Hallgassátok meg azt, aki szószólótok az Atyánál, aki 
szót emel ügyetekben őelőtte –

Mondván: Atyám, tekintsd annak szenvedéseit és 
halálát, aki bűnt nem cselekedett, akivel nagyon 
elégedett voltál; tekintsd a te Fiadnak vérét, amely 
kiontatott, annak vérét, akit odaadtál, hogy te magad 
megdicsőülhess;

Ezért, Atyám, kíméld meg ezeket a testvéreimet, akik 
hisznek az én nevemben, hogy énhozzám jöhessenek 
és örökké tartó életük lehessen« [T&Sz 45:3–5].

Természetesen, amint azt Ésaiás megjegyezte, Krisztus 
nemcsak közvetítő, hanem bíró is [lásd Móziás 3:10; 
Moróni 10:34; Mózes 6:57]. E bírói szerepkört szem 
előtt tartva még jelentőségteljesebbnek találhatjuk 
Abinádi ismételt kijelentését, mely szerint »Isten maga« 
jön le, hogy megváltsa népét [Móziás 13:28; lásd még 
Móziás 13:34; 15:1; Alma 42:15]. Olyan ez, mint ami-
kor a menny e hatalmas tárgyalótermében a bíró, aki 
magán kívül senkit nem hajlandó megkérni a vádlot-
tak padján ülő bűnösök terheinek viselésére, leveszi 
bírói palástját, és lejön a földre, hogy személyesen 
viselje a korbácsütéseiket. Krisztus irgalmas bíróként 
való ábrázolása éppen olyan szép és csodálatos, mint 
Krisztus a tanácsos, a közvetítő és a közbenjáró szere-
pében való megjelenítése.

Az »Erős Isten« kifejezés átad valamit Isten hatalmáról, 
erejéről, mindenhatóságáról és legyőzhetetlen befo-
lyásáról. Ésaiás úgy látja őt, mint aki mindig is le tudja 
győzni népe bűneinek és vétkeinek hatását, és örök 
győzelmet tud aratni Izráel gyermekeinek lehetséges 
elnyomóin.

Az »Örökkévaló Atya« kifejezés azt az alapvető tant 
hangsúlyozza ki, hogy Krisztus Atya – számtalan világ 
Teremtője, a feltámadás által visszaállított fizikai élet 
Atyja, lelkileg újjászületett fiai és leányai örök életének 
Atyja, és az Egy, aki a felhatalmazás isteni átruházása 
folytán az Atya (Elohim) nevében cselekszik. Mindenki-
nek arra kell törekednie, hogy tőle szülessen, hogy fiává 
vagy leányává legyen [lásd Móziás 5:7].

Végül, az utolsó kifejezés, a »Békesség Hercege« kap-
csán örvendezünk, hogy amikor eljön a Király, nem 
lesz már több háború az emberi szívben vagy a világ 
nemzetei között. Békés király Ő, Sálem királya, azé a 
városé, amely később Jeru-Sálem lesz. Krisztus békét 
hoz mindazoknak, akik elfogadják őt a halandóságban, 
bármely korban éltek is, és békét hoz mindazoknak, 
akik millenniumi, valamint millennium utáni dicsőséges 
birodalmaiban élnek majd” (Christ and the New Cov
enant, 80–82).

2 Nefi 19:11–12. „Ki van még nyújtva a keze”
•	 „Rezin	ellenségei”	az	asszírok	voltak.

•	 Bár	a	„ki	van	még	nyújtva	a	keze”	kifejezés	leginkább	
igazlelkű harag megnyilvánulására utal, időnként 
másképp, az irgalom karjaként jelenik meg (lásd 2 Nefi 
28:32; Jákób 6:4–5).

2 Nefi 19:18–19. „A tűznek eledele”
•	 A	2 Nefi	19:5-ben	vérben	forgatott	harci	öltözet	lesz	a	
tűz eledele, felkészülésként a „nagy világosság” örömére 
és békéjére (2. vers). Ezzel szemben a 18–19. versben a 
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tűz eledele a gonoszság, beleértve azokat az embereket, 
akik mindaddig sötétségben maradnak, mígnem saját 
testvérüket sem kímélik.

2 Nefi 20. Isten ítélete Asszírián
•	 Bár	az	asszírok	legyőzhették	Izráelt	és	Júdát,	ha-
mislelkűségükért ők is szembesültek Isten ítéleteivel. 
2 Nefi 20. fejezete próféciát tartalmaz Asszíria jövőjéről, 
amelynek beteljesedését megerősíti a történelem. Ésaiás 
megemlítette Asszíria néhány sikeres hadjáratát (lásd 9. 
vers), és megjövendölte, hogy végül betörnek és sikert 
érnek el Júda ellen. Sok olyan júdeai város nevét is 
felsorolta, amelyek elbuknak az asszírok ellen (lásd 
28–32-es versek). Az asszírok azonban végül elbuktak, 
és mind Izráel, mind Asszíria teljesen elpusztult (lásd 
15–19-es vers). Izráel és Asszíria pusztulása a gonoszok 
pusztulását is jelképezi, éljenek bármely korban, akár az 
utolsó napokban is.

2 Nefi 20:5–6. „Haragom rúdja”
•	 Irgalmában	az	Úr	újra	és	újra	prófétákat	küldött,	
hogy bűnbánatra szólítsák népét. Amikor a prófétákat 
elutasították, az Úr megengedte, hogy Asszíria büntető 
rúdjává váljon az ő népének. Miután e cél beteljesült, az 
Úr egy másik nemzet, Babilónia keze által megbüntette 
Asszíriát gonoszságáért (lásd 2 Nefi 20:12).

2 Nefi 20:12–14
Hasonlítsd össze ezekkel a versekkel a 
 Mózes 4:1–4-et! Miként szolgál Asszíria 
 királya modellként, amelyet felhasználva 

Ésaiás az ellenségről taníthat téged?

2 Nefi 20:12–15. „Dicsekszik-e a fejsze…?”
•	 Az	Úr	olyan	fejszéhez	hasonlította	Asszíriát,	amely	
dicsekszik azzal szemben, aki a nyelét fogja. A fejszé-
nek (Asszíriának) önmagában és önmagától nincs ereje, 
uralma hamarosan összeomlik.

2 Nefi 20:16–19. A gonoszok egy 
nap alatt elpusztulnak
•	 Ésaiás	annak	jelképeként	és	árnyképeként	írta	le	
Asszíria bukását, ahogyan a gonoszok pusztulnak majd 

el a második eljövetelkor. Bruce R. McConkie elder 
elmondta e rész olvasóinak, hogyan rendezzék és értsék 
meg a leírtakat a második eljövetel vonatkozásában: 
„Ésaiás az, aki a második eljövetelről beszélve azt 
mondja: »És lészen Izráel világossága tűz gyanánt, és an-
nak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazát és 
tövisét egy napon«. Ez tehát az égetés napjáról szól, ami-
kor a szőlőskert megtisztíttatik. »Az ő erdejének és kertjé-
nek ékességét pedig lelkétől mind testéig megemészti [a 
tűz] – folytatódik a beszámoló. – Erdője fáinak maradéka 
kicsiny lészen, és azokat egy gyermek is felírhatja!« Oly 
elterjedt lesz az emberek gonoszsága, és oly nagyok 
a rémtetteik, hogy – viszonylag – kevesen maradnak 
meg azon a napon. »És lészen ama napon« – az égetés 
napján, azon a napon, amikor minden romlandó dolog 
felmésztődik, azon a napon, amikor kevés ember marad 
–, »hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és a ki 
megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem 
támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen; A 
maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez« 
(Ésaiás 10:17–21). Az Úr eljövetele után összegyűjtetnek” 
(The Millennial Messiah [1982], 315–16).

2 Nefi 21. Isai törzse
•	 Az	Úr	átfogó	látomásokat	adva	mély	igazságokat	
tanított Ésaiásnak az utolsó napokról. Morónihoz ha-
sonlóan (lásd Mormon 8:34–35) Ésaiás is látta napjaink 
körülményeit és azokat az eseményeket, amelyekkel 
az Úr előidézi a nagyszerű millenniumi napot. Ésaiás 
próféciái közül sok közvetlenül beszél az evangélium 
Joseph Smith általi visszaállításáról.

2 Nefi 21:1–5, 10. A törzs, az ág és a vessző
•	 Amikor	Moróni	1823.	szeptember 21-én	megjelent	
Joseph Smithnek, „Ésaiás tizenegyedik fejezetét is 
idézte, mondván, hogy az hamarosan beteljesedik” 
( Joseph Smith története 1:40). Ki Isai törzse, és ki az 
ebből a törzsből kihajtó vessző? Az Úr a Tan és a szövet-
ségek 113:1–4-ben megválaszolta ezeket a kérdéseket. 
Csendes, alapos olvasásra és elmélkedésre van azonban 
szükség annak eldöntéséhez, hogy kit jelentenek a 
jelképes kifejezések.

Bruce R. McConkie elder azt mondta, hogy a millen-
nium	idején	Krisztus	lesz	az	ág:	„»Ímé,	eljőnek	a	napok,	
azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat 
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[igazlelkű ágat], és uralkodik mint király, és bölcsen cse-
lekszik« […] ( Jer. 23:3–6). Az mondatik tehát, hogy a Dá-
vid házából kihajtó ág az a Király lesz, aki személyesen 
uralkodik majd a földön a millennium idején. […] Ő az 
Úr, Jehova, akit mi Krisztusnak hívunk” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 193).

A 2 Nefi 21:1-ben a messiási jövendöléshez egy további 
szál fűződik az Úr utolsó napi királyságát illetően: 
„Vessző jön elő Isai törzséből”. Utolsó napi kinyilat-
koztatás a következőképp azonosítja be ezt a vesszőt: 
„szolga… Krisztus kezében” (T&Sz 113:4). A 2 Nefi 21:10 
ismételten költői utalást tesz az utolsó napi szolgára, 
akire ez alkalommal „Isai gyökere”-ként utal. A gyökeret 
olyan valakiként azonosítja, aki viseli a papságot, „va-
lamint a királyság kulcsai[t], zászlóként, és népemnek 
összegyűjtésére az utolsó napokban” (T&Sz 113:6). 
Joseph Smith próféta ilyen ember volt. De ugyanígy 
elmondhatjuk ezt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza minden őt követő prófétájáról.

Bruce R. McConkie elder ugyanígy vélekedett: „Téve-
dünk-e, ha azt mondjuk, hogy az itt említett próféta 
Joseph Smith, akinek megadatott a papság, aki meg-
kapta a királyság kulcsait, és aki adományozási korsza-
kunkban zászlót emelt az Úr népének összegyűjtésére? 
És vajon nem ő az a szolga is »Krisztus kezében, 
aki részben Isai, de Efraim, vagyis József házának 
leszármazottja is, akire sok hatalom ruháztatik«? (Lásd 
T&Sz 113:4–6.) Akinek fülei rá vannak hangolva arra, 
amit a Végtelen suttog, tudni fogja e dolgok jelentését” 
(Millennial Messiah, 339–40).

2 Nefi 21:9. „Tele lesz a föld az Úr ismeretével”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	azt	tanította,	hogy	a	mennyek-
ből érkező tudás kiáradásához hozzá tartozik Isten 
útjainak ismerete, a Szentlélek fokozottabb jelenléte, 
valamint a papság tanának megértése:

„Napjainkban robbanásszerű növekedést tapasztalunk 
abban, amit a világról és annak népeiről tudunk. A 
világ népei azonban nem tapasztalnak meg hasonló 
robbanást annak tekintetében, amit Istenről és az ő 
gyermekeire vonatkozó tervéről tudnak. E tekintet-
ben a világnak nem több tudományos ismeretre és 
technológiára van szüksége, hanem nagyobb igazlel-
kűségre és több kinyilatkoztatásra.

Alig várom azt az Ésaiás által megjövendölt napot, ami-
kor »teljes lészen a föld az Úr ismeretével« (Ésaiás 11:9; 
2 Nefi 21:9). Ihletett kijelen-
tésében Joseph Smith pró-
féta leírta, amint az Úr »az 
utolsó napi szentek fejére 
tudást [áraszt] a mennyből« 
(T&Sz 121:33). Ebben nem 
részesülnek azok, akik »szí-
vüket oly nagyon e világ 
dolgaira helyezték, és az 
emberek elismeréseire töre-
kednek« (121:35). Akik nem 
ismerik meg és használják az igazlelkűség tantételeit 
(lásd 121:36), azok magukra hagyatnak, hogy a felhatal-
mazással bírók ellen rugdalózzanak, üldözzék a szente-
ket és harcoljanak Isten ellen (lásd 121:38). Ezzel 
szemben az Úr ezt a hatalmas ígéretet teszi a hűeknek:

»A papság tana úgy csapódik majd le lelkeden, mint az 
égből érkező harmat.

A Szentlélek állandó társad lesz, jogarod pedig az 
igazlelkűség és az igazság változatlan jogara; uralmad 
örökké tartó uralom lesz, és kényszerítő eszközök nél-
kül száll majd rád örökkön örökké« (T&Sz 121:45–46)” 
(in Conference Report, Apr. 1989, 38–39; vagy Ensign, 
May 1989, 30).

2 Nefi 21:10–16. Az utolsó napi összegyűjtés
•	 1823.	szeptember	21–22-én	Moróni	angyal	öt	külön-
böző alkalommal megjelent Joseph Smith prófétának. 
Egyéb tanítások mellett az öt látogatás közül négy 
alkalommal idézte Ésaiás 11. fejezetét, kijelentve, 
hogy az nemsokára beteljesedik (lásd Joseph Smith 
története 1:40). Joseph Smith próféta néhány éven belül 
megkapta az e prófécia beteljesítésének elkezdéséhez 
szükséges papsági kulcsokat (lásd T&Sz 110:11).

2 Nefi 21:11. A második összegyűjtés
•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	azt	tanította,	hogy	
Izráel háza második összegyűjtésének ideje az utolsó 
napokra van tartogatva:

„Végre elkérkezett az idő, amikor Ábrahám, Izsák és 
Jákób Istene másodszor is kinyújtja kezét, hogy vissza-
hozza népe maradékát, mely megmaradt Asszíriából, és 
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Egyiptomból, és Pathroszból, és Khúsból, és Elámból, és 
Sinárból, és Hamáthból és a tenger szigeteiről, és velük 
behozza a nemzsidók teljességét, és megalapítsa velük 
a megígért szövetséget, amikor majd bűneik elvétetnek. 
[…] Ez a szövetség soha nem alapíttatott meg sem Izráel 
házával, sem Júda házával. […]

Krisztus földi napjaiban felajánlotta nekik, hogy szö-
vetséget köt velük, azonban ők elutasították Őt és a 
javaslatait, aminek eredményeképp letörettek, és akkor 
nem köttetett velük szövetség. […]

Miután tehát ez a választott család elutasította Krisztust 
és ajánlatait, a szabadulás hírnökei azt mondták nekik: 
»Íme,	akkor	a	nemzsidókhoz	fordulunk«;	és	a	nemzsidók	
elfogadták a szövetséget, és beoltattak oda, ahonnan 
a választott család letöretett” (History of the Church, 
1:313).

2 Nefi 22. Dicsőítő énekek
•	 2 Nefi	22.	fejezete	két	hálaadó	és	dicsőítő	himnuszt	
tartalmaz a millenniumi napra. Annak nagyszerű ígére-
tét nyújtják, hogy az emberek el fogják fogadni az Urat, 
dicsérni fogják Őt és élvezni fogják az áldásait. Olyan 
időszak lesz ez, amikor mind megosztják bizonyságu-
kat, a hálájukat és az egymás iránti szeretetüket. 

2 Nefi 22:3. Víz „a szabadítás forrásaiból”
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, így határozta meg az élő víz 
forrását: „Az Úr adja az élő vizet, amely oltani képes 
azok égető szomjúságát, akiknek életét kiszikkasztotta 
az igazság-aszály. Elvárja tőlünk, hogy lássuk el őket 
az evangélium teljességével, szomjúságuk csillapítására 
adjuk oda nekik a szentírásokat és az élő próféták sza-
vait, és tegyünk személyes bizonyságot a visszaállított 
evangélium igazságáról. Amikor isznak az evangéliumi 
tudás poharából és megértik Mennyei Atyánk nagy-
szerű boldogság-tervét, elmúlik a szomjúságuk” (in 
Conference Report, Apr. 1995, 23; vagy Ensign, May 
1995, 19).

2 Nefi 23. Babilon pusztulása
•	 Ésaiás	előre	látta	Babilon	látványos	pusztulását,	
előkelőségeinek lealacsonyodását, tömegeinek általános 
gonoszságát. Isten seregeket hívott, hogy gyűljenek 
össze Babilon megdöntésére (lásd 2 Nefi 23:2–6). 

A hívásra válaszolva a médek és a perzsák szövetséges 
seregei a Nagy Kürosz uralkodása alatt vízzáró gátat 
építettek a hatalmas Eufrátesz folyón, majd medrén 
átmenetelve Babilon falaihoz értek, ahol Kr. e. 538-ban 
bevették a várost és megdöntötték a birodalmat. Az eset 
jelentősége még világosabban látszik, ha belegondo-
lunk, milyen képet hív elő lelki értelemben a Babilon 
szó. Próféciáiban Ésaiás a Babilon kifejezést az utolsó 
napokban a világban uralkodó általános lelki állapotok 
jellemzésére is használta. Az elhívás a megszentelteknek 
(2 Nefi 23:3) szól, az utolsó napok szentjeinek, hogy 
gyűljenek össze és csatlakozzanak Istenhez a világban 
lévő gonoszság (Babilon) megdöntésében.

2 Nefi 23:6. „Az Úr napja”
•	 Az	„Úr	napja”	kifejezést	számos	alkalommal	használ-
ják az Úr ítéleteinek leírására, amelyekkel megbünteti 
a gonoszokat és megőrzi az igazlelkűeket. E napra 
készülve azt mondta az Úr: „ha fel vagytok készülve, 
akkor nem fogtok félni” (T&Sz 38:30).

2 Nefi 24:4–20. Lucifer bukása és Babilon bukása
•	 A	2 Nefi	24-ben	az	Úr,	Ésaiáson	keresztül,	elítélte	
Izráel házának gonoszságát. Megjövendölte, hogy a 
benne lévő gonosz dolgok miatt nagy ítéletek fogják 
érni. Ezeket az ítéleteket általában más nemzetek hajtják 
végre. Ésaiásnak erről a pusztulásról szóló prófétai 
látomása kiemeli az ellenség szerepkörét, mely szerint 
elsősorban ő okoz gyötrelmet a nemzetek között. A 
prófétai felhatalmazás megmutatja nekünk, hogy végül 
Lucifer el fog bukni.
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2 Nefi 24:12. Lucifer
•	 A	Bibliában	és	a	Mormon	könyvében	is	csak	egy-egy	
helyen fordul elő a Lucifer név: Ésaiás 14:12-ben és 
2 Nefi 24:12-ben. A Tan és a szövetségek 76:25–28-ban 
megtudjuk, hogy Lucifer (melynek jelentése: „a fény 
hordozója”) volt Sátán halandóság előtti neve. Isten 
elleni lázadása következtében lebukott felhatalmazással 
bíró posztjáról „Isten színe előtt” ( 25. vers), és „Vesze-
delemnek nevezték” ( 26. vers), ami pusztítást vagy 
pusztulást jelent.

Ésaiás Lucifer gőgjének és mennyből való bukásának 
történetével (lásd 2 Nefi 24:12–19) példázta Babilónia 
királyának törekvéseit és későbbi bukását (lásd 4. vers).

Amikor Ésaiás Babilóniáról és uralkodóiról ír, az azt is 
példázza és előre vetíti, amikor Sátán megkötöztetik 
és a millennium idején nem lesz hatalma a nemzetek 
felett. Bár a millennium után egy kis időre eloldoztatik, 
végül, a föld halandó történetének végére minden 
hatalmát elveszíti. A veszedelem fiaival együtt a „külső 
sötétségre” lesz száműzve.

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	beazonosította	
Sátán jellemének azt a fő hibáját, amely miatt lebukott 
a mennyből:

„A halandóság előtti tanácsban a kevélység okozta, 
hogy Lucifer, »a hajnal fia«, elbukott (2 Nefi 24:12–15; 
lásd még T&Sz 76:25–27; Mózes 4:3). […]

A földi élet előtti tanácsban Lucifer szembeállította saját 
javaslatát az Atya azon tervével, amelyet Jézus Krisztus 
támogatott (lásd Mózes 4:1–3). Azt kívánta, hogy 
mindenkinél jobban dicsőítsék őt (lásd 2 Nefi 24:13). 
Röviden, gőgjében Isten trónfosztására vágyott (lásd 
T&Sz 29:36; 76:28)” (in Conference Report, Apr. 1989, 
3–4; vagy Ensign, May 1989, 4–5).

2 Nefi 24:12–20
Miként érzékelteti Lucifer jelenlétét a 
föld nemzetei közt? Milyen következ-
ményekkel jár majd a viselkedése?

Elgondolkodtató kérdések
•	 A	2 Nefi	17–19	tanulmányozásánál	keresd	meg	azokat	

a módokat, ahogy Jézus Krisztus élete központi sze-
repet játszik az utolsó napok céljaiban.

•	 Az	utolsó	napok	ítéleteit	illető	Ésaiás-figyelmezteté-
sek közül melyek számodra a legjelentősebbek?

•	 Milyen	szempontból	lesz	a	második	eljövetel	egy-
szerre „nagyszerű” és „félelmetes”?

Javasolt feladatok
•	 Miután	figyelmesen	átolvastad	és	áttanulmányoztad	

ezeket az Ésaiás-fejezeteket, valamint a hozzájuk tar-
tozó szövegmagyarázatot, írd le egy papírlapra, mit 
tartasz a legfontosabb prófétai meglátásnak, melyik 
bír jelentőséggel, és melyik vonatkozik leginkább a 
világunkra és utolsó napi szentként rád. A következő 
szentírásrészek mindegyikében azonosíts be egy-egy 
fő motívumot:

2 Nefi 17–18 _______________________________________

____________________________________________________

2 Nefi 19 __________________________________________

____________________________________________________

2 Nefi 20:12–19 ____________________________________

____________________________________________________

2 Nefi 21:10–14 _____________________________________

___________________________________________________

2 Nefi 22 ___________________________________________

___________________________________________________

2 Nefi 23 ___________________________________________

___________________________________________________

2 Nefi 24 ___________________________________________

___________________________________________________
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2 Nefi 25–27

12. fejezet

Bevezetés
Nefi prófétai szövegmagyarázatot fűzött az álala 
idézett Ésaiás-próféciákhoz. Figyelj oda jól Nefi azzal 
kapcsolatos meglátásaira, hogy milyen szerepet játszik 
a Szabadító Mennyei Atyánk gyermekei szabadulásának 
véghezvitelében, milyen hatalmas gonoszsággal néznek 
szembe azok, akik az utolsó napokban igazlelkűek 
szeretnének lenni, és milyen áldásai vannak a megígért 
visszaállításnak. A megjövendölt visszaállítás jelentős 
részét képezte a Mormon könyve előkerülése. Nefi 
írásai felkészítik a világot az Úr nagyszerű munkájának 
felismerésére az utolsó napokban, és segíteni fognak 
neked, hogy tudd, hogyan alkalmazd az engesztelést 
egyéni bocsánatodra.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 25:1–8. Segítség Ésaiás megértéséhez
•	 Segítségért	Ésaiás	megértéséhez	lásd	az	1 Nefi	20–21	
szövegmagyarázatát a 43. oldalon.

2 Nefi 25:4. „Eltölt a prófétálás lelke”
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	világo-
sabbá tette „a prófétálás lelke” kifejezés jelentését, és 
elmondta, hogyan tehetünk szert erre az ajándékra:

„Az egyház minden tagja kaphat kinyilatkoztatást. A 
próféta azt mondta, hogy legyen minden ember próféta; 
hogy a Jézusról való bizonyság a prófétálás lelke. Az 
egyház minden egyes tagjának nemcsak kiváltsága, de 
kötelessége is az igazság megismerése, ami aztán sza-
baddá teszi őt. Az igazságot azonban csak úgy ismerheti 
meg, ha az kinyilatkoztatásra kerül neki. […]

Az egyház tagjainak megadatik a Szentlélek ajándéka, 
hogy rendelkezhessenek a prófétálás és a kinyilatkozta-
tás lelkével. Legyen viszont világos számunkra az, hogy 
az egyház irányítására nem fognak kinyilatkoztatást 
kapni” (Church History and Modern Revelation, 2 vols. 
[1953], 2:217–18).

2 Nefi 25:9–30:18. Nefi beszéde a zsidókhoz, 
Lehi gyermekeihez és a nemzsidókhoz
•	 A	következő	áttekintés	összefoglalja	a	2 Nefi	25–30-as	
fejezeteit, amelyekben Nefi három különböző ember-
csoporthoz intéz beszédet: a zsidókhoz, Lehi gyermekei-
hez, valamint a nemzsidókhoz.

Nefi üzenete a zsidókhoz (2 Nefi 25:10–20)
• Jeruzsálem pusztulása; a babilóniai fogság; visszatérés 

Jeruzsálembe (lásd 10–11. vers)
• A zsidók elutasítják Krisztust; keresztre feszítése és 

feltámadása (lásd 12–13. vers)
• Jeruzsálemet újra elpusztítják Kr. e. 70-ben és 

Kr. u. 135-ben (lásd  14. vers)
• A zsidók ezt követő szétszóratása (lásd 17–20. vers)

Nefi üzenete Lehi gyermekeihez (2 Nefi 25:21–26:11)
• Nefi írásai megőriztetnek és továbbadatnak; József 

utódai megőriztetnek (lásd 25:21)
• A nefiták örvendeznek Krisztusban; Mózes törvényé-

nek célja (lásd 25:23–30)
• Jeleket követő pusztítás; Krisztus meglátogatja a nefi-

tákat; a nefiták pusztulása (lásd 26:1–11)

Nefi üzenete a nemzsidókhoz (2 Nefi 26:12–29:14)
• Jézus a Krisztus (lásd 26:12–13)
• Az utolsó napok próféciái (lásd 26:14–29:14)

 1. A Mormon könyve előkerülése (lásd 2 Nefi 27)
 2. A Mormon könyve értéke (lásd 2 Nefi 28)
 3. Figyelmeztetés azoknak, akik elutasítják a Mormon 

könyvét (lásd 2 Nefi 29)

Összefoglalás (2 Nefi 30:1–8)
• A nemzsidóknak (lásd 1–3. vers)
• Lehi gyermekeinek (lásd 4–6. vers)
• A zsidóknak (lásd 7–8. vers)

2 Nefi 25:13. „Gyógyulással szárnyaiban”
•	 Richard G.	Scott	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, elmondta, hogy az engesztelés gyógyító hatására 
nemcsak vétkeink megbocsátásánál van szükség, 
hanem az élet minden nehézségeinél is:

„[A Szabadító] feltámadt a 
halálból, »gyógyulással 
szárnyaiban«.

Ó, mennyire szükségünk 
van mindannyiunknak 
a gyógyulásra, melyet 
a Megváltó nyújthat! A 
remény üzenetét hoztam 
el nektek, akik enyhülésre 
vártok, mert nehéz terheket 
cipeltek, és ezek nem saját 
tudatos cselekedeteitek 

eredményeként tétettek rátok, hanem érdemes életvitel 
mellett. Az üzenet a Szabadító tanításaiban foglalt 
tantételekre épít. Kihívásotokat megtestesítheti komoly 

Ha
rry

 A
nd

er
so

n 
©

 IR
I

93



testi fogyatékosság, elhúzódó betegséggel való küsz-
ködés, vagy életveszélyes kórral naponta való bírkózás. 
Gyökerezhet valamely szeretett személy halálában, bűn 
általi más kötelék okozta gyötrelemben, vagy bármilyen 
gonosz formát öltő visszaélésben. Bármi legyen is az 
ok, bizonyságot teszek arról, hogy az Úr által lefektetett 
feltételek szerint rendelkezésetekre áll a tartós meg-
könnyebbülés” (in Conference Report, Apr. 1994, 7; 
vagy Ensign, May 1994, 7).

2 Nefi 25:15–17. Júda visszatérése
•	 Wilford	Woodruff	elnök	(1807–1898)	a	következőket	
mondta a Júda törzséből származó népnek, kiemelve, 
milyen hatalmas áldásokat váltanak majd valóra, ha 
elvégzik a munkát, amit prófécia jelölt ki számukra –  
az összegyűjtést, melynek során birtokba veszik szülő-
földjüket és újra felépítik Jeruzsálemben a nagyszerű 
templomot: „Ez nagy Elohimotok akarata, Ó Júda 
háza, és amikor elhívást kaptok e munka elvégzésére, 
Izráel Istene segíteni fog nektek. Nagyszerű jövő és 
rendeltetés áll előttetek, és nem kerülhetitek el annak 
beteljesítését; ti vagytok a királyi, választott mag, és 
atyáitok házának Istene tizennyolc évszázadon át, a 
nemzsidó világ egészének elnyomása alatt megtartott 
titeket különálló nemzetként. […] Amikor találkoztok 
Silóval, királyotokkal, ismerni fogjátok őt; ki van jelölve 
a rendeltetésetek, nem kerülhetitek el. Igaz, miután 
visszatértek és nemzetetek földjére gyűltök, majd újra-
építitek városotokat és templomotokat, talán seregekbe 
gyűlnek a nemzsidók, hogy hadba induljanak ellene-
tek…; azonban amikor bekövetkezik ez a csapás, az élő 
Isten, aki átvezette Mózest a pusztán, ki fog szabadítani 
titeket, és eljő Silótok, és megáll közöttetek, és megvívja 
a csatáitokat; és ismerni fogjátok Őt, és véget érnek a 
zsidók megpróbáltatásai” (quoted in Matthias F. Cowley, 
Wilford Woodruff: History of His Life and Labors, 2nd 
ed. [1909], 509–10).

2 Nefi 25:17–20
Milyen fő céljai vannak annak a  bámulatos 

műnek és csodának, amelynek utolsó 
napi eljövetelét megjövendölte Nefi?

2 Nefi 25:17. „Egy bámulatos mű és csoda”
•	 A	„bámulatos	mű	és	csoda”	kifejezés	az	Ésaiás	29:14-
ben is megjelenik, és az evangélium utolsó napokban 
történő visszaállítására utal. A 2 Nefi 27-ben elolvashat-
juk, milyen fontos szerepet játszik a Mormon könyve 
ebben a visszaállításban. Ésaiás megjövendölte, hogy 
a Mormon könyve segíteni fog közel kétezer évnyi hi-
tehagyás sötétségének eloszlatásában, a bölcseknek és 
tanultaknak tartott emberek bölcsessége „kárba vész…, 
és rejtve lesz okosainak értelme” (2 Nefi 27:26).

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	felidézte	en-
nek a bámulatos műnek és csodának néhány figyelemre 
méltó eseményét:

„Az a dicső nap az 1820-as évben virradt fel, amikor egy 
komoly, hívő fiú kisétált egy fás ligetbe és imára emelte 
hangját, azt a bölcsességet keresve, amelyre úgy érezte, 
nagy szüksége van.

Válaszként dicsőséges kinyilatkoztatást kapott. Isten, 
az Örökkévaló Atya, és a feltámadott Úr Jézus Krisztus 
megjelent neki és szólt hozzá. A függönyök, melyek 
a két évezred alatt nagyrészt be voltak húzva, most 
szétnyíltak, hogy bevezessék az idők teljességének 
adományozási korszakát.

Ezt követte a szent papság visszaállítása – először az 
ároni, majd a melkisédeki – azoknak a keze alatt, akik 
az ősi időkben viselték azt. Egy másik testamentum, 
mintha a porból jövő hangként szólna, jelent meg máso-
dik tanúbizonyságként a világ nagyszerű Megváltójának, 
Isten Fiának valóságáról és isteni voltáról.

Isteni hatalom kulcsai állíttattak vissza, olyan kulcsok is, 
amelyek szükségesek a családok időre és örökkévaló-
ságra való összepecsételéséhez egy olyan szövetségben, 
amelyet a halál képtelen lerombolni.

A kő kezdetben kicsi volt. Alig lehetett észrevenni. De 
folyamatosan növekszik és előre gördül, hogy betöltse 
a földet” (lásd Liahóna, 2000. jan. 89.).

2 Nefi 25:19. „Jézus Krisztus lesz a neve”
•	 Figyelemre	méltó	az,	hogy	a	Jézus Krisztus név gyak-
ran előfordul a Mormon könyvében. Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaiban és azok-
ban, akik az ősi idők Amerikájában hódoltak Krisztus-
nak, közös vonásként jelenik meg az, hogy a szabadulás 
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forrásának hódoltak, akit egyértelműen megneveztek: 
Jézus Krisztus. Szintén Ő az, aki megalapította egyházát 
az újszövetségi szentek között, és Jézus Krisztus volt 
az, akinek nevében Ádám megkeresztelkedett (lásd 
Mózes	6:52).	Így	hát	a	világ	minden	korszakában	erejük	
és szabadulásuk forrásaként a szentek Jézus Krisztusra 
tekintettek, akiről Nefi bizonyságot tett, hogy „Isten Fia” 
(2 Nefi 25:19).

2 Nefi 25:20–21. Nefi feljegyzései megőriztetnek 
az eljövendő nemzedékeknek
•	 Nefinek az Úr parancsolta  
meg, hogy vezessen fel-
jegyzést. Tudta, hogy pa-
rancsot kapott az írásra, és 
tudta, mit írjon, de nem 
mindig tudta, miért kell 
írnia. Azt azonban „tudta, 
hogy feljegyzéseik megő-
riztetnek és jövőbeni nem-
zedékeknek adatnak, hogy 
segítsenek a visszaállítás-
ban” (Robert J. Matthews, 
Selected Writings of 
Robert J. Matthews: Gospel Scholars Series [1999], 356).

2 Nefi 25:22. Az ítél meg minket, hogy  
mennyire vagyunk hajlandóak elfogadni 
a Mormon könyvét
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	beszélt	a	Mor-
mon könyve tanulmányozásának fontosságáról és arról, 
hogy e tanulmányozás elhanyagolásának előre nem 
látott következményei lehetnek:

„Függenek-e örök következmények attól, hogy miként 
fogadjuk ezt a könyvet? Bizony, áldásunkra vagy kárho-
zatunkra szolgálók.

Minden utolsó napi szent tegye egész életen át tartó 
törekvéssé e könyv tanulmányozását! Különben 
kockára teszi a lelkét, és elhanyagolja azt, ami lelki és 
szellemi egységet hozhatna egész életébe. Különbség 
van azon megtért között, aki a Mormon könyvén ke-
resztül Krisztus sziklájára épít, és folyamatosan fogja 
azt a vasrudat, és aközött, aki nem” (A Witness and a 
Warning [1988], 7–8).
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2 Nefi 25:23. A kegyelem tana
•	 A	kegyelem	isteni	segítségre	vagy	erőre	utal,	amely	
Jézus Krisztus határtalan irgalma és szeretete által ada-
tik. „Az Úr Jézus kegyelme által, melyet engesztelő áldo-
zata tesz lehetővé, az egész emberiség fel fog támadni a 
halhatatlanságra, úgy, hogy minden ember örökkévaló 
formában kapja majd vissza testét a sírból. Hasonlóan 
az Úr kegyelméből adatik meg, a Jézus Krisztus en-
gesztelő áldozatába vetett hit és a bűnbánatuk révén, 
hogy az emberek erőt és segítséget kapnak olyan jó 
cselekedetek elvégzésére, melyeket saját eszközeikkel 
nem tudnának megtenni. Ez a kegyelem olyan erő, 
mely képessé teszi a férfiakat és nőket, hogy örök életet 
és felmagasztosulást nyerjenek, miután minden tőlük 
telhetőt megtettek.

Ádám bukása, valamint az ember gyengesége és hiá-
nyosságai miatt minden léleknek szüksége van az isteni 
kegyelemre. A kegyelem azonban nem lehet elegendő 
anélkül, hogy az abban részesülő minden tőle telhetőt 
megtenne.	Így	a	magyarázat:	»kegyelem	által	szabadíta-
nak meg minket, mindaz után, amit meg tudunk tenni« 
(2 Nefi 25:23). Valóban Jézus Krisztus kegyelme az, 
amely lehetővé teszi a szabadulást. Ezt a tantételt fejezi 
ki Jézusnak a szőlőtőkéről és a szőlővesszőkről szóló 
példázata ( János 15:1–11). (Lásd még János 1:12–17; 
Efézusbeliek 2:8–9; Filippibeliek 4:13; T&Sz 93:11–14)” 
(Kalauz a szentírásokhoz: Kegyelem. 116.).

•	 Dallin H.	Oaks	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából,	
tárgyalta a kegyelem hatásait, és azt, hogy miért fontos 
tan Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
tagjai számára a kegyelem:

„Vannak keresztények, akik azzal vádolják az… utolsó 
napi szenteket, hogy tagadják Isten kegyelmét, mert 
azt állítják, hogy maguk is ki tudják érdemelni saját 
szabadításukat. E vádra két Mormon könyvebeli próféta 
szavaival válaszolunk. Nefi azt tanította: »Mert szorgal-
masan dolgozunk,… hogy meggyőzzük gyermekein-
ket,…hogy higgyenek Krisztusban, és békéljenek meg 
Istennel; mert tudjuk, hogy kegyelem által szabadítanak 
meg minket, mindaz után, amit meg tudunk tenni« 
(2 Nefi 25:23). Mi az a minden, »amit meg tudunk tenni«? 
Kétségtelenül magában foglalja a bűnbánatot (lásd Alma 
24:11), a keresztséget, a parancsolatok betartását és a 
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mindvégig való kitartást. Moróni azt kérte: »Igen, jöjjetek 
Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé, és tartóz-
tassátok meg magatokat minden istentelenségtől, és ha 
minden istentelenségtől megtartóztatjátok magatokat, 
és teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel szeretitek 
Istent, akkor elegendő számotokra a kegyelme, hogy 
kegyelme által tökéletesek lehessetek Krisztusban« 
(Moróni 10:32).

Nem a bűneinkben szabadíttatunk meg, vagyis nem fel-
tétel nélkül oly módon, hogy megvalljuk Krisztust, az-
tán meg életünk hátrelevő részében bűnöket követünk 
el (lásd Alma 11:36–37). A bűneinktől szabadíttatunk 
meg (lásd Hélamán 5:10), bűnbánatunk hetente való 
megújítása, Isten kegyelme általi megtisztulás, valamint 
a szabadítás áldott terve által (lásd 3 Nefi 9:20–22)” 
(lásd Liahóna, 1999. júl. 67.).

2 Nefi 25:26. „Krisztusban örvendezünk”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	megjegyezte,	hogy	a	
visszaállításból származó tudásunk teszi lehetővé 
számunkra azt, hogy valóban örvendezzünk a Sza-
badítónkban: „Vannak bírálói egyházunknak, nem is 
kevesen. Azt mondják, nem hiszünk a kereszténység 
hagyományos Krisztusában. Van némi alapja annak, amit 
mondanak. Hitünk és tudásunk nem ősi hagyományon 
nyugszik, nem azokon a hitelveken, amelyek korlátozott 
megértésből és olyan véget nem érő eszmecserékből 
származnak, amelyek során az emberek megpróbálnak 
meghatározást találni a feltámadott Krisztusra. Hitünk és 
tudásunk egy próféta ezen adományozási korszakban 
tett tanúságán nyugszik, aki látta maga előtt a világegye-
tem hatalmas Istenét és az Ő Szeretett Fiát, a feltámadott 
Úr Jézus Krisztust. Ők beszéltek hozzá, és ő beszélgetett 
velük. Nyíltan, egyértelműen és egyenesen tett bizonysá-
got erről a nagyszerű látomásról. Látta a Mindenhatót és 
a világ Megváltóját látomásában, amely  minden értelmet 
felülmúlóan dicsőséges volt, mégis biztos és egyértelmű 
az általa hozott tudással kapcsolatosan. E tudásból, 
amely mélyen gyökerezik a modernkori kinyilatkozta-
tások talajában, ered az, hogy Nefi szavaival élve »Krisz-
tusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról 
prédikálunk, Krisztusról prófétálunk, és próféciáink 
szerint írunk, hogy [mi és] gyermekeink [tudhassuk], mi-
lyen forráshoz [forduljunk bűneink] bocsánatáért« (2 Nefi 
25:26)” (lásd Liahóna, 2002. máj. 102.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, a Krisztusban való örvendezést összekötötte az 
evangélium törvényei és szertartásai iránti engedelmes-
ség parancsával:

„Annak megértése tölt el legnagyobb izgalommal és 
örömmel, hogy Nefi szavai szerint lehetőségem van 
Krisztusról beszélni, Krisztusban örvendezni, Krisztusról 
prédikálni és Krisztusról prófétálni (lásd 2 Nefi 25:26), 
bárhol, bárkivel legyek is, életem utolsó lehelletéig. 
Nem is lehet magasztosabb cél vagy nagyobb kiváltság 
annál, mint »Krisztus neve különleges tanú[jának lenni] 
az egész világon« (T&Sz 107:23).

Azonban legnagyobb aggodalmam is ebből a megbíza-
tásból ered. A szentírások egyik sora arra a perzselő 
figyelmeztetésre emlékeztet, mely szerint kik »az 
evangyéliomot hirdetik«, éljenek is a szerint (1 Ko-
rinthusbeliek 9:14). Szavaim, tanításaim és elmondott 
tanúságtételem mögött életemnek is részét kell képeznie 
Jézusról való bizonyságomnak. Lényemnek kell tük-
röznie e munka isteni voltát. Nem tudnám elviselni, ha 
bármi, amit valaha is mondok vagy teszek, bármiképp 
szertefoszlatná a Krisztusba vetett hiteteket, ezen egy-
ház iránti szereteteteket, vagy a szent apostoli mivolt 
iránti megbecsüléseteket” (in Conference Report, Oct. 
1994, 39–40; vagy Ensign, Nov. 1994, 31).

2 Nefi 25:28. Krisztus és vezetői követése
•	 Charles	Didier	elder	a	Hetvenektől	rámutatott	arra,	
milyen fontos a bizonyság megerősítéséhez az, hogy 
hallgassunk a Szabadítóra és földi vezetőire:
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„Ha már helyén van a bizonyság, akkor a tűzhöz hason-
lóan, amelynek fűtőanyagra és oxigénre van szüksége, 
hogy égjen, azt is tápláni kell és gondozni, különben 
kialszik és elenyész. A haldokló bizonyság tulajdonkép-
pen Krisztus, a mi Szabadítónk és Megváltónk jövőbeni 
megtagadásának felel meg. […]

Sajnos vannak, akik bizonyságot nyernek, majd meg-
tagadják és elveszítik azt. Vajon hogy történik ez? A bi-
zonyság megtagadásához vagy elveszítéséhez pontosan 
azon lépések ellenkezőjét kell tennetek, amelyek annak 
elnyeréséhez vezettek. Ne imádkozzatok, és bezárul a 
kinyilatkoztatás előtti ajtó. Ne legyetek alázatosak, hall-
gassatok inkább saját gőgös hangotokra. Ne vegyetek 
részt az evangélium szertartásaiban, hanem kövessétek 
a világ szokásait. Ne kövessétek az egyházi vezetőket, 
inkább legyetek velük kritikusak. Ne hallgassatok a pró-
fétákra és ne fogadjátok meg a tanácsukat, inkább ér-
telmezzétek saját vágyaitok szerint a kijelentéseiket. Ne 
engedelmeskedjetek a parancsolatoknak, hanem éljetek 
saját vágyaitok és kívánságaitok szerint” (in Conference 
Report, Oct. 1991, 86; vagy Ensign, Nov. 1991, 63).

2 Nefi 26:11. „Az Úr Lelke nem fog mindig 
bajlódni az emberrel”
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008),	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából, tanított annak fontosságáról, 
hogy szorgalmas erőfeszítéseket tegyünk a Szentlélek 
folyamatos jelenlétének kiérdemlésére: „Mint minden 
ajándék esetében, [a Szentlélek ajándékát] is meg kell 
kapni és el kell fogadni ahhoz, hogy használni tudjuk. 
Amikor a papság kezei a fejeteken nyugodtak, hogy 
az egyház tagjává konfirmáljanak, ezeket a szavakat 
hallottátok: »Fogadd be a Szentlelket«! Ez nem azt jelenti, 
hogy a Szentlélek minden feltétel nélkül állandó társa-
tokká vált. A szentírások figyelmeztetnek minket, hogy 
»az Úr Lelke nem fog mindig bajlódni az emberrel«. Kon-
firmációnk során csupán a Szentlélek társaságára való 
jogot kapjuk meg, ám olyan jog ez, amit folyamatosan 
ki kell érdemelnünk engedelmességünkkel és érdemes-
ségünkkel. Nem szabad természetesnek vennünk ezt az 
ajándékot” (lásd Liahóna, 2003. máj. 27.).

2 Nefi 26:15–16. A porból jövő beszéd
•	 Nefi Ésaiás 29:4  
átfogalmazásával mutatta 
meg, hogy bár népe el-
pusztul, „azok, akik elpusz-
tultak, a földből szólnak 
majd hozzájuk, és beszé-
dük mélyen a porból jön, 
és hangjuk olyan lesz, mint 
a halottidézőé” (2 Nefi 
26:16). Bár ez ma nekünk 
talán már furcsán hangzik, régen a halottidéző említése 
arra emlékeztetett, hogy az eltávozottak a síron túl is 
hatással bírhatnak erre az életre. Ebben az értelemben 
Nefi népének hangja, akik mostanra már évszázadokkal 
ezelőtt „elszunnyadtak a porban” (2 Nefi 27:9), „a por-
ból” suttognak a Mormon könyve lapjain keresztül, 
amelyeket Joseph Smith szó szerint „a földből” vett elő 
(Ésaiás 29:4; lásd Joseph Smith története 1:51–52).

2 Nefi 26:20–30
Nevezz meg néhány olyan nagy vétket 

és azzal járó viselkedésmódot, amely jelen 
van az utolsó napokban! Mit tehetünk 

azért, hogy elkerüljük ezeket?

2 Nefi 26:22. „Nyakuknál fogva 
lenkötélen elvezeti őket”
•	 Míg	a	Hetveneknél	szolgált,	Carlos E.	Asay	elder	
(1926–1999) elmagyarázta, hogyan készül a lenkötél, és 
hogyan válik a törhetetlen elnyomás rabigájává: „Az első 
helytelen tett egyetlen, magában álló lenszálhoz ha-
sonlít; könnyen elszakítható és félredobható. Azonban 
a helytelen tett minden egyes megismétlésekor újabb 
szál tekeredik az első köré, és ez mindaddig folytatódik, 
amíg számos lenszálból álló, elszakíthatatlan kötél fo-
nódik. »A szokás láncai – mondta Samuel Johnson – túl 
kicsik ahhoz, hogy érezzük őket, mígnem túl erősek 
lesznek ahhoz, hogy elszakítsuk«” (The Road to Some
where: A Guide for Young Men and Women [1994], 88).
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2 Nefi 26:29. A papi mesterkedés bűne
•	 Nefi	elmagyarázta,	hogy	akkor	van	szó	papi	mester-
kedésről, amikor az emberek „magukat állítják világos-
ságként a világ elé” (2 Nefi 26:29). Jézus ezzel szemben 
erre tanította a nefitákat: „én vagyok a világosság, amit 
fel kell tartanotok” (3 Nefi 18:24).

•	 M. Russell	Ballard	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból, hozzátette, hogy papi mesterkedés az egyházban, 
illetve az egyház ellenségei részéről is előfordulhat: 
„Ezért aztán óvakodjunk a hamis prófétáktól és hamis 
tanítóktól, akár férfiakról, akár nőkről legyen szó, olya-
nokról, akik az egyház tanainak önjelölt kinyilvánítói, 
és akik igyekeznek hamis evangéliumokat terjeszteni, 
és követőket magukhoz vonzani azzal, hogy olyan 
előadói esteket, könyveket és újságokat támogatnak 
anyagilag, amelyeknek tartalma ellentmond az egyház 
alapvető tanainak. Óvakodjatok azoktól, akik Isten igaz 
prófétái ellen szólnak, és írást publikálnak azoktól, akik 
tevékenyen térítenek másokat, meggondolatlanul sem-
mibe véve azok örökös jólétét, akiket bűnbe visznek. 
Mint a Mormon könyvében szereplő Nehór és Korihór, 
álokoskodásra támaszkodnak, hogy megtévesszenek 
és saját nézeteiknek megnyerjenek másokat. »Magukat 
állítják világosságként a világ elé, hogy nyerészkedjenek 
és elnyerjék a világ dicséretét; de nem törekednek Sion 
jólétére« (2 Nefi 26:29)” (lásd Liahóna, 2000. jan. 74.).

2 Nefi 26:33. „Ő mindenkit hív, hogy  
jöjjön hozzá”
•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007),	az	Első	Elnök-
ségből, azt a kihívást intézte hozzánk, hogy tegyük 
félre az előítéletet és munkálkodjunk testvérekként a 
királyságban:

„Remélem, hogy mindannyian felül tudunk kerekedni 
a kulturális, faji és nyelvi különbözőségeken. […]

Tapasztalatom szerint egyetlen faj vagy társadalmi 
osztály sem múlja felül a másikat lelkiség és hithűség 
terén. […]

A lelki békét nem a származásban, a kultúrában, vagy 
a nemzetiségben találjuk meg, hanem inkább az Isten 
és az evangélium szövetségei és szertartásai iránti 

elkötelezettség által” (in Conference Report, Apr. 1995, 
80–81, 83; vagy Ensign, May 1995, 61, 63).

•	 M. Russell	Ballard	elder	kifejtette,	hogy	az	evangé-
lium áldásai Isten minden gyermekének rendelkezésére 
állnak:

„Mennyei Atyánk minden gyermekét egyformán, töké-
letesen és végtelenül szereti. Szeretete nem más sem 
leányai, sem fiai iránt. Szabadítónk, az Úr Jézus Krisztus 
is egyformán szeret minden férfit és nőt. Engesztelése 
és evangéliuma Isten minden gyermekének rendelkezé-
sére áll. Földi szolgálata során Jézus ugyanúgy szolgálta 
mind a férfiakat, mind a nőket. Férfiakat és nőket is 
gyógyított, férfiakat és nőket is tanított.

[…] Hitre, bűnbánatra, keresztelkedésre és a Szent-
lélek ajándékára például Isten minden gyermekének 
szüksége van, nemtől függetlenül. Ugyanígy van ez 
a templomi szövetségekkel és áldásokkal. Atyánk 
munkája és dicsősége az, hogy létrehozza gyermekei 
halhatatlanságát és örök életét (lásd Mózes 1:39). […] 
Legnagyobb ajándéka, az örök élet ajándéka, mindenki 
számára elérhető” (“Equality through Diversity,” Ensign, 
Nov. 1993, 89).

2 Nefi 27. Az Úr „bámulatos művet és csodát” tesz
•	 A	Nefi	által	idézett	utolsó	Ésaiás-írások	(Ésaiás 29)	
felfedik, hogy az evangélium utolsó napokban történő 
visszaállításáról szóló sok fontos prófécia hiányzik a 
bibliai feljegyzésből. Ésaiás 29 és ugyanezen fejezet 
rézlemezekről származó (2 Nefi 27) összehasonlítása 
megmutatja, hogy „sok világos és igen értékes” rész 
elvétetett (1 Nefi 13:26–27), például:

 1. A prófécia utolsó napi közege (lásd 2 Nefi 27:1).

 2. A „könyv”, amely Ésaiás próféciái szerint az utolsó 
napokban kerül elő ( 6. vers).

 3. A könyv „le lesz pecsételve” (7–8. vers).
 4. Moróni és Joseph Smith szerepe a Mormon könyve 

előhozatalában (lásd 9–10. vers).
 5. „Három tanú”, akik látni fogják „a könyvet”, és akik 

bizonyságot tesznek „az abban lévő dolgok igazságá-
ról” (12–13. vers).
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Nem nehéz elképzelni, hogy a közelgő visszaállításról 
szóló e próféciák eltávolításával az ellenség el akarta 
ferdíteni „az Úr helyes útjait, hogy elvakíthass[a] az em-
berek gyermekeinek szemét, szívüket pedig 
megkeményíts[e]” (1 Nefi 13:27).

2 Nefi 27:1–2. „Megrészegülnek a gonoszságtól”
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mának elnöke, a következő aggodalmát osztotta meg 
napjaink társadalmának nagy problémáiról:

„Az egyház történelmében vagy a világtörténelemben 
sem ismerek még egy, a maihoz fogható időszakot. 
Nem történt semmi olyasmi Sodomában és Gomorában, 
ami gonoszságban és züllöttségben felülmúlta volna azt, 
ami jelenleg körülvesz minket.

Mindenhol a szentségtörés, a közönségesség és az isten-
káromlás szavait halljuk. A kimondhatatlan gonoszság 
és perverzitás valamikor sötét helyeken rejtőzött, de 
mára kijött a szabadba, és még jogi védelmet is kapott.

Sodománál és Gomoránál ezek a dolgok korlátozottak 
voltak. Mostanra az egész világot elborítják, és itt 
vannak közöttünk” (“The One Pure Defense” [an 
evening with President Boyd K. Packer, Feb. 6, 2004], 4, 
www .ldsces .org).

2 Nefi 27:7–11. „Íme, a könyv le lesz pecsételve”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004),	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából, említett néhány ezután kinyilatkozta-
tásra kerülő szentírást, különösen a Mormon könyvéből 
származót: „Még több szentírást fogunk kapni, beleértve 
ebbe Énók írását (lásd T&Sz 107:57), János apostol írá-
sainak összességét (lásd Ether 4:16), Izráel elveszett 
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törzseinek feljegyzéseit (lásd 2 Nefi 29:13), valamint a 
Mormon könyve lemezeinek mintegy kétharmadát, 
amelyek lepecsételtettek: »És eljön a nap, hogy a könyv 
szavait, melyek le vannak pecsételve, a háztetőkön fog-
ják olvasni; és Krisztus hatalma által fogják olvasni őket; 
és minden dolgot ki fognak nyilatkoztatni az emberek 

gyermekeinek, mely valaha 
is volt az emberek gyerme-
kei között, és amely valaha 
is lesz, méghozzá a föld 
végéig« (2 Nefi 27:11). Ma a 
szentírások könnyen kezel-
hető négyes kiadását hor-
dozzuk magunkkal, de 
mivel további szentírások 
érkeznek még, egy napon 
talán könyvekkel színig 

megtöltött kis piros taligákat kell majd húznunk” (A 
Wonderful Flood of Light [1990], 18).

2 Nefi 27:12. „Három tanú látha[tja]”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	következő	meglátással	szolgált	
a három tanú erős bizonyságáról: „A három ember, 
akit a Mormon könyve tanúinak választottak, Oliver 
Cowdery,	David	Whitmer	és	Martin	Harris	voltak.	Írá-
sukat, ami »A három tanú bizonyságtétele«, tartalmazza 
a Mormon könyve csaknem 100 millió példányának 
mindegyike, amelyeket az egyház 1830 óta megjelente-
tett. Ezek a tanúk ünnepélyesen kijelentik: »láttuk a le-
mezeket, amelyek magukban foglalják ezt a feljegyzést« 
és »a lemezeken levő bevéséseket«. Tanúbizonyságot 
tesznek arról, hogy ezeket az írásokat »Isten ajándéka 
és hatalma által fordították le, mert szava kijelentette 
nekünk azt«. Bizonyságot tesznek: »józan szavakkal 
kijelentjük, hogy Istennek egy angyala jött le a menny-
ből, és ő hozta és fektette szemeink elé azokat, hogy 
láthattuk és megnéztük a lemezeket és a rajtuk levő 
bevéséseket; és tudjuk, hogy Isten, az Atya, és Urunk, 
Jézus Krisztus kegyelméből láthattuk meg azokat, és 
teszünk bizonyságot arról, hogy ezek a dolgok igazak«” 
(lásd Liahóna, 1999. júl. 41.).

•	 (Lásd	„A	Mormon	könyve	lemezeinek	tanúi”	ábrát	
a függelékben, 417. oldal.) A három és a nyolc tanú 
mindegyikéről sorol fel tudnivalókat.
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2 Nefi 27:13. Még néhányan bizonyságot 
tesznek majd a lemezekről
•	 Az aranylemezek három  
tanúja mellett nyolc másik 
tanú is volt, akik látták a 
lemezeket és elhívást kap-
tak, hogy tanúskodjanak 
erről (lásd a Mormon 
könyve elején „A nyolc 
tanú bizonyságtétele”; és 
lásd az ábrát: „A Mormon 
könyve lemezeinek tanúi”, 
amely mindegyik tanúról 
felsorol tudnivalókat, a függelék 417. oldalán).

2 Nefi 27:15–19. „A könyvet átadja… a tanultnak”
•	 Az	Úr	azt	az	utasítást	adta	Joseph	Smithnek,	hogy	
Martin Harris látogasson el egy tanult emberhez. Oliver 
Cowdery beszámolt róla, hogy amikor Moróni 1823. 
szeptember 21–22-én először meglátogatta Joseph 
Smitht, idézte Ésaiás itt, a 2 Nefi 27-ben található pró-
féciáját, és azt mondta, hogy ezt Joseph fogja betölteni: 
„»Igen – mondta, – még a lefordítása előtt be kell 
teljesednie a szentírásnak, amely azt mondja, hogy a 
lepecsételt könyv szavait átadják a tanultnak; mert ezt 
határozta el Isten, hogy így hagyja kifogás nélkül az em-
bereket, és mutatja meg a szelídeknek, hogy karja nem 
rövidült meg, hogy ne tudna megszabadítani«” (“Let-
ter IV. To W. W. Phelps,” Messenger and Advocate, Feb. 
1835, 80). Ez a prófécia 1828-ban teljesedett be, amikor 
Martin Harris ellátogatott a „tanult” emberhez, Charles 
Anthonhoz (lásd Joseph Smith története 1:63–65).
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Neal A. Maxwell elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
az Anthon professzorral történt egyetlen esetet kitágítva 
belevette ebbe azt is, ahogyan általában e világ tanultjai 
a Mormon könyvét fogadják: „Ez nem csak Anthon pro-
fesszorra utal, mivel többes számot használ: a tanultak 
[2 Nefi 27:20]. Az utalás a világ tanultjai nagy részének 
megrögzött álláspontját sejteti, akik általában nem 
veszik komolyan a Mormon könyvét. Még ha olvassák 
is, nem olvassák el igazán, csak azzal a megrögzött 
állásponttal, amely kizárja a csodákat, annak csodáját 
is, hogy a könyv »Isten ajándéka és hatalma által« került 
elő” (“The Book of Mormon: A Great Answer to ‘the 
Great Question,’” in Monte S. Nyman and Charles D. 
Tate Jr., eds., The Book of Mormon: First Nephi, The 
Doctrinal Foundation [1988], 9).

2 Nefi 27:20. „El tudom végezni 
a saját munkámat”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	beszélt	arról,	hogyan	győzi	
le végül munkájának minden akadályát az Úr: „…Isten 
egy örök jelenben él, amelyben a múlt, a jelen és a jövő 
folyamatosan előtte van (lásd T&Sz 130:7). Isteni elha-
tározásai garantáltak, hiszen bármit vesz a szívébe, azt 
biztosan véghez is viszi (lásd Ábrahám 3:17). Kezdettől 
fogva ismeri a véget! (Lásd Ábrahám 2:8.) Isten teljes 
mértékben el tudja végezni a saját munkáját (lásd 2 Nefi 
27:20), és minden célját véghez tudja vinni, ami nem 
igaz az emberek legjobban szerkesztett terveire sem, 
mert mi oly gyakran rosszul használjuk az önrendelke-
zésünket!” (lásd Liahóna, 2003. máj. 70.).

•	 Korábban	Maxwell	elder	azt	is	megjegyezte,	hogy	
Isten az ember önrendelkezésének megsemmisítése 
nélkül tölti be céljait: „Mivel az engesztelés központi 
eleme már a helyén van, tudjuk, hogy Isten tervében 
végül minden más dolog is hasonlóképpen sikerrel jár 
majd. Isten biztosan képes elvégezni a saját munkáját! 
(Lásd 2 Nefi 27:20–21.) Az emberiség családjának készí-
tett tervében Isten már régen bőséges elégtételt nyújtott 
minden halandó hibáért. Céljai győzedelmeskednek 
majd anélkül, hogy csorbát ejtene az ember halandó 
önrendelkezésén. Ezen kívül minden célja annak 
megfelelő idejében teljesedik be (lásd T&Sz 64:32)” (in 
Conference Report, Oct. 1990, 17; vagy Ensign, Nov. 
1990, 15).

12. fejezet
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2 Nefi 27:21. „Az általam jónak látott időben”
•	 Neal A.	Maxwell	beszélt	a	mi	időzítésünkről	és	Isten	
időzítéséről: „A hithez az is hozzá tartozik, hogy bízunk 
Isten időzítésében, mert Ő azt mondta: »minden dolog-
nak a maga idejében kell bekövetkeznie« (T&Sz 64:32). 
Ironikus, hogy egyeseknek, akik elismerik Istent, meg-
próbáltatást jelent az Ő időzítése, általánosságban és 
személyesen is!” (in Conference Report, Apr. 1991, 119; 
vagy Ensign, May 1991, 90).

Más alkalommal azt mondta Maxwell elder: „Az 
Isten időzítésébe vetett hit azt jelenti, hogy ki tudjuk 
mondani: a Te időzítésed legyen meg, még akkor is, 
ha mi nem teljesen értjük azt” (“Glorify Christ” [an 
evening with Elder Neal A. Maxwell, Feb. 2, 2001], 7, 
www .ldsces .org).

2 Nefi 27:35. „Akik zúgolódtak, tant tanulnak”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából jelezte, hogyan tanulnak majd 
új tanokat azok, akik zúgolódnak a kinyilatkoztatott 
igazság ellen: „Ez a Mormon könyve célja. A Mormon 
könyve elhozza az evangélium teljességéhez azokat, 
akik hamis egyházak tagjaiként lélekben tévelyegnek, 
és azt hiszik, hogy rendelkeznek az igazsággal. Akik 
egy-egy kiragadott versre és homályos részekre ala-
pozták tudásukat, és akik látszólagos bibliai ellentmon-
dásokon csodálkoztak és zúgolódtak, eljönnek, hogy 

helytálló tant tanuljanak. Nem kell többé aggódniuk 
az engesztelés, a csupán kegyelem általi szabadítás, a 
csecsemőkeresztelés, a papság, a Lélek ajándékai, a 
hitehagyásról szóló részek, az evangélium visszaállítása, 
valamint Izráel összegyűjtése miatt. Minden a helyére 
kerül, Krisztus és evangéliuma ezen új tanúbizonysága 
folytán” (The Millennial Messiah [1982], 174–75).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	jelent	számodra	a	„mindaz	után,	amit	meg	tudunk	

tenni” kifejezés, és hogyan kapcsolódik a kegyelem 
általi szabadításhoz? (2 Nefi 25:23).

•	 Mit	láttál	a	körülötted	lévőkön,	hogyan	vezet	csök-
kenő lelkiséghez a gőg és a pénz szeretete?

•	 Nefi	a	2 Nefi 27-ben	beszélt	a	tanúk	fontosságáról.	
Azonosítsd be, milyen tanúkra utal (lásd 12–14. vers). 
Hogyan játszik szerepet tanúként az egyház minden 
tagja, köztük te is, Isten szavának megalapításában? 
(Lásd 14. vers.)

Javasolt feladatok
•	 Magyarázd	el	a	kegyelem	tanát	egy	családtagnak	

vagy bizalmas barátnak, ahogy azt Nefi próféta 
hirdette.

•	 Készíts	beszédet	vagy	családi	estére	szóló	tanítást	
Ésaiás „bámulatos mű és csoda” próféciájának az Úr 
által az utolsó napokban véghezvitt beteljesedéséről 
(2 Nefi 27:26).

2 Nefi 25–27
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2 Nefi 28 –30

13. fejezet

Bevezetés
Néhány olyan téma és tanítás, amelyről először a 
2 Nefi 26-ban volt szó, a 2 Nefi 28-on alapul. Nefi 
megnevezett néhány, az utolsó napokban eluralkodó 
hamis tanítást és képzetet, és megtanította nekünk, mit 
tegyünk annak elkerüléséért, hogy tévútra vigyenek 
minket. A 2 Nefi 29 olvasásakor nézd meg, hogyan 
segít a Mormon könyve előkerülésének bámulatos 
munkája és a visszaállítás a hamis tanok, hamis 
egyházak és a gőg legyőzésében az utolsó napokban. 
Vizsgálatod során azonosítsd be Isten szövetséges 
népének jellemzőit, valamint azokat az áldásokat, 
amelyeket akkor kapnak, ha bűnbánatot tartanak és 
igazlelkűségben szolgálják Őt.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 28:1. „A Lélek kényszerített engem”
•	 Nefi	kényszerítve	érezte	magát	a	Lélek	által,	hogy	
feljegyezze az utolsó napokra vonatkozó próféciáit. A 
kényszerítve itt olyan dolog megtételére való erős kész-
tetést jelent, amire szükség van. Más példák is vannak 
arra, amikor a Lélek kényszerít valamire (lásd 1 Nefi 
4:10; Alma 14:11; 4 Nefi 1:48; T&Sz 63:64).

2 Nefi 28:2. Ez a könyv „nagyon értékes” lesz
•	 A	2 Nefi	28:2-ben	említett	könyv	a	Mormon	könyve,	
és ugyanerre a könyvre utal Nefi a 2 Nefi 26–27, 29-ben 
is. Nefi azt mondta, hogy az utolsó napok körülményei 
miatt ez a könyv „nagyon értékes” lesz számunkra. Ezra 
Taft Benson elnök (1899–1994) megtanította, hogyan 
ismerhetjük fel a Mormon könyve rendkívüli értékét:

„A Mormon könyve minden fő írója bizonyságot tett 
arról, hogy az eljövendő nemzedékeknek ír. […]

Ha látták napjainkat és azon dolgokat választották ki, 
amelyek leginkább értékesek lesznek számunkra, vajon 
nem így kell-e tanulmányoznunk a Mormon könyvét? 
Állandóan fel kellene tennünk magunknak a kérdést: 
»Miért sugalmazta az Úr Mormonnak (vagy Moróninak 
vagy Almának), hogy vegye bele ezt a feljegyzésébe? 
Milyen leckét tanulhatok meg ebből, ami segít nekem 
ezen a napon és ebben a korban élni?« […]

A Mormon könyvében találunk üldöztetéssel és hiteha-
gyással foglalkozó tanításokat. Sok mindent megtudunk 
arról, hogyan végezzünk misszionáriusi munkát. 

Emellett a Mormon könyve minden másnál jobban meg-
mutatja, milyen veszélyei vannak az anyagiasságnak és 
annak, ha a világ dolgaira helyezzük a szívünk. Kétked-
het-e bárki is abban, hogy ez a könyv nekünk íratott, 
és hogy hatalmas erőt, hatalmas vigaszt és hatalmas 
védelmet meríthetünk belőle?” (in Conference Report, 
Oct. 1986, 5–6; vagy Ensign, Nov. 1986, 6–7).

2 Nefi 28:6–9.    „Hamis és hiábavaló  
és balga tanok”
•	 Nefi	felfedett	néhány	olyan	„hamis	és	hiábavaló	és	
balga” tant, amelyet a Sátán vall és ezután is használni 
fog (2 Nefi 28:9). A 2 Nefi 28:6–9-ben  található kife-
jezések mindegyike lelkileg veszélyes filozófiát sugall. 
A mai próféták megnevezték ezeket az elképzeléseket 
és felemelték ellenük a szavukat:

„Egyél, igyál és vigadj, mert holnap meghalunk” (7. 
vers). Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából óva intett ettől a hozzáállástól:

„A szertartásos kicsapongás filozófiája ez: »egyél, igyál 
és vigadj…, [legfeljebb] Isten megver majd néhány 
vesszőcsapással« (2 Nefi 28:8). Cinikus és felszínes nézet 
ez Istenről, önmagunkról és az életről. Isten soha nem 
igazolhat minket »egy kis bűn elkövetésében« ( 8. vers). 
A világegyetem Istene Ő, nem valami kis éjszakai 
esküdtszék bírája, akivel alkudozhatunk és akinél 
kuncsoroghatunk.

Természetesen Isten megbocsátó. Azonban ismeri 
szívünk szándékait. Azt is tudja, mi jót tehettünk 
volna meg igazolatlan hiányzásunk alatt. Mások tettei 
semmilyen esetben nem jelentenek kifogást a tanítvány 
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számára, akitől sok követeltetik (lásd Alma 39:4). Egyéb-
ként is, az egyenes és keskeny ösvényen egyszerűen 
nincs levágható kanyar (lásd T&Sz 82:3)” (in Conference 
Report, Oct. 1988, 40; vagy Ensign, Nov. 1988, 33).

„Isten… igazol… majd egy kis bűn elkövetésében” (8. 
vers). A Tan és a szövetségek világosan fogalmaz: „Mert 
én, az Úr, a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem 
tekinthetek a bűnre; mindazonáltal aki bűnbánatot tart 
és az Úr parancsolatait cselekszi, annak megbocsáttatik” 
(T&Sz 1:31–32).

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a 
következő megjegyzést fűzte ahhoz a balga gondolat-
menethez, hogy megéri bűnt elkövetni, mert tapaszta-
latot szerzünk: „Az elképzelés, mely szerint jól jár az, 
aki bűnt követ el, majd megbánja, az ellenség ördögi 
hazugsága. Van itt valaki, aki azt gondolja, hogy jobb 
első kézből megtapasztalni, hogyan töri el egy bizonyos 
ütés a csontot, vagy hogyan robban fel és perzseli le 
a bőrt egy bizonyos kémiai vegyület? Vajon jól járunk 
azzal, ha elszenvedjük, majd meggyógyulunk egy ilyen 
sérülésből? Szerintem mindannyian belátjuk, hogy jobb 
hallgatni azon bölcs személyek figyelmeztetésére, akik 
tudják, milyen hatások érik ezzel a testünket” (“Sin and 
Suffering,” in Brigham Young University 1989–90 Devo
tional and Fireside Speeches [1990], 151).

„Hazudj egy kicsit” (8. vers). Gordon B. Hinckley elnök 
(1910–2008) figyelmeztetett minket, hogy álljunk ellen 
a kis hazugság kísértésének: „Nefi így jellemzi napjai 
népét, de ezzel napjainkban is sokakat jellemez. Mily 
könnyen mondjuk: »hiszünk abban, hogy tisztességes-
nek, igaznak, erkölcsösnek, jóakaratúnak… kell len-
nünk« (Hittételek 1:13). Azonban sokan mily nehezen 
állnak ellen a kísértésnek, hogy hazudjanak kicsit, csal-
janak kicsit, lopjanak kicsit, és hamis tanúbizonyságot 
tegyenek, amikor pletykálkodó szavakat mondanak má-
sokról. Emelkedjetek felül ezeken! […] Legyetek erősek 
a tisztesség egyszerű erényében” (in Conference Report, 
Oct. 1992, 74; vagy Ensign, Nov. 1992, 52).

„Isten megver majd néhány vesszőcsapással, és a végén 
megszabadulunk” (8. vers). James E. Faust elnök 
(1920–2007) az Első Elnökségből így szólt e hamis 
elképzelés ellen:

„[Ilyen megtévesztés] az, amit néhányan balgán úgy hív-
nak: »előre megfontolt bűnbánat«. Ebben az egyházban 

nincs ilyen tan. Talán finoman vonzónak hangzik, de 
valójában káros és téves elképzelés. Arra akar rávenni 
minket, hogy tudatosan és akarattal vétkezzünk, azzal 
az előre megfontolt elképzeléssel, hogy a gyors bűn-
bánat lehetővé teszi majd számunkra az evangélium 
minden áldását, például a templomi áldásokat vagy a 
missziót. A valódi bűnbánat hosszú, fájdalmas folyamat 
lehet. Ezt a balga tant előre látta Nefi:

»És sokan lesznek olyanok is, akik ezt mondják: Egyél, 
igyál és vigadj; mindazonáltal féld az Istent – igazol ő 
majd egy kis bűn elkövetésében; …nincs ebben bántás; 
tedd csak meg mindezen dolgokat, hiszen holnap 
meghalunk; és ha úgy lészen, hogy bűnösek vagyunk, 
Isten megver majd néhány vesszőcsapással, és a végén 
megszabadulunk Isten királyságában« [2 Nefi 28:8].

 […] Szövetségeinkben nem csupán a szertartások által 
kell részesülnünk, de azok örökkévaló voltához az 
Ígéret	Szent	Lelkének	is	meg	kell	pecsételnie	azokat.	A	
jóváhagyás isteni pecsétje csakis hithűség által kerül rá 
a szertartásainkra és a szövetségeinkre. Az úgynevezett 
előre megfontolt bűnbánat hamis elképzelésében 
megtévesztés	rejlik,	azonban	az	Ígéret	Szent	Lelkét	
nem lehet megtéveszteni” (in Conference Report, Oct. 
2000, 61; vagy Ensign, Nov. 2000, 46).

2 Nefi 28:14
Milyen kihívással néznek szembe Krisztus 

alázatos követői? Hogyan kerülhetjük el 
azt, hogy csapdába ejtsen ez a kihívás?

2 Nefi 28:19–22. Az ördög stratégiái
•	 Nefi	nemcsak	a	Sátán	által	népszerűsített	hamis	
tanokat azonosította be, de néhányat azon stratégiák 
közül is, amelyek az ördög királyságát támogatják (lásd 
2 Nefi 28:19). Napjaink prófétái és apostolai továbbra is 
megnevezik a Sátán által használt taktikákat. Richard C. 
Edgley püspök az Elnöklő Püspökségből figyelmeztetett 
minket az ellenség támadásainak valós voltára:

„Nagyon konkrét figyelmeztetéseket kaptunk Sátán 
hatalmát, befolyását és eltökéltségét illetően. Nefi több 
mint két és fél évezreddel ezelőtt megjövendölte, milyen 
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próbatételekkel és zűrzavarral néztek majd szembe. Ezt 
a szentírást mindannyian ismeritek. 2 Nefi 28. fejezeté-
ben található: [2 Nefi 28:20–21]

Igaznak hiszem ezt a szentírást. És hiszem, hogy most 
van itt az idő. Azt is hiszem, hogy ti vagytok a célpont. 
Sátán a legtöbb területen sokat haladt előre értékrend-
szerének megalapítása és eladása terén, amely az ember 
fiára épít, nem Isten Fiára: »Egyél, igyál és vigadj, mert 
holnap meghalunk« (2 Nefi 28:7) és »nincs pokol« (2 Nefi 
28:22). Az ő értékrendszere önzőségre, a magunkkal 
szembeni engedékenységre és az azonnali örömökre 
épít.	Így	láthatjuk,	milyen	pusztító	hatású	döntéseket	
hoznak állandóan a korotokbeliek. Látunk kábítószerrel, 
szexszel, alkohollal, pornográfiával, lustasággal és sok 
más, lelkileg pusztító szokással elárasztott kulturákat. 
Nektek azonban nem kell benne lennetek ebben.

Gordon B. Hinckley elnök így figyelmeztetett és kérlelt 
minket: »[A]zt szeretném mondani – olyan nyomaté-
kosan, ahogy csak tudom –, hogy maradjatok távol az 
erkölcsi bűnöktől. Tudjátok, mi helyes és mi helytelen. 
Az elfogadhatatlan viselkedésre nem használhatjátok 
kifogásként a tudatlanságot. […]

Könyörgöm nektek, drága fiatal barátaim, hogy 
kerüljétek el az efféle magatartást! Nem lesz könnyű. 
Önfegyelem kell hozzá. […] Szükségetek van az imából 
származó erőre« (lásd A papság férfiaihoz. Liahóna 
2002. nov. 58–59.)” (“Becoming You” [CES fireside for 
young adults, Nov. 3, 2002], 4, www .ldsces .org).

„Haragra serkenti” őket (2 Nefi 28:19). Marvin J. Ashton 
elder (1915–1994) a Tizenkét Apostol Kvórumából meg-
nevezte, milyen veszélyek származnak abból, ha Sátán 
kísértéseinek engedve kihasználunk másokat:

„Ne érjen bennünket meglepetésként az, hogy az 
ellenség egyik taktikája az utolsó napokban az emberek 
gyermekei közötti gyűlöletkeltés. Imádja nézni, ahogy 
kritizáljuk egymást, csúfot űzünk felebarátunk ismert 
hibájából vagy kihasználjuk azt, és általában ahogy 
piszkáljuk egymást. A Mormon könyve egyértelműen 
megmondja, honnan ered a harag, a rosszindulat, a 
kapzsiság és a gyűlölet.

 […] Annak láttán, amit a hírekben folyton-folyvást 
megjelenítenek, úgy tűnik, Sátán elég jó munkát végez. 

A hírekről való tudósítás címén a kapzsiság, a zsarolás, 
az erőszakos szexuális bűncselekmények, valamint az 
üzleti partnerek, sport és politikai ellenfelek közötti sér-
tegetések néha szemléletes – túl gyakran élénk színű – 
képeivel ostromolnak minket” (in Conference Report, 
Apr. 1992, 24–25; vagy Ensign, May 1992, 19).

„Lecsendesít és testi biztonságba ringatja őket” (2 Nefi 
28:21). Richard C. Edgley püspök azt mondta a mai 
világban olyannyira eluralkodott testi vágyakról: „Nefi 
a következőképpen jellemzi [Sátán] eladási módszereit: 
lecsendesít, hízeleg és biztonságba ringat, amikor kije-
lenti, hogy »minden jól van« (2 Nefi 28:21–22). Többek 
között Sátán szeretné, ha beraknánk a zsákunkba az 
erkölcstelenséget, annak minden formájában, melyhez 
hozzá tartozik a pornográfia, a beszéd, öltözködés 
és viselkedés. Az ilyen gonosz cselekedetek azonban 
maguk után vonnak érzelmi levertséget, a lelkiség, az 
önbecsülés, és a misszió vagy a templomi házasság 
lehetőségének elvesztését, időnként talán még egy 
nem kívánt terhességet is. Sátán szeretne szolgává tenni 
minket azáltal, hogy kábítószereket, alkoholt, dohányt 
és egyéb káros szenvedélyek szokásait rakatja be a 
zsákunkba” (lásd Liahóna, 2001. jan. 52–53.).

„Nincs pokol; és… én nem vagyok ördög, mert az nincs” 
(2 Nefi 28:22). Állandósított hazugságainak egyik leg-
nagyobbika az, hogy nincs ördög. Marion G. Romney 
elnök (1897–1988) az Első Elnökségből bizonyságával 
erősítette meg Sátán valóságát:

„Az ártalmas hazugságnak, mely szerint Isten halott, 
az a hasonlóképpen ártalmas tan a folyománya, mely 
szerint nincs ördög. Mindkét hazugság atyja maga Sátán. 
Ha elhisszük ezeket, neki adjuk meg magunkat. Az 
ilyen megadás mindig is és most is pusztulásba visz, és 
ez a jövőben is így lesz.

Az utolsó napi szentek tudják, hogy van Isten. Hasonló 
bizonyossággal tudják azt is, hogy Sátán él, hogy ő erős 
lélek-személy, Isten, az ember és az igazlelkűség fő 
ellensége.

Isten és az ördög létezésének valóságát meggyőzően 
bizonyítják a szentírások és az emberek tapasztalatai” 
(in Conference Report, Apr. 1971, 22; vagy Ensign, June 
1971, 35).

13. fejezet
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2 Nefi 28:28–30. „Jaj annak, aki ezt mondja:  
…van már elég [szentírásunk]”
•	 Nefi	jelezte,	hogy	amikor	a	Mormon	könyve	előkerül,	
hogy meghazudtolja a 2 Nefi 28-ban említett hamis ta-
nokat és filozófiákat, sokan „haragszanak Isten igazsága 
miatt”, és azt mondják: „nincs szükségünk többre Isten 
szavából, mert van már elég nekünk!” (28–29. vers). Az 
ilyen állítás lepecsételi a mennyeket, figyelmen kívül 
hagyja, hogy szükség van élő prófétákra, és tagadja a 
Szentlélek hatalmát. Nefi figyelmeztette azokat, akik 
ilyen hozzáállást táplálnak: „Az is elvétetik [tőlük], ami 
van nekik” (30. vers).

Joseph Smith (1805–1844) próféta elmagyarázta a Biblia 
hiányosságait: „Sok olyan utasítás adatott kezdettől 
fogva az embernek, amely most nincs a birtokunkban. 
[…] Barátaink közül sokan merészen azt állítják, hogy 
minden le van írva a Bibliában, amit Isten a világ kez-
dete óta valaha is szólt az emberhez. […] Megmondhat-
ják-e azok az emberek, akiknek soha nem volt elég 
hitük akár csak egy leheletnyi kinyilatkoztatást is lehívni 
a mennyből, és akik mindenüket, amijük van, évszáza-
dokkal előttük élt embereknek köszönhetik, vajon meg-
mondhatják-e, mennyit mondott már el Isten és mennyit 
nem? […] Ebben a kötetben sehol nem mondja Isten 
azt, hogy miután megadta az ebben lévőket, már nem 
fog szólni” (History of the Church, 2:18).
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•	 Ha	azt	mondjuk,	hogy	az	Úr	nem	szólhat	ma	éppúgy,	
mint a múltban, azzal korlátozásokat helyezünk Istenre. 
James E. Faust elnök kifejtette, hogy szükség van mai 
kinyilatkoztatásra: „Vajon Isten kevésbé szeret minket 
azoknál, akiket ősi próféták vezettek? Kevésbé van 
szükségünk az irányítására és az utasításaira? Az érvek 
azt sugallják, hogy ez nem lehet így. Vajon nem törődik 
velünk? Elment a hangja? Végleg vakációzni ment? 
Alszik? Magától értetődik, mennyire esztelenek ezek a 
felvetések” (in Conference Report, Apr. 1980, 16; vagy 
Ensign, May 1980, 13).

2 Nefi 29:2. A Mormon könyve szavai  
„el fognak süvíteni”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentette,	hogy	az	egyház	
tagjainak tevékenyen hirdetniük kell a visszaállítás igaz-
ságait. Ha ezt tesszük, azzal 2 Nefi 29:2–3 szóhasználatát 
idézve mi fogunk süvíteni:

„Fő feladatunk az evangélium hirdetése, és ezt haté-
konyan kell tennünk. Nem vagyunk kötelesek minden 
ellenvetést megválaszolni. Végül mindenki nekitámasz-
kodik a hit falának, ahol saját magának kell megvetnie 
a lábát. […]

A Mormon könyvét az Úr kijelentése szerint így kell 
felhasználnunk: »zászlóként népemnek, akik Izráel há-
zából valók«, amelynek szavai »a föld széléig el fognak 
süvíteni« (2 Nefi 29:2). Nekünk, az egyház tagjainak, és 
különösen a misszionáriusoknak, kell lennünk a Mor-
mon könyve »süvítőinek«, vagy másképp szószólóinak 
és bizonyságtevőinek a föld végeiig.

A Mormon könyve a nagyszerű zászló, amit használ-
nunk kell. […] A Mormon könyve az arany kapcsolat 
elsődleges megtalálója. Nem olyan dolgok vannak 
benne, »melyek a világnak tetszenek« (1 Nefi 6:5). […] 
Ez egy nagyszerű szűrő” (in Conference Report, Apr. 
1975, 95–96; vagy Ensign, May 1975, 65).

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	a	következő	példát	
osztotta meg arról, hogyan változtatott meg egy életet 
örökre a Mormon könyve:

„[A Mormon könyve az azt] imádságos lélekkel elolvasó 
és nyelvezetén elgondolkozó emberek millióinak éle-
tére volt már hatással. Hadd meséljek valakiről, akivel 
nemrég találkoztam Európában.

2 Nefi 28–30
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Üzletember volt, sikeres vállalkozásokkal. Utazásai 
során találkozott két misszionáriusunkkal. Megpróbáltak 
időpontot egyeztetni vele, hogy tanítsák. Egy darabig 
kitért előlük, de aztán beleegyezett, hogy meghallgatja 
őket. Elfogadta, amit mondtak, de eléggé felületesen. 
Elméjét meggyőzték arról, hogy az igazat mondják,  
a szíve azonban érintetlen maradt.

Elhatározta, hogy el fogja olvasni a Mormon könyvét. 
Elmondása szerint világi ember lévén azelőtt nem na-
gyon sírt. A könyvet olvasva azonban könnyek folytak 
le az arcán. Hatással volt rá. Újra elolvasta és ugyanígy 
érzett. Az elme megtérése a szív megtérésévé vált.

Módosult az életpályája, megváltozott a perspektívája. 
Belevetette magát az Úr munkájába. Ma magas és szent 
elhívást tölt be abban az ügyben, melyet olyannyira 
megszeretett” (in Conference Report, Oct. 1990, 70; 
vagy Ensign, Nov. 1990, 52).

•	 Lásd	a	„Júda	fája	és	József	fája”	ábrát	a	függelékben	
(420. oldal).

2 Nefi 29:3. További szentírások előkerülése
•	 Sátán	igyekszik	hitelteleníteni	a	Mormon	könyvét,	
azzal az érvvel véve rá az embereket az elutasítására, 
hogy magában a Bibliában minden igazság benne van. 
Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából ezt mondta azokról, akik elutasítják a 
Mormon könyvét: „Az igazság korunkbeli ellenségei 
talán furcsának találják, de az idők egyik jele az, hogy 
nagy ellenállást tanúsítanak az Úrnak a Mormon köny-
vében található további szavaival szemben. Ellenállásuk, 
amelyet ennek álszent kántálása foglal össze: »Egy 
Biblia! Egy Biblia! Van már egy Bibliánk, és nem lehet 
több Biblia«, éles feddést vált ki az Úrból: »Te ostoba, 
aki ezt mondod: Egy Biblia, van már egy Bibliánk, és 
nincs szükségünk több Bibliára. […] Miért zúgolódtok 
hát, mert hogy többet kaptok a szavamból?« (2 Nefi 29)” 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 719).

2 Nefi 29:6–9
Mit tudunk meg Mennyei Atyánkról és céljairól?

2 Nefi 29:7–14. Két nemzet bizonysága
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	beazono-
sította a két nemzetet, amelyről a 2 Nefi 29:7–8-ban 
szó van:

„Ezt prófécia jelentette ki napjaink nemzsidóinak. Azt  
se felejtsük el, hogy az Izráelnek adott törvény ez volt: 
»két ember bizonyságtétele igaz«, már ha tisztes tanúkról 
van szó. Itt az Úr nemzetekre vonatkoztatja a törvényt. 
Miért ne?

Ha az Úr szavát két válasz-
tott tanú alapozza meg, ak-
kor kereshetünk akár két 
választott nemzetet is, hogy 
Jézus Krisztus tanújaként 
álljanak. Az egyik ilyen 
nemzet Izráel volt, Paleszti-
nában, a másik pedig Izráel 
Amerikában; Júda az Óvi-
lágból szólt, József pedig az 
újból. Mára összeért Isten e 

két tanúbizonysága és igazsága” (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:278).

2 Nefi 29:12–13. További, később 
előkerülő feljegyzések
•	 Neal A.	Maxwell	elder	bizonyságot	tett	arról,	hogy	ké-
sőbb előkerülő más feljegyzések is tanúskodni fognak 
Jézus Krisztusról: „A később előkerülő kincsek között 
elveszett könyvek is vannak. A jelenlegi szentírások is 
húsznál többet említenek ezekből. A leginkább érdek-
feszítők és terjedelmesek valószínűleg Izráel elveszett 
törzseinek feljegyzései lesznek (lásd 2 Nefi 29:13). Még 
csak nem is tudnánk róla, hogy Krisztus harmadik tanú-
bizonysága is vár még ránk, ha nem lenne a Mormon 
könyve, e becses második tanúbizonyság Krisztusról! 
A szent feljegyzések e harmadik kötete teljessé teszi 
majd az igazság hármasát. Akkor, amint azt a Tökéletes 
Pásztor megmondta: »szavamat is egybegyűjtik« (14. 
vers). »Lesz egy nyáj és egy pásztor« (1 Nefi 22:25), 
egybeforrasztva az emberiség történelmének minden 
keresztény adományozási korszakát (lásd T&Sz 128:18)” 
(in Conference Report, Oct. 1986, 70; vagy Ensign, Nov. 
1986, 52).
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•	 A	szent	feljegyzések	összegyűjtése	egy	fő	téma	a	
Mormon könyvében. Tanít erről a 2 Nefi 29:12–13. 
Később ezt példázza a Mormon könyvében az, amikor 
Limhi király és Ammon visszatérnek a járedita feljegy-
zéssel (lásd Móziás 22:14; 28:12, 14), amikor Limhi 
király és Ammon visszatérnek saját feljegyzéseikkel 
(lásd Móziás 7:1–2, 17–33; 8:1, 3–4), majd amikor 
Alma csapata visszatér az ő feljegyzéseikkel (lásd 
Móziás 25:1–6).

2 Nefi 30:7–8. „A… zsidók… hinni 
kezdenek Krisztusban”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	beszélt	a	zsidók	Jézus	
Krisztus második eljövetelét követő, megjövendölt 
megtéréséről:

„»És lészen, hogy a szétszórt zsidók is hinni kezdenek 
Krisztusban; és elkezdenek összegyűlni ezen föld 
színén« (2 Nefi 30:7). Nagyrészt megszűnt már a zsidók 
Krisztus elleni régi keserűsége; mára sokan nagy Rabbi-
nak tartják őt, ha nem is Isten Fiának. Néhányan teljes 
mértékben elfogadták őt, és Efráim, valamint társai 
összegyűjtött maradékával együtt az igaz egyházba 
jöttek.

A zsidók nagy megtérésének azonban, amikor nemzet-
ként visszatérnek az igazsághoz, Messiásuk második 
eljövetele után kell bekö-
vetkeznie. Akik megmarad-
nak azon a napon, 
nyomorúságuk és gyászuk 
közepette azt kérdezik 
majd: »Mik ezek a sebek a 
kezeden és a lábadon? Ak-
kor tudni fogják, hogy én 
vagyok az Úr; mert én azt 
mondom nekik: Ezek a se-
bek azok a sebek, amelyekkel barátaim házában sebez-
tek meg engem. Én vagyok az, aki felemeltetett. Én 
vagyok Jézus, akit keresztre feszítettek. Én vagyok Isten 
Fia« (T. & Sz. 45:51–52; Zak. 12:8–14; 13:6)” (Mormon 
Doctrine, 722–23).
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2 Nefi 30:11–18
Milyen állapotok lesznek a millennium idején?

Elgondolkodtató kérdések
•	 A	2 Nefi	28	elolvasása	után	Sátán	mely	hamis	tanai-

nak és tanításainak vagy még jobban tudatában?

•	 Milyen	szempontból	tágították	ki	a	visszaállított	
evangélium tanairól alkotott tudásodat a további 
szentírások?

•	 Miként	tanúskodik	a	Mormon	könyve	arról,	hogy	az	
Úr az egész föld Istene?

Javasolt feladatok
•	 A	2 Nefi	28:2–14	  magyarázata alapján sorolj fel 

annyi hamis tant és hiedelmet, amennyit csak tudsz!   
Cáfold meg a hamis tanokat azzal, hogy igaz tanokat 
sorolsz fel mellettük! Minden igaz tan mellé írj oda 
egy azt alátámasztó szentírásutalást!

•	 Családi	estén	fejtsd	ki,	miért	hibás	az	a	gondolatme-
net, ha valaki a Bibliát elfogadja Isten szavaként, a 
Mormon könyvét viszont elutasítja.

2 Nefi 28–30
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2 Nefi 31–33

14. fejezet

Bevezetés
Nefi utolsó írásai foglalják magukban azt, amit ő Krisztus 
tanaként határozott meg (lásd 2 Nefi 31:2, 21; 32:6). 
Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
kifejtette:

„A Mormon könyvében »Krisztus tana« egyszerű és fél-
reérthetetlen. Kizárólag az evangélium első tantételeire 
összpontosít, az arra való biztatást is beleértve ebbe, 
hogy tartsunk ki, ne tágítsunk, haladjunk tovább. Tu-
lajdonképpen tisztaságában és egyszerűségében rejlik 
Krisztus tanának hatásossága. […]

Krisztus tana nem bonyolult. Mélységesen, csodálato-
san, őszintén tiszta és teljes” (Christ and the New Cov
enant [1997], 49–50, 56).

Törekedjetek életeteket Krisztus tanának egyszerű, de 
mélységes vonatkozásaira összpontosítani, amelyek a 
Szentlélek társaságát és irányítását eredményezik, vala-
mint örök boldogságot és örömöt.

Szövegmagyarázat
2 Nefi 31:2. „Krisztus tana”
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	kifejtette,	milyen	értelemben	
használja a 2 Nefi 31 a „Krisztus tana” kifejezést: „Bár a 
»Krisztus tana« kifejezés megfelelő módon használható 
lenne a Mester tanításai bármelyikének vagy összessé-
gének leírására is, a Mormon könyvét, az Újszövetséget 
és az utolsó napi szentírásokat átszövő, pompásan 
széles körű és csodálatos kifejezésekre inkább a Krisz-
tus tanai kifejezés illik. Vegyük észre azonban, hogy 
Nefi nyilvánvalóan egyes számot használ. Nefi utolsó 
bizonyságában, valamint később, amikor maga a Sza-
badító jelentette ki ezt a nefitáknak, amikor megjelent 
nekik, Krisztus tanának egy bizonyos jól behatárolható, 
pontos jelentésén van a hangsúly, méghozzá azon, amit 
Joseph Smith próféta az evangélium első tantételeiként 
és szertartásaiként nyilvánított ki” (Christ and the New 
Covenant, 49).

2 Nefi 31:4–10. „Ő példát állított eléjük”
•	 Míg	az	emberiségnek	a	bűnök	bocsánatáért	kell	meg-
keresztelkednie, a Szabadító, aki szent és bűn nélkül 
való volt, az alázatosság és az engedelmesség példáját 
mutatva keresztelkedett meg. Robert D. Hales elder 
a Tizenkét Apostol Kvórumából elmagyarázta, hogy 

megkeresztelkedésével Jézus Krisztus mindenkinek 
példát mutatott, hogy kövessék a nyomdokait:

„Annyira fontos belépni Isten királyságába, hogy Jézus 
is megkeresztelkedett, megmutatván nekünk »az ösvény 
szorosságát, és hogy keskeny a kapu, amelyen be kell 
[lépnünk]« (2 Nefi 31:9). […]

Halandó anyától születvén, Jézus megkeresztelkedett, 
hogy eleget tegyen Atyja parancsolatának, mely szerint 
Isten fiainak és leányainak 
meg kell keresztelkedniük. 
Mindannyunk számára pél-
dát mutatott abban, hogy 
legyünk alázatosak 
Mennyei Atyánk előtt. 
Mindannyiunkat szívesen 
látnak a keresztelő vizében. 
Megkeresztelkedett, hogy 
tanúságot tegyen Atyjának 
arról, hogy parancsolatai 
betartása terén engedelmes lesz. Megkeresztelkedett, 
hogy megmutassa nekünk, hogy el kell nyernünk a 
Szentlélek ajándékát (lásd 2 Nefi 31:4–9).

Jézus példáját követve mi is megmutatjuk, hogy bűnbá-
natot tartunk és engedelmesek leszünk Mennyei Atyánk 
parancsolatainak betartása terén. Megtört szívvel és 
töredelmes lélekkel megalázkodunk, amint felismerjük 
bűneinket, és bűnbocsánatot keresünk a vétkeinkre 
(lásd 3 Nefi 9:20). Szövetséget kötünk, hogy készen 
állunk magunkra venni Jézus Krisztus nevét, és mindig 
emlékezni Őrá” (lásd Liahóna, 2001. jan. 7–8.).

2 Nefi 31:6–10
Mit kell tennünk, hogy eleget tegyünk a Szaba-
dító azon parancsolatának, hogy kövessük Őt?

2 Nefi 31:13. „Szívetek minden szándékával, 
nem cselekedvén képmutatást”
•	 A	„szívetek	minden	szándékával”	teljes	elkötele-
zettséget sugall Jézus Krisztus mellett, tiszta és őszinte 
indítékokat, nem csupán az Úr követésének tetteté-
sét. Marion G. Romney elnök (1897–1988) az Első 
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Elnökségből azt mondta az ilyesfajta képmutatásról: 
„Vannak, akik úgy próbálják szolgálni az Urat, hogy 
közben ne sértsék meg az ördögöt” (“The Price of 
Peace,” Ensign, Oct. 1983, 6).

•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kihangsúlyozta, milyen fontos 
őszintén követni az Urat:

„Vajon tényleg, valóban az evangélium szerint élünk, 
vagy csak az igazlelkűség látszatát mutatjuk, hogy a kö-
rülöttünk lévők azt higgyék, hűségesek vagyunk, pedig 
valójában szívünk és láthatatlan tetteink nem felelnek 
meg az Úr tanításainak?

Vajon csupán az »isteniség látszat[át]« vesszük magunkra, 
miközben tagadjuk »annak hatalmát«? [ Joseph Smith 
története 1:19]

Valóban igazlelkűek vagyunk, vagy csak engedelmes-
séget színlelünk akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy 
néznek minket?

Az Úr világossá tette, hogy a látszat nem fogja megté-
veszteni, és óva intett minket attól, hogy csalfák legyünk 
Ővele vagy másokkal szemben. Figyelmeztetett minket, 
hogy óvakodjunk azoktól, akik tettetik magukat, akik 
sötét valóságot rejtő fényes látszatot mutatnak. Tudjuk, 
hogy az Úr »azt nézi, mi a szívben van«, és nem a külső 
megjelenést [1 Sámuel 16:7]” (in Conference Report, 
Apr. 1997, 17–18; vagy Ensign, May 1997, 15–16).

2 Nefi 31:13–14, 17. „A tűz… általi keresztelés”
•	 Jézus	Krisztus	azt	tanította,	hogy	minden	embernek	a	
víztől és a Lélektől is meg kell keresztelkednie (lásd Já-
nos 3:5). A vízzel való keresztséget a Lélek keresztelésé-
nek kell követnie, amire időnként a tűz keresztségeként 
utalunk. Marion G. Romney elnök azt tanította: „El sem 
lehet mondani szavakkal, mennyire fontos a Szentlélek 
ajándékának elnyerése. Ez a tűz általi keresztség, 
amelyre János utalt. (Lásd Lukács 3:16.) Ez az a »Lélek-
től« való születés, amelyről Nikodémusnak beszélt Jézus 
[ János 3:5]” (in Conference Report, Apr. 1974, 134; vagy 
Ensign, May 1974, 92).

•	 David A.	Bednar	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból világossá tette, hogy a konfirmáció önmagában nem 
jelenti a Lélek általi keresztség elnyerését:

„Keresztelkedésünket köve-
tően a papsági felhatalma-
zással rendelkező 
személyek – kezeiket fe-
jünkre helyezve – Az 
Utolsó Napok Szentjeinek 
Jézus Krisztus Egyháza tag-
jává konfirmáltak, és ránk 
ruházták a Szentlelket (lásd 
T&Sz 49:14). Konfirmáci-
ónk alkalmával a kijelentés, 
hogy »fogadd be a Szentlel-

ket«, arra utasított, hogy törekedjünk a Lélek általi 
keresztségre.

Joseph Smith próféta azt tanította: »Megkeresztelhetnek 
egy zsák homokot is az ember helyett, ha nem a bűnök 
bocsánatára teszik, és nem a Szentlélek elnyerése vé-
gett. A vízzel történő keresztség csupán félkeresztség, és 
a másik fél nélkül semmire nem jó – vagyis a Szentlélek 
általi keresztség nélkül« (Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith [2007]. 98.). Vízben történő alámerítés 
által lettünk megkeresztelve a bűnök bocsánatára. Meg 
kell keresztelkednünk az Úr Lelke által is, és meg kell 
merítkeznünk benne, »és majd azután jön bűneitek 
bocsánata, a tűz és a Szentlélek által« (2 Nefi 31:17)” 
(Liahóna, 2006. máj. 29.).

•	 Lynn A.	Mickelsen	elder	a	Hetvenektől	elmagyarázta,	
hogy a Szabadító engesztelése által a tűzzel való 
keresztség bűntől való megtisztulást eredményez: „A 
Szabadító engesztelése révén, azáltal, hogy önmagát 
adta váltságdíjul, felhatalmazást ad a Szentléleknek, 
hogy megtisztítson minket a tűzzel való keresztséggel. 
Míg a Szentlélek bennünk lakozik, az Ő tisztító jelenléte 
kiégeti a bűn szennyét. Mihelyst elköteleztük magunkat, 
kezdetét veszi a tisztító folyamat” (lásd Liahóna, 2003. 
nov. 12.).

2 Nefi 31:15–16. Az Atya hangja
•	 Azon	ritka	alkalmak	egyikén,	amikor	hallani	lehetett	
az Atya hangját, erről tett bizonyságot: „Igen, az én 
Szeretettem szavai igazak és hűek. Aki mindvégig 
kitart, az meg lesz szabadítva” (2 Nefi 31:15). Később 
azt mondta, hogy akik mindvégig kitartanak, azoknak 
örök életük lesz (lásd 20. vers). Ezek a szent szavak, 
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amelyeket Nefi az Atyától hallott, az evangélium egyik 
leginkább figyelemre méltó ígéretét jelenítik meg, mely 
szerint „aki mindvégig kitart, annak örök életet” fog 
adni (3 Nefi 15:9).

2 Nefi 31:15–16. „Mindvégig kitart”
•	 A	„mindvégig	kitart”	kifejezést	gyakran	használjuk	
annak szemléltetésére, hogy egész életünk során türel-
mesen kell viselnünk a nehézségeket. Joseph B. Wirthlin 
elder kifejtette, hogy a mindvégig kitartás azt is jelenti, 
hogy életünk végéig hűen kitartunk Krisztus mellett:

„A mindvégig kitartás tana arról szól, hogy folyama-
tosan az örök élethez vezető ösvényen maradunk, 
miután hit, bűnbánat, keresztelés és a Szentlélek el-
nyerése által ráléptünk erre az ösvényre. A mindvégig 
kitartás teljes szívet kíván, vagy ahogy Amáleki pró-
féta a Mormon könyvében tanította: »jöjjetek hozzá,  
és ajánljátok fel neki teljes lelketeket, felajánlásként, 
és rendületlenül böjtöljetek és imádkozzatok tovább, 
és tartsatok ki mindvégig; és ahogy él az Úr, megsza-
badultok« [Omni 1:26].

A mindvégig kitartás azt jelenti, hogy életünket szilár-
dan evangéliumi talajba ültettük, az egyház vérkeringé-
sében maradunk, alázattal szolgáljuk embertársainkat, 
krisztusi életet élünk, és megtartjuk szövetségeinket. 
Akik kitartanak, azok kiegyensúlyozottak, állhatatosak, 
alázatosak, folyton fejlődnek, és nincs bennük csalárd-
ság. Bizonyságukat nem világi okokra építik, hanem 
igazságra, tudásra, tapasztalatra és a Lélekre alapozzák” 
(lásd Liahóna, 2004. nov. 101.).

2 Nefi 31:17–20. A keresztelés a kapu
•	 Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak elnöke azt tanította, hogy a keresztelkedés nemcsak 
az egyházba való belépést 
jelenti, hanem az örök élet 
eléréséhez szükséges ös-
vényt is. Amikor az Úr itt 
volt a földön, nagyon vilá-
gossá tette, hogy egy és 
csakis egy út vezet az em-
ber szabadításához. »Én va-
gyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az 
Atyához, hanemha én álta-

lam« ( János 14:6) Ezen az úton járva nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy ez a két dolog le van szögezve. Először is, 
nevében rejlik az emberiség szabadulását biztosító fel-
hatalmazás. »Nem is adatott emberek között az ég alatt 
más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk« 
(Cselekedetek 4:12). Másodszor pedig van egy elenged-
hetetlen szertartás – a keresztelés –, olyan kapuként, 
amelyen minden léleknek át kell haladnia, hogy el-
nyerje az örök életet” (in Conference Report, Oct. 
1975, 145; vagy Ensign, Nov. 1975, 97).

2 Nefi 31:19–20. Előre törekedni
•	 David A.	Bednar	elder	azt	tanította,	hogy	egész	életen	
át tartó, folyamatos engedelmességben való előre töre-
kedésre van szükség ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk: 
„Krisztushoz jönni nem egyetlen olyan alkalmat jelent, 
aminek van kezdeti- és végpontja, inkább folyamatról 
van szó, amely kialakul és az egész élet folyamán 
mélyül el. A folyamat első lépéseként persze tudást 
kell szereznünk, és tanulnunk kell Jézusról, életéről, 
tanításairól és papsági szolgálatáról. Az Őhozzá jövetel 
emellett igazából folyamatos engedelmességet kíván 
és azt, hogy igyekezzünk Jézushoz hasonlóvá válni 
gondolataink, indítékaink, kommunikációnk és tetteink 
terén. Miközben előre törekedünk (lásd 2 Ne. 31:20) a 
tanítványság ösvényén, közeledhetünk a Szabadítóhoz 
azzal az elvárással, hogy Ő is közeledjen hozzánk; 
szorgalmasan kereshetjük Őt annak reményében, hogy 
megtaláljuk; annak bizonyosságával kérhetünk, hogy 
kapni fogunk; és azt elvárva kopogtathatunk, hogy az 
ajtó kinyittatik nekünk (lásd T&Sz 88:63)” (“Because We 
Have Them before Our Eyes,” New Era, Apr. 2006, 2).

2 Nefi 31:20; 32:3.    „Krisztus szaván 
lakmározva”
•	 A	„Krisztus	szaván	lakmározva”	(2 Nefi	31:20)	kife-
jezés pazar étkezéshez hasonlítja azt, hogy hajlandóak 
vagyunk-e befogadni Krisztus szavait. Russell M. Nelson 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy 
akkor lakmározunk Krisztus szavain, ha vágyunk rájuk 
és engedelmeskedünk nekik: „A lakmározás többet tesz 
a kóstolgatásnál. A lakmározás a zamatok megízlelését 
jelenti. Akkor ízleljük meg a szentírások zamatát, 
amikor az örömteli felfedezés és a hithű engedelmesség 
szellemében tanulmányozzuk azokat. Amikor Krisztus 
szavain lakmározunk, akkor azok bevésődnek szívünk 
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hústábláiba [lásd 2 Korinthusbeliek 3:3]. Természetünk 
szerves részévé válnak” (lásd Liahóna, 2001. jan. 21.).

Hol találhatjuk meg „Krisztus szavát”, amelyen lak-
mározhatunk? Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) 
tisztázta a kérdést: „A Mormon könyve szóhasználatával 
élve hinnünk kell Krisztusban »és őt meg nem tagadni« 
(2 Nefi 25:28). …Krisztushoz kell jönnünk, és töké-
letessé kell lennünk benne (lásd Moróni 10:32). […] 
»Krisztus szaván« kell lakmároznunk (2 Nefi 31:20), 
amint azt a szentírásokban, felkentjei, és az Ő Szent 
Lelke által megkapjuk” (A Witness and a Warning 
[1988], 51).

•	 Robert D.	Hales	elder	kifejtette,	hogy	ahhoz,	
hogy Krisztus szavain lakmározzon valaki, tanításait 
el kell nyelnie és magáévá kell tennie, ahogyan az 
ételt elnyeli és magáévá teszi az ember: „Ha Krisztus 
szaván akarunk lakmározni, tanulmányoznunk kell a 
szentírásokat, és el kell mélyednünk szavaiban azáltal, 
hogy elgondolkozunk rajtuk, és minden gondolatunk, 
minden cselekedetünk részévé tesszük azokat” (lásd 
Liahóna, 1999. jan. 16.).

•	 Később	pedig	Hales	elder	beszélt	a	szentírásokon	
való lakmározásról, mint az Úr hangja meghallásának 
eszközéről az életünkben:

„Ha nem rendelkezünk  
Isten szavával, vagy nem 
ragaszkodunk Isten szavá-
hoz, és nem vesszük figye-
lembe azt, akkor ismeretlen 
utakra tévedünk, és elve-
szünk mind egyénként, 
mind családként, mind 
pedig nemzetként.

A porból kiáltó hangokhoz 
hasonlóan az Úr prófétái 
ma is arra szólítanak fel 
minket a földön, hogy kapaszkodjunk a szentírásokba. 
Ragaszkodjunk hozzájuk, járjunk azok szerint, éljünk 
azok szerint, leljük örömünket bennük, lakmározzunk 
belőlük! Ne csupán kóstolgassuk azokat! Ezek jelentik 
»Isten szabadulásra vezető hatal[mát]« [T&Sz 68:4], amely 
visszavezet minket a Szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz.

Ha a Szabadító ma testben közöttünk lenne, akkor Ő 
a szentírásokból tanítana minket, ugyanúgy, ahogyan 
akkor tanított, amikor a földön élt. […] Szavai így csen-
genek…: »Tudakozzátok az írásokat, mert… ezek azok, 
a melyek bizonyságot tesznek rólam« [ János 5:39]. E 
bizonyság pedig a Szentlélek által adatik, mert »a Szent-
lélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az 
igazat« [Moróni 10:5]. […]

Mily dicsőséges áldás! Mert amikor Istenhez akarunk 
szólni, imádkozunk. És amikor azt szeretnénk, hogy Ő 
szóljon hozzánk, kutatjuk a szentírásokat, mert szavait 
a prófétáin keresztül kapjuk. Ő tanítani fog bennünket, 
ahogyan figyelünk a Szent Lélekre” (Liahóna, 2006. 
nov. 26–27.).

2 Nefi 32:2–3.    „Angyalok nyelvén szólni”
•	 Miután	valaki	befogadta	a	Szentlelket	és	tűz	által	ke-
resztelkedett, a Szentlélek „az angyalok nyelvén” szólás 
képességével és szókincsével inspirálja őt, hogy így ki-
álthasson dicséreteket „Izráel Szentjéhez” (2 Nefi 31:13). 
Az angyalok nyelvén szólás nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy az illető más nyelven fog beszélni.

Boyd K. Packer elnök kifejtette, hogy az angyalok 
nyelvén szólunk, amikor a Szentlélek hatására mon-
dunk valamit: „Nefi elmagyarázta, hogy az angyalok a 
Szentlélek hatalma által szólnak, és ti is szólhattok az 
angyalok nyelvén, ami mindössze annyit tesz, ahogy 
ti is beszélhettek a Szentlélek hatalmával. Halk lesz. 
Láthatatlan lesz. Nem lesz ott galamb. Nem lesznek 
kettős tüzes nyelvek. De ott lesz a hatalom” (“The Gift 
of the Holy Ghost: What Every Member Should Know,” 
Ensign, Aug. 2006, 49–50).

2 Nefi 32:3–5. „Minden olyan dolgot…, 
amit meg kell tennetek”
•	 A	Mormon	könyve	megígéri,	hogy	„Krisztus	szavai	
minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit 
meg kell tennetek” (2 Nefi 32:3). W. Rolfe Kerr elder a 
Hetvenektől kifejtette, hogy Krisztus szavai éppen úgy 
utat mutathatnak nekünk, ahogyan a Liahóna utat mu-
tatott	Lehi	családjának	a	vadonban:	„Így	hát	láthatjuk,	
testvéreim, hogy Krisztus szavai egyfajta Liahónát jelen-
tenek mindannyiunk számára, megmutatván nekünk 
az utat. Ne legyünk restek, amikor könnyű az út! Hittel 
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ültessük elménkbe és szívünkbe Krisztus szavait úgy, 
ahogy azok le vannak jegyezve a szent írásokban, és 
ahogy azokat halljuk az élő próféták, látnokok és ki-
nyilatkoztatók szájából! Hittel és buzgón lakmározzunk 
Krisztus szavaiból, mert az Ő szava lesz a mi lelki Lia-
hónánk, megmondván nekünk, mit kell cselekednünk!” 
(Liahóna, 2004. máj. 37.).

•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	megerő-
sítette, milyen fontos és milyen hasznos a rendszeres, 
mindennapos szentírás-tanulmányozás által elnyert 
Szentlélek jelenléte: „Egy másik egyszerű dolog, 
amely által lehetővé tesszük Istennek, hogy erőt adjon 
nekünk, az, hogy lakmározunk a szavain: olvassuk az 
egyház alapvető műveit és az élő próféták szavait, és 
elmélkedünk azokról. Isten megígéri, hogy segítséget 
fog nyújtani nekünk e napi gyakorlat által. A szentírások 
hű tanulmányozása elhozza a Szentlelket életünkbe” 
(lásd Liahóna, 2004. máj. 18.).

•	 Spencer J.	Condie	elder	a	Hetvenektől	megjegyezte,	
hogy a szentírások elősegíthetik, hogy velünk legyen 
a Szentlélek, amikor fontos döntésekkel nézünk 
szembe: „Misszióval, jövőbeli életpályával, végül pedig 
a házassággal kapcsolatos döntésekkel kell majd 
szembenéznetek. Miközben olvassátok a szentírásokat 
és útmutatásért imádkoztok, nem biztos, hogy a választ 
nyomtatott szavak formájában látjátok majd, de miköz-
ben olvastok, határozott benyomásokat és sugalmazá-
sokat kaptok, és az ígéret szerint a Szentlélek »minden 
olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell 
tennetek« [2 Nefi 32:5]” (lásd Liahóna, 2002. júl. 50.).

2 Nefi 32:8–9.    „Mindig imádkozzatok”
•	 James E. Faust elnök (1920–2007) az Első Elnökségtől 
azt a tanácsot adta, hogy az ima legyen Istennel össze-

kötő biztosítókötél: „Amikor 
Isten az embert a földre he-
lyezte, az ima vált az embe-
riség és Isten közötti 
biztosítókötéllé.	Így	Ádám	
nemzedékében az emberek 
»kezdték segítségül hívni az 
Úrnak nevét« [1 Mózes 4:26]. 
Attól kezdve minden 

nemzedékben nagyon fontos emberi szükségletet elégí-
tett ki az ima. Mindannyiunknak van problémája, amit 
nem tud megoldani, és vannak gyengeségeink, amiket 
nem tudunk legyőzni az erő magasabb rendű forrásához 
intézett ima nélkül. Ez a forrás a mennyei Isten, akihez 
Jézus Krisztus nevében imádkozunk [lásd 2 Nefi 32:9; 
3 Nefi 20:31]. Amint imádkozunk, Mennyei Atyánkra, 
minden tudás, megértés, szeretet és könyörület birtokló-
jára kell gondolnunk” (lásd Liahóna, 2002. júl. 62.).

2 Nefi 33:1–4. Eljut a szívbe
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
példát hozott rá, hogyan vihető el az evangélium „az 
emberek gyermekeinek szívébe” (2 Nefi 33:1):

„Hinckley elnök megállapította a Lélekkel való tanításról 
szóló parancsolat következményét, amikor ezt a fontos 
felhívást tette:

»[Rá kell bírnunk] a tanítóinkat, hogy a szívükből, ne 
pedig a könyveikből beszéljenek, hogy kifejezzék az Úr 
és ezen értékes munka iránti szeretetüket, és ez valami-
lyen módon fellobbantsa a lángot hallgatóik szívében« 
[Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 619–20].

Ez a mi célunk – hogy azok szívében, akiket tanítunk, 
lángra lobbantsuk az Isten iránti szeretetet és a Jézus 
Krisztus evangéluma iránti elkötelezettséget” (lásd 
Liahóna, 2000. jan. 97.).

•	 David A.	Bednar	elder	elmagyarázta,	hogy	az	ige	hall-
gatójának is készen kell állnia a Lélek általi befogadásra: 
„Nefi arra tanít minket, hogy »amikor egy ember a Szent-
lélek hatalma által beszél, a Szentlélek hatalma viszi el 
[az üzenetet] az emberek gyermekeinek szívébe« (2 Nefi 
33:1). Kérlek, figyeljetek fel rá, hogy a Lélek hatalma 
elviszi az üzenetet a szívhez, de nem szükségszerűen a 
szívbe. A tanító magyarázhat, szemléltethet, meggyőzhet 
és bizonyságot tehet, akár hatalmas lelki erővel és ha-
tékonysággal. Végül azonban az üzenet és a Szentlélek 
tanúságtétele csak akkor hatol be a szívbe, ha az illető 
lehetővé teszi, hogy bejusson” (“Seek Learning by Faith” 
[an evening with Elder David A. Bednar, Feb. 3, 2006], 1, 
www .ldsces .org; lásd még T&Sz 50:14, 17–20).
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2 Nefi 33:10–11
Miért olyan fontosak számunkra „Krisztus 

szavai”? Hogyan használhatod ki jobban azt, 
hogy rendelkezésünkre állnak a szavai, olvas-

hatjuk azokat és elmélkedhetünk felettük?

2 Nefi 33:11. Ezek Jézus Krisztus szavai
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	azt	tanította,	hogy	az	egyház	
tagjaiként az egyik feladatunk elmondani másoknak azt, 
hogy ezek Jézus Krisztus szolgáin keresztül szóló szavai: 
„Fő feladatunk az evangélium hirdetése, és ezt hatéko-
nyan kell tennünk. Nem vagyunk kötelesek minden ellen-
vetést megválaszolni. Végül mindenki nekitámaszkodik 
a hit falának, ahol saját magának kell megvetnie a lábát. 
»És ha ezek nem Krisztus szavai, ítéljétek meg magatok«, 
mondta Nefi, »mert Krisztus az utolsó napon hatalommal 
és nagy dicsőséggel meg fogja nektek mutatni, hogy 
ezek az ő szavai; és ti és én szemtől szembe fogunk állni 
törvényszéke előtt; és tudni fogjátok, hogy ő parancsolta 
meg nekem ezen dolgok leírását« (2 Nefi 33:11). Minden-
kinek magának kell megítélnie ezeket, tudván, hogy Isten 
felelősségre fogja vonni ezért” (in Conference Report, 
Apr. 1975, 95–96; vagy Ensign, May 1975, 65).

2 Nefi 33:11. A törvényszék
•	 Nefi	azt	mondta,	hogy	találkozni	fog	velünk	a	törvény-
szék előtt. Érdekes módon Jákób és Moróni is nagyon 
hasonló megjegyzést tett (lásd Jákób 6:13; Moróni 10:27).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miért	fontos	része	az	előre	törekedés	a	mindvégig	

kitartásnak?

•	 Nefi	azt	a	tanácsot	adta	nekünk,	hogy	mindig	imád-
kozzunk (lásd 2 Nefi 32:9). Adott életkörülményeid 
között miként tehetnéd ezt meg legjobban?

•	 Mi	van	rád	leginkább	hatással	Nefi	végső	bizonyságá-
ban? (lásd 2 Nefi 33:10–14).

Javasolt feladatok
•	 E	fejezet	szövegmagyarázatának	elolvasása	után	

értékeld ki saját szokásaidat a személyes szentírás-
tanulmányozás és az ima terén! Vajon megfelelnek 
a Krisztus szavain történő lakmározásnak és a min-
dig imádkozásnak? (Lásd 2 Nefi 32:3, 9.) Tedd meg 
a szükséges változtatásokat a szentírás-tanulmá-
nyozásodban, hogy jobban összhangba hozd Nefi 
tanításaival!

•	 2 Nefi	31–33	alapján	készíts	családi	este	tanítást	arról,	
ahogy Nefi Krisztus tanát elmagyarázta (lásd 2 Nefi 
31:2). Segíts a családod tagjainak megérteni, mire 
gondolt Nefi, amikor azt mondta: „ez az út; és semmi 
más út vagy név nem adatott az ég alatt, amely által 
az embert meg lehetne szabadítani Isten királyságá-
ban” (2 Nefi 31:21).
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Jákób 1– 4

15. fejezet

Bevezetés
Kevélységük és rendkívüli gazdagságuk miatt Jákób 
idején a nefiták sok bűn, különösen az erkölcstelenség 
bűne alatt roskadoztak. Érezve prófétai elhívásának 
súlyát, Jákób elítélte ezeket a gonosz szokásokat, és 
merészen bűnbánatra szólította a népet. Te mikor voltál 
tanúja annak, hogy a próféta vagy valamelyik másik 
egyházi vezető nyíltan megosztott egy fontos üzenetet? 
Ha megérted, hogy a papsági vezetőknek isteni meg-
bízatása, hogy lelki helyreigazítást nyújtsanak, akkor 
jobban meg fogod érteni napjaink prófétáinak figyel-
meztető hangját ebben az egyre gonoszabb világban.

Figyeld meg, hogy Jákób, miután bűneik következmé-
nyeit ismertette a nefitákkal, a Szabadítóra irányította a 
figyelmüket. Azt tanította, hogy Krisztus kegyelme által 
le tudjuk győzni a bűnt és a gyengeséget. Feltette tehát 
a kérdést: „Miért ne beszéljünk Krisztus engesztelésé-
ről…?” Mert azzal ismereteket szerzünk „a feltámadásról 
és az eljövendő világról” ( Jákób 4:12). Aztán nagyobb 
megbecsülést fejleszthetünk ki a bűntől és a haláltól 
való megváltásnak a Szabadítótól kapott ajándéka iránt.

Szövegmagyarázat
Jákób 1:2–8. Mi célból írt Jákób?
•	 Figyeld	meg,	hogy	Jákób	ugyanazzal	a	céllal	készült	
fel a kislemezeken lévő feljegyzések folytatására, 
akárcsak fivére, Nefi. Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a következő megvilágításba he-
lyezte Jákób célját:

„Úgy tűnik, Jákóbnak különösen fontos volt, hogy 
bemutassa Krisztus tanát. Ha megnézzük, mennyi 
helyet szentelt a Szabadító engeszteléséről szóló tanú-
bizonyságának, láthatjuk, hogy Jákób egyértelműen ezt 
az alapvető tant tartotta a legszentebb tanításnak és a 
legnagyszerűbb kinyilatkoztatásnak.

»Kaptunk sok kinyilatkoztatást, és a sok prófétálás  
lelkét – mondta Jákób –; tudtunk tehát Krisztusról és  
az ő királyságáról, mely el fog jönni.

Szorgalmasan munkálkodtunk tehát népünk 
között, hogy meggyőzhessük őket, hogy jöjjenek 
Krisztushoz. […]

Adja tehát az Isten, hogy… minden ember hinne Krisz-
tusban, és belegondolna az ő halálába, és elszenvedné 
az ő keresztjét és elviselné a világ gyalázkodását« 
[ Jákób 1:6–8].

Nem találunk olyan prófétát a Mormon könyvében, aki 
ilyen heves vérmérséklettel vagy személyes bizonyság-
gal, Jákóbnál hívebben látott volna hozzá a meggyőzés 
munkájához. Megvetette a világ dicséretét. Egyértelmű, 
szilárd, néha még fájdalmas tant is tanított, és szemé-
lyesen ismerte az Urat. Klasszikus példa ő a Mormon 
könyvében arra, amikor egy fiatalember úgy dönt, hogy 
Krisztus nevét védve elszenvedi a keresztet és hordozza 
a világ szégyenét. Az élet soha nem volt könyű ennek 
a vadonbeli elsőszülöttnek, beleértve azokat a nehéz 
első éveket is, amikor látta, hogyan viszi a bánat sírjába 
édesapját és édesanyját Lámán és Lemuel gonoszsága” 
(Christ and the New Covenant [1997], 62–63).

Jákób 1:9–19. Nefi és a nefita királyok uralkodása
•	 Miután	Nefi	különvált	fivéreitől,	akik	később	lámá-
nitákként váltak ismertté (lásd 2 Nefi 5), királyságot 
alapított népe között, akik pedig a nefitákként lettek 
ismeretesek. Habozva bár, de Nefi lett az első királyuk 
(lásd 2 Nefi 5:18–19). Nefi így utalt erre az időszakra, 
amikor királyukként vezette őket: „uralkodásom” (1 Nefi 
10:1). A második királyt, valamint minden őt követő ki-
rályt Nefinek neveztek (lásd Jákób 1:11–15). A királyok 
és a világi történelem feljegyzését elsősorban Nefi nagy-
lemezein vezették (lásd Járom 1:14; Omni 1:11; Mormon 
szavai 1:10).
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Fő vezetők a nefiták történelmében – Kr. e. 600 és Kr. u. 421. között

A bírák 
kormányzá-
sának éve

Keresztény 
időszámítás

Király, főbíró vagy 
kormányzó

Történelmi vagy egyházi 
vezető

Katonai vezető

Kr. e. 600 Nefi (2 Nefi 5:18–19) Nefi (1 Nefi 1:1–3; 19:1–4) Nefi	(2 Nefi	5:14;	Jákób	1:10)

Kr. e. 544 Mások, akiket kijelöltek 
(Jákób	1:9)

Jákób	(2 Nefi	5:26;	Jákób	
1:1–4, 17–18)

Kr. e. 544–420 Énós és sok más próféta 
(Énós 1:22, 26)

Kr. e. 399 „Hatalmas emberek…  
az Úrba vetett hitben”  
(Járom	1:7)

Járom	és	az	Úr	prófétái	
(Járom	1:1,	10–11)

„Hatalmas emberek…  
az Úrba vetett hitben”  
(Járom	1:7)

Kr. e. 361 Omni (Omni 1:1–3)

Kr. e. 317 Amáron (Omni 1:4–8)
Kemis (Omni 1:9)

Kr. e. 279–130 Móziás 1 (Omni 1:12–23)
Benjámin (Omni 1:23–25; 
Mormon szavai)

Abinádom (Omni 1:10–11)
Amáleki (Omni 1:12)
Benjámin a szent prófétákkal 
(Mormon szavai 1:16–18; 
Móziás 1–6)

Móziás 1 (Omni 1:12–23)
Benjámin (Omni 1:23–25)

Kr. e. 124 Móziás 2 (Móziás 1:15) Móziás 2 (Móziás 6:3)

Kr. e. 122 Alma 1 (Móziás 25:19; 26:28)

1 Kr. e. 91 Alma 2 (Móziás 29:44) Alma 2 (Móziás 29:42) Alma 2 (Alma 2:16)

9 Kr. e. 83 Nefiha (Alma 4:17, 20)

18 Kr. e. 74 Moróni (Alma 43:17)

19 Kr. e. 73 Hélamán 1 (Alma 37:1; 
45:20–23)

24 Kr. e. 68–67 Pahorán (Alma 50:39–40)

32 Kr. e. 60 Moróniha (Alma 62:43)

36 Kr. e. 56 Siblon (Alma 63:1)

39 Kr. e. 53 Hélamán 2 (Alma 63:11)

40 Kr. e. 52 Pahorán 2 (Hélamán 1:1, 5) és 
Pakuméni (Hélamán 1:13)

42 Kr. e. 50 Hélamán 2 (Hélamán 2:1–2)

53 Kr. e. 39 Nefi 1 (Hélamán 3:37) Nefi 1 (Hélamán 3:37)

62 Kr. e. 30 Cezorám (Hélamán 4:18; 5:1) Utolsó utalás Morónihára 
(Hélamán 4:18)

Jákób 1–4
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Jákób 1:15. Mit jelent a szolgáló feleség ?
•	 Az	Ószövetségben	a	szolgáló feleségek „másodrangú 
feleségnek számítottak, vagyis olyan feleségnek, akiket 
az akkoriban érvényben lévő kasztrendszerben nem 
illetett meg azon feleségek helye, akiket nem szolgáló 
feleségnek neveztek” (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 154). A szolgáló feleségek 
feleségként teljes védelmet élveztek, és ha a házasságot 
jóváhagyta az Úr, nem szegték meg az erkölcsi tisztaság 
törvényét (lásd T&Sz 132:34–43). A Mormon könyve 
időszakban azonban a szolgáló feleségeket nem hagyta 
jóvá az Úr (lásd Jákób 2:27; Móziás 11:2).

Jákób 1:18. „Papjává és tanítójává szentelt”
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	megha-
tározta, milyen papokra és tanítókra utal Jákób 1:18: 
„A nefiták Lehi napjaitól a Szabadítónk közöttük való 
megjelenéséig a melkisédeki papság jogán végeztek 
papsági szolgálatot. Bár Nefi felszentelte Jákóbot és 

Józsefet, hogy a nefiták földjén papok és tanítók legye-
nek, a papok és tanítók kifejezésben használt többes 
szám azt jelzi, hogy e két esetben nem a papság egy 
bizonyos hivataláról volt szó, hanem egy olyan általános 
megbízatásról, hogy tanítsák, útba igazítsák és intsék 
a népet” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:124).

Jákób 1:19. „Mi felmagasztaltuk hivatásunkat 
az Úr előtt”
•	 Amikor	a	papságviselők	mások	szolgálatára	vonat-
kozó kötelességéről beszélt, Thomas S. Monson elnök 
kijelentette:

„Mit jelent elhívásunk felmagasztalása? Azt jelenti, hogy 
méltósággal és fontosnak tartva építjük fel, tiszteletre és 
dicséretre méltóvá tesszük azt az emberek szemében, 
kitágítjuk és megerősítjük, hogy átragyoghasson rajta a 
menny világossága, hogy mások is láthassák azt.

A bírák 
kormányzá-
sának éve

Keresztény 
időszámítás

Király, főbíró vagy 
kormányzó

Történelmi vagy egyházi 
vezető

Katonai vezető

66 Kr. e. 26 Cezorám fia (Hélamán 6:15)

? ? Cezorám (Hélamán 6:39; 
9:23)

92 Kr. u. 1 Lakoneusz 1 (3 Nefi 1:1)  Nefi 2 (3 Nefi 1:1–2)

Kr. u. 16 Gidgiddóni (3 Nefi 3:18)

Kr. u. 30 Lakoneusz 2 (3 Nefi 6:19)

? Nefi 3 (?) (4 Nefi könyvének 
összegzése)

Kr. u. 110 Ámós 1 (4 Nefi 1:19–20)

Kr. u. 194 Ámós 2 (4 Nefi 1:21)

Kr. u. 305 Ammáron (4 Nefi 1:47)

kb. Kr. u. 321–335 Mormon (Mormon 1:1–3)

Kr. u. 326 Mormon (Mormon 2:2)

Kr. u. 385 Moróni (Mormon 6:6)

15. fejezet
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És hogyan magasztal fel valaki egy elhívást? Egyszerűen 
úgy, hogy elvégzi az azzal járó szolgálatot. Az elder úgy 
magasztalja fel az elder elrendelt elhívását, hogy megta-
nulja, elderként mik a feladatai, majd elvégzi azokat. És 
ahogy az elderrel, úgy van az a diakónussal, a tanítóval, 
a pappal, a püspökkel és mindenkivel, aki hivatalt visel 
a papságban” (lásd Liahóna, 2005. máj. 54.).

Jákób 1:19; 2:2. „Saját fejünkkel felelve  
e nép bűneiért”
•	 Hatalmas	felelősség	nyugszik	azokon	az	egyéneken,	
akik vezetők az egyházban. Jákób azt tanította, hogy 
ha egy vezető elhanyagolja Isten szavának a tanítását 
azoknak, akiknek a vezetésére elhívást kapott, részben 
felelőssé válik a bűneikért. Hugh B. Brown elnök (1883-
1975) az Első Elnökségből ezt fűzte hozzá a Jákób által 
leírt felelősséghez:

„John Taylor elnök egy alkalommal azt mondta, amikor 
a papsági férfitestvérekhez szólt: »Ha nem magasztal-
játok fel az elhívásotokat, akkor Isten felelősségre fog 
vonni titeket azokért, akiket kötelességetek elvégzésével 
megmenthettetek volna.«

Kihívás számunkra ez a kijelentés. Ha elkövetett 
bűneim vagy mulasztásom miatt elveszítem azt, ami 
enyém lehetett volna a jövőben, akkor amiatt nekem és 
velem együtt kétségtelenül azoknak is, akiket szeretek, 
szenvednünk kell. Ha azonban püspökként, cövekel-
nökként, misszióelnökként vagy az egyház általános 
felhatalmazottjaként mulasztok a feladatkörömben – ha 
bármelyikünk elmulasztja tanítani, vezetni, irányítani 
és segíteni azokat, akik irányítása alatt és hatókörében 
vannak, akkor az Úr minket von majd felelősségre, ha 
a mi mulasztásunk miatt vesztek el” (in Conference 
Report, Oct. 1962, 84).

Jákób 2:8–10. „Isten szigorú parancsai  
szerint” inteni
•	 Ahelyett,	hogy	azt	a	szót	tanítaná,	„amely	meggyó-
gyítja a sebzett lelket” ( Jákób 2:8), vagy „Isten örömet 
adó szavát” (9. vers) szólná, Jákób késztetést érzett az 
Úrtól arra, hogy olyan témát fejtsen ki, amely sajnos 
„még nagyobbá [teszi] azok sebeit, akik már meg van-
nak sebezve” (9. vers). Időnként nyers és kihívást je-
lentő szavakra van szükség, amikor egy papsági vezető 
bűnbánatot hirdet az egyház tagjainak.

Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
leírta, mily kihívást jelent az igazság érzékeny, mégis 
merész tanításának összhangba hozása:

„Jákób majdnem tíz versen keresztül mást sem tesz, 
csak bocsánatot kér amiatt, hogy milyen bűnökről kell 
beszélnie és ehhez milyen nyelvezetet kell használnia. 
Megjegyzi, hogy »józansággal« teszi ezt, mert »aggoda-
lom súlya nehezedik [rá hallgatói lelkének] jólétéért« 
( Jákób 2:2–3). Amennyire ismerjük őt, meg is lepőd-
nénk, ha másképp szólna.

Figyeljétek meg e részek borús – kifejezetten gyászos – 
hangvételét, amint rendíthetetlenül folytatja azt, amiben 
mindig is rendíthetetlen volt: Isten és a parancsolatai 
iránti hűségét. 

»Igen, elkeseríti lelkemet, és szégyennel riaszt vissza 
Alkotóm színe előtt az, hogy tanúságot kell tennem 
nektek szívetek gonoszságát illetően. […]

Terhet rak tehát lelkemre, hogy kényszerítve vagyok a 
szigorú parancs miatt, melyet Istentől kaptam, hogy int-
selek benneteket bűntetteitek szerint, hogy tegyem még 
nagyobbá azok sebeit, akik már meg vannak sebezve, 
ahelyett, hogy enyhíteném és gyógyítanám a sebeiket; 
és azokba, akik még nem lettek megsebezve, ahelyett, 
hogy Isten örömet adó szaván lakmároznának, tőröket 
helyezzek, amelyek áthatják a lelküket és megsebzik 
finom elméjüket« ( Jákób 2:6–7, 9).

Még bele sem kezdtünk tulajdonképpeni beszédébe, 
máris szinte szó szerint érzékeljük azt a bátor és eltökélt 
szóhasználatot, ami Jákóbnak is majdnem olyan nehéz, 
mint amilyennek azt a hallgatóságában lévő vétkesek 
érzik. De talán ennek mindig is így kell lennie, és ezért 
volt prédikálásaiban Krisztus gyakorta a »fájdalmak 
férfia«. A parancsolatokat be kell tartani és a bűnt meg 
kell feddni. Azonban az ilyen könyörtelen álláspontot 
is könyörülettel kell alkalmazni. Még a legszigorúbb 
prófétáknak is az érzékeny lélek mélységeiből kell 
prédikálniuk” (“Jacob the Unshakable,” in Heroes from 
the Book of Mormon [1995], 39–40).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából azt tanította, hogy amikor a papsági vezetők 
„kényszerítve” érzik magukat a Lélektől, hogy intsenek 
vagy figyelmeztessenek, az egyház tagjai felelősséggel 
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tartoznak azért, hogy a kapott helyreigazítás vagy utasí-
tás szerint cselekedjenek:

„Múlt héten a Tizenkettek Kvórumának egyik tagjával 
éppen az áprilisi konferenciai beszédeink visszhangjáról 
beszélgettem. A barátomnak azt mondta valaki: »Igazán 
élvezetes volt a beszéded«. Egyetértettünk abban, hogy 
nem ilyen visszajelzéseket szeretünk kapni. Barátom 
szavait idézve: »Nem azért mondtam el azt a beszédet, 
hogy élvezetes legyen. Minek néz engem ez az ember, 
valamiféle mutatványosnak?« A kvórum egy másik tagja 
is csatlakozott a beszélgetésünkhöz, és azt mondta: »Ez 
egy jóravaló lelkész történetére emlékeztet engem. Ami-
kor az egyháztag közölte vele, hogy ’Igazán élvezetes 
volt a mai beszéded’, a lelkész így felelt: ’Akkor nem 
értetted meg.’«

Talán emlékeztek rá, hogy az áprilisi konferencián a 
pornográfiáról beszéltem. Azután senki nem mondta 
nekem, hogy »élvezetes volt« a beszédem, senki! Tu-
lajdonképpen még számomra sem volt benne semmi 
élvezetes.

Azon tantétel megtanítása végett hozom elő ezeket a 
nemrégiben elhangzott beszélgetéseket, hogy az álta-
lános felhatalmazott általános konferencián elhangzó 
üzenete – amely üzenet a Lélek hatása alatt alakul ki, 
hogy előbbre vigye az Úr munkáját – nem azért hangzik 
el, hogy élvezetes legyen. Azért hangzik el, hogy inspi-
ráljon, tanítson, felhívást intézzen vagy helyreigazítson. 
Azért hangzik el, hogy az Úr Lelkének hatása alatt 
jusson el a fülekbe, annak szándékával, hogy eredmé-
nyeként a hallgatók a beszédből és a Lélektől meg-
tudják, mit tegyenek ezen a téren” (lásd Az életre szóló 
odaadás. [EOSZ esti beszélgetés fiatal felnőtteknek, 
2005. máj. 1.], 1., www .ldsces .org).

Jákób 2:12–19.    „Mielőtt a gazdagságot 
keresitek”
•	 Jákób azt tanította, hogy  
Isten csupán gazdagságuk 
miatt nem ítéli el a gazda-
gokat. A kárhoztatás ehe-
lyett abból ered, ha 
gőgösek vagy rosszul hasz-
nálják a javaikat (lásd Jákób 
2:13–14). Nefi népéből 
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egyesek Isten helyett inkább a gazdagságot helyezték 
életük középpontjába. Javakra való törekvésük folytán 
inkább üldözték a testvéreiket, mintsem segítették volna 
őket (lásd 18–19. vers).

•	 David O. McKay elnök (1873–1970) azt tanácsolta 
nekünk, hogy vigyázzunk rá, mit keresünk. Bár szinte 

bármit megszerezhetünk, 
amiért megdolgozunk, le-
het, hogy nagy árat fize-
tünk érte: „Elsősorban mire 
törekedtek? Mi elmétekben 
a leginkább becsben tartott, 
legfőbb gondolat? Nagy-
részt ez határozza meg azt, 
hogy hova fogtok megér-
kezni. […] Ezen a világon 

szinte mindent elnyerhettek, amire törekedtek. Ha gaz-
dagságért dolgoztok, tiétek lehet, de mielőtt csupán ön-
magáért törekednétek erre, nézzétek meg azokat, akik 
mindent feláldoztak e cél beteljesítéséért, azokat, akik 
önmagában a gazdagságért vágytak gazdagságra. Az 
arany nem rontja meg az embert; a romlás az arany 
megszerzésének hajtóerejében rejlik” (Treasures of Life 
[1962], 174–75).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke további útmutatást adott életünk törekvései-
nek vonatkozásában:

„Azt akarjuk, hogy gyermekeink és az ő gyermekeik 
tudják, hogy az élet nagy választása nem hírnév és je-
lentéktelenség, se nem gazdagság és szegénység között 
dől el. A választás jó és gonosz közötti, és ez bizony 
már egész más.

Ha végre megértjük ezt a leckét, akkor boldogságunkat 
már nem anyagi dolgok határozzák meg. Nélkülük is 
boldogok lehetünk, ellenükre is sikeresek lehetünk.

A gazdagság és az előkelőség nem mindig erőfeszítések 
eredménye. Értékünket nem a hírnevünk vagy a javaink 
határozzák meg. […]

Életünk mindennapi döntések ezreiből áll. Az évek 
során ezek az apró döntések egymásba fonódnak, és 
világosan megmutatják, hogy mit tartunk értékesnek.

Az élet lényegi próbatételének középontjában, ismét-
lem, nem a hírnév és a jelentéktelenség, se nem a 
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gazdagság és a szegénység közötti választás áll. Az élet 
legnagyobb döntése a jó és gonosz közötti” (in Con-
ference Report, Oct. 1980, 28–29; vagy Ensign,  
Nov. 1980, 21).

Jákób 2:17. „Bőkezűek a javaitokkal”
•	 Az	Utolsó	Napok	Szentjeinek	Jézus	Krisztus	Egyhá-
zában a böjti felajánlások a szegényeket és a szűkölkö-
dőket segítik. Az egyház vezetői arra biztatják a tagokat, 
hogy tegyenek nagylelkű felajánlásokat. Joseph B. 
Wirthlin elder (1917–2008) a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból ezt tanácsolta annak vonatkozásában, hogy mennyit 
adjunk:

„Mennyit fizessünk böjti felajánlásként? Testvéreim, 
a szegények megáldására tett felajánlásunk mértéke 
Mennyei Atyánk iránti hálánk mértéke. Mi, akik oly 
bőségesen megáldattunk, hátat fordítunk-e azoknak, 
akiknek szükségük van a segítségünkre? A bőkezű böjti 
felajánlás fizetése mértéke azon hajlandóságunknak, 
ahogy készek vagyunk felajánlani magunkat mások 
szenvedéseinek enyhítése érdekében.

Marion G. Romney testvér, aki egyházközségünk püs-
pöke volt, amikor misszióba hívtak, és aki később az 
egyház Első Elnökségének tagjaként szolgált, erre intett:

»Legyetek bőkezűek ado-
mányaitokban, hogy ti ma-
gatok növekedhessetek! Ne 
csak a szegények javára 
adjatok, hanem adjatok sa-
ját jólétetek érdekében is! 
Adjatok eleget, hogy maga-
tokat beadhassátok Isten 
királyságába, javaitok és 

időtök felajánlásával!« (Ensign, July 1982, 4)” (lásd 
Liahóna, 2001. júl. 91.).

Jákób 2:20–22. „Kevélyek vagytok a szívetekben”
•	 A	kevélységet	időnként	a	lélek	nagy	bűnének	
nevezzük; ez volt Sátán bűne is a halandóság előtti 
birodalomban (lásd Ésaiás 14:12–14; Mózes 4:1–2). A 
kevélység emellett kudarchoz és pusztuláshoz vezet, 
amint arra az Úr újra és újra figyelmeztet minket:

„Óvakodj… a kevélységtől, nehogy kísértésbe ess” 
(T&Sz 23:1).

„Mert nincs messze az óra, és hamarosan elközeleg a 
nap, amikor megérik a föld; és minden kevély, és azok, 
akik gonoszul cselekszenek, olyanok lesznek, mint a 
tarló; és én felégetem őket, mondja a Seregek Ura, hogy 
ne legyen gonoszság a földön” (T&Sz 29:9).

„Ne valljatok szégyent, ne is szégyenítsenek meg titeket; 
inkább legyetek intve minden lenéző gondolkodásmó-
dotokban és kevélységetekben, mert ez csapdát vet a 
lelketeknek” (T&Sz 90:17).

„Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig ma-
gát megalázza, felmagasztaltatik” (T&Sz 101:42).

Jákób 2:20–21
Milyen igazságot tanít Jákób, amely 

megmutatja, hogy mások üldözése utálatos 
„őelőtte, aki minden testet teremtett”? 

Jákób 2:23–30. Többnejűség
•	 Jákób	világosan	tanította,	hogy	az	Úr	nem	akarja,	
hogy a nefiták a többnejűség bármely formáját is 
gyakorolják. Kijelenti, hogy a férfinak legyen csak egy 
felesége, hacsak az Úr más parancsot nem ad (lásd 
Jákób 2:27–30). Napjainkban Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008) leszögezte az egyház álláspontját a 
többnejűségről:

„Szeretném határozottan kijelenteni, hogy ennek az 
egyháznak semmi köze azokhoz, akik többnejűséget 
gyakorolnak. Ők nem tagjai ennek az egyháznak. 
Legtöbbjük nem is volt soha. Megszegik a polgári 
törvényeket. Tudják, hogy megsértik azokat. A törvény 
büntetéseinek teszik ki magukat. Az egyház természete-
sen nem illetékes ezekben az ügyekben.

Ha tagjaink közül bárkiről kiderül, hogy többnejű-
ségben él, akkor az egyház legszigorúbb kivethető 
büntetéseként kizárják. Ezek az emberek nem csak a 
polgári törvények súlyos megszegésével vádolhatók. Ők 
ennek az egyháznak a törvényeit is megsértik. Hitünk 
egyik tantétele kötelez bennünket. Kijelenti: »Hiszünk a 
királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és elöljáróknak 
való alárendeltségben, a törvény iránti engedelmesség-
ben, annak tiszteletében és támogatásában« (Hittételek 
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1:12). Senki nem tudja egyszerre betartani a törvényt és 
megszegni a törvényt. […]

Több, mint egy évszázaddal ezelőtt Isten világosan  
kinyilatkoztatta prófétájának, hogy fel kell hagyni a 
többnejűséggel, ami azt je-
lenti, hogy az most Isten 
törvénye ellen való. Még 
azokban az országokban is, 
ahol polgári vagy vallási 
törvény engedélyezi a 
többnejűséget, azt tanítja az 
egyház, hogy a házasság-
nak monogámnak kell len-
nie, és nem veszi fel tagjai 
közé azokat, akik többnejű házasságban élnek” (lásd 
Liahóna, 1999. jan. 84.).

Jákób 2:28. Erkölcsi tisztaság
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból egyértelműen meghatározta az erkölcsi tisztaság 
törvényét, amikor azt tanította: „A házasság kötelékein 
kívüli minden nemi kapcsolat – más testének szent, 
bizalmas részei szándékos érintésére gondolok itt, akár 
ruhában, akár ruha nélkül – bűn, és tiltja Isten. Az is vé-
tek, ha saját testünkben szándékosan serkentjük ezeket 
az érzéseket” (in Conference Report, Oct. 1994, 51; vagy 
Ensign, Nov. 1994, 38).

Scott elder azt is megerősítette, hogy Isten jóváhagyja 
a házastársi nemi kapcsolatot, azonban elítéli a nemi 
erkölcstelenséget.	Így	figyelmeztetett:

„Ezeket a bizalmas cselekedeteket a házasság tartós 
elkötelezettségén kívül tiltja az Úr, mert aláássák az Ő 
céljait. A házasság szent szövetségén belül az ilyen kap-
csolat az Ő terve szerint való. Ha bármely más módon 
tapasztalja meg őket az ember, akkor az Ő akarata ellen 
valók. Komoly érzelmi és lelki sérülést okoznak. Bár a 
résztvevők az adott pillanatban nem érzékelik ennek 
megtörténtét, később be fogják látni.

A nemi erkölcstelenség akadályt gördít a Szent Lélek 
hatásának útjába, amely egyébként fel tudna emelni, 
fel tudna világosítani és erőt tudna adni. Erős fizikai és 
érzelmi serkentést vált ki. Idővel ez olyan csillapíthatat-
lan étvágyat ébreszt, amely még komolyabb bűn elkö-
vetésére veszi rá a vétkest. Önzőséget okoz, és olyan 

erőszakos cselekedetekhez vezethet, mint a durvaság, 
az abortusz, a nemi erőszak és az erőszakos bűncselek-
mények. Az ilyen izgatás vezethet homoszexuális csele-
kedetekhez, ezek pedig gonoszak és teljes mértékben 
helytelenek” (in Conference Report, Oct. 1994, 50–51; 
vagy Ensign, Nov. 1994, 38).

Jákób 2:31–35. „Sok szív meghalt, mély 
sebektől áthatva”
•	 Sok	nefita	férj	összetörte	felesége	szívét	és	elvesztette	
gyermekei bizalmát. Az erkölcsi tisztaság törvényének 
megszegése családokat pusztíthat el. Neal A. Maxwell 
elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol Kvórumából 
kifejtette, hogy a bűn hatásai nem csak azokra terjednek 
ki, akik részt vesznek abban:

„[A]z erkölcstelenség és a hűtlenség komoly következ-
ményekkel jár, ilyenek a törvénytelenség és apátlanság 
tovagyűrűző, sőt visszatérő hatásai, a betegségekkel és 
a családok felmorzsolódásával együtt. Oly sok házasság 
csak egy hajszálon függ, vagy már össze is roppant. […]

Ezért tehát a hetedik parancsolat megtartása rendkívül 
létfontosságú pajzs! (lásd 2 Mózes 20:14). E pajzs 
leeresztésével vagy elvesztésével elvesznek a menny oly 
szükséges áldásai. Egyetlen személy vagy nemzet sem 
boldogulhat sokáig ezen áldások nélkül” (lásd Liahóna, 
2002. jan. 90–91.).

Jákób 3:1–2
Milyen áldásokat nevezett meg Jákób, 
 melyekben részesülnek a tisztaszívűek, 
 akiket megcsaltak vagy sanyargattak?

Jákób 3:10. Rossz példával okozott károk
•	 A	gyermekek	állandóan	tanulnak	a	körülöttük	lévők	
példájából. A hamislelkű példa sajnos romboló hatással 
lehet a fiatalokra. Vaughn J. Featherstone elder a Hetve-
nektől figyelmeztetett erre: „Egy szó a felnőttekhez és 
a szülőkhöz: Bruce R. McConkie elder édesapja [Oscar 
Walter McConkie] arra figyelmeztetett minket, hogy 
amikor megszegünk egy parancsolatot, legyen az bár-
milyen kicsiny, akkor fiataljaink későbbi életük során 
úgy dönthetnek, hogy megsértenek egy parancsolatot, 
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ami tízszer vagy százszor rosszabb annál, és ezt azon 
kis parancsolat alapján igazolhatják, amit mi megszeg-
tünk” (lásd Liahóna, 2000. jan. 15–16.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból arra intette az egyházban a szülőket, hogy mutassa-
nak gyermekeiknek személyes hitet és igazlelkűséget:

„Úgy vélem, vannak olyan szülők, akik nem értik, hogy 
még akkor is, amikor biztonságban érzik magukat saját 
személyes bizonyságukkal kapcsolatban, rendkívül ne-
hézkessé tehetik gyermekeik számára e hit észrevételét 
bennük. Lehetünk viszonylag aktív, gyűlésekre járó 
utolsó napi szentek, viszont ha nem az evangéliumi 
feddhetetlenség életét éljük, és nem közvetítünk gyer-
mekeink felé mélyreható, szívből jövő meggyőződést a 
visszaállítás igazáról és arról, hogy az egyház isteni irá-
nyítás alatt áll az első látomástól kezdve egészen eddig 
a pillanatig, akkor ezek a gyermekek – nem meglepő, 
mégis sajnálatos módon – talán egyáltalán nem lesznek 
egyértelműen aktív, gyűlésekre járó utolsó napi szentek.

Nemrég Holland nőtestvérrel találkoztunk egy remek 
fiatalemberrel, aki az után került velünk kapcsolatba, 
hogy jó ideje az okkultizmusban és különböző keleti 
vallásokban keresgélte a hitét. Az édesapja, bevallása 
szerint, szó szerint semmiben nem hitt. A nagyapja 
viszont Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházának volt a tagja. »De nem sokat kezdett vele 
– mondta a fiatalember. – Mindig elég cinikus volt az 
egyházzal kapcsolatban.« Azt látjuk, hogy van egy cini-
kus nagyapa, egy kétkedő fiú, és eljutunk az unokához, 
aki kétségbeesetten keresi azt, amit Isten már egyszer 
megadott a családjának! […]

Egy gyermek (vagy bárki más) letérítése a hit, az 
állhatatosság és az alapvető hitvallás útjáról – még ha 
hanyagságból is történik –, csak azért, mert okosak aka-
runk lenni és függetlenek, olyan jogosítvány, amit nem 
kapott meg egyetlen szülő vagy bárki más sem! […]

Éljetek az evangélium szerint olyan láthatóan, 
amennyire csak tudtok! Legyetek hűek azokhoz a 
szövetségekhez, amikről a gyermekeitek tudják, hogy 
megkötöttetek! Adjatok papsági áldásokat, és osszátok 
meg a bizonyságotokat! Ne gondoljátok, hogy gyerme-
keitekre csak úgy magától rá fog szállni a hitetek!” (lásd 
Liahóna, 2003. máj. 86.).

Jákób 3:11. „A második halál”
•	 A	második	halált	lelki	halálnak	is	nevezzük.	A	
szentíráskalauz elmagyarázza, hogy a lelki halál „elválás 
Istentől és a tőle érkező hatásoktól”. Az a lelki halál, 
avagy második halál, amire Jákób utalt, „a halandó 
test halála után következik még be. Mind a feltámadt 
lények, mind az ördög és angyalai is megítéltetnek. 
Akik tudatosan fellázadtak az evangélium világossága 
és igazsága ellen, azok lelki halált fognak elszenvedni. 
[…] (Alma 12:16; Hélamán 14:16–19; T&Sz 76:36–38)” 
(Kalauz a szentírásokhoz: Halál, lelki.).

Jákób 4:5. Jézus Krisztus nevében 
hódoltak az Atyának
•	 Jákób írásai fontos bepillantást engednek nekünk 
Mózes törvényébe és az Ószövetségbe. A Jákób 4:5-ből 
megtudjuk, hogy a Jákób 
ideje előtti ószövetségi pró-
féták tudták Krisztusról és 
az Atyáról, hogy különálló 
személyek, és ennek meg-
felelően Krisztus nevében 
hódoltak az Atyának. Jákób 
szavai jelzik, hogy Mózes 
törvénye jóval több volt 
szigorú parancsolatok és 
jogi rendelkezések puszta 
gyűjteményénél, amit nap-
jaink néhány tudósa állít. Mózes törvénye tanúbizonysá-
got tett Jézus Krisztusról, és az igazlelkűeket Jézus 
Krisztus engesztelése által megszentelődéshez vezette.

Jákób 4:10. „Ne arra törekedjetek…, hogy 
tanácsot adjatok az Úrnak”
•	 Marion	G.	Romney	elnök	(1897–1988)	az	Első	Elnök-
ségből kifejtette, mit jelent „tanácsot adni az Úrnak”: 
„Szerintem nincs sok olyan egyháztag, aki tudatosan 
vágyna az emberi meggyőződésre vagy saját tanácsára 
ahelyett, hogy az Úrra figyelne. Ha azonban nem tartjuk 
mindig szem előtt, hogy mi is az Úr tanácsa, hajlunk 
rá, hogy saját tanácsunkkal helyettesítsük az Övét. 
Tulajdonképpen ha nem vagyunk tisztában az Úr út-
mutatásával, akkor nem is tehetünk egyebet, csak saját 
tanácsunkat követhetjük” (“Seek Not to Counsel the 
Lord,” Ensign, Aug. 1985, 5).
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Jákób 4:14–18. „A célon túl tekintettek”
•	 Míg	a	Hetveneknél	szolgált,	Dean L.	Larsen	elder	
kifejtette, hogy az ősi időkben az izráeliták „nagy ne-
hézségbe keveredtek”, mert „lelki dolgok terén komoly 
kockázatot vállaltak azzal, hogy nem voltak hajlandók 
elfogadni az igazság egyszerű, alapvető tantételeit. 
Olyan dolgokkal foglalkoztak és ármánykodtak, »amit 
nem tudtak megérteni« ( Jákób 4:14). Nyilvánvaló, hogy 
az álokoskodás és a sznobizmus kórságában szenved-
tek, ami hamis fennsőbbrendűségi érzésbe ringatta őket 
azokkal szemben, akik az Úr világos szavaival jöttek 
közéjük. A bölcsesség és az okosság célján túllőve 
nyilvánvalóan nem maradtak meg a hit alapját adó alap-
vető evangéliumi igazságok körében. Bizonyára olyan 
spekulatív és elméleti okoskodásokban lelték örömüket, 
amelyek homályba vonták az alapvető lelki igazságokat. 
Ahogy belahabarodtak azokba a dolgokba, »amiket 
nem tudtak megérteni«, úgy veszett el az igaz Messiás 
megváltó szerepkörébe vetett hitük, és zavarodott össze 
számukra az élet értelme. Izráel történelmének tanul-
mányozása megerősíti Jákób állításait” (in Conference 
Report, Oct. 1987, 11–12; vagy Ensign, Nov. 1987, 11).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	elmagyarázta,	hogyan	kerül-
hetjük el ma azt, hogy „a célon túl” tekintsünk: „Ez a 
hihetetlen vakság, amely a próféták által elmondott 
igazságok elutasításához vezetett, és megakadályozta, 
hogy a zsidók felismerjék, ki is Jézus, Jákób szerint 
abból következett, hogy »a célon túl tekintettek«. Akik az 
egyszerűségen túl, a prófétákon túl, Krisztuson túl, va-
lamint egyszerű tanításain túl tekintenek, akkor is hiába 
vártak, és most is hiába várakoznak. Mert csakis Jézus 
Krisztus evangéliuma tanítja meg nekünk a dolgokat, 
ahogy azok valójában vannak, és ahogy azok valójá
ban lesznek” (“On Being a Light” [address delivered at 
the Salt Lake Institute of Religion, Jan. 2, 1974], 1).

Jákób 4:14–15
Mit mondott Jákób, mi történt az ősi időkben a 
zsidókkal azért, mert „a célon túl”  tekintettek? 

(lásd 5 Mózes 32:4; Hélamán 5:12).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Jákób	megemlítette,	hogy	az	Úrtól	kapta	a	megbíza-

tását (lásd Jákób 1:17). Mit kell tenni valakinek azért, 
hogy megbízatást kapjon az Úrtól?

•	 Jákób	azt	tanította,	hogy	bánjunk	mindenkivel	Krisz-
tus értékes gyermekeként (lásd Jákób 2:21). Hogyan 
tehetsz ennek még teljesebb mértékben eleget?

•	 Milyen	azonnali	és	későbbi	következményei	vannak	
annak, ha valaki megszegi az erkölcsi tisztaság törvé-
nyét? Milyen döntéseket hoztál, mit teszel azért, hogy 
ne szegd meg Isten e szent parancsolatát?

•	 Mit	jelent	„tanácsot	adni”	az	Úrnak,	ahelyett,	hogy	
„tanácsot [kapni] a kezéből” ( Jákób 4:10)?

Javasolt feladatok
•	 A	következő	szentírások	alapján	sorold	fel	az	Úr	

pénzügyekre vonatkozó tanácsait: Jákób 2:12–19   ; 
Móziás 4:16–26. Az általad összeállított felsorolás 
alapján dolgozz ki néhány személyes pénzügyi irány-
vonalat, amelyet egész életed során követhetsz.

•	 Olvasd	el,	a	Jákób	1:1–4-ben	mit	tanácsolt	Nefi	
Jákóbnak, mit jegyezzen fel a kislemezekre, majd 
tervezd meg, hogyan növeld kitartásodat a személyes 
történetírásod terén. 
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Jákób 5–7

16. fejezet

Bevezetés
Zénós allegóriája az olajfákról felfedi, miként van jelen 
Isten személyesen Izráel házának történelmében és 
rendeltetésében (lásd Jákób 6:4). Joseph Fielding Smith 
elnök (1876–1972) arra biztatott minket, hogy alaposan 
gondoljuk át a Jákób 5 üzenetét: „Zénós példázata, 
amelyet Jákób jegyzett fel könyvének ötödik fejeze-
tében, az egyik valaha is feljegyzett legnagyszerűbb 
példázat. Ez a példázat már önmagában határozott 
pecsétet helyez a Mormon könyve igaz voltára. Az Úrtól 
kapott sugalmazás nélkül halandó ember nem lett volna 
képes ilyen példázat megírására. Sajnálatos módon a 
Mormon könyve olvasói közül túl sokan lépik át és 
hagyják figyelmen kívül Izráel történelmére, szétszó-
rására és végső összegyűjtésére vonatkozó igazságait” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:141).

Az allegória feljegyzése után Jákób azzal fejezte be írá-
sait, hogy beszámolt róla, hogyan próbálta meg Sérem 
elvonni az embereket Jézus Krisztustól. Ha megismered, 
hogyan leplezte le Jákób Sérem ördögi, megtévesztő 
érveit, az segíthet megvédened önmagadat napjaink 
antikrisztusaitól (lásd Jákób 7:2–22).

Szövegmagyarázat
Jákób 5. Az olajfák allegóriája
•	 Az	allegória	jelképekkel	közvetít	erkölcsi	vagy	lelki	
mondanivalót. Ezek a jelképek további jelentést adnak a 
történetnek, ha tanulmányozzuk azt. Az allegória értéke 
annak megértésében rejlik, amit jelképez. Jeffrey R. 
Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából feltárta 
Zénós allegóriájának fő témáját:

„Ez a Jákób által idézett allegória már kezdettől fogva 
Krisztusról szól. […]

Akkor is, amikor a kert Ura és munkásai fáik táplálására, 
megmetszésére, megtisztítására és termővé tételére töre-
kednek, melyben megjelenik Izráel szétszóratásának és 
összegyűjtésének egy fejezetnyi rövid története, mun-
kájuk mögött meghúzódik és azon átível az engesztelés 
mélyebb jelentése. Annak ellenére, hogy a többszöri 
kivágás, beoltás és táplálás a fákat a kert lényegében 

minden részébe eljuttatja és azok összekeverednek, ez 
az allegória elsősorban arról szól, hogy visszahozatnak 
oda, ahonnan származnak. Visszatérés, bűnbánat, újra 
egyesülés – az üzenet mindvégig az engesztelésről szól.

[…] A kert Ura legalább tizenöt alkalommal kifejezésre 
juttatja azt a vágyát, hogy a kertet és annak termését 
vissza akarja hozni »saját mag[ának]«, és nem kevesebb, 
mint nyolc alkalommal ki is jelenti: »elkeserít, ha elve-
szítem ezt a fát«. Valaki, aki tanulmányozta ezt az alle-
góriát, azt mondta, hogy a tékozló fiú példázata mellett 
lenne a helye, mert mindkét történet »szívbe markolóan 
emlékezetünkbe vési az Úr irgalmát«.

Az engesztelés nyilvánvalóan nehéz, sokat követelő, és 
időnként mélyen fájdalmas munka, mert a megváltás 
munkája mindig ilyen. Ásni kell és trágyázni. Öntözni, 
táplálni és metszeni. Na és ott van a beoltással való 
vég nélküli próbálkozás – a szabadítás célját tartva 
szem előtt, hogy a kert fái »rendkívül« növekedjenek, 
és olyanokká legyenek, »mint egy test; …a gyümölcsök 
egyenlők«, mert a kert Ura »megőrizte magának a… 
gyümölcsöt«. Krisztusnak (és tanítványainak) minden 
adományozási korszakban az volt és ma is az a mun-
kája, hogy összegyűjtse, meggyógyítsa és Mesterével 
egyesítse az Atya gyermekeit, legyenek bár a bűn és az 
elidegenedés bármennyire is távoli helyein” (Christ and 
the New Covenant [1997], 165–66).

•	 További	információkért	Izráel	szétszórását	illetően	
lásd: „Izráel szétszórásának rövid története” a füg-
gelékben (423. oldal). További információkért Izráel 
összegyűjtését illetően lásd: „Izráel összegyűjtése” a 
függelékben (424. oldal).

Jákób 5:1. Ki volt Zénós?
•	 Zénós	izráelita	próféta	volt,	akinek	írásai	rajta	voltak	
a rézlemezeken, azonban az Ószövetség nem említi 
őt. Valamikor Ábrahám próféta után, de Ésaiás próféta 
előtt élt (lásd Hélamán 8:19–20). Tudjuk, hogy tanúbi-
zonyságot tett Isten Fia haláláról és feltámadásáról (lásd 
1 Nefi 19:10; Alma 8:19). Zénóst leginkább az olajfa 
híres allegóriája miatt ismerjük. Ebből az allegóriából 
nyilvánvaló, hogy próféta és látnok volt (lásd Jákób 5).
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Jákób 5:3. „Egy szelíd olajfához foglak 
hasonlítani téged, Ó Izráel háza”
•	 Az	ősi	Izráelben	élő	emberek	számára	hétköznapi	
tevékenységnek számított az olajfák gondozása és 
nevelése. Jeffrey R. Holland elder elmagyarázta, miért 
jelképezte hatásosan a Zénos által használt olajfa képe 
Isten Izráel háza iránti szeretetét:

„Egy író azt mondta erről a szerteágazó jelképes ábrázo-
lásról: »Egy zsidó legenda az olajfát nevezi meg az élet 
fájaként, és jó okkal teszi ezt. Az olajfa örökzöld, nem 
lombhullató fa. Levelei nem sárgulnak el vagy hullanak 
le az évszakváltással. Perzselő forróságban és a téli hi-
degben is folyamatosan új erőre kapnak. Gondozás hiá-
nyában az olajfa vad, rakoncátlan, könnyen kárba vesző 
fa. Csak hosszú, türelmes, általában nyolc-tíz évig tartó 
gondozás után kezd gyümölcsöt hozni. Ezt követően 
viszont még sokáig sarjadnak ki új hajtások látszólag 
elhalt gyökerekből. [A göcsörtös gyökerek látványa] a 
vajúdás képzetét kelti – az ősi élet és a megújuló élet 
közötti vajúdásét« [Truman Madsen, “The Olive Press: A 
Symbol of Christ,” in The Allegory of the Olive Tree, ed. 
Stephen D. Ricks and John W. Welch (1994), 2.].

Ahogy maga Lehi tanította, semmi más szimbólum nem 
jeleníthetné meg az olajfánál hatásosabban és alaposab-
ban Isten kiterjedt, állandó, megváltó szeretetét, különö-
sen azt a szeretetet, amelyet Egyszülött Fiának ajándéka 
jelképez” (Christ and the New Covenant, 163–64).
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Jákób 5:3–77. Jelképes elemek 
Zénós allegóriájában
•	 Az	allegóriát	vagy	példázatot	nem	szabad	túlságosan	
kitágítani azért, hogy minden eleme megfeleljen valami-
lyen jelképes tartalomnak. Néhány fő elemet azonban 
meg kell határozni azért, hogy érthessük a példázatot. 
Zénós allegóriájának vezérmotívuma az, hogy az Úr 
szeretetteljesen törődik népével. Emellett a következő 
dolgok segítenek megérteni az allegóriát (lásd még 
„Izráel szétszórásának rövid története” a függelék 
423. oldalán és „Izráel összegyűjtése” a függelék 424. 
oldalán).

Szimbólum Jelentés

a kert a világ

szelíd olajfa Izráel háza, az Úr szövetséges 
népe

vad olajfa a nemzsidók, vagyis az Izráelen 
kívüliek (a példázatban később 
a vad ágak a hitehagyó Izráelt 
jelképezik)

ágak népcsoportok

a szelíd olajfa gyökere evangéliumi szövetségek és az Úr 
gyermekeinek tett ígéretei, a hit-
hűek számára mindig erőt és életet 
adó forrás

a fa gyümölcse emberek élete vagy cselekedetei

ásás, metszés, 
trágyázás

az Úr gyermekei között végzett 
munkája, amellyel meg akarja 
győzni őket arról, hogy legyenek 
engedelmesek és hozzanak jó 
gyümölcsöt

az ágak átültetése csoportok szétszórása a  világban, 
illetve visszavitelük eredeti 
helyükre

beoltás a lelki újjászületés folyamata, 
 melyen keresztül valaki csatlakozik 
a szövetséghez

korhadó ágak gonoszság és hitehagyás

az ágak tűzre vetése Isten ítélete

16. fejezet

124



Jákób 5:8–10. Mit jelent az ágak beoltása?
•	 Beoltáskor egészséges, élő ágakat vágnak le a fáról, 
és egy másik fa törzsébe 
illesztik, hogy ott nőjön to-
vább. Ebben az allegóriá-
ban az ágak olyan 
népcsoportokat jelképez-
nek, akiket az Úr egyik 
helyről a másikra visz. Iz-
ráel visszaoltásához végül 
az is hozzá fog tartozni, 
hogy eljutnak „az igazi 
Messiás… megismerésé-
hez” (1 Nefi 10:14).

Jákób 5:23–25. „Másik ágát is elültettem”
•	 Zénós	allegóriája	segít	nekünk	annak	megértésében,	
hogy Izráel egész világon való szétszórása Izráelnek 
és Mennyei Atyánk többi gyermekének is áldás volt. 
Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „Ebben a 
példázatban az olajfa Izráel háza. […] Szülőföldjén 
haldokolni kezdett. Az Úr tehát vett olyan ágakat, mint a 
nefiták, mint az elveszett törzsek és mint mások, akikről 
semmit nem tudunk, és elvezette őket a föld más 
részeibe. Elültette őket szerte a szőlőskertjében, amely a 
világ” (Answers to Gospel Questions, 4:204).

James E. Faust elnök (1920–2007) az Első Elnökségből 
elmagyarázta, mi célból szóratott szét Izráel szerte 
a világon: „Izráelnek a világban történő szétszórása 
mindenhová elhintette a hívő vért, így most sok nemzet 
vesz részt az evangélium tervében” (in Conference 
Report, Oct. 1982, 127; vagy Ensign, Nov. 1982, 87).

Jákób 5:41, 47, 49. „Mi mást tehettem 
volna még a kertemért?”
•	 Az	Úr	három	alkalommal	is	megkérdezi:	„Mi	mást	
tehettem volna még a kertemért?” ( Jákób 5:41, 47, 49). 
Jeffrey R. Holland elder a következőket mondta arról, 
ahogyan ez a kérdés segít nekünk Isten valódi ter-
mészetének és annak megértésében, hogy soha nem 
szűnik meg fáradozni a gyermekeiért:

„Az ásás, trágyázás, öntözés, gazolás, metszés, átültetés 
és beoltás után a szőlőskert nemes Ura ledobja ásóját és 
metszőollóját, és sírva fakad, ezt kiáltva mindazoknak, 
akik hallják: »Mi mást tehettem volna még a kertemért?«

Milyen felejthetetlen képe ez Isten gondoskodásának az 
életünkben! Mily fájdalom a szülőnek, amikor gyerme-
kei nem Őt választják, sem nem »Isten evangyéliomát« 
[Rómabeliek 1:1], amit Ő küldött!” (lásd Liahóna, 2003. 
nov. 72.).

Jákób 5:47–48. Lelki gyökerek eresztése
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	elmagyarázta,	
miért kell az ágak és a gyümölcs növesztése előtt mély 
lelki gyökérrendszert ereszteni:

„Véleményem szerint nagy tanulságot rejt e tekintetben 
a Mormon könyvében, Jákób ötödik fejezetében talál-
ható szőlőskert példázata. […]

»Az ágak elnyomták annak gyökereit, íme, gyorsabban 
nőttek, mint a gyökerek ereje, maguknak nyervén erőt. 

Íme,	azt	mondom:	Nem	ez-e	az	oka	annak,	hogy	
kerted fái megromlottak?« ( Jákób 5:47–48; kiemelés 
hozzáadva).

Úgy tűnik nekem, hogy vannak közöttünk ilyen prob-
lémával küszködő [utolsó napi szentek]. Bőséges – lelki 
és fizikai – aratást akarnak, de nem hozzák létre az azt 
lehetővé tevő gyökérrendszert. Túlságosan kevesen 
vannak azok, akik fegyelem és munka terén hajlandók 
megfizetni a szívós gyökerek eresztésének árát. Ennek 
gyakorlásához már fiatal korunkban hozzá kell kezdeni. 
Kisfiúként keveset tudtam arról, hogy a mindennapos 
kerti feladatok, a jószágok etetése, a vízhordás, a favá-
gás, a kerítésjavítás, és a kis gazdaság minden munkája 
fontos részét képezi a gyökerek eresztésének, mielőtt 
még ágakat kellett volna növesztenem. Nagyon hálás 
vagyok azért, hogy szüleim átlátták a gyökerek és az 
ágak közötti kapcsolatot. Eresszünk hát mély gyöke-
reket, hogy begyűjthessük jóléti munkálataink vágyott 
gyümölcsét” (in Conference Report, Oct. 1978, 113; 
vagy Ensign, Nov. 1978, 74–75).

Jákób 5:62–75. „Dolgozzunk szívvel-lélekkel, 
ezen utolsó alkalommal”
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Dean L.	Larsen	
elder kijelentette, hogy mindannyian részesei vagyunk 
ennek az utolsó erőfeszítésnek, hogy előkészítsük a 
világot Jézus Krisztus eljövetelére:

„[Most], ebben az időszakban tesz az Úr szolgáival 
együtt még egy utolsó, nagy erőfeszítést arra, hogy az 

Jákób 5–7
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Izráel szétszórása
Krisztus ideje előtt (3–14. vers)

Haldoklik a 
szelíd olajfa 

(Izráel)  
(3–4. vers).

A mester 
megmetszi és 
megtrágyázza; 
néhány új ág 
kihajt, de a 

felső rész még 
mindig korhad 

(4–6. vers).

Főágakat 
távolítanak el 
és vad ágak 
oltanak be, 

zsenge ágakat 
rejtenek el 

(7–14. vers).

Természetes ágakat rejtenek el a kert legtávolabbi részeiben.

Az elszáradt ágakat 
elégetik (7., 9. vers).

Vad olajfa (nemzsi-
dók; 7., 9. vers)

Isten látta az ősi Izráel hitehagyását. Prófétákat küldött, 
hogy kiáltsanak bűnbánatot, de kevesen hallgattak rájuk. 
Megengedte, hogy elpusztuljanak a gonoszok, és behozta 
a nemzsidókat. Izráel néhány igazlelkű ága szétszóratott a 
világban.

Krisztus korában
(15–28. vers)

Jó gyümölcs 
(15–18. vers)

Silány föld; jó gyümölcs  
(20–22. vers)

Még silányabb 
föld; jó gyümölcs 
(23. vers)

Gyümölcs (erről az  
ágról nem esik több szó; 
24. vers)
Jó föld; jó és rossz  
gyümölcs (25. vers)

Isten látta, hogy Izráel (a régi gyökerű fa) 
megmenekült és jó gyümölcsöt termett. 
Izráel szétszórt ágai is jó gyümölcsöt 
teremnek, a nefiták és a lámániták kivé-
telével, akiknek gyümölcse részben jó, 
részben pedig rossz.

Az olajfa allegóriája: Jákób 5
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A nagy hitehagyás
(29–49. vers)

Rossz 
gyümölcs 

(29–37. vers)

Rossz 
gyümölcs 
(39., 46. vers)

Rossz 
gyümölcs 
(39., 46. vers)

Rossz 
gyümölcs 
(39., 46. vers)

Isten azt látta, hogy a keresz-
ténység (a régi gyökerű fa, amely 
izráelitákból és nemzsidókból áll) 
megromlott, de a gyökerek még 
jók. A szétszórt természetes ágak 
is elkorhadtak.

Izráel összegyűjtése
Az evangélium az egész  

világra eljut  
(50–76. vers)

A természetes ágak 
növekedésével pár-
huzamosan eléget-
tetnek a vad ágak 

(57–58., 65–73. vers).
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A millennium (76–77. vers)

Minden fa egyforma 
lett, és természetes  

gyümölcsöt hoz 
(74–76. vers).

Amikor újra megjelenik 
a rossz gyümölcs, a jó 
gyümölcs kigyűjtetik 
és a kert felégettetik 

(77. vers).

Isten és szolgái visszaállítják az evangéliumot annak tisztaságában. 
Hozzálátnak a szétszórt Izráel összegyűjtéséhez és az evangélium 
elviteléhez az egész világba. Az igazlelkűség növekedésével pár-
huzamosan pusztíttatnak el a gonoszok, míg nem marad gonoszság 
(Jézus Krisztus második eljövetele). Hosszú időn át igazlelkűség 
uralkodik (a millennium). Amikor újra megjelenik a világban a go-
noszság, Isten elválasztja az igazlelkűeket a gonoszoktól, és tűzzel 
tisztítja meg a földet.
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igazság üzenetét a föld minden népéhez elvigye, és 
visszaszerezze az ősi Izráel leszármazottait, akik már 
nem tudják, kik is valójában.

Zénós próféta, akit Jákób a 
Mormon könyvében idéz, 
azok munkájához hasonlítja 
ezt az erőfeszítést, akik 
utolsó alkalommal metszik 
meg és gondozzák a kertet, 
majd gyűjtik be annak gyü-
mölcsét. Zénós a kert mes-
teréhez hasonlítja a 
Szabadítót, aki azt mondja 
segítőinek: »Induljunk te-

hát, és dolgozzunk szívvel-lélekkel, ezen utolsó alka-
lommal, mert íme, közeleg a vég, és ez az utolsó 
alkalom, hogy megmetszem a kertemet« ( Jákób 5:62).

Olyankor jöttetek a földre, amikor már lefektették e 
nagyszerű munka alapjait. Az evangélium visszaállítta-
tott, most utoljára. A világ majdnem minden részén sor 
került az egyház megszervezésére. A színpad készen áll 
az utolsó, drámai felvonásra. Ti lesztek a főszereplők. 
Ott vagytok az utolsó munkások között a kertben. Ez 
az iga került a nyakatokba. Erre a szolgálatra lettetek 
kiválasztva” (in Conference Report, Apr. 1983, 47; vagy 
Ensign, May 1983, 33).

Jákób 6:10. „Tüzes és kénköves tó”
•	 A	„tüzes	és	kénköves	tó”	kifejezést	újra	és	újra	
megemlítik a szentírások ( Jelenések 19:20; 20:10; 2 Nefi 
9:16, 19, 26; 28:23; Jákób 3:11; 6:10; Móziás 3:27; Alma 
12:17; 14:14; T&Sz 76:36). A kifejezés általában vagy azt 
a helyet írja le, amely a bűnét meg nem bánó egyénre 
vár az ítélet után, vagy a bűnhöz kötődő gyötrelmet az 
elmében.

Azon hellyel kapcsolatban, amely a bűneiket meg 
nem bánókra vár, azt mondja a mai kinyilatkoztatás: 
„[A gonoszok] elmennek a tüzes és kénköves tóba, az 
ördöggel és az ő angyalaival” (T&Sz 76:36).

A gyötrelemmel kapcsolatban az elmében azt mondta 
Joseph Smith próféta (1805–1844): „Az ember saját 
maga kínzója és kárhoztatója. Innen származik a mon-
dás: Bemennek abba a tóba, amely tűzzel és kénkővel 

ég. Az ember elméjében a csalódottság kínja oly rend-
kívüli, mint egy tűzzel és kénkővel égő tó” (Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 234.).

Jákób 7:2, 4, 7
Milyen érvei és módszerei voltak Séremnek? 

Mik ezeknek az érveknek és módsze-
reknek a modernkori változatai?

Jákób 7:1–23. Sérem, az antikrisztus
•	 A	Jákób	7	bemutatja	a	Mormon	könyvében	az	első	
antikrisztust (lásd Alma 30:6 szövegmagyarázatát 
a 216. oldalon). Sérem az utána következőkhöz 
hasonlóan „igen meggyőző beszédet” és hízelgő sza-
vakat használva tanította azt, „hogy nem lesz Krisztus” 
( Jákób 7:2, 4).

Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) azt tanította, hogy 
a Mormon könyve egyik fő célja, hogy segítsen nekünk 
az igazság és a tévedés közötti különbségtételben, és 
felfedje a Séremhez hasonló egyének indítékait: „A 
Mormon könyve felfedi Krisztus ellenségeit. Meghazud-
tolja a hamis tanokat, és… Krisztus alázatos követőit 
felvértezi napjaink gonosz tervei, stratégiái és tanai 
ellen. A Mormon könyvében megjelenő hitehagyók 
nagyon hasonlóak a mai hitehagyókhoz. Isten végtelen 
előrelátásában úgy formálta meg a Mormon könyvét, 
hogy láthassuk a tévedést, és tudhassuk, hogyan száll-
junk szembe napjaink téves nevelési, politikai, vallási és 
filozófiai nézeteivel” (in Conference Report, Apr. 1975, 
94–95; vagy Ensign, May 1975, 64).

Jákób 7:2–4. Hogyan kerüljük el, hogy 
megtévesszenek minket
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	azt	mondta,	hogy	elkerül-
hetjük a megtévesztést, ha feltesszük magunknak a 
következő három kérdést:

„1. Mit mondanak erről az alapművek? […]

Brigham Young szavai szerint a Mormon könyve szívé-
nek tábláira volt vésve, és ez kétségkívül segített neki, 
hogy ne tévesszék meg. […]
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2. A második útjelző: mit mondanak erről a témáról az 
egyház utolsó napi elnökei – különös tekintettel a most 
élő elnökre? […]

3. A harmadik és utolsó próba pedig a Szentlélek, a 
Lélek próbája. […] Ez a próba csak akkor lehet teljes 
mértékben hatékony, ha tiszták és erényesek az illető 
Istenhez kötődő kommunikációs csatornái, és nem zárja 
el ezeket a bűn. Brigham Young azt mondta:

»Tudhatjátok, hogy jó vagy rossz irányba visznek-e 
benneteket…, mert minden Isten által kinyilatkoztatott 
tantétel magában hordozza igazságának bizonyítékát és 
elviszi azt az ember elméjéhez. […]

Mily sajnálatos is lenne az, ha egy ember teljes pusz-
tulásba vezetne minket!«” (in Conference Report, Oct. 
1963, 16–17).

Jákób 7:13. „Mutass nekem egy jelet”
•	 Az	Úr	azt	mondta,	hogy	„gonosz	és	parázna	nem-
zetség” kíván jelt (Máté 12:39). Akik anélkül kívánnak 
jelt, hogy először hitet gyakorolnának, felfedik, milyen 
állapotban vannak lelkileg.

Joseph Smith próféta mai 
példát hozott erre a tanté-
telre: „Amikor Philadelphiá-
ban prédikáltam, egy 
kvéker jelt követelt. Mond-
tam neki, hogy maradjon 
nyugton. A beszéd után 
újra jelt kért. Megmondtam 
az egybegyűlteknek, hogy 
a férfi házasságtörő; hogy 
egy gonosz és házasságtörő 
nemzedék kíván jelt; és az 
Úr kinyilatkozatásban meg-
mondta nekem, hogy aki 

jelt	akar,	az	házasságtörő.	»Így	van	–	kiáltotta	valaki	–,	
én tetten is értem«, amit később be is vallott az illető, 
amikor aztán megkeresztelkedett” (History of the 
Church, 5:268).

Joseph F. Smith elnök (1838–1918) elmagyarázta a hitet 
alátámasztó jel követelésében rejlő gyengeséget: „Mu-
tassatok nekem olyan 
utolsó napi szenteket, aki-
ket csodákkal, jelekkel és 
látomásokkal kell táplálni, 
hogy szilárdak maradjanak 
az egyházban, és én olyan 
egyháztagokat mutatok 
nektek, akiknek nem áll jól 
a szénája Isten előtt, és akik 
csúszós utakon járnak. 
Nem bámulatos jelenések ágyaznak be minket az igaz-
ságba, hanem az alázatosság, valamint Isten parancsola-
tainak és törvényeinek hű betartása” (in Conference 
Report, Apr. 1900, 40).

Jákób 7:13–20. Jelek követik azokat, akik hisznek
•	 Az	Úr	kijelentette:	„nem	jelek	által	érkezik	a	hit,	
hanem a jelek azokat követik, akik hisznek” (T&Sz 
63:9; lásd még 10–12. vers). Bruce R. McConkie elder 
(1915–1985) kifejtette, hogy az igazlelkűek életében 
hitük eredményeként lesznek jelek:

„Hitből erednek a jelek. Talán esetenként azok hitét is 
megerősítik, akik eleve lelki beállítottságúak, azonban 
elsődleges céljuk nem az emberek igazsághoz való térí
tése, hanem azok megjutalmazása és megáldása, akik 
már megtértek. […]

A jelek az isteni kegy szent adományai a hűeknek 
fenntartva, és akik részesülnek ebben, azok parancsot 
kapnak rá, hogy ne dicsekedjenek vele” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 713–14).

Jákób 7:27. Isten veletek
•	 Egyesekben	kérdéseket	vetett	fel	az,	hogy	az	angol	
szöveg a francia adieu szót használja a Jákób 7:27-ben. 
Egy író ezt így magyarázta:

„A szóhasználatot Joseph Smith beszédmódja határozta 
meg, hogy érthessük. Ezért van az, hogy a lefordított 
szövegben olyan szavak is vannak, amelyek a Mormon 
könyve idején nem voltak ismertek.
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Az adieu szót Joseph Smith napjainak egyik szótára 
így határozza meg: »elköszönés; jókívánság kifejezése 
barátok elválásakor« [azt jelenti, hogy Istennek ajánllak] 
(Noah Webster, An American Dictionary of the English 
Language, 1828). Bár a szó francia eredetű, New Eng-
land vidékén közhasználatban volt a tizenkilencedik 
század elején” (Edward J. Brandt, “I Have a Question,” 
Ensign, Oct. 1985, 17).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	tanít	Zénós	allegóriája	Isten	gyermekeiért	tett	

erőfeszítéseiről?

•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	azt	mondta:	„Ma	a	világ	
minden részébe elmennek az utolsó napi szentek, 
szolgákként a kertben, hogy begyűjtsék ezt a gyü-
mölcsöt és elraktározzák a Mester eljövetelének 
idejére” (Answers to Gospel Questions, 4:142). A 
misszionáriusi munka mellett hogyan segíthetsz az 
Úrnak a gyümölcs begyűjtésében?

•	 Miért	olyan	sikeresek	a	mai	világban	a	Sérem	által	
használt taktikák? Hogyan erősítheted meg magad 
ezek ellen?

Javasolt feladatok
•	 Jegyezd	fel	a	naplódban,	milyen	tantételeket	azono-

sítottál be Zénós allegóriájában (lásd Jákób 5). Ha-
sonlítsd össze ezeket a Jákób által a Jákób 6:3–13-ban 
kihangsúlyozott evangéliumi tantételekkel.

•	 Olvasd	el	az	Alma	30:12–18-at	és	az	e	versekhez	
tartozó szövegmagyarázatot (lásd a 217. oldalt). 
Hasonlítsd össze Korihór érveit Sérem érveivel a 
Jákób 7:2–13-ban. Tanítsd meg egy barátodnak vagy 
családtagodnak, hogyan védhetjük meg magunkat az 
antikrisztusok megtévesztésétől.

•	 Nézd	át	a	Jákób	7:13-nál	kezdődő	történetet,	ahol	a	
prédikátor jelt követelt Joseph Smith prófétától. Ol-
vasd el a Jákób 7:13–20-at és az Alma 30:49–59-et, és 
hasonlítsd össze, miben volt része Séremnek és Kori-
hórnak azért, mert jelt követeltek. Olvasd el a Tan és 
a szövetségek 63:7–12-t, és vázold fel, miért nem ered 
a jelekből hit.
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Énós – Mormon szavai

17. fejezet

Bevezetés
Énós, Járom, Omni és Mormon szavai könyvének 
tanulmányozásakor nézd meg, miként kaphatsz te is 
Énóshoz hasonlóan útmutatást az Úrtól! Énós története 
megmutatja Isten hajlandóságát, hogy megáldjon és ve-
zessen minket válaszul személyes imánkra. A Lehi-Nefi 
földjére menekülő nefiták története pedig azt példázza, 
hogy Isten a népét is vezeti prófétai figyelmeztetések 
és tanácsok formájában. Személyes ima és a próféta 
követése által bizonyságot nyerünk arról, hogy az Úr 
végtelenül szeret minket és törődik velünk.

Szövegmagyarázat
Énós 1:1. „Az Úr nevelő tanítása és 
intelmei szerint”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	azt	tanácsolta	
az apáknak, hogy kövessék az igazlelkű apáknak a 
Mormon könyvében mutatott tanítói mintáját:

„Mire tanították az igazlelkű apák fiaikat a Mormon 
könyvében? Sok dologra, de az egészen átívelt »az 
Örökkévaló Isten nagy terve« – a bukás, az újjászületés, 
az engesztelés, a feltámadás, az ítélet és az örök élet 
üzenete. (Lásd Alma 34:9.) Énós azt mondta, tudja, hogy 
apja igaz ember, »mert megtanított az ő nyelvére, és az 
Úr nevelő tanítása és intelmei szerint – és legyen áldott 
ezért Istenem neve« (Énós 1:1).

A Mormon könyvében azok, akiknek semmit nem taní-
tottak az Úrról, akik csakis világi tudást kaptak, ravasz 
és gonosz nép lettek. (Lásd Móziás 24:5, 7.)
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Nem minden igazság azonos értékű. A legértékesebbek 
a szabadulás megmentő igazságai. Ezeket az igazságo-
kat világosan, gyakran és buzgón tanították az apák. 
Vajon mi, apák is így teszünk?” (in Conference Report, 
Oct. 1985, 47; vagy Ensign, Nov. 1985, 36).

Énós 1:2. Isten előtti tusakodás
•	 Énós nem Istennel tusakodott. A feljegyzés azt 
mondja, hogy Énós Isten előtt	tusakodott,	imában.	Így	
tusakodunk, amikor azon 
küszködünk, hogy a Szent-
lélek sugalmazására megta-
láljuk és kifejezésre 
juttassuk valódi vágyainkat. 
Az ilyetén való imádkozás-
hoz ki kell zárnunk a hiá-
bavaló, semmitmondó vagy 
őszintétlen ismétléseket, és 
szívünk legmélyebben rejlő 
vágyait kell szavakba önte-
nünk. Minden mondat az 
Isten akaratának megtétele iránti sóvárgás és vágyako-
zás kifejezésévé válik. Az ilyen imákat a Szentlélek segíti 
és vezeti, „mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, 
nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk ki-
mondhatatlan fohászkodásokkal” (Rómabeliek 8:26).

Énós 1:3–4
Milyen szavak vagy kifejezések árulják el, 

hogy Énós őszintén és hittel szólította Istent?

Énós 1:3–15. Az imára kapott válasz 
elnyerésére való felkészülés
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
beszélt a folyamatról, melyen Énós átment, ami megerő-
sítette a hitét és felkészítette őt, hogy választ kapjon az 
imájára:

„Először is, Énós az édesapjától hallotta az evangéliumi 
igazságokat, ahogy ti is családotoktól és most ezen a 
konferencián halljátok azokat.
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Másodszor, hagyta, hogy apja tanításai »az örök életről 
és a szentek öröméről« [Énós 1:3] mélyen a szívébe 
vésődjenek.

Harmadszor, vágyott rá, hogy tudja, vajon ezek a taní-
tások igazak-e, és ő maga hol áll Alkotója előtt. Énós 
szavaival élve: »lelkem éhezett« [Énós 1:4]. Énós e foko-
zott lelki étvággyal tette magát érdemessé a Szabadító 
ígéretének elnyerésére: »Áldottak mindazok, akik éhezik 
és szomjazzák az igazlelkűséget, mert el fogja tölteni 
őket a Szentlélek« [3 Nefi 12:6].

Negyedszer, Énós engedelmeskedett Isten parancso-
latainak, ami lehetővé tette számára, hogy fogékony 
legyen a Szentlélek Lelkére.

Ötödször, Énós feljegyzi: »letérdeltem Alkotóm előtt, 
és erős imával és könyörgéssel fohászkodtam hozzá 
a saját lelkemért; és egész nap fohászkodtam hozzá; 
igen, és amikor eljött az éjszaka, még mindig magasra 
emeltem a hangom, hogy az elérte a mennyeket« [Énós 
1:4]. Nem volt könnyű. A hit nem jött azonnal. Sőt, Énós 
úgy jellemezte azt, amit imában megtapasztalt, mint 
tusakodást, »melyben Isten előtt volt [része]« [Énós 1:2]. 
De a hit végül megadatott. A Szentlélek hatalma által 
tanúbizonyságot szerzett magának.

Nem lelhetünk Énóséhoz hasonló hitre, ha mi magunk 
nem tusakodunk imában Isten előtt. Tanúsíthatom, hogy 
a	jutalom	megéri	az	erőfeszítést.	[…]	Ígérem,	hogy	ha	
őszintén és fáradhatatlanul teszitek ezeket a dolgokat, 
beteljesednek életetekben azok a szavak, amelyeket 
tanítványainak mondott Krisztus: »Kérjetek és adatik 
néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyitta-
tik néktek« [Máté 7:7]” (lásd Liahóna, 2004. nov. 72.).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából az imákra kapott válaszok elnyerését 
kombinációs zár kinyitásához hasonlította. Olyan folya-
mathoz, amelyben lépések követik egymást: „Az imában 
való könyörgés újra és újra megtanította nekem, hogy 
a menny páncélszekrényét, annak minden áldásával, 
csakis kombinációs zár nyitja. Az első retesz akkor old 
ki, amikor jelen van a hit, a második akkor, amikor jelen 
van a személyes igazlelkűség, a harmadik, az utolsó 
pedig akkor, amikor a kért dolog Isten – és nem saját 
véleményünk – szerint helyénvaló számunkra. Időnként 
olyan valamiért dörömbölünk a páncélszekrény ajtaján, 
amit nagyon akarunk, és csodálkozunk, miért nem 

nyílik ki az ajtó. Nagyon is elkényeztetett gyermekek 
lennénk, ha a páncélszekrény ajtaja ennél könnyebben 
nyílna. Visszatekintve, ha számba veszem azokat a ké-
réseimet, amelyeket visszautasított, elmondhatom, hogy 
Isten valóban szeret engem. Elutasított kéréseink sokat 
elárulnak rólunk, de tökéletes Atyánkról is” (“Insights,” 
New Era, Apr. 1978, 6).

Énós 1:5–8. „Énós, bűneid 
megbocsáttattak neked”
•	 Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból megtanította, hogyan tisztíthat meg minket Jézus 

Krisztus engesztelése által a 
teljes bűnbánat: „A Megváltó 
a bűnbánat irgalmas útján 
keresztül rendezheti igazsá-
gosan egyéni számlánkat és 
adhat bűnbocsánatot [lásd 
Alma 42:15]. A bűnbánat 
abszolút lényeges ahhoz, 
hogy az engesztelés elvé-
gezze teljes csodáját az éle-
tünkben. Ha megértitek az 
engesztelést, látni fogjátok, 
hogy Isten nem valamiféle 

féltékeny lény, aki örömét leli a félrelépők üldözésében. 
Inkább teljes mértékben tökéletes, együttérző, megértő, 
türelmes és megbocsátó Atya” (in Conference Report, 
Apr. 1995, 101; vagy Ensign, May 1995, 75).

Énós 1:9–14. Mások jólétére irányuló vágy
•	 Miután	magára	vonatkozóan	már	érezte	az	en-
gesztelés áldásait, Énós saját népe, a nefiták jólétéért 
imádkozott, majd ellenségei, a lámániták lelki jólétéért. 
Robert D. Hales elder beszélt róla, milyen aggodalmat 
éreznek mások iránt azok, akik megtértek: „A szent-
írások megerősítik, hogy az igazán megtértek többet 
tesznek annál, hogy egyszerűen hátat fordítanak a 
világ csábításainak. Szeretik Istent és az embertársaikat. 
Elméjük és szívük a Szabadító engesztelő áldozatára 
összpontosít. Megtérésük percétől kezdve Énós, az if-
jabb Alma, Pál és mások is teljes szívükkel azon feladat 
felé fordultak, hogy magukat és embertársaikat Istenhez 
vezessék” (lásd Liahóna, 2001. jan. 8.). (Lásd még a 
Móziás 28:3 szövegmagyarázatát a 169. oldalon.)
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Énós 1:13–16
Mit kívánt Énós az Úrtól arra az esetre, ha a 
nefiták elpusztulnának? Miként mutatja ez 
meg az embertársai iránt érzett szeretetét?

Énós 1:10. „Az Úr hangja szólt elmémben”
•	 Sokféleképpen	érkezik	kinyilatkoztatás	vagy	sugal-
mazás, például gondolatok, benyomások és érzések 
útján (lásd T&Sz 6:15; 8:2–3). Boyd K. Packer elnök, 
a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke beszélt róla, 
hogyan ismerhetjük fel az Úr hangját:

„Az imákra adott válaszok csendben érkeznek. A 
szentírások a sugalmazás hangját halk, szelíd hangként 
jellemzik. […]

Én azt tapasztaltam, hogy a sugalmazás inkább érzés-
ként, nem annyira hangként érkezik. […]

A nehéz kérdéseket tegyétek el elmétek hátsó zugába 
és folytassátok az életeteket. Elmélkedjetek rajtuk és 
csendben, de kitartóan imádkozzatok felőlük.

Lehet, hogy a válasz nem villámcsapásként érkezik. 
Lehet, hogy itt egy kicsit, ott egy kicsit kapott sugalma-
zásként jön, »sort sorra, előírást előírásra« (T&Sz 98:12).

Lesznek olyan válaszok, amelyek a szentírások olvasá-
sából, mások beszédek hallásából érkeznek. Időnként 
pedig, amikor az fontos, kapunk néhányat nagyon is 
közvetlen és erős sugalmazás által. A késztetések vilá-
gosak és félreérthetetlenek lesznek” (in Conference Re-
port, Oct. 1979, 28, 30; vagy Ensign, Nov. 1979, 19–21).

•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	a	következőképpen	
magyarázta, miként kommunikál velünk az Úr: „Az em-
bernek hasznára válik az, ha felismeri a kinyilatkoztatás 
lelkének első közlését; például, amikor úgy érzitek, 
hogy tiszta intelligencia árad belétek, hirtelen ötleteitek 
támadhatnak, úgyhogy felismerve ezt, beteljesedni 
vélhetitek még aznap vagy hamarosan; vagyis azok a 
dolgok, amelyek Isten Lelke által az elmétekbe ötlöttek, 
meg fognak történni; és így Isten Lelkét megismerve és 
megértve azt, növekedhettek a kinyilatkoztatás tantételé-
ben, míg tökéletessé nem váltok Krisztus Jézusban” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 136.).

Énós 1:23; Mormon szavai 1:17. Szigorú beszéd
•	 Az	egyházi	vezetőknek	időnként	egyenes,	szigorú	
beszéddel kell olyan dolgokra figyelmeztetniük az 
egyház tagjait, amelyek kockára tehetik a szaba-
dulásukat. Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) 
erre a kötelességre utalt, amikor azt mondta a fiatal 
felnőtteknek: „Biztos vagyok benne, hogy Péter, Jakab 
és Pál nem találta kedvére való feladatnak azt, hogy 
állandóan bűnbánatra kellett szólítaniuk és veszélyekre 
kellett figyelmeztetniük a népet, de rendíthetetlenül ezt 
tették. Vezetőitekként tehát nekünk is állandóan ezt kell 
tennünk. Ha a fiatalok nem értenek valamit, az részben 
lehet a mi hibánk is. Ha azonban világossá tesszük előt-
tetek az igaz utat, akkor feddhetetlenek leszünk” (Love 
versus Lust, Brigham Young University Speeches of the 
Year [ Jan. 5, 1965], 6).

Énós 1:27. „Nyugodalmam helyére”
•	 Joseph	Smith	próféta	azt	tanította	az	örök	nyugo-
dalomról: „Isten megőrzött egy időt, vagy időszakot, 
amelyet… kijelölt, amikor minden alattvalóját, aki enge-
delmeskedett a hangjának, és betartotta a parancsolatait, 
elviszi a celesztiális nyugalmába. Ez a nyugalom olyan 
tökéletes és dicsőséges, hogy az embernek fel kell 
készülnie annak a királyságnak a törvényei szerint arra, 
hogy beléphessen, és élvezhesse áldásait. […] Isten 
bizonyos törvényeket adott az emberi családnak, ame-
lyek, ha betartják őket, elegendők ahhoz, hogy felké-
szítsék őket ennek a nyugalomnak az örökségére” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 170.).

Járom 1:5. „Nem káromkodtak, 
se nem káromoltak”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	megerősí-
tette, hogy tisztán kell tartanunk a beszédünket:

„Ezt mondom a fiúknak. Ezt mondom az idősebb férfi-
aknak is, akik hasonló problémával küszködnek. Sze-
retettel mondom. Tudom, hogy az Úrnak kedvére van, 
ha tiszta és erényes beszédet használunk, mert Ő példát 
mutatott nekünk. Kinyilatkoztatásait olyan szavak rejtik, 
amelyek megerősítenek, felemelnek, és arra biztatnak 
minket, hogy azt tegyük, ami helyes, és igazságban, 
jósággal haladjunk előre.

Ne káromkodjatok! Ne gyalázkodjatok! Kerüljétek az 
úgynevezett piszkos vicceket! Maradjok távol azoktól 
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a beszélgetésektől, amelyeket mocskos, erkölcstelen 
szavak tarkítanak! Boldogabbak lesztek, ha így tesztek, 
és példátok másoknak is erőt ad majd” (in Conference 
Report, Oct. 1987, 59; vagy Ensign, Nov. 1987, 48).

Járom 1:11. „Higgyenek eljövetelében 
úgy, mintha már el is jött volna”
•	 A Jézus Krisztus születése előtt élt próféták, mint Já-
rom, úgy írtak eljöveteléről és engeszteléséről, mintha 
az már meg is történt volna. 
Benjámin király azt 
mondta: „Az Úristen el-
küldte szent prófétáit mind 
az emberek gyermekei 
közé, hogy ezen dolgokat 
minden nemzetségnek, 
nemzetnek és nyelvnek 
kijelentsék, hogy ezáltal aki 
elhiszi, hogy Krisztus el fog 
jönni, az bocsánatot nyer-
hessen a bűneire, és rend-
kívül nagy örömmel örvendezhessen, méghozzá úgy, 
mintha már el is jött volna közéjük” (Móziás 3:13; kie-
melés hozzáadva). Abinádi azt mondta: „…ha Krisztus 
nem jött volna el a világra, úgy beszélve az eljövendő 
dolgokról, mintha már megtörténtek volna, akkor nem 
lehetett volna megváltás” (Móziás 16:6; kiemelés 
hozzáadva).

Omni 1:12–17. Három különböző 
civilizáció a feljegyzésben
•	 Ebben	a	rövid	beszámolóban	három	olyan	népcso-
portról szerzünk tudomást, akiket a nyugati félteke 
megígért földjére hozott az Úr. Az elsőként említett cso-
port Lehi csoportja. A Mormon könyvének nagy része 
az ő történetüket beszéli el, valamint leszármazottaikét.

A Mormon könyve megemlít egy második csoportot is, 
akikre Zarahemla népeként utal, ők Mulek leszárma-
zottai voltak, és csatlakoztak a nefitákhoz (lásd Móziás 
25:2). Mulek, Sedékiás király fia, azt követően hagyta 
el Jeruzsálemet és ment az amerikai földrészre, hogy 
Babilónia Kr. e. 587 körül elpusztította Jeruzsálemet (lásd 
Omni 1:15). Szentírás-feljegyzések nélkül Zarahemla 
népe élő tanúbizonyságaként szolgált annak, amit 
Nefinek mondott a Lélek, hogy egy egész nemzet 

is elsüllyedhet a hitetlenségben (lásd 1 Nefi 4:13). A 
mulekiták Móziás király uralma alatt csatlakoztak a 
nefitákhoz (lásd Omni 1:19).

A harmadik csoport a járediták voltak, akik az 1 Mó-
zes 11-ben említett nagy torony idején jöttek a megígért 
földre. A járediták csoportjából hatalmas nemzetség nőtt 
ki. Végül azonban valamikor Kr. e. 600 és 300 között egy 
hatalmas polgárháborúban kiirtották egymást, és csak 
utolsó királyuk, Koriántumr maradt meg, valamint Ether, 
az Úr prófétája (lásd Ether 15:29–34). Ether befejezte a 
feljegyzést, Koriántumr pedig nyilván addig vándorolt, 
míg rá nem lelt Zarahemla népére, akikkel halála előtt 
„kilenc holdtöltén keresztül” együtt lakott (Omni 1:21). 
Azon kívül, amit Moróni Ether könyvében feljegyzett, 
nem sokat tudunk a járeditákról.

Omni 1:23–25. Benjámin király átveszi 
a kislemezeket
•	 1 Nefi	és	Omni	között	a	kislemezeket	a	próféták,	a	
nagylemezeket pedig a királyok vezették (lásd Járom 
1:14). Ezen a ponton azonban lényegi változás történt. 
Amáleki Benjámin királynak adta a kislemezeket, 
amelyek ekkorra megteltek (lásd Omni 1:30). Benjámin 
király idejétől kezdve a vallási és a történelmi tudniva-
lókat is a nagylemezeken vezették. A kislemezek csak 
Kr. u. 130 után adattak hozzá ezekhez. Móziás és 4 Nefi 
között Mormon nagylemezekről vett kivonatolását 
olvashatjuk.

Omni 1:26
Mit tanácsolt nekünk Amáleki,  

mit tegyünk, hogy megszabaduljunk?

Omni 1:26. „Ajánljátok fel neki teljes 
lelketeket, felajánlásként”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	tanított	arról,	mit	jelent	felaján-
lani magunkat az Úrnak: „Az igazi, személyes áldozat 
soha nem tett állatot az oltárra. Inkább abból áll, hogy 
hajlandóak vagyunk az oltárra tenni a bennünk lévő 
állatot, és hagyni, hogy elégjen!” (in Conference Report, 
Apr. 1995, 91; vagy Ensign, May 1995, 68).

17. fejezet
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Ugyanebben a témában később azt tanította Maxwell 
elder: „…amikor akaratotokat alárendelitek Istennek, 
akkor az egyetlen olyan dolgot adjátok neki, amelyet 
valóban neki tudtok adni, mert rendelkeztek vele” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 46.).

Mormon szavai. Híd Nefi kis- és  
nagylemezei között.
•	 A nefiták által vezetett feljegyzések között ott voltak 
Nefi kis- és nagylemezei is (lásd 1 Nefi 9:2). A nagyle-
mezek elsősorban a nép 
világi történelmét tartal-
mazták, a kislemezek pedig 
a szent történelmet (lásd 
1 Nefi 9:2–4). Az 1 Nefi és 
Omni közötti rész Nefi kis-
lemezeire volt feljegyezve. 
A Móziás és 4 Nefi közötti 
rész Mormonnak a nagyle-
mezekről vett kivonatolását 
tartalmazza (lásd az 1 Nefi 
9:1–5 szövegmagyarázatát 
a 23. oldalon).

Mormon szavai 1:7. „Az Úr minden dolgot  
tud, ami el fog jönni”
•	 Nefi	csak	30	évvel	azután	készítette	el	a	kislemezeket,	
hogy Lehi csoportja elhagyta Jeruzsálemet (lásd 2 Nefi 
5:28–31). Nem értette, miért kapott parancsot második 
feljegyzésköteg elkészítésére, de hitt abban, hogy ez 
az Úr által „ismert bölcs célból” van (1 Nefi 9:5). Közel 
ezer évvel később Mormon próféta Nefiéhez hasonló 
szavakat visszhangzott, amikor tanúbizonyságot tett 
arról hogy Nefi nagylemezeinek kivonatolásán kívül 
Nefi kislemezeit is beleveszi a feljegyzésbe, „egy bölcs 
célból” (Mormon szavai 1:7).

Joseph Smith Mormon Nefi nagylemezeiről vett kivo-
natolása fordításával kezdte a Mormon könyvét. 116 
oldalnyi kézirattal készült el, amikor Martin Harris arra 
kérte, hogy adja oda neki a kéziratot, hadd mutassa 
meg azt családja tagjainak. Joseph háromszor is meg-
kérdezte Istentől, hogy elviheti-e Martin a kéziratot, míg 
végül engedélyt kapott erre. A kézirat gonosz emberek 
kezébe került (lásd T&Sz 10:8), és ma az elveszett kézi-
ratként, avagy az elveszett 116 oldalként utalunk rá. 

A kézirat elvesztése nyilvánvalóan megmutatja, miért 
parancsolta meg az Úr Nefinek a kislemezek írását, és 
miért kapott sugalmazást Mormon arra, hogy ezeket 
is belevegye a feljegyzésbe. Joseph Smithnek azt 
mondta az Úr, hogy ne fordítsa le újra a már befejezett 
részt, hanem helyettesítse azt Nefi kislemezeinek a 
lefordításával (lásd T&Sz 10:30, 38–45). A lefordított 116 
oldal a Kr. e. 600–130 közötti időszakot ölelte fel, Lehi 
idejétől Benjámin király idejéig. A kislemezek is a Kr. e. 
600–130 közötti időszakról szóltak, Lehitől Benjámin 
királyig. Mindentudó lévén, az Úr a második feljegyzés-
sel, a kislemezekkel ugyanazt az időszakot fedette le, 
amelyről az ellopott 116 oldal szólt. Ez lehetővé tette 
azt is, hogy az Úr betartsa az Énóssal kötött szövetségét, 
mely szerint megőrzi a feljegyzéseket (lásd Énós 1:16).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából megerősítette, hogy a Mormon könyve kisleme-
zekről származó része több információval szolgál annál, 
mint ami a 116 oldalon elveszett:

„A Mormon könyvében legalább hat alkalommal utal 
a »bölcs célból« kifejezés Nefi kislemezeinek elkészí-
tésére, megírására vagy megőrzésére (lásd 1 Nefi 9:5; 
Mormon szavai 1:7; Alma 37:2, 12, 14, 18). Ti és én tud-
juk, hogy ez a bölcs cél – legalábbis a legnyilvánvalóbb 
– a korábban említett 116 oldalnyi kézirat elvesztésének 
pótlása volt.

Szíven üt azonban a felismerés, hogy van ennél böl-
csebb cél is. […] A bölcsebb célra vonatkozó felvetés 
kulcsa a Tan és a szövetségek 10. szakaszának 45. ver-
sében található. Amikor az Úr útmutatást ad Josephnek, 
…azt	mondja:	»Íme,	Nefi	[kis]lemezein	sok	olyan	dolog	
van felvésve, ami jobb bepillantást ad evangéliumomba« 
(kiemelés hozzáadva).

Ez tehát nyilvánvalóan nem csereüzlet volt: te adsz 116 
oldalnyi kéziratot, én pedig adok neked 142 oldalnyi 
nyomtatott szöveget. Nem bizony. Többet kaptunk 
annál, mint amit elveszítettünk. Kezdettől fogva lehetett 
tudni, hogy ez így lesz. Ez valóban egy bölcsebb cél 
érdekében történt. Nem tudjuk pontosan, mit veszítet-
tünk a 116 oldallal, de azt igenis tudjuk, hogy a kisle-
mezeken megkaptuk három nagyszerű tanú [Nefi, Jákób 
és Ésaiás] személyes kijelentéseit, a Mormon könyvének 
nagyszerű tanokat hirdető három hangját, amint bizony-
ságot tesznek arról, hogy Jézus a Krisztus. […]
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Tulajdonképpen szerintem elég nyilvánvalóvá lehet 
tenni azt, hogy a kislemezeknek az volt az egyetlen cél-
juk, hogy teret adjanak e három tanúnak” (“A Standard 
unto My People” [Church Educational System sympo-
sium on the Book of Mormon, Aug. 9, 1994], 9–10; lásd 
LDS .org under gospel library/additional addresses/CES 
addresses).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	tanúbizonyságtot	tett	Isten	elő-
relátásáról, és arról, ahogyan ez megerősíti a hitünket 
Őbenne:

„Isten valósága és létezése tanán kívül kevés tan alapve-
tőbb annál az igazságnál, hogy Isten mindentudó. […]

Isten tökéletes az isteni tulajdonságok tekintetében, és 
ezek egyike a tudás: »Minden dolog ismerete nélkül 
Isten semekkora részét nem tudná megszabadítani 
teremtményeinek; mert kezdettől fogva mindvégig, min-
denek ismerete teszi lehetővé számára azt, hogy ezt az 
értelmet átadja a teremtményeinek, akik ezáltal az örök 
élet részeseivé válnak. Ezen kívül pedig ha az emberek 
elméjében nem lenne ott az, hogy Isten rendelkezik 
minden ismerettel, akkor lehetetlen volna hitet gyako-
rolniuk őbenne« (Lecture 4, paragraph 11). […]

Isten az, aki kezdettől fogva ismeri a véget, tehát azt is 
teljes mértékben tudja, hogy mi van a kettő között” (All 
These Things Shall Give Thee Experience [1979], 6–7).

Mormon szavai 1:10–11. Amáleki 
Benjámin királynak adta a lemezeket
•	 Amáleki	a	kislemezeket	adta	Benjámin	királynak.	A	
nagylemezek egészen Kr. u. 385-ig feljegyzésvezetőtől 
feljegyzésvezetőnek adattak, amikor is Mormonhoz 
kerültek, aki kivonatolta őket. Kivonatolását az aranyle-
mezekre, vagyis Mormon lemezeire írta.

•	 Rálátást	adhat	neked	arra,	hogy	a	Mormon	könyvé-
ben hány oldal jut különböző időszakokra, ha megné-
zed a „Nefita feljegyzésvezetők” című ábrát a függelék 
416. oldalán.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miért	van	szükséged	imára	ahhoz,	hogy	élvezhesd	az	

engesztelés áldásait?

•	 Zarahemla	népének	nyelve	megromlott,	mert	nem	
voltak feljegyzéseik. Hogyan segítenek nekünk a fel-
jegyzések és a nyelv a lelki növekedésben?

•	 Isten	előrelátásának	mely	példáit	láttad	megnyilvá-
nulni életed eseményeiben? (Lásd a Mormon szavai 
1:7 szövegmagyarázatát a 135. oldalon.)

Javasolt feladatok
•	 Röviden	írd	le	valamelyik	olyan	Isten	előtti	„tusako-

dásodat”, amely lelki fejlődéshez vezetett (lásd az 
Énós 1:2 szövegmagyarázatát a 131. oldalon). Időről 
időre lapozd fel ezeket a feljegyzett lelki élményeidet, 
hogy emlékezz rá, miként vezetett téged az Úr.

•	 Tanulmányozd	és	beszéld	meg	egy	barátoddal,	mi-
lyen „szigorú” tanácsokat kaptunk a mai prófétáktól, 
amelyek lelki veszélyre figyelmeztetnek minket (lásd 
az Énós 1:23 és a Mormon szavai 1:17 szövegmagya-
rázatát a 133. oldalon).

•	 A	116	elveszett	oldal	történetét	használva	fel	példa-
ként készülj fel egy rövid tanításra, amely Isten min-
dentudásáról és arról szól, hogy képes véghezvinni 
a céljait.

17. fejezet
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Móziás 1–3

18. fejezet

Bevezetés
A népe között lévő szent próféták segítségével 
Benjámin király „teste teljes erejével és egész lénye 
képességével fáradozva… békét teremtett az országban” 
(Mormon szavai 1:18). Életének vége felé Benjámin 
összehítva népét a templomhoz. Amikor összegyűltek, 
királyként számot adott az uralkodásáról, kinevezte fiát, 
Móziást az utódjának, tanított Krisztus evangéliumáról 
és engeszteléséről, és arra buzdította a nefitákat, hogy 
vegyék magukra Jézus Krisztus nevét. Benjámin király 
beszédének a kézikönyv ezen fejezében tárgyalt része 
megmutatja, milyen eszményeket támogatott: álljunk 
készen mások szolgálatára, legyünk hálásak az isteni 
gondviselésért, és támaszkodjunk a Szabadítóra. Aláza-
tosabbá válhatunk és megerősíthetjük Istenhez fűződő 
szövetséges kapcsolatunkat, ha a Benjámin király által 
tanított tantételek szerint élünk.

Szövegmagyarázat
•	 Tanulságos	lehet,	ha	összehasonlítjuk	a	Mormon	
könyve könyveinek és az általuk lefedett időszakoknak 
a hosszát. Nézd meg az „Oldalak és időszakaszok 
a Mormon könyvében” című ábrát a függelék 419. 
oldalán.

Móziás 1:1–2. Az első személyben fogalmazó 
beszámoló harmadik személyre vált  
Móziás könyvében.
•	 A	Mormon	könyve	első	könyveiben	fellelhető	első	
személyű fogalmazásmód Móziás könyvében harmadik 
személyűre vált. Az 1 Nefi és Omni közötti könyvek 
Nefi kislemezeiről lettek lefordítva, és az eredeti írók 
írásait tartalmazzák, így első személyben foglamaznak. 
A Móziás és 4 Nefi közötti könyvek azonban Mormon 
kivonatolását tartalmazzák Nefi nagylemezeiről. Ezek-
ben a könyvekben Mormon kivonatolja az eredeti írók 
feljegyzéseit.

Móziás 1:3–10. Isten rejtelmei
•	 Az	„Isten	rejtelmei”	kifejezés	a	Mormon	könyve	szó-
használatában (Móziás 1:3) Jézus Krisztus evangéliumá-
nak szabadító tantételeit foglalja magában. Nem azért 
nevezi rejtelmeknek, mert rejtélyesek vagy nehezen 
érthetőek lennének, hanem azért, mert Isten hitünk és 
engedelmességünk alapján nyilatkoztatja ki őket. Céljuk 

az, hogy elvezessék Isten gyermekeit az örök élethez. 
„A rejtelem olyan igazság, amely csakis isteni kinyilat-
koztatás által ismerhető meg – szent titok. […] Napja-
inkban azok a nagyszerű igazságok, amelyek a papság 
visszaállításával, a halottakat illető munkával, valamint 
az egyház újbóli megalapításával vannak kapcsolatban, 
»rejtelmek«, mivel kinyilatkoztatás nélkül nem lehetett 
volna felfedezni ezeket” (Hyrum M. Smith and Janne M. 
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, rev. 
ed. [1972], 141).

Móziás 1:4–7
Benjámin király szerint mi  történt 

volna a nefitákkal, ha nem lettek volna 
szentírásbeli feljegyzéseik?

Móziás 1:4–6. „Az Egyiptomiak nyelve”
•	 Benjámin,	Nefi	(lásd	1 Nefi	1:2),	és	Moróni	(lásd	
Mormon 9:32) is utaltak az egyiptomi nyelvre. A Móziás 
1:4–6-ban Benjámin király világossá teszi, hogy volt 
oka annak, amiért fiainak meg kellett tanulniuk „az 
Egyiptomiak nyelvé[t]”. Szükség volt rá ahhoz, hogy 
tanulmányozni tudják a rézlemezeken és Nefi lemezein 
található parancsolatokat (lásd Móziás 1:6). A nefiták 
Nefi és Moróni ideje között végig rendelkeztek az 
egyiptomi nyelv egyik formájával (lásd az 1 Nefi 1:2 
szövegmagyarázatát a 11–12. oldalon, és a Mormon 
9:32–34 szövegmagyarázatát a 366. oldalon).

Móziás 1:10. Móziás legyen az új király
•	 A	Mormon	könyve	figyelmes	vizsgálata	számos	olyan	
hagyományt és szokást felfed, amely az ősi Izráelből 
ered. Megdöbbentő hasonlóság van aközött, ahogyan 
Móziás, könyvének első fejezeteiben, a nefita trónra lé-
pett, és aközött, ahogyan az Ószövetségben koronázták 
a királyokat (lásd Stephen D. Ricks, “King, Coronation, 
and Covenant in Mosiah 1–6,” in John L. Sorenson 
and Melvin J. Thorne, ed., Rediscovering the Book of 
Mormon [1991], 209).

A Mormon könyvében és az Ószövetségben leírt 
koronázási szertartások közötti figyelemre méltó hason-
lóságok között vannak a következők: (1) az abba vetett 
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hit, hogy a királyokat a menny választja (lásd Móziás 
1:9–10; 6:3, 5; 1 Királyok 2:15; 2 Királyok 15:5); (2) a 
koronázás helye a szentély (lásd Móziás 1:18; 1 Királyok 
1:39–45); (3) szent relikviák, alkotások és egyéb tárgyak 
átadása koronázáskor (lásd Móziás 1:15–16; 2 Királyok 
11:12); (4) felkenés (lásd Móziás 6:3; 1 Királyok 1:33–
34) (lásd Ricks, in Rediscovering the Book of Mormon, 
210, 213–14).

„Ehhez társul az elképezés, mely szerint az új király még 
a régi halála előtt átveszi hivatalát, és a hatalomátadás 
olyan szertartáshoz társul, amelynek során a nép szövet-
séget köt Istennel, illetve megújítja azt” (Ricks, in Redis
covering the Book of Mormon, 216). Erre kicsit később 
került sor, amikor Benjámin király népe kijelentette: 
„hajlandóak vagyunk Istenünkkel szövetségre lépni, 
hogy… az ő akaratát tesszük és… engedelmeskedünk a 
parancsolatainak” (Móziás 5:5).

Móziás 1:11–12. A név, amelyet Benjámin 
király adni akart a népének
•	 Benjámin	király	elsősorban	azért	hívta	össze	népét,	
hogy nevet adjon nekik. Fel akarta őket emelni lelkileg. 
Más szent prófétákkal együtt éveken át prédikált a 
népnek, és előkészítette őket arra, hogy lelkileg készen 
álljanak Krisztus nevének magukra vételére (lásd 
Mormon szavai 1:5–18). Beszédében Benjámin király 
végig kihangsúlyozta, hogyan fogadhatják érdemesen a 
nevet, amit adni kíván nekik. A Móziás 5:8–11-ben aztán 
világosan meghatározza, hogy a név Jézus Krisztusé.

Móziás 2:9
Hogyan használhatnád Benjámin király tanítá-
sait saját személyes hódolatod jobbá tételére?

Móziás 2:17.    Szolgálat
•	 Howard W.	Hunter	elnök	(1907–1995)	azt	tanította,	
hogy minden általunk nyújtott szolgálat középpontjá-
ban igazlelkűségnek kell állnia: „Továbbra is keressetek 
szolgálati lehetőségeket! Ne törődjetek túlságosan a 
ranggal. […] Fontos, hogy értékeljenek minket. De az 

igazlelkűségre kell összpontosítanunk, nem az elisme-
résre; a szolgálatra, nem a rangra. A hűséges látogató-

tanító, aki hónapról 
hónapra csendben elvégzi 
a dolgát, éppen olyan fon-
tos az Úr munkájában, mint 
azok, akik néhányak sze-
mében előkelőbb pozíció-
kat foglalnak el az 
egyházban. A láthatóság 
nem egyenlő az értékkel” 
(“To the Women of the 

Church,” Ensign, Nov. 1992, 96–97).

•	 Robert J.	Whetten	elder	a	Hetvenektől	elmagyarázta,	
hogy az általunk másoknak nyújtott szolgálat megmu-
tathatja, mennyire mély a személyes megtérésünk:

„A megtérés azt jelenti, hogy életünket azok szolgálatára 
és az azokkal való törődésre szenteljük, akiknek szük-
ségük van a segítségünkre, és megosztjuk az ajándéka-
inkat és az áldásainkat. […]

Minden önzetlen, kedves cselekedet és szolgálat növeli 
a lelkiségünket. Isten mások megáldására szeretne hasz-
nálni minket. További lelki fejlődésünk és örök előre 
haladásunk nagyon is be van csomagolva kapcsolata-
inkba – attól függ, ahogyan másokkal bánunk. Valóban 
szeretjük az embereket és áldást jelentünk az életük-
ben? Vajon nem az mutatjae megtérésünk mértékét, 
ahogyan másokkal bánunk? Aki csak azokat a dolgokat 
végzi el az egyházban, amelyek rá vonatkoznak, soha 
nem éri el a tökéletesség célját. Nem másról, mint a 
másoknak nyújtott szolgálatról szól az evangélium és a 
felmagasztosult élet” (lásd Liahóna, 2005. máj. 91.).

•	 Dallin	H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
segített nekünk megérteni, hogy az általunk végzett 
szolgálat mellett az is nagyon fontos, hogy miért 
szolgálunk:

„Véleményem szerint a legutolsó motiváció a legfőbb 
indíték. A szolgálat vonatkozásában a szentírások így 
utalnak rá: »kiváltképen való út« (1 Korinthusbeliek 
12:31). […]

Ha azt akarjuk, hogy szolgálatunk a lehető leghatéko-
nyabb legyen, Isten és a gyermekei iránti szeretettel kell 
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végeznünk azt” (in Conference Report, Oct. 1984, 16; 
vagy Ensign, Nov. 1984, 14).

Móziás 2:21–24, 34. „Adósai vagytok neki”
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából azt tanította, hogy minden na-
punkat az örök életre való törekvéssel kell töltenünk, 
kimutatva ezzel hálánkat azért az adósságért, amit Jézus 
Krisztus fizetett ki helyettünk:

„Hogyan is fizethetjük vissza valaha is az adósságot, 
amivel a Szabadítónak tartozunk? Ő olyan adósságot 
fizetett meg, amivel nem tartozott, hogy megszabadítson 
minket egy olyan adósságtól, amit soha nem tudnánk 
megfizetni. Őmiatta fogunk örökké élni. Végtelen en-
gesztelése miatt bűneink eltöröltethetnek, ami lehetővé 
teszi számunkra Isten legnagyobb ajándékának a meg-
tapasztalását: az örök életet [lásd T&Sz 14:7].

Lehet ára az ilyen ajándéknak? Viszonozhatunk-e valaha 
is ilyen ajándékot? A Mormon könyvebeli próféta, Ben-
jámin király azt tanította, hogy »ha minden köszönetet 
és dicséretet, amit teljes lelketeknek hatalmában áll 
birtokolni, megadnátok… [és] teljes lelketekkel szolgál-
nátok… őt, akkor is csak haszontalan szolgák lennétek« 
[Móziás 2:20–21]” (lásd Liahóna, 2004. máj. 43.).

•	 A	Mennyei	Atyánktól	és	Jézus	Krisztustól	kapott	
dolgok iránti hálánk kimutatásának egyik legjobb módja 
az, ha betartjuk a parancsolatokat. Joseph Fielding 
Smith elnök (1876–1972) azt tanította:

„Rendkívül hálátlanok vagyunk Atyánkkal és Szeretett 
Fiával szemben, ha teljes alázatosságban, »megtört 
szívvel és töredelmes lélekkel« vonakodunk betartani a 
parancsolatokat. Bármely isteni parancsolat megszegése 
rendkívül hálátlan tett, ha figyelembe vesszük mindazt, 
amit Szabadítónk engesztelése tett meg értünk.

Az adósságot soha nem tudjuk megfizetni. Szívünk hálá-
jának túl kellene csordulnia szeretetben és engedelmes-
ségben az ő nagy és gyengéd irgalmasságáért. Mivel ezt 
tette értünk, soha nem szabadna hátat fordítanunk neki. 
Áron vett meg minket, nagy szenvedése és vérének 
ontása árán, amikor a kereszten feláldozta magát.

Most arra kér, hogy tartsuk be a parancsolatait. Azt 
mondja, ezek nem gyötrelmesek, mégis oly sokan 
vannak köztünk, akik nem hajlandók megtenni ezt.  

Ez alatt a föld népeit értem, általánosságban. Nem va-
gyunk hajlandók megtenni ezt. Ez bizony hálátlanság. 
Hálátlanok vagyunk.

Ezen egyház minden olyan tagja, aki megszegi a Sabbat 
napját, aki nem őszinte a tized fizetésében, aki nem 
hajlandó betartani a Bölcsesség szavát, aki szándékosan 
megszegi az Úr bármely más parancsolatát, hálátlan 
Isten Fiával szemben, és ha hálátlan Isten Fiával szem-
ben, akkor az Atyával szemben is hálátlan, aki elküldte 
őt” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 1:131–32).

Móziás 2:25. Testetek „ahhoz tartozik, 
aki megteremtett benneteket”
•	 Móziás	2:25	az	Úr	válasza	azoknak,	akik	azt	állítják,	
hogy „ez az én testem, és azt csinálok vele, amit aka-
rok”. Benjámin király kijelentése, mely szerint a testünk 
Istenhez tartozik, megfelel Pál tanításainak, aki azt írta: 
„Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent 
a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi” 
(1 Korinthusbeliek 6:20).

Móziás 2:34–41. Szándékos lázadás Isten ellen
•	 Ha	valaki	tudja,	mi	helyes,	és	nem	teszi	meg	azt,	
akkor nem csak az adott törvényt szegi meg, hanem 
Istennel is szembe helyezkedik, ami már önmagában is 
komoly vétek. Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) 
a következő egyszerű példával szemléltette az ilyen 
lázadást: „Emlékszem, amikor az egyik püspök mesélt 
egy asszonyról, aki azért jött, hogy ajánlást kapjon. 
Amikor megkérdezte tőle, hogy betartja-e a Bölcsesség 
szavát, azt felelte, hogy időnként iszik egy csésze kávét. 
Azt mondta: »Nos, püspök, ugye nem hagyod, hogy 
emiatt ne mehessek a templomba.« Mire ő így válaszolt: 
»Nőtestvérem, bizonyára te nem hagyod majd azt, hogy 
egy csésze kávé teközéd és az Úr háza közé álljon«” (in 
Conference Report, Apr. 1990, 67; vagy Ensign, May 
1990, 51).

Móziás 3:5, 17–18. Mit jelent a Mindenható  
Úr kifejezés?
•	 A	Mormon	könyvében	feljegyzett	próféták	közül	
csak Benjámin király használja a mindenható kifejezést, 
melyet Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a következőképpen határozott 
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meg: „Krisztus a Mindenható Úr (Móziás 3:5, 17–18, 21; 
5:2, 15; Jelenések 19:6), ami azt jelenti, hogy mindenek 
Uraként minden hatalommal rendelkezik” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 452).

Móziás 3:7. Oly nagy volt gyötrelme
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából „az engesztelés rettenetes szám-
tanaként” utalt a Jézus Krisztus által megtapasztalt 
szenvedésre:

„Képzeljétek el, amint Jehova, e világ és más világok 
Teremtője »megdöbben«! Az elméjében tudta Jézus, mit 
kell tennie, de tapasztalatból még nem ismerte. Sze-
mélyesen soha nem tapasztalta ezelőtt az engesztelés 
mérhetetlen és sokat kívánó folyamatát. Amikor tehát 
teljes mértékben elérte a gyötrelem, az sokkal, de sok-
kal rosszabb volt annál, amit akár az Ő különleges értel-
mével valaha is elképzelhetett. Nem csoda, hogy angyal 
jelent meg a megerősítésére! (Lásd Lukács 22:43.)

A múlt, a jelen és a jövő 
minden halandó bűnének 
összes súlya reánehezedett 
erre a tökéletes, bűntelen 
és érzékeny Lélekre! Az en-
gesztelés rettenetes számta-
nának valamiféleképpen 
minden gyengeségünk és 
betegségünk is részét ké-
pezte. (Lásd Alma 7:11–12; 
Ésaiás 53:3–5; Máté 8:17.) 
A gyötrődő Jézus az Atyát 
kérlelte, hogy múljék el 

tőle ez az óra és ez a pohár, méghozzá ezen idevágó 
idézettel: »És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges 
néked. Vidd el tőlem ezt a poharat« (Márk 14:35–36).

Vajon Jehovaként nem Jézus mondta-e Ábrahámnak: 
»Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?« (1 Mózes 18:14). 
Vajon nem az Ő angyala mondta azt a meghökkent Má-
riának: »Mert az Istennél semmi sem lehetetlen«? (Lukács 
1:37; lásd még Máté 19:28; Márk 10:27; Lukács 18:27).

Jézus kérése nem színpadiaskodás volt!

Ebben a kivételesen nehéz pillanatban vajon előfordul-
hat, hogy azt remélte, akad a szövevényben egy kos, 
amely megmenekíti ettől? Nem tudom. Szenvedése – 
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amely végtelenszeresen volt szörnyű – idézte elő később 
a kereszten azt a lélekből jövő kiáltást, amely az elha-
gyatottság kiáltása volt. (Lásd Máté 27:46.)

Jézus mégis megmaradt fenségesen alázatosnak, akár-
csak a Gecsemánéban: »Mindazonáltal ne úgy legyen 
a mint én akarom, hanem a mint te« (Máté 26:39)” (in 
Conference Report, Apr. 1985, 92; vagy Ensign, May 
1985, 72–73).

•	 Valaki	azt	írta,	hogy	a	Szabadító	a	bukás	következ-
ményének teljes súlyától szenvedett: „Jézus tudta, hogy 
elérkezett legmélyebbre ereszkedésének rettenetes 
órája, hogy ami e perc és utolsó leheletének ama nagy 
kiáltása között történik, az semmit nem hagy már 
számára a földön, csakis a fizikai fájdalom gyötrelmét és 
az elme kínjának hevességét. Reszkető testére méretett 
mindazon szenvedés, amelyet emberi szervezet elvisel-
het; lelkére rakódott minden elképzelhető kegyetlen 
nyomorúság és megsemmisítő sértés nehéz terhe; 
és a test gyötrelmében, a lélek kínjában még isteni 
lelkének magasztos és ragyogó békessége is kihúnyt 
egy rövid, ám borzalmas pillanatra. A legsajgóbb szúrás 
fájdalmával, a legmegsemmisítőbb brutális szégyené-
vel, a hitehagyó és elbukott emberi lét bűnének és 
rejtelmének terhével kellett szembenéznie, mindezek 
legfelfoghatatlanabb tömegében” (F. W. Farrar, The Life 
of Christ [London: Cassell and Co., 1874], pages 622–23; 
quoted in Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, Book 
4 [1981], 126).

Móziás 3:17. „Nem adatik más név”
•	 Az	Első	Elnökség	és	a	Tizenkét	Apostol	Kvóruma	
megerősítette, hogy a szabadulás Jézus Krisztus által jő: 
„Elrendelt apostolaiként bizonyságunkat tesszük, hogy 
Jézus az Élő Krisztus, Isten halhatatlan Fia. Ő a nagy 
Immánuel Király, aki ma az Ő Atyjának jobbján áll. 
Ő a világ világossága, élete és reménysége. Az Ő útja 
az az ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, 
az elkövetkezendőben pedig örök élethez vezet” (Az 
Élő Krisztus: Az apostolok bizonysága. Liahóna, 2008. 
márc. 43–44.).

Móziás 3:19.    A természetes ember
•	 A	természetes vagy természet szerinti kifejezés köz-
napi használata énünk egy öröklött részére utal, olyan 
valamire, amivel együtt születtünk. A szentírásokban 
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azonban a természetes azt jelenti: bukott vagy bűnös. 
Bár ártatlannak születünk (lásd T&Sz 93:38), Ádám bu-
kása által minden ember bukott világra, a lelki halál ál-
lapotába jön el (lásd Alma 42:9), és külön van választva 
Isten jelenlététől. Mivel ismerjük a jót és a gonoszt (lásd 
Mózes 4:11; 5:11) és ebben a tökéletlen állapotunkban 
élünk, mindenki követ el bűnt (lásd Rómabeliek 3:23; 
1 János 1:8, 10) és ennek következtében megtapasztalja 
saját „bukását” (lásd Mózes 6:49, 55). Más szóval, 
Isten törvényének megszegése által lesz valakiből 
„természetes ember” (lásd Alma 42:10, 12; T&Sz 20:20). 
A természetes ember ezért ellensége Istennek (lásd 
Móziás 3:19   ), mígnem Isten parancsolatai szerint 
élve érdemessé válik az engesztelés megtisztító hatására 
(lásd Móziás 3:11–12, 19   ).

•	 Benjámin	király	azt	tanította,	hogy	a	természetes	
ember levetkőzéséhez engednünk kell a Szentlélek 
késztetéseinek (lásd Móziás 3:19   ). Neal A. Maxwell 
elder egy konferenciai beszédben beszélt róla, 
hogyan vihetjük véghez ezt a feladatot: „A személyes 
igazlelkűség, hódolat, ima és szentírás-tanulmányozás 
elengedhetetlen ahhoz, hogy levetkőzzük »a természetes 
embert« (Móziás 3:19)” (Liahóna, 2001. jan. 44.).

Maxwell elder egy korábbi beszédében másik eszközt 
javasolt a természetes ember levetkőzéséhez, és óva 
intett a következőkre: „A természetes ember levetkőzé-
sének kézitusájában különösen szükség van a reményre 
(lásd Móziás 3:19). Ha feladjuk a reményt Istenben és 
saját magunkban, azzal egyidőben alávetjük magunkat 
a természetes embernek” (in Conference Report, Oct. 
1994, 46; vagy Ensign, Nov. 1994, 36).

Móziás 3:19.    Szentté válni
•	 Amikor	arról	beszélt,	mit	jelent	szentnek	lenni,	Quen-
tin L. Cook elder a Tizenkét Apostol Kvórumából idézte 
ezt a meghatározást, majd példát hozott olyan dolgokra, 
amelyektől el kell szakadnunk:

„Görögül a szent szó annyit jelent, hogy »elválasztott, 
elkülönített, szentséges« [in Daniel H. Ludlow, ed., 
Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. (1992), 3:1249]. 
Ha napjainkban akarunk szentek lenni, akkor el kell 
különíteni magunkat a világban uralkodó gonosz csele-
kedetektől és romboló tevékenységektől.

Az erőszak és az erkölcstelenség képeivel bombáznak 
minket. Egyre inkább megengedett lesz a nem megfe-
lelő zene és a pornográfia. Zabolátlanul fogyasztják a 
kábítószert és az alkoholt. Sokkal kevesebb hangsúly 
jut a becsületességre és a jellemre. Követelik az egyéni 
jogokat, de a feladatokat, felelősségeket és kötelessége-
ket elhanyagolják. Eldurvult a nyelvezetünk és sokkal 
inkább előtérbe kerül az, ami alantas és közönséges. A 
gonosz könyörtelenül arra törekszik, hogy aláássa a bol-
dogság tervét. Ha elkülönítjük magunkat ettől a világias 
viselkedéstől, velünk lesz a Szentlélek az életünkben és 
megtapasztaljuk, hogy milyen örömmel jár méltó utolsó 
napi szentnek lenni” (Liahóna, 2003. nov. 95–96.).

Móziás 3:19.    „Mint egy gyermek”
•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	azt	
tanította, hogy ha olyanná válunk, „mint egy gyermek” 
(Móziás 3:19), az lelki biztonsághoz vezet:

„Benjámin király világossá teszi, hogyan… változhat 
meg természetünk Jézus Krisztus engesztelése által. 
Kizárólag így építhetünk a biztos alapra, és állhatunk 
erősen az igazlelkűségben a kísértés viharai közepette.

Benjámin király ezt a változást egy olyan gyönyörű 
hasonlattal írja le, melyet az Úr maga és a próféták év-
ezredeken keresztül használtak. Ez pedig a következő: 
Olyanná tudunk, és kell is válnunk, mint egy gyermek – 
egy kisgyermek.

Néhány ember számára ezt nem lesz könnyű megérteni 
vagy elfogadni. Legtöbbünk erős akar lenni. Meglehet, 
úgy látjuk, hogy gyermeknek lenni azt jelenti, hogy 
gyengék vagyunk. […]

Benjámin király azonban, 
aki ugyanolyan jól megér-
tette, mit jelent erős és bá-
tor embernek lenni, mint 
bármely más halandó em-
ber, elmagyarázza, hogy a 
gyermekhez való hasonló-
ság nem jelent gyerekes 
viselkedést. Azt jelenti, 
hogy olyanok vagyunk, 
mint a Szabadító, aki Atyjá-

hoz erőért imádkozott, hogy képes legyen az Ő akaratát 
követni, majd meg is tette azt. Ahhoz, hogy olyanok 

Móziás 1–3
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legyünk, akár a gyermek, és szert tegyünk arra az erőre, 
ami a biztonságunkhoz kell a veszély idején, természe-
tünknek meg kell változnia. […]

Biztos sziklán vagyunk, amely pedig maga a Szabadító, 
amikor a belé vetett hit által meghajlunk előtte, és elég 
sokáig és elég hűségesen engedelmeskedünk a Szent-
lélek útmutatásának ahhoz, hogy az engesztelés ereje 
megváltoztassa a szívünket. Amikor ezt megtapasztalva 
olyanná válunk, akár a gyermek, mert annyira tudunk 
szeretni és engedelmeskedni, akkor biztos alapon állunk.

Benjámin királytól megtanulhatjuk, mit tehetünk, ami 
elvisz minket erre a biztos helyre. Ne feledjük azonban: 
amiket teszünk, azok csupán eszközök, nem pedig a 
végcél annak elérésére, amire törekszünk. Amit teszünk, 
az lehetővé teszi, hogy Jézus Krisztus engesztelése azzá 
változtasson minket, akivé válnunk kell. Jézus Krisztusba 
vetett hitünk bűnbánatra késztet, és parancsolatainak be-
tartására. A Szentlélek késztetéseit követve engedelmes-
kedünk és ellenállunk a kísértésnek. Idővel megváltozik 
a természetünk. Olyanokká válunk, mint a kisgyermek, 
aki engedelmeskedik Istennek és szeretetteljesebb. Ez 
a változás, amennyiben mindent megteszünk, hogy 
maradandó legyen, feljogosít majd minket arra, hogy 
élvezhessük a Szentlelken keresztül érkező ajándékokat. 
Akkor pedig biztonságban leszünk az egyetlen biztos 
sziklán” (lásd Liahóna, 2006. máj. 15–16.).

Móziás 3:19 
A kisgyermekek mely  jellemvonásaival 

kell rendelkeznünk? Hogy teszünk 
szert ezekre a tulajdonságokra?

Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	tekintetben	segített	neked	közelebb	kerülni	

Istenhez mások szolgálata?

•	 Hogyan	teszi	lehetővé	számodra	az	engesztelés	a	ter-
mészetes ember legyőzését? Miért van az, hogy csakis 
Krisztus engesztelése által válhatsz szentté? (Lásd 
Móziás 3:19   .)

•	 A	Móziás	1:5–6	elmagyarázza,	hogy	a	nefiták	azért	
nem süllyedtek hitetlenségbe, mert szemük előtt 
voltak a szentírások. Miért fontos számodra az, 
hogy mindennapos szokásoddá tedd a szentírások 
tanulmányozását?

Javasolt feladatok
•	 Benjámin	király	elmagyarázta,	hogy	ha	már	megta-

nították nekünk Isten szavát, nem találtatunk „többé 
ártatlannak”	a	szemében	(Móziás	3:22).	Írd	le,	mit	
mondanál a következő érvekre: Ha Isten szavát hallva 
fokozódik a felelősségre vonhatóságunk, akkor miért 
jó nekünk az, ha tanulmányozzuk az evangéliumot 
és több mindent megtudunk? (Lásd T&Sz 130:18–19; 
131:6.) Keress és sorolj fel legalább három olyan 
szentírást, amely felvázolja az evangélium tanulmá-
nyozásának áldásait!

•	 A	Móziás	3	alapján	készíts	vázlatot,	amely	bemutatja	
és elmagyarázza a Szabadító küldetését a halandó-
ságban és a halandóság utáni életben.

18. fejezet
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Móziás 4 – 8

19. fejezet

Bevezetés
A Benjámin királyt hallgató nefiták felismerték, hogy 
szükségük van az engesztelés megváltó hatalmára. 
Ennek eredményeképp megbocsátásért imádkoztak, 
megnyugodott a lelkiismeretük és magukra vették 
Jézus Krisztus nevét. Ezekhez a nefitákhoz hasonlóan 
mi is megtapasztalhatjuk a szívbéli változást, és 
élhetünk oly módon, hogy mindig örvendezzünk, és 
telve legyünk Isten szeretetével, és mindig megtart-
suk bűneink bocsánatát. Benjámin király beszéde 
elmondja nekünk, hogyan növekedjünk hit, bűnbánat, 
valamint szövetségek megkötése és betartása által 
„azon személy dicsőségének ismeretében, aki megte-
remtett [minket]” (Móziás 4:12).

Szövegmagyarázat
Móziás 4:1–2, 5, 11. „Kevesebbek a föld poránál”
•	 Benjámin	király	népe	úgy	tekintett	magára,	„mint	
akik kevesebbek a föld poránál”. Ez a kifejezés annak 
tényére világít rá, hogy a föld pora engedelmeskedik 
Isten parancsainak (lásd Hélamán 12:7–8), azonban 
Isten gyermekei nem mindig engedelmeskedtek pa-
rancsainak. Felismerték, hogy teljes mértékben Istentől 
függnek, hogy az embernek mindenért Istenre kell 
hagyatkoznia: életéért és lehelletéért, ételéért és az 
étel megtermelésének képességéért, egészségéért és 
erejéért, szabadulásáért és örök életéért. Isten és az en-
gesztelés nélkül nagyon is valóságos értelemben semmi 
az ember. Az alázatosság abból ered, hogy felismerjük 
az Úrtól való függésünket. Nagyságunk kulcsát annak 
észben tartása jelenti, hogy Krisztus és engesztelése 
nélkül semmik vagyunk. Jákób tanítása szerint, ha nem 
lenne engesztelés, akkor soha többé nem élnénk újra, 
és az ördög angyalaivá válnánk (lásd 2 Nefi 9:7–9).

Móziás 4:2–3. Krisztus engesztelő 
vérének alkalmazása
•	 Benjámin	király	népe	felismerte,	hogy	sajátjukat	
meghaladó erőre van szükségük bűnös állapotuk 
legyőzéséhez. Irgalomért imádkoztak, és kérték, hogy 
Mennyei Atyjuk „élj[en] Krisztus engesztelő vérével” 
(Móziás 4:2), hogy bocsánatot nyerhessenek a bűneikre. 
Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke megtanította, hogyan gyógyíthat ki minket az 
engesztelés a hibáinkból:

„Mindannyian követünk el hibákat. Időnként oly módon 
ártunk magunknak és sebesítünk meg másokat, hogy 
azt egyedül nem tudjuk helyrehozni. Eltörünk olyan 
dolgokat, amiket egyedül nem tudunk megragasztani. 
Természetünkből adódóan bűntudatot, megalázottságot 
és szenvedést érzünk tehát, amit egyedül nem tudunk 
gyógyítani. Ekkor siet segítségünkre az engesztelés 
gyógyító hatalma. […]

Ha Krisztus nem vitte volna véghez az engesztelését, 
akkor összeadódnának a hibákért kapott büntetések. Az 
élet reménytelen lenne. Ám Ő kész volt áldozatot hozni 
azért, hogy meg lehessen váltani minket. […]

Még meg is tarthatjuk bűneink bocsánatát [lásd Móziás 
4:12]! Az alámerítéssel történő keresztelés bűneink 
bocsánatára való. Ez a szövetség minden héten megújít-
ható az úrvacsoravétel által [lásd T&Sz 27:2].

Az engesztelés gyakorlati, személyes, mindennapi ér-
tékkel bír – alkalmazzátok az életetekben! Már az is mű-
ködésbe hozhatja, ha egyszerűen elmondunk egy imát. 
Ezt követően sem lesztek mentesek a gondoktól és a 
hibáktól, de bűnbánat által eltörölhetitek a bűntudatot, 
és béke lehet bennetek” (lásd Liahóna, 2001. júl. 27.).

Móziás 4:3. „Béke volt a lelkiismeretükben”
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból bizonyságot tett róla, hogy a lelkiismeret békéje 
őszinte bűnbánatból és igazlelkű életből ered:

„Isten azt szeretné, ha minden egyes gyermeke 
élvezhetné a nyugodt lelkiismeret mindent felülmúló 
áldását [lásd Móziás 4:2–3]. A békés lelkiismeret 
mentességet nyújt a gyötrelemtől, a bánattól, a bűn-
tudattól, a szégyentől és az önvádtól. Alapot nyújt a 
boldogsághoz. […]

Azáltal nyerhetjük vissza nyugodt lelkiismeretünket, 
hogy megbánjuk vétkeinket, melyek benső háborgásun-
kat okozzák. […]

A vétek vagy bűn általi törvényszegésből fakadó meg-
bántott lelkismeret lelki és szívbéli gyötrelmet okoz. 
Mivel Örökkévaló Atyánk tudta, hogy Egyszülöttjén, Jé-
zus Krisztuson kívül minden lélekgyermeke akarva vagy 
akaratlanul meg fogja szegni törvényeit, módot adott 
az ilyen tettek következményeinek helyrehozatalára. 
Akár nagy, akár kicsi legyen is a bűnünk, a megoldás 
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teszi természetünk tökéletesítését [lásd Moróni 10:32]. 
Mindannyian követtünk el bűnöket, és bűnbánatot kell 
tartanunk ahhoz, hogy teljes mértékben megfizessük a 
tartozás ránk eső részét. Ha őszinte bűnbánatot tartunk, 
a Szabadító nagyszerű engesztelése megfizeti a tartozás 
fennmaradó részét [lásd 2 Nefi 25:23]” (lásd Liahóna, 
2002. jan. 19.).

Móziás 4:12. „Megtartjátok bűneitek bocsánatát”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából azt tanácsolta nekünk, hogy bűneink 
bocsánatának megtartása végett gyakran és rendszere-
sen tartsunk bűnbánatot: „Benjámin király nagy hang-
súlyt fektetett bűneink bocsánatának megtartására (lásd 
Móziás 4:26). Az egyházban nem nagyon elmélkedünk 
erről a felvetésről. Többet kellene gondolnunk rá. A 
megtartás nyilvánvalóan attól függ, mennyire rendszeres 
a bűnbánatunk. Az egyházban joggal aggódunk új tag-
jaink megtartása miatt, azonban a bocsánat megtartása 
miatt méginkább aggódnunk kellene” (“King Benjamin’s 
Sermon: A Manual for Discipleship,” in John W. Welch 
and Stephen D. Ricks, eds., King Benjamin’s Speech: 
“That Ye May Learn Wisdom” [1998], 16).

Móziás 4:14–15. Igazlelkű gyermekek felnevelése
•	 Benjámin király tanított a család fontosságáról és ar-
ról, hogy igazlelkű szülőkre van szükség. A mai prófé-
ták is bizonyságot tesznek 
arról, hogy az Úr megpa-
rancsolja hű tanítványainak, 
hogy gyermekeiket igazlel-
kűségben neveljék és evan-
géliumi tantételekre 
tanítsák: „A szülők szent 
kötelessége, hogy gyerme-
keiket szeretetben és igaz-
ságban neveljék, 
gondoskodjanak fizikai és 
lelki szükségleteikről, arra 
tanítsák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást, [és] 
betartsák Isten parancsolatait” (A család: Kiáltvány a 
világhoz. Liahóna, 2010. nov. 129.).

•	 A	szülők	gyermekeik	tanításáért	viselt	felelősségének	
mai tanújaként Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából megnevezett jó néhány olyan szentírást, 

mindig ugyanaz: teljes bűnbánat a Jézus Krisztusba és 
engesztelésébe vetett hit által, parancsolatai iránti enge-
delmességgel” (lásd Liahóna, 2004. nov. 15–16.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök	a	megbocsátás	elnyeréséig	
tartó kitartásra biztatta azokat, akik bűnbánat által a 
lelkiismeret békéjére törekednek:

„Az evangélium arra tanít minket, hogy bűnbánat által 
kaphatunk megnyugvást a gyötrelemtől és a bűntudat-
tól. Azon kevesek kivételével, akik a teljesség ismerete 
után a kárhozat felé fordultak, nincs olyan szokás, 
szenvedély, bűn vagy vétek, amelyre ne vonatkozna a 
teljes megbocsátás ígérete. […]

A megbocsátás e nagyszerű reggele talán nem köszönt 
be rögtön. Ha elsőre kudarcot vallotok, ne adjátok fel! 
A bűnbánat legnehezebb része az, hogy megbocsássa-
tok magatoknak. Az elkeseredés részét képezi ennek a 
próbának. Ne adjátok fel! El fog jönni az a fényes reggel.

Akkor újra életetekbe jő »az Istennek békessége, mely 
minden értelmet felül halad« [Filippibeliek 4:7]. Akkor 
Őhozzá hasonlóan ti sem fogtok többé emlékezni a 
bűneitekre. Honnan fogjátok ezt tudni? Tudni fogjátok! 
[lásd Móziás 4:1–3]” (in Conference Report, Oct. 1995, 
22, 24; vagy Ensign, Nov. 1995, 19–20).

Móziás 4:4–8. Az engesztelés megismerése
•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnök-
ségből bizonyságot tett róla, hogy minden utolsó napi 
szentnek tanulmányoznia kell az engesztelést és el kell 
fogadnia azt:

„Szeretett testvéreim és barátaim! Ma reggel azért járu-
lok alázatosan ide, ehhez a pulpitushoz, mert a világ 
történelmének legnagyszerűbb eseményéről szeretnék 
beszélni, amely nem más, mint Urunk és Szabadítónk, 
Jézus Krisztus semmihez nem fogható engesztelése. Ez 
volt a valaha is megtörtént legpáratlanabb tett, s ezzel 
együtt ezt a legnehezebb megérteni.

Az ok, amiért mindent meg szeretnék tanulni az engesz-
telésről, amit csak lehet, részben önző: szabadulásunk 
attól függ, mennyire hiszünk az engesztelésben és 
mennyire fogadjuk el azt [lásd Móziás 4:6–7]. Ilyentén 
való elfogadásához folyamatosan törekednünk kell 
annak teljesebb megértésére. Az engesztelés előbbre 
visz a tanulás halandó iskolájában azzal, hogy lehetővé 

19. fejezet
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amely segít a szülőknek szerepkörük megértésében: 
„A szentírások arra vezérlik a szülőket, hogy a Jézus 
Krisztusba vetett hitet, a bűnbánatot, a keresztelést és 
a Szentlélek ajándékát tanítsák [lásd Moróni 8:10]. A 
szülők tanítsák a szabadulás tervét [lásd Mózes 6:58–62] 
és az Isten parancsolatai szerinti élet fontosságát [lásd 3 
Mózes 10:11; 5 Mózes 6:7; Móziás 4:14]. Máskülönben 
gyermekeik Isten megváltó és szabadító törvénye 
ismeretének hiányában szenvedni fognak [lásd 2 Nefi 
2:26]. A szülők példájukkal azt is mutassák meg, hogyan 
ajánlják fel életüket – idejüket, képességeiket, tizedüket 
és javaikat [lásd Móziás 4:21–26; 18:27; Alma 1:27] az 
egyház és Isten királyságának megalapítására a földön 
[lásd JSF, Máté 6:38]. Ha így élnek, az szó szerint meg 
fogja áldani utódaikat” (lásd Liahóna, 2002. jan. 82.).

Móziás 4:16–25. Adni a szegényeknek
•	 Benjámin	király	emlékeztetett	minket,	hogy	mind-
annyian koldusok vagyunk Isten előtt, és irgalmasaknak 
kell lennünk másokkal szemben, ha mi is irgalmat 
várunk. Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) is azt 
tanácsolta nekünk, hogy tekintsünk könyörületességgel 
másokra:

„Legyünk irgalmasabbak! 
Vessük ki életünkből a 
fennhéjázást, az önhittséget 
és az önzést! Legyünk irgal-
masabbak, gyengédebbek, 
töltsön el minket a béketű-
rés és a türelem, és legyünk 
nagyobb tisztelettel egymás 
iránt! Ezt téve példánk arra 
késztet majd másokat, hogy 
legyenek irgalmasabbak, és 

méginkább jogot formálhatunk majd Isten irgalmára, aki 
szereteténél fogva nagylelkű lesz velünk.

»Mert íme, nem vagyunk-e mindannyian koldusok?« 
[Móziás 4:19]

– tette fel a kérdést Benjámin király. Ehhez hozzáfűzöm, 
hogy a Mester hatalma és szava is biztos. Be fogja 
tartani azoknak tett ígéretét, akik könyörületesek. »Bol-
dogok [áldottak] az irgalmasok: mert ők irgalmassátok 
nyernek« (Máté 5:7).

Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk számára 
el fog jönni az idő, amikor betegség, gyengeség, sze-
génység vagy elnyomás, illetve ember vagy természet 
által ránk mért csapás miatt irgalomra áhítozunk. És ha 
életünk során irgalmat adtunk másoknak, akkor mi ma-
gunk is meg fogjuk kapni azt” (in Conference Report, 
Apr. 1990, 89; vagy Ensign, May 1990, 70).

Móziás 4:27. „Nem szükséges, hogy egy ember 
gyorsabban fusson, mint ahogy azt ereje engedi”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	rámutatott,	hogy	korlátozott	
az időnk és az energiánk, ezért a legfontosabbra kell 
összpontosítanunk:

„Ha gyorsabban futunk annál, amire képesek vagyunk, 
elveszítjük a hatékonyságunkat és el is fáradunk. […]

Irodám falán kint van Anne Morrow Lindbergh egyik 
bölcs és hasznos emlékezetője az élet egyik valós 
tényére. Az áll rajta: »Nem fér bele életembe mindazon 
emberek igényeinek teljesítése, akik megdobbantják 
a szívem.« Ez mindannyiunk számára jó tanács, nem a 
kötelességek elhanyagolásának mentségeként, hanem 
hogy bölcsek legyünk abban, ahogy az iramot diktáljuk, 
és hogy megfelelő minőségre van szükség a kapcsolata-
inkban” (Deposition of a Disciple [1976], 58).

Móziás 4:30 
Mire kell ügyelnünk és mit kell  tennünk 

azért, hogy ne vesszünk el?

Móziás 5:2. „Hatalmas változást vitt  
véghez bennünk”
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
elmagyarázta a folyamatot, amiként megtapasztalhatjuk 
a szívbéli változást: „Mihelyst tanúságot nyerünk a 
Szentlélektől, bizonyságunk megerősödik a tanulás, az 
ima és az evangélium szerinti élet által. Növekvő bi-
zonyságunk erősíti hitünket Jézus Krisztusban és a bol-
dogságunkra alkotott tervében. Késztetést érzünk arra, 
hogy bűnbánatot tartsunk és betartsuk a parancsolatokat, 
ami – a szív hatalmas változásával – a megtérésünkhöz 
vezet. Megtérésünk pedig isteni megbocsátást, gyó-
gyulást és örömöt eredményez, illetve a vágyat, hogy 
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másokkal is megosszuk bizonyságunkat” (Liahóna, 
2003. nov. 30.).

Móziás 5:7–8. Krisztus gyermekeivé válni
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	elmagya-
rázta, miként tarthatjuk Jézus Krisztust atyánknak:

„Nem követünk el hibát, ha Atyánkként beszélünk Jézus 
Krisztusról, mert lelkileg ő nemzett minket. Nem kérdé-
ses, hogy ő egyesíti a lelket és a testet, amikor minden 
élő számára lehetővé teszi a feltámadást. Nem követünk 
el hibát, ha Istenünkként, Atyánkként, de Isten Fiaként 
is beszélünk Szabadítónkról, mert ő minden felhatalma-
zást megkapott. Jézus kijelentette, hogy az Atya minden 
felhatalmazást reá ruházott, tehát számunkra Atya lett. 
Ezen felül pedig a feltámadásban lelkileg ő nemzett 
minket. […]

Az ő fiai és leányai vagyunk. Atya számunkra, mert a 
lélek és a test egyesítésével nemzett és mentett meg 
minket a haláltól. Vajon nem atya-e az, aki életet ad?” 
(“The Fatherhood of Christ” [unpublished address to 
seminary and institute of religion personnel, Brigham 
Young University, July 17, 1962], 5–6).

Lásd a Móziás 15:1–7 szövegmagyarázatát (154. oldal).

Móziás 5:8–10. Nevének magunkra vétele
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
elmélyítette azt, amit Jézus Krisztus nevének magunkra 
vételéről tudunk:

„Látjuk, hogy amikor nevében megkeresztelkedünk, 
amikor egyházához tartozunk és kifejezésre juttatjuk 
belé vetett hitünket, és amikor királyságának munkáját 
végezzük, akkor magunkra vesszük Krisztus nevét.

Más jelentései is vannak azonban ennek, olyan mé-
lyebb értelmű jelentések, amelyeket az egyház érettebb 
tagj ainak meg kell érteniük és át kell gondolniuk, 
amikor az úrvacsorából vesznek.

Fontos, hogy amikor az úrvacsorából veszünk, nem ar-
ról teszünk tanúbizonyságot, hogy magunkra vesszük 
Jézus Krisztus nevét. Arról teszünk tanúbizonyságot, 
hogy készek vagyunk ennek megtételére. (Lásd T&Sz 
20:77.) Annak ténye, hogy csak a hajlandóságunkról 
teszünk tanúbizonyságot, azt sugallja, hogy valaminek 

még meg kell történnie, mielőtt a leglényegibb ér-
telmezésben valóban magunkra vennénk ezt a szent 
nevet. […]

Azt, hogy készen állunk magunkra venni Jézus Krisztus 
nevét, érthetjük úgy, hogy készen állunk magunkra 
venni Jézus Krisztus felhatalmazását. E jelentés értel-
mében az úrvacsoravétellel tanúbizonyságot teszünk 
arról, hogy hajlandóak vagyunk a templom szent 
szertartásaiban való részvételre, és a Szabadító neve és 
felhatalmazása által rendelkezésre álló legmagasabb 
áldások elnyerésére, amikor Ő úgy dönt, hogy reánk 
ruházza ezeket.

A hajlandóságunk, hogy Jézus Krisztus nevét magunkra 
vesszük, megerősíti azon elkötelezettségünket, hogy 
megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy azok közé 
számláltassunk, akiket Ő az utolsó napon kiválaszt arra, 
hogy a jobbján álljanak, és az Ő nevén szólíttassanak. E 
szent értelemben, a tanúbizonyságunk arról, hogy haj-
landók vagyunk Jézus Krisztus nevét magunkra venni, 
képezi azon nyilatkozatunkat, hogy jelöljük magunkat 
a celesztiális királyságban való felmagasztosulásra. A 
felmagasztosulás az örök élet, »Isten minden ajándéka 
közül a legnagyobb« (T&Sz 14:7)” (in Conference 
Report, Apr. 1985, 102–3, 105; vagy Ensign, May 1985, 
80–81, 83).

Móziás 5:12. „Ismerjétek a hangot”
•	 Az	Úr	hangja	felismerésének	és	követésének	
megtanulása elengedhetetlen a lelki fejlődésünkhöz. 
M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt tanította, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy ebben az 
életben meghalljuk és ismerjük a hangját: „Amikor véget 
ér a szolgálatom, az Úr szemében egyik általam elmon-
dott beszéd sem lesz igazán fontos. Az viszont fontos 
lesz neki, hogy meghallottam a hangját és késztetései 
szerint cselekedtem” (“Respond to the Prompting of the 
Spirit” [an evening with Elder M. Russell Ballard, Jan. 8, 
1988], 4, www .ldsces .org).

Móziás 5:7–12
Mit kell tennünk azért, hogy  Isten 

jobb keze felől találtassunk?

19. fejezet
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Térképmagyarázat
1. A balszerencsés kimenetelű expedíció. Olvasd el: Omni 1:27–28; 

Móziás 9:1–2.
2. Zeniff expedíciója. Olvasd el: Omni 1:29; Móziás 7:9; 9:3–7.
3. Alma a Mormon vizeihez menekül. Olvasd el: Móziás 18:1–7, 30–33.
4. Alma népe Hélámba menekül. Olvasd el: Móziás 23:1–5, 19.

5. A 43 ember expedíciója Zarahemla felkutatására. Olvasd el:  
Móziás 8:8–9; 21:25–27.

6. Ammon expedíciója Zeniff csoportjának felkutatására. Olvasd el: 
Móziás 7:2–3.

7. Limhi szökése Zarahemlába. Olvasd el: Móziás 22:3–13.
8. Alma szökése Zarahemlába. Olvasd el: Móziás 24.

Zarahemla városa
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Móziás 6:4–7. Móziás király
•	 Benjámin	király	apja	után	nevezte	el	a	fiát.	Benjámin	
király apjára tehát utalhatunk  I. Móziásként, Benjámin 
király fiára pedig  II. Móziásként.  I. Móziás volt az, aki-
nek megparancsolta az Úr, hogy a nefiták gonoszsága 
miatt vegye azokat, akik hajlandóak követni őt, és 
menjenek el Nefi földjéről a vadonba (see Omni 1:12). 
Móziás könyve azonban  II. Móziásról kapta nevét; ő az, 
aki a feljegyzést vezette.

Móziás 7:1–14; 8:7–21. Nefita vándorlások
•	 A	Móziás	7–8	történelmi	közegének	megértéséhez	
hasznos átnézni az Omni 1:27–30 eseményeit, vala-
mint a Móziás 7–8 fejezetösszefoglalóit. Ezekben szó 
esik Zarahemla földje népének vezetőiről ( I. Móziás, 
Benjámin király és  II. Móziás), valamint Lehi-Nefi 
földjének királyairól (Zeniff, Noé és Limhi). Ezenkívül 
utalnak különböző népcsoportok Zarahemla városa és 
Zeniff Lehi-Nefi földjén lévő települése közötti útjaira. 
E vándorlások jobb megértése végett tanulmányozd a 
mellékelt térképet!

Móziás 8:13. Fordító eszközök
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	a	következő	történelmi	
áttekintést adta a Mormon könyvében említett „fordító 
eszközökről”:

„Móziás király birtokolt két követ, »melyek egy ív két 
szegélyére voltak erősítve« [Móziás 28:13], és ezeket 
»fordító eszközöknek« hívták a nefiták; ezekkel for-
dították le a járedita feljegyzést [Móziás 28:11–14], és 
ezeket nemzedékről nemzedékre továbbadták, nyelvek 
fordításának céljából. A feljegyzések nem árulják el 
nekünk, hogyan került ez a »két kő«, az Urim és a 
Tummim, Móziás birtokába, csak azt mondják, hogy 
»Istentől való ajándék« [Móziás 21:28] volt. Móziásnál 
már azt megelőzően ott volt ez az »ajándék«, vagyis az 
Urim és a Tummim, mielőtt Limhi népe felfedezte volna 
Ether feljegyzését. Lehet, hogy akkor kapta őket Móziás, 
amikor hozzá vitték a »nagy követ« rajta a bevésésekkel, 
amit »Isten ajándéka és hatalma által« lefordított [Omni 
1:20–21]. Lehet, hogy ő kapta őket, vagy valamelyik 
korábbi prófétának adattak, ahogyan azokat Járed fivére 
is kapta – az Úrtól.

A Mormon könyve következő kijelentéseiből nyilvánva-
lónak tűnik, hogy a Járed fivérének adott Urim és Tum-
mim, vagyis két kő volt az, ami Móziás birtokában volt:

Járed fivére parancsot kapott, hogy pecsételje le azon 
látomásról szóló írásait, amelyet Krisztus neki való meg-
jelenésekor kapott, és így népe ne olvashassa el azokat. 
Ez a látomás olyan nyelven íródott, amely össze lett 
zavarva, mert Krisztus feltámadásáig nem szabadott elő-
kerülnie. Az Urim és a Tummim is lepecsételtetett, hogy 
ne lehessen felhasználni őket e látomás szent írásainak 
lefordítására mindaddig, amíg az Úr meg nem engedi 
valakinek ezek lefordítását. Kinyilatkoztatásukkor pedig 
ugyanazon Urim és Tummim által lesznek majd lefor-
dítva [Ether 3:21–28]. […]

Joseph Smith megkapta a »mellvértet«, valamint Mormon 
könyve lemezeit, az Urimot és a Tummumot, amelyeket 
Moróni rejtett el, hogy az utolsó napokban az ősi fel-
jegyzés lefordításának eszközeként előkerüljenek, és ez 
az Urim és Tummim adatott Járed fivérének [T&Sz 17:1]” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:160–62).

Móziás 8:15. „A látnok nagyobb, mint a próféta”
•	 Howard W. Hunter elnök (1907–1995) kifejtette, mi-
lyen kivételes szerepet játszik a látnok, és milyen szem-

pontból látja másképp a 
dolgokat, mint mások: „Lát-
nok az, aki lát. Ez nem azt 
jelenti, hogy lát a természe-
tes szemével, inkább azt, 
hogy lát a lelki szemeivel. 
A látnok ajándéka termé-
szetfeletti adottság” (The 
Teachings of Howard W. 
Hunter, ed. Clyde J. Willi-
ams [1997], 224).

•	 John A.	Widtsoe	elder	(1872–1952)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából azt mondta még a látnokról, 
hogy „felfogja annak jelentését, ami mások előtt 
homályosnak látszik; így hát az örök igazság tolmácsa 
és egyértelműsítője. A múltból és a jelenből előre látja 
a jövőt. Az Úr közvetlenül rajta keresztül munkálkodó 
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hatalma által teszi ezt, vagy közvetetten isteni eszközök 
segítségével – ilyen az Urim és a Tummim. Röviden: ő 
az, aki lát, aki nyitott szemmel jár az Úr világosságában” 
(Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham 
[1960], 258).

Móziás 8:13–18
Mik a látnok jellemzői?

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	kell	tenned	bűneid	bocsánatának	megtartásáért?	

(Lásd Móziás 4:12; lásd még 9–30. vers   .)

•	 Mit	kell	tenned	azért,	hogy	Jézus	Krisztus	fiává	vagy	
leányává válj? (Móziás 5:7; lásd még Móziás 27:24–27; 
Ether 3:14.)

Javasolt feladatok
•	 Vizsgáld	meg	a	Móziás	4:5–13-at	és	fedezd	fel,	Isten	

mely tulajdonságait nevezi meg Benjámin király a 
beszédében!

•	 A	Móziás	4:12–16	áttekinti	az	evangéliumi	élet	jó	né-
hány vonatkozását. Válaszd ki ezek közül azt a kettőt, 
amelyek a legtöbbet jelentik számodra, és tervezd 
meg, hogyan alkalmazod őket még teljesebb mérték-
ben az életedben.

Móziás 4–8
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Móziás 9 –17

20. fejezet

Bevezetés
A Móziás 9–24 felidézi annak a csoportnak a történetét, 
akiket Zeniff vezetett ki Zarahemla földjéről Lehi-Nefi 
földjére. A feljegyzés körülbelül 80 éves időszakot ölel 
fel, mintegy Kr. e. 200-tól addig, amíg Kr. e. 121 körül 
visszatértek Zarahemla földjére. Körülbelül ebben az 
időszakban uralkodott Zarahemla földjén  I. Móziás 
király, Benjámin király, majd  II. Móziás király, Lehi-Nefi 
földjén pedig Zeniff, Noé és Limhi.

Noé király uralkodása alatt Abinádi próféta figyelmez-
tette a népet, hogy tartsanak bűnbánatot. Megjöven-
dölte, hogy pusztulás vár rájuk azért, mert elfordultak 
Istentől. Abinádi tanításai feltárták a Szabadító isteni 
voltát, egységét az Atyával, valamint azt, hogy milyen 
hatalmas áldozatot hoz majd a Szabadító az engesztelés 
során. Abinádi szavait tanulmányozva megújíthatod a 
Szabadító áldozata iránti hála érzését, és még inkább 
értékelni tudod majd az engesztelést.

Abinádi vértanúhalála nagy bátorságról tanúskodik. Abi-
nádi bizonysága Alma megtérését eredményezte, azon-
ban Abinádinak az életébe került. Abinádi szolgálatának 
eseményeit mérlegelve gondold át, milyen hatással volt 
a jövő nemzedékeire egyetlen igazlelkű ember. Almán, 
az egyetlen ismert megtértjén keresztül jött el az őt kö-
vető próféták számos nemzedéke, akik felkészítették a 
népet Jézus Krisztus eljövetelére. Abinádihoz hasonlóan 
te is jelentős hatással bírhatsz a családodra és az ismerő-
seidre azzal, hogy tanúbizonyságot teszel az igazságról 
és igazlelkűen élsz.

Szövegmagyarázat
A Móziás 9 előtti szövegbetét
•	 A	Móziás 9.	fejezetének	összefoglalója	elé	beillesztett	
szövegfej részét képezi a Joseph Smith prófétának 
adott eredeti feljegyzésnek (lásd a Nefi első könyve: 
uralkodása és elrendelt szolgálata szövegmagyarázatát 
a 11. oldalon). „A 9. fejezettől a 22-ig bezárólag” 
megjegyzés akkor került ide, amikor a 1879-ben már 
fejezetekre bontott formátumban adták ki a Mormon 
könyvét.

Móziás 9. Zeniff feljegyzése
•	 A	Móziás	9:1–4	és	az	Omni	1:27–29	is	megemlíti	Ze-
niff Nefi-Lehi földjének újratelepesítésére irányuló első 

expedíciójának történetét; a Móziás 9:1–2 azonban azt is 
felfedi, miért fulladt polgárháborúba az első expedíció, 
és kellett visszatérnie Zarahemla földjére. Zeniff nem 
lelte örömét a háborúban, inkább békében szeretett 
volna élni a lámániták között. A Móziás 9–10-et Zeniff 
írta, ezt a részt nem kivonatolta Mormon, és nem fűzött 
hozzá megjegyzést. Figyeld meg, hogy a Móziás 8-nál 
a dátum Kr. e. 121. A Móziás 9-nél a dátum Kr. e. 200. A 
feljegyzés mintegy 80 évvel visszakanyarodik az időben, 
hogy elmondja, mi történt Lehi-Nefi földjén abban az 
időszakban, míg Zarahemla földjén Benjámin, illetve 
Móziás uralkodott.

Móziás 9:16–18; 10:10–11, 19. „Az Úr erejével”
•	 Zeniff	feljegyezte,	hogy	„az	Úr	erejével”	harcoltak	
a lámániták elleni csatában (lásd Móziás 9:16–18; 
10:10–11, 19). Bár Zeniff népe hatalmas túlerővel nézett 
szembe, viszonylag kevés veszteséggel győzte le a 
lámánita támadókat. Azért jártak sikerrel, mert hűek 
voltak Istenhez. Az Úr meghallgatta fohászaikat és erő-
vel áldotta meg őket. A Mormon könyvében sok helyen 
láthatjuk, hogy Isten egyik gyengéd irgalmasságaként 
erővel áldja meg népét. Benjámin népe Zarahemlában 
azért győzedelmeskedett a lámániták felett, mert „az Úr 
erejével” hadakoztak (Mormon szavai 1:14).

Alma könyvében a nefita seregek sikere annak tudható 
be, hogy hadseregük mérete helyett bízni tudtak abban, 
hogy Isten megsegíti őket a csatáikban (lásd Alma 
2:27–31; 43:49–51; 56:56). Bár a mi csatáink talán nem 
harcmezőn zajlanak, „az Úr erejével” kifejezés megta-
nítja nekünk, hogy mi is segítséget kérhetünk Istentől, 
hogy erőt adjon nekünk ellenfeleink legyőzéséhez.

Móziás 9–22. Zeniff és népe története
•	 Móziás	könyve	gyakran	zavarbaejtő,	mert	több	szálon	
fut a történet, és történelmi visszatekintések is vannak 
benne (nézd meg a „Visszatekintések Omnitól Móziá-
sig” című ábrát a függelék 421. oldalán). A Móziás 9–22. 
fejezeteinek története mintegy 80 évvel visszatekint, 
arra az időre, amikor Zeniff és kis csoportnyi követője 
elhagyta Zarahemla földjét, hogy visszatérjen Nefi 
földjére. A feljegyzés tartalmazza Zeniff, Noé és Limhi 
királyok történetét. A visszatekintő elbeszélés visszaviszi 
az olvasót a Mormon könyve történelmében, abba az 
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időszakba, mikor Zeniff csoportja a Móziás 25-ben újra 
csatlakozik Zarahemla népéhez.

Móziás 10:11–17. Hamis hagyományok
•	 A	lámániták	Jeruzsálemből	való	kijövetelük	vonatko-
zásában az események torzított változatát fogadták el 
igazságként. Ezek a hamis hagyományok nemzedékről 
nemzedékre továbbadva mély előítéleteket, illetve a 
nefitákkal szembeni örökös gyűlöletet eredményeztek 
a lámániták között (lásd Móziás 10:17). Az Úr utolsó 
napi kinyilatkoztatásban figyelmeztetett rá, hogy Sátán 
hamis hagyományokkal veszi el „a világosságot és az 
igazságot” (T&Sz 93:39; lásd még T&Sz 123:7–8). E 
hagyományok miatt a lámániták jogosnak érezték a 
gyilkosságot, a rablást, valamint a nefiták elpusztítására 
vagy szolgaságba vetésére irányuló kísérleteiket (lásd 
Móziás 10:17).

•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából megtanította, mit tegyünk, amikor valamilyen 
családi vagy kulturális hagyomány összeütközésbe kerül 
Isten tervével vagy normáival. Azt tanácsolta nekünk, 
hogy életünket alaposan átvizsgálva döntsük el, mely 
hagyományok térnek el az Úr tanításaitól:

„Mennyei Atyád kijelölte számodra, hogy egy megha-
tározott rokonságba szüless, amelytől a faj, a kultúra és 
a szokások örökségét nyerted. Ez a származás gazdag 
örökséget nyújthat és nagyszerű okot adhat az örvende-
zésre. Felelős vagy azonban annak eldöntéséért, hogy 
van-e olyan része ennek az örökségnek, amellyel fel 
kell hagynod azért, mert az Úr boldogságterve ellen 
dolgozik.

Megkérdezheted, vajon hogyan tudja valaki eldön-
teni, mikor ellenkezik egy szokás az Úr tanításaival, 
és mikor kell felhagyni vele. Ez nem könnyű. Saját 
helytelen hagyományaim legyőzésén munkálkodva 
én is megtapasztaltam, milyen nehéz. […] A szokások 
és hagyományok öröklött részünkké váltak. Nem 
könnyű ezeket tárgyilagosan értékelni. Figyelmesen 
tanulmányozd a szentírásokat és a próféták tanácsát, 
hogy megértsd, mit akar az Úr, hogyan élj! Azután 
értékeld ki életed minden egyes részét, és tedd meg 
a szükséges kiigazításokat. Kérj segítséget valakitől, 
akit tisztelsz, aki félre tudott tenni néhány mélyen 

gyökerező meggyőződést és hagyományt, amelyek 
nem voltak összhangban az Úr tervével. […]

Olyan kultúrában élsz, ahol a férj zsarnoki, tekintélyelvű 
szerepet tölt be, meghozva minden fontos, a családdal 
kapcsolatos döntést? Ezt a gyakorlatot mérsékelni kell 
úgy, hogy mind a férj, mind pedig a feleség egységben, 
egyenlő társként hozzon döntést saját maga és a csa-
ládja vonatkozásában. […]

Vannak más hagyományok, az örökség részei, amelyek-
től el kell fordulni:

Amely megszegné a Bölcsesség szavát.

Amely azon alapszik, hogy gyakran az öröklés által 
meghatározott hely adta hatalommal kényszerít enge-
delmességre másokat.

Amely kasztrendszerek megalapítására biztat.

Amely viszályt támaszt más kultúrákkal” (lásd Liahóna, 
1998. júl. 97–98.).

Móziás 11:2–19, 27. Noé „szívének 
kívánságai után járt”
•	 A	szolgáló	feleségeket	illetően	lásd	a	Jákób	1:15	
szövegmagyarázatát a 116. oldalon.

•	 Mormon	színesen	ábrázolta	Noé	király	gonoszságát	
(lásd Móziás 11:2–19, 27). Később Móziás Noé király 
példáját nevezte meg annak elsődleges okaként, hogy 
vessenek véget a királyok uralkodásának: „Mily sok go-
noszság elkövetését okozza egy gonosz király, igen, és 
mily nagy pusztításét! Igen, emlékezzetek Noé királyra” 
(Móziás 29:17–18). Noé király maradéktalan önzősége 
abban, hogy a test kívánságait követte, az ilyen egyének 
sorsára figyelmezteti a mai olvasókat.

Móziás 11:20. Abinádi próféta
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból rávilágított Abinádi bátorságára és arra, hogy készen 
állt engedelmeskedni az Úrnak: „Abinádi az Úr Jézus 
Krisztusról való bátor bizonyságtételével felbőszítette 
Noé királyt. Később ez a remek misszionárius tanúsá-
gáért és hitéért elszenvedte a végső áldozatot, ám előtte 
még tiszta bizonysága megérintett egy hívő szívet. Alma, 
Noé király egyik papja »megbánta bűneit…, [elfogadta 
Jézust a Krisztusként] és titokban elment a nép közé, 
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és Abinádi szavait kezdte tanítani« (Móziás 18:1). Sokan 
tértek meg Jézus Krisztus evangéliumához Abinádinak 
a Szabadítóról való erőteljes bizonyságtétele közvetlen 
eredményeként, melyet egy lélek, Alma, elhitt” (lásd 
Liahóna, 2004. nov. 41.).

•	 Míg	a	Hetveneknél	szolgált,	Cree-L	Kofford	elder	
beszélt róla, milyen hatással bírt és milyen példát 
mutatott Abinádi: „Mi olyan különleges Abinádiban? 
Talán az, hogy teljes mértékben engedelmesen ment el, 
valószínűleg egyedül, azok közé, akikről tudnia kellett, 
hogy életét fogják venni, hogy átadja az Úr szavát és 
bűnbánatot hirdessen a népnek. Talán éppen annak 
a ténye, hogy annyira keveset tudunk róla, vagy talán 
egyszerűen csak az mód, ahogyan a világgal farkas-
szemet nézve fogadta életében a megpróbáltatásokat. 
Bármi legyen is az ok, Abinádi különleges volt és most 
is az. Bár régen volt, élete még mindig izgatja az ember 
elméjét és megdobogtatja a szívét” (“Abinadi,” in Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 69–70). Tudjuk, hogy 
Abinádi olyan ember volt, aki a nép közül jött, nem 
a társadalmukon kívülről. Nyilvánvalóan igazlelkű 
ember volt, aki elhívást kapott, hogy figyelmeztesse 
népét: rabság és pusztulás következik, ha nem tartanak 
bűnbánatot.

Móziás 11:21; 12:1–2, 8. Abinádi figyelmeztetései
•	 Noé	népe	nem	hallgatott	Abinádi	első	figyelmezteté-
sére (lásd Móziás 11:21), ezért amikor két évvel később 
visszatért, még komolyabban figyelmeztette őket. 
Most már az volt a következmény, hogy szolgaságba 
kerülnek, és ha nem tartanak bűnbánatot, akkor el 
fognak pusztulni (lásd Móziás 12:1–2, 8). Ez gyakran 

így van az életben – ha halogatjuk az engedelmességet 
vagy késlekedünk követni a prófétát, akkor komolyabb 
következményeket vonunk magunkra.

Móziás 12:15–24. „Aki jó híreket hoz”
•	 Noé király egyik gonosz  
papja így provokálta 
Abinádit: „Mit jelentenek a 
szavak…: Mily szépek a 
hegyeken annak lábai, aki 
jó híreket hoz; aki békessé-
get hirdet; aki jót illetően 
hoz jó híreket”? (Móziás 
12:20–21.) A Móziás 12–15 
olvasásakor figyeld meg, 
milyen alaposan megválaszolta Abinádi ezt a kérdést.

Móziás 12:25, 27
Miért voltak képtelenek a papok  megérteni 

a szentírásokat? Hogyan kerülhetjük el 
azt, hogy mi is ebbe a hibába essünk?

Móziás 12:34–36; 13:11–26. A tízparancsolat
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	kijelentette,	
hogy a tízparancsolat (lásd 2 Mózes 20:3–17   ) min-
den nemzedékben elengedhetetlen részét képezi Jézus 
Krisztus evangéliumának: „A tízparancsolatot Jehova 
ujja írta fel kőtáblákra, hogy szabadulást és biztonságot, 
védelmet és boldogságot hozzon Izráel gyermekeinek, 
valamint az őket követő nemzedékek mindegyikének” 
(in Conference Report, Oct. 1991, 71; vagy Ensign, Nov. 
1991, 51). 

Móziás 13:28. „Nem egyedül a törvény  
által jön szabadulás”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
tanúbizonyságot tett róla, hogy akkor is teljes mérték-
ben szükségünk van Jézus Krisztusra, ha igazlelkűen 
élünk: „Kétségtelenül nagy erő van a férfiakban és 
a nőkben, és nagyszerű dolgokat vihetnek véghez. 
Azonban a Jézus Krisztus engesztelése által felajánlott 
kegyelem nélkül minden engedelmességünk és jó csele-
kedetünk ellenére sem szabadíttathatunk meg a haláltól 
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vagy egyéni bűneink hatásaitól. A Mormon könyve ezt 
világossá teszi. Azt tanítja, hogy »nem egyedül a törvény 
által jön szabadulás« (Móziás 13:28). Más szavakkal, 
nem egyszerűen csak a parancsolatok betartása által jön 
szabadulás. »A törvény által egyetlen test sincs igazolva« 
(2 Nefi 2:5). Még azok is »haszontalan szolgák« (Móziás 
2:21), akik teljes szívükkel, lelkükkel, elméjükkel és ere-
jükkel igyekeznek engedelmeskedni és Istent szolgálni. 
Az ember nem keresheti meg magának saját szabadulá-
sát” (“Another Testament of Jesus Christ,” Ensign, Mar. 
1994, 67).

Móziás 13:34. „Isten maga fog lejönni”
•	 Az	Isten kifejezés általában Mennyei Atyánkra utal, és 
végső soron Ő az, akinek hódolunk. Igaz viszont, hogy 
Jézus Krisztus is Isten. Az Ószövetség szentjei Jehova-
ként, Ábrahám, Izsák és Jákób Isteneként ismerték Őt. 
James E. Talmage elder (1862–1933) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt tanította, hogy a szentírások segítenek 
nekünk Jézus Krisztus isteni mivoltának és Istenként 
játszott szerepének megértésében: „A szentírások 
hatalmaznak fel minket annak kijelentésére, hogy Jézus 
Krisztus Isten, a Teremtő, Isten, aki kinyilatkoztatta 
magát Ádámnak, Énóknak, és mind az özönvíz előtti 
pátriárkáknak és prófétáknak egészen Noéig; Ábrahám, 
Izsák és Jákób Istene; Izráel egyesült népének Istene, 
valamint Efráim és Júda Istene a zsidó nemzet szétsza-
kadása után; Isten, aki felfedte magát a próféták előtt 
Mózestől Malakiásig; az ószövetségi feljegyzés Istene; 
valamint a nefiták Istene. Megerősítjük, hogy ahogy 
régen, úgy ma is Jézus Krisztus Jehova, az Örökkévaló” 
(Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 32).

Móziás 13:27–35. Mózes törvénye 
és Jézus Krisztus
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból tanított róla, hogyan kapcsolódik Mózes törvénye 
Jézus Krisztus evangéliumához:

„A mai olvasó az – ősi és mai – Mózesi törvényben 
ne csak vallási rituálék unalmas halmazát lássa meg, 
amelyet szolgaian (időnként katonásan) követ egy 
merevnyakú nép, akik nem fogadták el Krisztust és az 
Ő evangéliumát. Ez a történelmi jelentőségű szövetség, 
amelyet magától Istentől kaptak, …a lelkiséghez muta-
tott utat, Krisztushoz nyitott ajtót. […]

Fontos megértenünk,  
hogy Mózes törvénye Jézus 
Krisztus már azelőtt is lé-
tező evangéliumának sok 
alapvető részét lefedte, és 
ezáltal magában foglalta. 
Soha nem akart Jézus 
Krisztus evangélumától 
különálló, különválasztott, 
és bizonyosan nem azzal 
szemben álló dolog lenni. 
[…] Célja soha nem tért el 
a magasabb törvénytől. 
Mindkettő Krisztushoz kí-
vánta vinni az embereket” (Christ and the New Cov
enant [1997], 136–37, 147).

Móziás 14:2–5
Mit tudunk meg a Szabadítóról?

Móziás 14:1–12. Ésaiás messiási próféciája
•	 Az	engesztelés	fontosságának	hathatós	tanítása	végett	
Abinádi Ésaiás írásaiból idézett. Jeffrey R. Holland 
elder elmagyarázta, milyen jelentőséggel bír Ésaiás 53 
(Móziás 14) a Szabadító szerepkörének tanúságaként: 
„Az Úr Jézus Krisztus életének, halálának és engesztelő 
áldozatának minden bizonnyal legfenségesebb, leg-
hosszabb és leginkább lírai leírása Ésaiás 53. fejezeté-
ben található, amit a Mormon könyvében Abinádi Noé 
király előtt láncra verve állva idéz annak teljességében” 
(Christ and the New Covenant, 89).

Móziás 14:5. „Az ő sebei által gyógyulunk meg”
•	 Jézus	Krisztusnak	az	engesztelés	alatti	szenvedésére	
és annak gyógyító erejére utalva a következőket mondta 
M. Russell Ballard elder:

„Mily békességet és vigaszt nyújt ez a nagyszerű aján-
dék, melyet Jézus Krisztus, az egész emberiség Szabadí-
tójának és Megváltójának szerető kegyelme hoz el! […]

Bár élete tiszta és bűntelen volt, Ő fizette ki a bűn végső 
váltságdíját – a ti bűnötökért, az enyémért és mindenki-
ért, aki valaha is élt. Szellemi, érzelmi és lelki gyötrelme 
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oly nagy volt, hogy minden pórusából vér folyt (lásd 
Lukács 22:44; T&Sz 19:18). Jézus mégis készségesen 
szenvedett, hogy nekünk lehetőségünk legyen arra, 
hogy tisztára mosassunk, ha hiszünk Őbenne. […] Az Úr 
engesztelése nélkül ezek közül egyetlen áldásban sem 
részesülhetnénk, és nem válhatnánk érdemessé és fel-
készültté arra, hogy visszatérjünk és Isten jelenlétében 
lakjunk” (lásd Liahóna, 2004. máj. 84–85).

Móziás 15:1–7. Milyen értelemben 
az Atya és a Fiú is Krisztus
•	 A	szentírások	időnként	az	„Atya”	megszólítással	
utalnak Jézus Krisztusra. M. Russell Ballard elder elma-
gyarázta, miért olvashatunk időnként Jézus Krisztusról 
úgy, mint aki az Atya is és a Fiú is:

„Hogyan lehet Jézus Krisztus egyszerre az Atya is és a 
Fiú is? Igazából ez nem is olyan bonyolult, mint ami-
lyennek hangzik. Bár Isten Fia, Ő áll a hívők családját 
alkotó egyház élén. Amikor lelkileg újjászületünk, az 
Ő családjába fogadnak be minket. Atyánkká, vagyis 
vezetőnkké válik. […]

Ez a tan semmilyen szempontból nem ássa alá az 
Atyaisten szerepkörét. Szerintünk inkább pont, hogy 
fokozza a megértésünket arról, milyen szerepet tölt 
be a Fiúisten, a mi Szabadítónk, Jézus Krisztus. Isten, 
Mennyei Atyánk lelkünk Atyja; Isten Fiát az igazlelkűek 
Atyjának mondjuk. »Atyának« tartjuk Őt, azon kapcsolat 
miatt, ami közte és az evangéliumát elfogadók között 
van, akik ezáltal az örök élet örököseivé lesznek. Az 
Istenség harmadik tagjának, a Szentlélek Istennek 
pedig konkrét küldetése az, hogy tanítsa az Atyaisten 
és a Fiúisten isteni mivoltával kapcsolatos igazságot, 
és bizonyságot tegyen arról” (“Building Bridges of 
Understanding,” Ensign, June 1998, 66–67).

•	 1916.	június	30-án	Joseph F.	Smith	elnök	vezetésével	
részletekbe menő nyilatkozatot adtak ki a testvérek, 
ezzel a címmel: „Az Atya és a Fiú: Az Első Elnökség és a 
Tizenkét Apostol Kvórumának tanbéli magyarázata”. En-
nek a magyarázatnak egy része tisztázza, miért mondják 
a szentírások Jézus Krisztust időnként „Fiúnak”, máskor 
pedig „Atyának”:

„»Atya«, mint Teremtő. […] Amikor a szentírások bármi-
képp is az egek és a föld Atyjaként utalnak Istenre, azt 

úgy kell érteni, mint ami azt jelzi hogy Isten az egek és 
a föld Alkotója, Összerendezője, Teremtője.

Ezzel a jelentéssel, ahogyan azt a szövegkörnyezet min-
den esetben meg is mutatja, Jehovát, aki Jézus Krisztus, 
Elohim Fia, nevezik úgy, hogy »az Atya«, méghozzá 
»az egek és a föld Örök Atyja« [lásd Ether 4:7; Alma 
11:38–39; Móziás 15:4; 16:15]. […]

Jézus Krisztus, az evangéliumában megmaradók 
»Atyja«. Jézus Krisztust más értelemben is »Atyának« 
tartjuk, méghozzá olyankor, amikor az evangéliumát 
elfogadók, és ezáltal az örök élet örököseivé válók 
Őhozzá fűződő kapcsolatára utalunk. […]

Az Úr azt mondta hű szolgáinak a jelen adományozási 
korszakban: »Ne féljetek, kisgyermekek, mert az enyéim 
vagytok, és én legyőztem a világot, és ti azok közül 
valók vagytok, akiket Atyám nekem adott« (T&Sz 50:41). 
[…]

Jézus Krisztus az »Atya«, a Hatalom isteni módján 
beiktatva. […] Jézus, a Fiú képviselte és képviseli most 
is hatalom és felhatalmazás terén Elohimot, az Ő Atyját. 
[…]	Így	az	Atya	a	Fiúra	helyezte	nevét;	Jézus	Krisztus	az	
Atya nevében és neve által beszélt és szolgált; és szavai, 
valamint tettei hatalom, felhatalmazás és isteniség tekin-
tetében az Atyáéi voltak és most is azok” (“The Father 
and The Son,” Ensign, Apr. 2002, 14–15, 17).

Móziás 15:10–13. Krisztus magja
•	 Dallin H.	Oaks	elder	kifejtette,	hogyan	válik	valaki	
Jézus Krisztus fiává vagy leányává: „A Mormon könyve 
e nagyszerű szentírásaiból megtudjuk, hogy akik hit, 
bűnbánat, valamint az evangélium törvényeinek és 
szertartásainak betartása által méltóvá válnak, azok 
bűneit elhordozza az Úr Jézus Krisztus. Lelki és átvitt 
értelemben Krisztus fiaivá és leányaivá, királyságának 
örököseivé válnak. Ők azok, akiket az utolsó napon az 
Ő nevén szólítanak majd” (in Conference Report, Apr. 
1985, 104; vagy Ensign, May 1985, 82).

•	 Amikor	elnöklő	püspökként	szolgált,	Merrill J.	Bate-
man elder leírta, hogyan látja majd meg Jézus a magját: 
„A Szabadító az Istenség tagjaként mindannyiunkat sze-
mélyesen ismer. Ésaiás és Abinádi próféta azt mondta, 
hogy amikor »Krisztus önlelkét áldozatul adja, magot 
lát« (Ésaiás 53:10; vesd össze Móziás 15:10). Abinádi 
elmagyarázza, hogy »magja« azokat az igazlelkűeket 
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foglalja magában, akik követik a prófétákat (lásd Móziás 
15:11). A kertben és a kereszten Jézus mindannyiunkat 
látott, és nemcsak elhordozta a bűneinket, hanem a 
legmélyebb érzéseinket is megtapasztalta, hogy tudja, 
miként vigasztaljon és erősítsen minket” (in Conference 
Report, Apr. 1995, 15–16; vagy Ensign, May 1995, 14).

Móziás 15:13–20. Mily szépek lábaik!
•	 Ésaiás	szavait	átfogalmazva	Abinádi	dicsőítve	felso-
rolta, milyen hatalmas áldásokat kaptak és fognak kapni 
a békességet hirdető szent próféták (lásd Móziás 15:15–
17), valamint a Szabadító, aki „a békesség megalapítója” 
(lásd Móziás 15:18). A békesség üzenete az, hogy el fog 
jönni a Megváltó, aki valóban el is jött, hogy megváltsa 
bűneitől a népét, és véghezvitte a halottak feltámadását 
(lásd Móziás 15:18, 20).

•	 Míg	a	Hetveneknél	szolgált,	Carlos E.	Asay	elder	
(1926–1999) a következő bepillantással szolgált Ésaiás e 
kijelentésének képiségébe:

„Senki nem szebb vagy áldottabb azoknál, akik az igaz-
ság prédikálásával és példázásával szolgálják Istent. Ez a 
leginkább megszentelő és megszépítő munka! […]

A szabadító igazságokat megosztó prédikátor lábai, 
hangja, arca és egész lénye mindig is becses és szép 
lesz az új megtértek szemében, különösen azokéban, 
akik azelőtt bűneikben szenvedtek. Azok szeme, akik 
megismerték Krisztust és az Ő szabadító hatalmát, alig 
vagy egyáltalán nem lát fogyatkozást a misszionáriu-
sokban, akik sokat gyalogoltak, hogy elhozzák az evan-
gélium üzenetét” (The Seven M’s of Missionary Service 
[1996], 135–36).

Móziás 15:20–31. Az első feltámadás
•	 Jézus	Krisztus	volt	az	első	ember	ezen	a	földön,	
aki feltámadt. Ebből adódóan az időszak, amire első 
feltámadásként utalnak a szentírások, az Ő halál feletti 
győzelmével köszöntött be és a millenniumon át tart. 
Abinádi azt tanította, hogy az első feltámadásban 
előjövők között lesz „minden próféta és mindazok, akik 
hittek a szavaikban” (Móziás 15:22), valamint azok, 
akik tudatlanságban haltak meg, „mivel nem jelentették 
ki nekik a szabadítást” (Móziás 15:24; lásd még T&Sz 
45:54), és a felelősségre vonhatóság előtt meghalt kis-
gyermekek (lásd Móziás 15:25; Moróni 8:1–24).
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Móziás 15:25. A kisgyermekeknek 
örök életük van
•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	azt	tanította	a	kis-
gyermekek szabadulását illetően: „A gyermekek trónra 
ülnek majd Isten és a Bárány színe előtt…; azon vilá-
gosság, dicsőség és intelligencia teljességét élvezik majd 
ott, amely a celesztiális királyságban elő van készítve” 
(History of the Church, 4:555–56).

Móziás 17:6–20. Abinádi példája
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
kihangsúlyozta, hogy a parancsolatok betartásában 
követnünk kell Abinádi bátorságának példáját:

„Micsoda hatalmas példa kellene, hogy legyen mind-
annyiunk számára Abinádi! Bátran betartotta az Úr 
parancsolatait – bár ez az életébe került.

Minden adományozási korszak prófétája készen állt 
kockára tenni az életét, bátran Isten akaratát tették és 
hirdették szavát.

Joseph Smith próféta úgy ment, »mint bárány a mé-
szárszékre« (T&Sz 135:4), soha nem inogva meg az Úr 
parancsolatainak teljesítésében.

És gondoljunk Szabadítónk példájára! […] Mindvégig 
kitartott, betöltve isteni küldetését és az egész emberisé-
gért elvégezve az engesztelő áldozatot.

[…] Kövessük hát Urunk, Jézus Krisztus, valamint az 
Ő múltbéli és jelen prófétáinak példáját! Lehet, hogy 
nem követeltetik meg tőlünk életünk vértanúként való 

feláldozása, ahogyan azt sok próféta tette. Az viszont 
megköveteltetik, hogy engedelmeskedjünk az Úr 
parancsolatainak és legyünk hűek a vele kötött szövet-
ségeinkhez” (in Conference Report, Apr. 1996, 49; vagy 
Ensign, May 1996, 35).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Szerinted	mit	jelent	az,	ha	szívünkbe	vannak	írva	az	

Úr parancsolatai? (Lásd Móziás 13:11.)

•	 Miért	fontos	tudnunk	azt,	hogy	a	Szabadító	Isten	
volt és most is az? Milyen hatással legyen ennek 
tudata abba vetett hitünkre, hogy meg tud minket 
szabadítani?

•	 Hogy	élhetsz	a	téged	körülvevő	gonoszság	ellenére	
igazlelkű életet?

Javasolt feladatok
•	 A	Móziás	12:34–13:24	átolvasása	közben	keresd	ki	és	

jelöld meg a tízparancsolat mindegyikét! Válaszd ki 
ezek közül az egyik parancsolatot és engedelmeskedj 
neki még teljesebb mértékben! Jegyezd fel a naplód-
ban, hogyan teszed meg ezt!

•	 Olvasd	el	a	Móziás	14-et	és	hasonlítsd	össze	a	Móziás	
3:7–8-cal. Saját szavaiddal foglald össze egy oldalban 
a Móziás 14-et, vagy írj egy egyoldalas bizonyságot 
arról, hogy mit jelent számodra a Szabadító!

20. fejezet
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Móziás 18 –24

21. fejezet

Bevezetés
Akik követték Almát a vadonba, azok Isten szavát 
hallva, bűnbánatot tartva és elfogadva a keresztelés 
szövetségét megalázkodtak. Mégis a lámániták fogsá-
gába estek, és ez egy ideig így is maradt. A történelem 
ugyanezen időszakában Limhi népe továbbra is 
lámánita fennhatóság alatt élt. Végül ők is megaláz-
kodtak, miután nem tudtak saját erejükből adódóan 
kiszabadulni, és Isten kiszabadította őket. Alma és Limhi 
népe is megtapasztalta a fogságot és az elnyomást, és 
mindkét csoportnak része volt abban az áldásban, hogy 
kiszabadította őket az Úr keze. Nézd meg, hogyan ad 
megváltást az Úr a halandóság nehézségeitől azáltal, 
hogy megerősít minket és segít nekünk a gondjainkban. 
A két csoport körülményeinek összevetéséből és szem-
beállításából megtanulhatunk bizonyos tantételeket, 
amelyek segítenek nekünk kihívásaink kezelésében.

Szövegmagyarázat
Móziás 18:8. Keresztelkedés által az  
Úr népévé válni
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából így foglalta össze a keresztelkedést elfogadókkal 
szembeni elvárásokat:

„Alma keresztelni kezdte mindazokat, akik szövetséget 
szerettek volna kötni Krisztussal. Azt kérte tőlük, hogy 
szolgálják Istent és tartsák be a »parancsolatait, hogy 
még bőségesebben kitölthesse« rájuk Lelkét. Ezek az új 
tanítványok azzal is kimutatják majd hitüket, hogy:

Isten nyájába jönnek.

Az ő népének neveztetnek.

Viselik egymás terheit.

Gyászolnak azokkal, akik gyászolnak.

Megvigasztalják azokat, akik vigasztalásra szorulnak.

Isten tanújaként állnak mindig és mindenben, és min-
den helyen.

Szövetségre lépnek, hogy Istent szolgálják és betartsák 
a parancsolatait.

Alma szavai a Mormon vizeinél még mindig a legtelje-
sebb szentírásbeli kijelentést alkotják arra vonatkozóan, 
hogy mit ígér meg az újonnan megkeresztelt egyén” 
(Christ and the New Covenant [1997], 106).

Joseph B. Wirthlin elder (1917–2008) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából leírta, milyen áldásokkal jár a keresztelés 
szövetségeinek elfogadása: 
„Egész életem során megfi-
gyeltem, hogy amikor az 
emberek akár új megtért-
ként, akár egész életüket az 
egyházban töltve, teljes 
mértékben felismerik ke-
resztelési szövetségük áldá-
sait és erejét, akkor 
hatalmas öröm költözik az 
életükbe, és ragályos lelke-
sedéssel állnak hozzá fela-
dataikhoz a királyságban” 
(“Alma the Elder: A Role Model for Today,” in Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 84).

Móziás 18:9. „Isten tanújaként állni mindig”
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából kijelentette, hogy keresztelési szövetségünk a 
körülmények nehézségeitől függetlenül igazlelkűséget 
követel: „Amikor a keresztelővízben szövetséget kötünk, 
mely szerint Isten tanújaként állunk »mindig és min-
denben, és minden helyen«, akkor nem csak a böjti és 
bizonyságtevő gyűléseinkről van szó. Talán nem mindig 
könnyű, kényelmes vagy politikailag elfogadott kiállni 
azért, ami igaz és helyes, azonban mindig ez a helyes 
cselekedet – mindig” (lásd Liahóna, 1998. jan. 39.).

Móziás 18:10. „Szövetségre léptetek vele”
•	 Bonnie	D.	Parkin	nőtestvér	a	Segítőegylet	általános	
elnökeként kifejtette, hogyan tanít minket Mennyei 
Atyánk, amikor szövetségeket kötünk és betartjuk 
azokat: „A szövetségek – vagyis a minket és Mennyei 
Atyánkat összekötő ígéretek – lényegesek örökkévaló 
fejlődésünkhöz. Ő lépésről lépésre arra tanít, hogy 
munkájában való részvételünkkel Hozzá hasonlóvá 
váljunk. Keresztelkedéskor megígérjük, hogy teljes szí-
vünkkel szeretni fogjuk Őt, és úgy szeretjük testvérein-
ket, mint önmagunkat. A templomban azt is megígérjük, 
hogy engedelmesek, önzetlenek, hithűek, tisztességesek 
és jószívűek leszünk. Megígérjük, hogy áldozatokat 
fogunk hozni, és mindenünket felajánljuk. A papsági 
felhatalmazás által egybekovácsolt szövetségeink 
betartása túlcsorduló áldásokat von maga után. Milyen 
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gyakran jut eszünkbe, hogy szövetségeink a halandósá-
gon túlmutatnak, és a mennyekkel kapcsolnak minket 
össze? A szövetségkötés a készséges szív kifejeződése; 
a szövetségek megtartása pedig a hűséges szív kifeje-
ződése” (lásd Megszentelt szívvel. Liahóna, 2002. nov. 
103–104.).

Móziás 18:10. Az Úr Lelkének jelenléte 
az életünkben
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
megfigyelte, hogy a Szentlélek jelenléte hatással van a 
viselkedésünkre és megszilárdítja a bizonyságunkat:

„A Szentlélek megadja nekünk az ahhoz szükséges 
erőt és bátorságot, hogy Isten királyságának módszerei 
szerint éljük az életünket, és forrását képezi bizonysá-
gunknak az Atyáról és a Fiúról. […]

Ha úgy döntünk, hogy az Ő királyságában leszünk, 
elválasztjuk – de nem szigeteljük el – magunkat a 
világtól. Ruházatunk szerény lesz, gondolataink tiszták, 
beszédünk szeplőtelen. Felemelő mozifilmeket és 
tévéműsorokat nézünk, ilyen zenét hallgatunk, ilyen 
könyveket, folyóiratokat és újságokat olvasunk. Olyan 
barátokat választunk, akik örök céljaink elérésére 
biztatnak, és kedvesen bánunk másokkal. Kizárjuk az 
erkölcstelenség, a szerencsejáték, a dohány, az alkohol 
és a kábítószerek hangjait. Vasárnapi tevékenységeink 
Isten arra vonatkozó parancsolatát tükrözik, hogy em-
lékezzünk a sabbat napjára, és tartsuk szentnek azt. Kö-
vetjük Jézus Krisztus példáját abban, ahogyan másokkal 
bánunk. Úgy élünk, hogy érdemesek legyünk belépni 
az Úr házába” (lásd Liahóna, 2001. jan. 8–9.).

Móziás 18:12–18. Alma viselte a papságot
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	kifejtette,	
hogy Almának felhatalmazása volt a keresztelésre:

„Arra a következtetésre juthatunk, hogy Alma már azt 
megelőzően viselte a papságot, hogy másokkal együtt 
Noé király elkezdte háborgatni őket. Igazából azonban 
nem számít, hogy ez így volt-e, mert Móziás könyve 
egyértelműen leszögezi, hogy volt felhatalmazása [lásd 
Móziás 18:13].

Ha felhatalmazása volt a keresztelésre, az azt bizonyítja, 
hogy ő maga meg volt keresztelve. Amikor tehát Alma 
Hélámmal együtt a vízbe temetkezett, akkor nem 
keresztelte meg magát is, csak alázatosságát és teljes 
bűnbánatát szemléltette az Úr előtt” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 3:203).

Móziás 18:21–29
Mit tanított Alma a népének, mit 

tegyenek, hogy „egyenes derékkal” 
járjanak Isten előtt? (29. vers)

Móziás 18:21. „Szívüket egységbe és 
szeretetbe összefonva egymás iránt”
•	 Napjaink	egyik	kinyilatkoztatásában	azt	tanácsolta	
az Úr: „legyetek egyek; és ha nem vagytok egyek, 
akkor nem vagytok az enyéim” (T&Sz 38:27). Henry B. 
Eyring elnök az Első Elnökségből kifejtette, milyen 
megosztottság uralkodik bukott világunkban, és hogyan 
eredményez egységet a parancsolatok betartása:

„A bukással nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz könnyű 
egységben élni. […]

Szükségünk van reményre, hogy ebben az életben 
megismerhetjük az egységet, és érdemessé válhatunk 
arra, hogy az eljövendő világban örökké rendelkezzünk 
vele. […]

21. fejezet
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Csak akkor lehetünk egységesek, ha betartjuk az érzé-
seinkre vonatkozó parancsolatokat. Meg kell bocsána-
tunk, és nem szabad rosszhiszeműnek lennünk azokkal 
szemben, akik megsértenek minket” (lásd Liahóna, 
1998. júl. 74, 77.).

•	 Akkor	köszöntött	be	Alma	népéhez	az	egység	és	
a szeretet, amikor elkötelezték magukat, hogy Isten 
parancsolatai szerint fognak élni. Míg a Hetveneknél 
szolgált, C. Max Caldwell elder ezt a szeretetben való 
növekedést egy kifejlesztendő állapotként írta le:

„Jézus szeretete elválaszthatatlanul összekapcsolódott 
szolgáló, áldozatot hozó és másoknak adó életével, és 
abból eredt. Csak úgy fejleszthetjük ki ezt a krisztusi sze-
retetet, ha a Mester által megmutatott úton járunk. […]

A jószívűség nem puszta előírás vagy tantétel, és nem 
szó csupán, amely leírja a tetteinket vagy a viselke-
désünket. Inkább olyan belső állapot, amelyet ki kell 
fejlesztenünk és amit meg kell tapasztalnunk ahhoz, 
hogy értsük. Akkor rendelkezünk a jószívűséggel, ha 
természetünk részévé vált. Akik jószívűek, azok szeretik 
a Szabadítót, elnyerték a szeretetét, és úgy szeretnek 
másokat, akárcsak Ő” (in Conference Report, Oct. 
1992, 40; vagy Ensign, Nov. 1992, 30).

Móziás 18:23. „Tartsák meg a sabbat napját,  
és szentnek tartsák meg azt”
•	 „Mivel	a	sabbat	szent	nap,	ezért	méltó	és	szentséges	
tettekre kell fenntartani. […] Ha csak henyélünk a 
sabbaton, semmittéve, akkor nem szenteljük meg azt 
a napot” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező szótár 
[2004], 166.).

L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol Kvórumából be-
szélt róla, hogy a sabbat különleges időszakot jelenthet 
a családok együttlétére, és felsorolt sok közül 10 olyan 
tevékenységet, amely méltó a sabbat napjához: „Ekkor 
veszünk részt közösen a gyűléseinken, és tanulmá-
nyozzuk a Szabadító és a próféták életét és tanításait. 
»Helyénvaló vasárnapi tevékenységek még a követke-
zők: (1) saját és családunk történetének írása, (2) családi 
tanács tartása, (3) családi szervezetek kialakítása és 
fenntartása közvetlen és tágabb családunk számára, 
(4) szülők és gyermekek közti négyszemközti beszélge-
tések tartása, (5) levélírás rokonoknak és misszionáriu-
soknak, (6) családkutatás, (7) a rokonok, betegek vagy 

magányosak meglátogatása, (8) misszionáriusi munka, 
(9) felolvasás gyermekeknek, valamint (10) egyházi 
énekek éneklése« [“Suggestions for Individual and 
Family Sabbath-Day Activities,” Ensign, Mar. 1980, 76]” 
(lásd Liahóna, 2003. máj. 42.).

•	 Mark	E.	Petersen	elder	(1900–1984)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából azt tanította, hogy Jézus Krisztus en-
gesztelése iránti megbecsülésünket tükrözi az, ahogyan 
megtartjuk a sabbat napját:

„Nagyon jól látható, hogy a sabbat megtartása megtéré-
sünk mélységét jelzi.

A sabbat megtartása vagy nem megtartása tévedhetetlen 
mércéje annak, ahogyan viszonyulunk személyesen az 
Úrhoz, szenvedéséhez a Gecsemáné kertjében, halálá-
hoz a kereszten, valamint feltámadásához a halálból. 
Jele annak, hogy valóban keresztények vagyunk-e, vagy 
oly sekélyes a megtérésünk, hogy keveset vagy semmit 
nem jelent nekünk az engesztelő áldozatáról való meg-
emlékezés” (in Conference Report, Apr. 1975, 72; vagy 
Ensign, May 1975, 49).

Móziás 18:28. „Adjanak javaikból, saját  
szabad akaratukból”
•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988)	az	Első	Elnök-
ségből azt tanácsolta nekünk, hogy az Úr munkája iránti 
teljes odaadás által tegyünk szert jószívűségre: „Egyesek 
talán felteszik a kérdést: »Hogyan tegyek szert ezekre 
az igazlelkű érzésekre, amikor adok? Hogyan győzzem 
le azt, hogy vonakodva adjak? Hogyan tegyek szert 
’Krisztus tiszta szeretetére’?« Nekik azt mondom: Éljetek 
hűen minden parancsolat szerint, adjatok magatokból, 
törődjetek a családotokkal, szolgáljatok egyházi elhívá-
sokban, végezzetek misszionáriusi munkát, fizessetek 
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tizedet és felajánlásokat, tanulmányozzátok a szentí-
rásokat – és még sorolhatnám. Miközben elmerültök 
ebben a szolgálatban, az Úr megérinti és megenyhíti a 
szíveteket” (in Conference Report, Oct. 1981, 131–32; 
vagy Ensign, Nov. 1981, 93).

Móziás 19–24. Limhi népének és Alma  
népének összevetése
•	 Amikor	Abinádi	próféta	először	elment	Noé	király	
gonosz népéhez, megmondta nekik, hogy ha nem 
tartanak bűnbánatot, akkor fogságba fognak kerülni 
(lásd Móziás 11:21). Amikor az Úr két évvel később 
megparancsolta Abinádinak, hogy térjen vissza, a nép 
még mindig nem tartott bűnbánatot (lásd Móziás 12:1). 
Az Úr szava szerint tehát mindannyiuknak elkerülhe-
tetlenül fogságba kellett esniük. Ezen kívül, amikor 

Abinádi másodszor prédikált nekik, az Úr még erősebb 
figyelmeztetést adott Noé király népének. Azon felül, 
hogy fogságba vitetnek, sokakat meg is fognak ölni. 
Mások éhínséget és döghalált tapasztalnak majd meg, és 
ha még mindig nem hajlandók a bűnbánatra, el fognak 
pusztulni (lásd Móziás 12:2–8).

Abinádi második látogatása után ketté vált a nép. Alma 
hitt Abinádinak, és a nép egy csoportja meghallgatta 
Almát, bűnbánatot tartott és igazlelkűvé vált. A nép 
nagy része azonban – Noé király, majd fia, Limhi 
vezetése alatt – nem tartott bűnbánatot, csak sokkal 
később. Bár végül mindkét csoport fogságba esett, mert 
az Úr első figyelmeztetése után nem voltak hajlandóak 
a bűnbánatra, figyeld meg, milyen különbségek voltak 
aközött, ami Alma csoportjával történt, akik önként 
tartottak bűnbánatot, és ami Limhi csoportjával történt, 
akik bűnbánatra kényszerültek.

Időszak Limhi népe Alma népe

Abinádi második 
látogatása

Noé népe elutasította és megölte Abinádit (Móziás 17).
Továbbra is gonoszok maradtak.

Alma hitt Abinádinak (Móziás 17:2–4).
Alma menekülni kényszerült.

Abinádi második 
látogatása után

Noé-Limhi népe továbbra is gonosz maradt (Móziás 
19:2–20).
Megosztottá váltak (2. vers).
Viszálykodtak (3. vers).
Megtámadták őket a lámániták (6–7. vers).
Noé királyt megölte a saját népe (20. vers).
A nép a lámániták fogságába került, és 50 százalékos 
adót kellett fizetniük a lámánitáknak (15. vers).

Egy	kis	csoport	hitt	Almának	(Móziás	18:3–21).
Elmentek,	hogy	hallják,	amint	Alma	prédikál	 
(4. vers).
Bűnbánatra és arra tanították őket, hogy legyen 
hitük (7. vers).
Szövetséget kötöttek Istennel (8–11. vers).
Elmenekültek,	amikor	Noé	király	megpróbálta	
elpusztítani őket (33–34. vers).

Két évvel  Abinádi 
halála után 
 (Móziás 19:29)

Limhi népe fogságban maradt (Móziás 19:22–20:22).
Fogságban maradtak és 50 százalékos adót fizettek 
(19:22).
A lámániták megtámadták őket (20:7).
Visszaverték a támadást (20:8–11).
Elfogadták	a	fogságot	(20:22).

Alma népe boldogult (Móziás 23:2–5).
Az Úr megerősítette őket (2. vers).
Várost építettek (5. vers).
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160



Időszak Limhi népe Alma népe

Az első két év utáni 
időszak (Móziás 
19:29)

Egyre	sanyarúbb	lett	a	fogság	(Móziás	21:3–6).
A lámániták arcul ütötték őket és hatalmat gyakoroltak 
felettük (3. vers).
A lámániták nehéz terheket róttak Limhi népére és 
állatokként hajtották őket (3. vers).
Az emberek zúgolódtak a megpróbáltatásaik miatt  
(6. vers).
Limhi népe három alkalommal is hadba vonult, hogy 
kiszabadítsa magát, de minden alkalommal vereséget 
szenvedett. Sokakat megöltek és nagy volt a bánat 
(7–12. vers).

Alma népe továbbra is békében élt és boldogult 
(Móziás 23:19–20).
Igazlelkűségben éltek (14–15. vers).
Rendkívül boldogultak (19–20. vers).

Az első két évet 
követő időszak

Limhi népe bűnbánatot tartott és az Úrhoz fordult 
(Móziás 21:7–14, 25–26).
Alázatosságra kényszerültek (13–14. vers).
Elfogadták	a	fogságot	és	a	bántalmazást	(13.	vers).
Buzgón fohászkodtak az Úrhoz (14. vers).
Embereket	küldtek	segítségért	Zarahemlába	 
(25–26. vers).

Alma népe továbbra is békében és jólétben élt.

Az első két évet 
követő időszak

Az Úr végül kiszabadította őket a lámániták fogságából 
(Móziás 21:15–22:16).
Az Úr lassú volt abban, hogy meghallja őket, de 
meglágyította ellenségeik szívét, akik könnyítettek a 
terheiken (21:15).
Még nem szabadultak meg (21:15).
Fokozatosan boldogultak (21:16).
Segítettek másoknak (21:17).
Szövetséget kötöttek, hogy Istent szolgálják (21:31).
Bort adtak a lámánita őröknek, akik aztán álomba 
zuhantak (22:7, 10).
Elszöktek	(22:11).

Alma népe továbbra is békében és jólétben élt.

Kb. Kr. e.121–122 
(Móziás 22; 
a 24. fejezet 
összefoglalója)

Limhi	népe	megérkezett	Zarahemla	földjére	(Móziás	
22:13).
Lámánita sereg üldözte Limhi népét (15–16. vers).

Alma népe fogságba esett, majd kiszabadította 
őket az Úr (Móziás 23–24).
A Limhi népe után küldött lámánita sereg felfe-
dezte Alma népét Hélám földjén (Móziás 23:25).
Alma népe fogságba esett (Móziás 24:8–10).
Hűek maradtak és türelmesen viselték sorsukat 
(10–16. vers).
Az Úr könnyített a terheiken és megerősítette őket 
(14–15. vers).
Az Úr kiszabadította őket a fogságból és 
Zarahemla	földjére	vezette	őket	(20.	vers).

Móziás 18–24
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•	 Limhi	népe	a	lámánita	fogság	alatt	kényszerült	rá	
arra, hogy emlékezzen az Úrra. Alma népe Abinádi 
második figyelmeztetése után készségesen bűnbá-
natot tartott. Ebből adódóan Limhi csoportja többet 
és hosszabban szenvedett. Néhány évvel később az 
ifjabb Alma elmagyarázott egy olyan tantételt, amely 
segít nekünk megérteni, miért volt része e két cso-
portnak más-más élményben: Egyesek alázatosságra 
kényszerülnek, „mert az ember néha, ha alázatosságra 
kényszerül, bűnbánatra törekszik” (Alma 32:13), de 
„áldottak… azok, akik megalázkodnak anélkül, hogy 
alázatosságra kényszerülnének” (16. vers).

Móziás 21:13–14. Az alázatosság 
megerősíti az Úrtól való függésünket
•	 Miután	harmadszor	sem	sikerült	kiverekedniük	ma-
gukat a fogságból, Limhi csapata végül megalázkodott, 
imában Istenhez fordult és az Ő kezétől kért szabadítást. 
Tapasztalataik rákényszerítették őket arra, hogy az Urat 
keressék és ne a test karjába helyezzék bizalmukat (lásd 
Alma 32:13–16; lásd még 2 Nefi 4:34).

Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) azt tanította, hogy 
az alázatosság megerősíti az Úrtól való függésünket: 
„Az alázatosság természetesen nem gyengeség jele. Az 
alázatosság nem jelent gyávaságot. Lehet valaki alázatos, 
erős és bátor. Joseph próféta jó példa erre. Aki alázatos, 
az nyíltan elismeri, hogy magasabb hatalomtól függ” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 369).

Móziás 21:15–22
Milyen szempontból kezdett Limhi népe  

„apránként… boldogulni azon a földön”? (16. 
vers). Hogyan kaphatunk hasonló segítséget?

Móziás 21:15. „Az Úr meghallotta fohászaikat”
•	 Bár	Limhi	csapatából	sokan	bajba	keverték	magukat,	
az Úr irgalmas volt hozzájuk és válaszolt az imáikra. 

Joseph Smith próféta (1805–1844) leírta, milyen irgal-
masan válaszolt neki az Úr, amikor a hibái miatt bánatot 
érzett: „Visszaemlékeztem életem elmúlt pillanataira, 
amely gyászolásra és könnyontásra késztet az oktalan-
ságaim felett érzett bánat miatt, amiért megengedtem 
lelkem ellenségének, hogy olyan nagy hatalma lehessen 
felettem, mint amilyennel az elmúlt időkben rendelke-
zett. De Isten irgalmas, és megbocsátotta bűneimet, és 
örvendezek, amiért elküldte a Vigasztalót mindazok 
számára, akik hisznek, és megalázkodnak előtte” (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]., 254.). 
központozás, helyesírás és nagybetűs írásmód 
szabványosítva).

Móziás 23:21. „Próbára teszi a 
türelmüket és a hitüket”
•	 Bár	az	Almát	követő	emberek	bűnbánatot	tartottak	és	
hűek voltak, az Úr megengedte, hogy Abinádi próféciá-
jának beteljesedéseként (lásd Móziás 12:1–5), türelmük 
és hitük próbájaként egy ideig elnyomják őket a lámá-
niták. Orson F. Whitney elder (1855–1931) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt tanította, hogy minden, amit 
átélünk, értékes leckéket tanít nekünk: „Semmilyen ál-
talunk elszenvedett fájdalom vagy próbatétel nem vész 
kárba. Okulásunkra szolgál, és olyan tulajdonságokat 
fejleszt, mint a türelem, a hit, a lelkierő és az alázatos-
ság. Amit elszenvedünk és amit elviselünk, különösen 
akkor, ha türelmesen viseljük, mind-mind építi a jelle-
münket, megtisztítja a szívünket, kitágítja a lelkünket, 
gyengédebbé és jószívűbbé tesz minket, érdemesebbé 
arra, hogy Isten gyermekeinek neveztessünk, …és 
bánat, valamint szenvedés, fáradozás és megpróbáltatás 
által részesüljünk abban az oktatásban, amiért idejöt-
tünk, és ami hasonlóbbá tesz minket Atyánkhoz és 
Anyánkhoz a mennyben” (cited in Spencer W. Kimball, 
Faith Precedes the Miracle [1972], 98).

21. fejezet
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Móziás 23–24. Alma népének története
•	 A	Móziás	23–24	visszatekintés	a	visszatekintésben	
(lásd a Móziás 9–22 szövegmagyarázatát a 150. oldalon). 
Hozzá lett téve a feljegyzéshez Alma története, attól az 
időtől fogva, hogy Noé király emberei a vadonba űzték 
őket, egészen addig, mígnem megérkeztek Zarahemla 
földjére. Ez a kis visszatekintés mintegy 20 évet ölel fel. 
Mire az olvasó befejezi a 23 –24-es fejezeteket, Zeniff 
népe és Alma népe is visszatért Zarahemlába és Móziás 
királyhoz (lásd a „Visszatekintések Omnitól Móziásig” 
című ábrát a függelék 421. oldalán).

Móziás 24:13–15. „Vidáman és türelmesen 
vetették alá magukat az Úr minden akaratának”
•	 Ha	teljes	mértékben	Istenre	támaszkodunk,	akkor	
Ő korlátainkból és gyengeségeinkből erősséget tud 
kovácsolni, isteni céljainak hasznára. Richard G. Scott 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából arra biztatott 
minket, hogy a halandóság kihívásaival szembenézve 
támaszkodjuk vidáman az Úrra:

„A szentírás tana szemszögéből kell látnunk életünk 
problémáit vagy próbatételeit. Különben könnyen 
elveszik előlünk a kilátást, felemésztik az energiánkat, 
és megfosztanak minket attól az örömtől és szépségtől, 
amit az Úr adni kíván nekünk itt a földön. Vannak olyan 
emberek, akik problémák tengerébe dobott kavicshoz 
hasonlítanak. Megfulladnak bennük. Ti legyetek inkább 
parafa-úszók! Ha elmerültök egy problémában, küzdje-
tek, hogy megszabadulva a felszínre jussatok, hogy újra 
boldogan szolgálhassatok! […]
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Az Úr a ti személyes növekedéseteket és fejlődéseteket 
szeretné látni. Felgyorsítja ezt a folyamatot az, ha min-
den olyan fejlődési élményben, amiben részetek van, 
készségesen átengeditek neki az irányítást, akár tetszik 
az nektek az elején, akár nem. Ha bíztok az Úrban, ha 
hajlandóak vagytok az Ő akaratára összpontosítani a 
szíveteket és az elméteket, ha azt kéritek, hogy Lelke az 
Ő akaratának megtételére vezessen titeket, akkor útköz-
ben ez a legnagyobb boldogságot biztosítja számotokra, 
és nagyon is kielégítő lesz az, amit ebből a halandó 
tapasztalatból nyertek. Ha mindent megkérdőjeleztek, 
amire megkérnek titeket, vagy minden kellemetlen 
kihívásnál megmakacsoljátok magatokat, akkor megne-
hezítitek az Úr számára azt, hogy megáldjon titeket [lásd 
1 Nefi 3:7]” (in Conference Report, Apr. 1996, 32–33; 
vagy Ensign, May 1996, 24–25).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Gondolkozz	el	a	Móziás	18:8–10-ben	lejegyzett	ke-

resztelési szövetségeken! Mit tehetsz ezen a héten 
azért, hogy még teljesebb mértékben a szövetségeid 
szerint élj?

•	 Milyen	szempontból	erősítették	meg	a	hitedet	a	
próbatételek?

•	 Hogyan	segíthet	neked	Alma	és	követői	példája	
abban, hogy bízz a Szabadító engesztelésében és 
hatalmában?

Javasolt feladatok
•	 Keress	szentírást	a	Szabadító	engesztelése	általi	meg-

váltás Móziás 18:2-ben leírt minden egyes megköze-
lítésére, beleértve ebbe az Ő hatalmát, szenvedését, 
halálát, feltámadását és mennybemenetelét! Az uta-
lásokat odaírhatod a szentírásod margójára a Móziás 
18:2 mellé.

•	 Tanulmányozd	és	vázold	fel	a	keresztelési	szövetsé-
get, amint azt Alma a Móziás 18:8–10-ben leírja.

•	 Hívj	fel,	látogass	meg	vagy	írj	levelet	egy	olyan	egy-
házi papsági vezetőnek, tanítónak vagy tanácsadó-
nak, aki „az igazlelkűséggel kapcsolatos dolgokkal” 
(Móziás 23:18) táplált téged, és mondd el neki a bi-
zonyságodat és juttasd kifejezésre a megbecsülésedet!

Móziás 18–24
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Móziás 25–29

22. fejezet

Bevezetés
A „felnövekvő nemzedékből” sokan elutasították atyáik 
bizonyságát és „sok bűn elkövetésére” vittek egyházta-
gokat (lásd Móziás 26:1, 6). Ebból adódóan Alma arra 
vonatkozó útmutatást kért az Úrtól, hogyan bánjon az 
Isten törvényeit megszegő egyháztagokkal. Azért is 
imádkozott, hogy saját fia eljuthasson „az igazság meg-
ismeréséhez” (lásd Móziás 27:14). Mindkét kérés válasza 
értékes tanítással szolgál nekünk napjainkra. Megtudjuk, 
hogyan intsék a papsági vezetők azokat, akik komoly 
bűnt követnek el, és hogyan segítsék őket a bűnbánat 
folyamata során. Az ifjabb Alma és Móziás négy fia 
történetéből az is kitűnik, hogy az egész emberiségnek 
Istentől kell születnie. Tanulmányozásod során gon-
dold át, hogyan vezet Jézus Krisztus engesztelésének 
elfogadása bűnbánathoz, teljes megtéréshez, valamint a 
mások szabadulásáért végzett szolgálat vágyához.

Szövegmagyarázat
Móziás 25–29.  II. Móziás
•	 Móziás	könyvét	a	a	benne	található	különböző	ese-
ményszálak és történelmi visszatekintések gyakran igen 
összetetté teszik. Nézd meg a „Visszatekintések Omnitól 
Móziásig” ábrát a függelékben (421. oldal).

Móziás 25:5–11. A szentírások ereje
•	 A	Móziás	25:5–11-ben	Móziás	felolvastatta	népének	
a szentírásokat. A következő felsorolás megmutatja, 
milyen hatást váltottak ki a népből a szentírások:

 1. „Csodálkozás és ámulat  
sújtott le” rájuk (7. vers).

 2. „Rendkívül nagy öröm-
mel teltek el” (8. vers).

 3. „Bánat” töltötte el őket, 
mivel oly sokan meghal-
tak (9. vers).

 4. Felismerték Isten jóságát 
(lásd 10. vers).

 5. Úgy érezték, hogy kö-
szönetet kell mondaniuk 
Istennek (lásd 10. vers).

 6. Mások bűnei miatt „fájdalommal és kínnal teltek el” 
(11. vers).
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Móziás 26:1–4. A felnövekvő nemzedék
•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	kihang-
súlyozta, hogy az egyház fiataljainak tanítani kell, hogy 
higgyenek Istenben: „Nincs a királyságban fontosabb 
feladat a fiatalok hitének építésénél. A nemzedékek 
során minden egyes gyermek maga választ hit és hitet-
lenség között. A hit nem örökség, hanem választás. Akik 
hittek Benjámin királynak, megtanulták ezt. Gyermekeik 
közül azonban később sokan úgy döntöttek, hogy 
nem hisznek. A szentírások megnevezik ennek egyik 
okát: »mert nem akarták az Urat, Istenüket szólítani« 
(Móziás 26:4)” (“Inquire of the Lord” [remarks at an 
evening with Elder Neal A. Maxwell, Feb. 2, 2001], 1, 
www .ldsces .org).

•	 Az	egyház	fiataljaihoz	szólva	Jeffrey R.	Holland	elder	
a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, miért szolgál-
nak a náluk fiatalabbak mentoraként az idősebb egy-
háztagok: „Amit ebben az egyházban teszünk, abból oly 
sok minden felétek irányul, akiket a Mormon könyve 
úgy nevez: »a felnövekvő nemzedék« (Móziás 26:1; Alma 
5:49). Mi, akik már jártunk az élet ösvényének azon a 
részén, ahol most ti vagytok, megpróbáljuk felhívni a 
figyelmeteket arra, amit megtanultunk. Kiáltással bizta-
tunk. Figyelmeztetni próbálunk az út menti csapdákra 
és veszedelmekre. Ahol lehet, próbálunk veletek menni, 
és a közelünkben tartani titeket” (in Conference Report, 
Apr. 1995, 52; vagy Ensign, May 1995, 38).

Móziás 26:1–6
Milyen kihívásokkal nézett szembe Alma a 
felnökvekvő nemzedék vonatkozásában?

Móziás 26:8–12. Miért nem volt hajlandó 
Móziás király ítélkezni az egyház tagjai felett?
•	 Miután	Móziás	király	(királyként	és	prófétaként)	
felhatalmazást adott Almának, hogy országszerte gyü-
lekezeteket alapítson, Alma számára természetesnek 
látszott az, hogy az engedetlen egyháztagokat Móziás 
elé vigye ítéletre. A király azonban, aki a papsági felha-
talmazást Almára ruházta, jelezte, hogy Alma felelőssége 
foglalkozni azokkal, akik áthágták az egyház törvényeit. 
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Móziás az ország törvényeit megszegők feletti ítélkezést 
tartotta meg magának.

Móziás 26:20. „Örök életed lesz”
•	 Az	Úr	kijelentette,	hogy	Almának	örök	élete	lesz	
(lásd Móziás 26:20). Joseph Smith próféta (1805–1844) 
felvázolta a folyamatot, ahogy valaki elnyeri ennek 
ígéretét: „Miután valaki hisz Krisztusban, megbánja a 
bűneit, megkeresztelkedik bűnei bocsánatára és (kéz-
rátétel által) megkapja a Szentlelket, …legyen továbbra 
is alázatos Isten előtt, éhezze és szomjúhozza az igaz-
lelkűséget, éljen Isten minden szava szerint, és akkor az 
Úr hamarosan azt fogja mondani neki: Fiam, fel fogsz 
magasztosulni. Ha az Úr teljes mértékben próbára tette 
őt, és azt látja, hogy minden eshetőség közepette is el 
van kötelezve a szolgálata mellett, akkor az ilyen ember 
rájön, hogy biztossá tette az elhívását és a kiválasztását, 
és kiváltságában áll a másik Vigasztaló elnyerése, amit 
az Úr a szenteknek ígért, és ami Szent János bizonysá-
gában van feljegyezve” (History of the Church, 3:380).

Móziás 26:24–28. Ismerni az Urat
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogyan ismerhetjük az 
Urat: „Dönthetünk az Úr megismerése mellett azzal, 
hogy mindennap olvassuk a szentírásokat; hogy lega-
lább reggel és este, valamint próbatétel idején óránként 
vagy ha kell, még gyakrabban, buzgó imában beszélge-
tünk vele; és betartjuk a parancsolatait. Ne felejtsétek el: 
»Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő paran-
csolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az 
ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg 
abban az igazság. A ki pedig megtartja az ő beszédét, 
abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről 
tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk« (1 János 2:3–5)” 
(Finding Peace in Our Lives [1995], 74).

Móziás 26:29–30. Bűnök beismerése
•	 A	bűnök	beismerése	elengedhetetlen	részét	képezi	
a bűnbánat folyamatának. Az Úr azt mondta: „Erről 
tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit – íme, 
beismeri és elhagyja azokat” (T&Sz 58:43   ). A Hűek 
a hithez: Evangéliumi értelmező szótár (2004) a követ-
kezőket írja:

„Beismerés. »A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó 
dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot 
nyer« (Példabeszédek 28:13). A megbocsátáshoz 
elengedhetetlen az a hajlandóság, hogy teljesen feltárd 
Mennyei Atyád előtt mindazt, amit tettél. Térdelj le 
előtte alázatos imában, elismerve a bűneidet. Valld be 
szégyenedet és bűnösségedet, majd pedig fohászkodj 
segítségért!

A komoly vétkek – mint például az erkölcsi tisztaság 
törvényének megszegése – az egyháztagságodat veszé-
lyeztethetik. Ezért ezeket a 
bűnöket mind az Úrnak, 
mind pedig az Ő egyházi 
képviselőinek is be kell is-
merned. Ez a püspököd 
vagy gyülekezeti elnököd, 
és esetleg a cövek- vagy 
misszióelnököd felügyelete 
alatt történik, akik őrsze-
mekként és bírákként szol-
gálnak az egyházban. Míg a 
bűnöket csak az Úr bocsáthatja meg, ezek a papsági 
vezetők fontos szerepet játszanak a bűnbánat folyama-
tában. Beismerésedet bizalmasan fogják kezelni, és vé-
gig segíteni fognak a bűnbánat folyamatában. Légy 
teljesen őszinte velük! Ha csak részleges beismerést te-
szel, csak a kisebb hibákat említve, nem leszel képes 
megoldani a komoly, fel nem fedett vétkeket. Minél ha-
marabb elkezded ezt a folyamatot, annál hamarabb bé-
kére és örömre lelsz, melyek a megbocsátás csodájával 
járnak” ([2004], 28–29).

Móziás 26:31
Mit eredményez, ha nem vagyunk hajlan-

dóak megbocsátani az ellenünk vétőknek?

Móziás 26:32–36. „Kitörölték a neveiket” 
•	 A	„kitörölték”	szó	a	Móziás	26:36-ban	a	kizárásra	utal.	
Ha valamelyik egyháztag komoly bűnt követ el, az Úr 
szolgáinak meg kell tenniük bizonyos lépéseket, hogy 
segítsék a bűnöst a bűnbánat folyamatában. Időnként 
ez hivatalos vagy nem hivatalos egyházi fegyelmezést is 
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magában foglal. Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt mondta:

„Az egyházi fegyelmezés Isten parancsolatainak betar-
tására biztatja az egyháztagokat. Puszta léte… kiemeli 
Isten parancsolatainak komoly voltát és tisztázza azok 
jelentését. Ez rendkívül fontos ebben a mindent megen-
gedő társadalomban. […]

A pásztor felelősséggel tartozik a nyáj védelméért. […] 
Ez a felelősség megkövetelheti tőle azt, hogy vonja meg 
[a bűnöstől] a szentek társaságát, vagy akár zárja ki őt 
a nyájból. Jézus tanításának megfelelően: »Ha nem tart 
bűnbánatot, akkor ne számláltasson népem közé, hogy 
ne pusztíthassa el népemet, mert íme, én ismerem a 
juhaimat, és ők meg vannak számlálva« (3 Nefi 18:31; 
lásd még Móziás 26:34–36)” (The Lord’s Way [1991], 
216, 227).

•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnökség-
ből megnevezte a vétkeket, melyek indokolttá teszik az 
egyházi fegyelmezést:

„Az egyházi fegyelmezés nem korlátozódik nemi 
bűnökre, hanem olyan cselekedeteket is lefed, mint 
a gyilkosság, az abortusz, a rablás, a lopás, a szélhá-
mosság és egyéb becstelenség, az egyház szabályai-
nak és rendelkezéseinek szándékos megszegése, a 
többnejűség hirdetése vagy gyakorlása, a hitehagyás 
vagy bármely más nem keresztényi viselkedés, amely 
szembe megy az Úr törvényeivel és az egyház rend-
jével, beleértve ebbe az Úr felkentjeivel való dacolást 
vagy kigúnyolásukat. […]

Az egyházi hitet elhagyó tevékenységnek számít például 
az, amikor annak tagjai »(1) ismételten egyértelműen, 
nyíltan és szándékosan nyilvánosan szembe helyezked-
nek az egyházzal vagy annak vezetőivel; (2) kitartanak 
amellett, hogy egyházi tanként tanítsanak valamit, ami 
nem egyházi tan, azt követően is, hogy a püspökük 
vagy magasabb felhatalmazott helyreigazította őket; 
vagy (3) továbbra is hitehagyó csoportok (például több-
nejűséget hirdetők) tanításait követik, miután a püspö-
kük vagy magasabb felhatalmazott helyreigazította őket« 
(General Handbook of Instructions [1989], p. 10-3)” (in 
Conference Report, Oct. 1993, 52–53; vagy Ensign, Nov. 
1993, 37–38).

•	 1985-ben	az	Első	Elnökség	felhívást	intézett	minden-
kihez, hogy jöjjön vissza, és ezzel emlékeztettek minket 
rá, hogy mi a kötelességünk azokkal szemben, akiknek 
a nevét „kitörölték”:

„Ismerünk olyanokat, akik inaktívok, másokat, akik kriti-
kussá váltak és hamar hibát találnak, és olyanokat, akiket 
komoly vétkek miatt függesztettek fel vagy zártak ki.

Szeretettel nyújtjuk ki feléjük a kezünket. Alig várjuk, 
hogy megbocsáthassunk annak lelkiségével, aki azt 
mondta: »Én, az Úr, annak bocsátok meg, akinek 
megbocsátok, de tőletek megköveteltetik, hogy minden 
embernek megbocsássatok« (T&Sz 64:10).

Arra biztatjuk az egyház tagjait, hogy bocsássanak meg 
azoknak, akik esetleg rosszul bántak velük. Akik már 
nem tevékenyek vagy akik már közel állnak hozzá, 
azoknak azt mondjuk: »Gyertek vissza! Gyertek vissza 
és lakmározzatok az Úr asztalánál, ízleljétek meg újra a 
szentek közösségének édes és laktató gyümölcseit.«

Biztosak vagyunk benne, hogy sokan szeretnének 
visszatérni, de ezt valamiért kínosnak érzik. Biztosítha-
tunk benneteket arról, hogy tárt karok fogadnak majd 
titeket, és készséges kezek, hogy segítsenek” (Ezra Taft 
Benson, Gordon B. Hinckley, and Thomas S. Monson, 
“An Invitation to Come Back,” Church News, Dec. 22, 
1985, 3).

Móziás 27:14. Istentől küldött angyal
•	 Az	angyalok	egyik	szerepköre	a	gonoszok	bűnbá-
natra szólítása (lásd Moróni 7:29, 31). Figyeld meg, hogy 
az angyal nem igazlelkűségük miatt jött el Almához és 
Móziás négy fiához, hanem azért, „hogy szolgáinak imái 
az ő hitük szerint lehessenek megválaszolva” (Móziás 
27:14).

•	 Az	angyalok	szolgálatának	összhangban	kell	állnia	
Isten akaratával, és nem mindig annak időbeosztása 
szerint kerül sor erre, aki kéri. Wilford Woodruff elnök 
(1807–1898) ezt mondta egy olyan emberről, aki angya-
lok látogatásáért imádkozott:

„Mondtam, hogy ha ezer évig imádkozik is Izráel Istené-
hez ezért az ajándékért, de az Úr nem szándékozik an-
gyalt küldeni hozzá, akkor az nem adatik meg neki. 
Mondtam, hogy az Úr soha senkihez nem küld angyalt 
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csak azért, hogy kielégítse az illető vágyakozását, mely 
szerint angyalt szeretne látni. Ha az Úr angyalt küld va-
lakihez, akkor azért küldi, hogy olyan munkát végezzen 
el, ami csakis angyalok 
szolgálattétele által végez-
hető. Mondtam, hogy ezek 
a nézeteim. Az Úr a világ 
teremtése óta több alka-
lommal is küldött angyalo-
kat emberekhez, azonban 
mindig olyan üzenettel 
vagy olyan tennivalóval, 
amire másképp nem kerül-
hetett volna sor. Felidéztem neki számos olyan alkalmat, 
amikor angyal jelent meg az embernek. Természetesen 
utaltam a Joseph Smitht meglátogató angyalra. A jelené-
seket író János azt mondta, hogy az utolsó napokban 
angyal száll majd át az ég közepén, és ott lesz nála az 
örök evangélium, hogy a földön lakóknak hirdessék azt. 
Ennek megtételére azért volt angyalra szükség, mert az 
evangélium nem volt a földön. Az evangélium és a pap-
ság korábban elvétetett az emberek közül. Istennek te-
hát újra vissza kellett azt állítania.

Most, ahogy azt mindig is mondtam, el akarom 
mondani nektek, hogy Isten minden szentjének a 
Szentlélekre van szüksége. Ennek az ajándéknak a 
megléte sokkal fontosabb annál, mint hogy része legyen 
valamely angyal szolgálattételében, hacsak nem kell 
angyal ahhoz, hogy megtanítson neki olyan valamit, 
amit még nem tanítottak neki” (“The Administration of 
Angels,” in Brian H. Stuy, comp. Collected Discourses, 
5 vols. [1987–92], 5:233).

Móziás 27:14
Hogyan lehetnek hatással önfejű gyer-

mekeikre az igazlelkű szülők?

Móziás 27:22–23. Azok szolgálata, 
akik tévelyegnek
•	 Az	egyik	fő	kötelesség,	melynek	teljesítését	Isten	el-
várja az általa szolgálatra elhívottaktól, hogy segítsenek 
a tévelygőknek visszatérni a nyájhoz. Miközben a 

Hetveneknél szolgált, Theodore M. Burton elder (1907–
1989) megosztotta, milyen érzések vannak benne erről 
a szent munkáról: „Feltették nekem a kérdést: »Nem le-
hangoló, hogy át kell tekinteni azok bűneit és vétkeit, 
akik ilyen nehézségekbe 
keveredtek?« Lehangoló 
lenne, ha bűnöket és vétke-
ket keresnék. De én olyan 
emberekkel foglalkozom, 
akik bűnbánatot tartanak. 
Isten fiai és leányai ők, akik 
hibákat követtek el – ezek 
némelyike nagyon komoly. Azonban ők nem bűnösök. 
Régen bűnösök voltak, azonban keserű tapasztalatból 
megtanulták, milyen szívfájdalmat eredményez Isten 
parancsolatainak megszegése. Most már nem bűnösök. 
Isten bűnbánó gyermekei, akik vissza akarnak jönni 
Őhozzá, és ezen igyekeznek. Hibákat követtek el és 
megfizettek azokért. Most megértésre, szeretetre és el-
fogadásra vágynak” (in Conference Report, Oct. 1985, 
80–81; vagy Ensign, Nov. 1985, 64).

Móziás 27:25. Újjászületés
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	fontos	dologra	
emlékeztetett minket, akik újjá szeretnénk születni és 
hasonlókká válni Szabadítónkhoz, Jézus Krisztushoz:

„Vigyáznunk kell, hogy miközben igyekszünk Istenhez 
egyre inkább hasonlóvá válni, ne keseredjünk el és 
ne veszítsük el a reményt. A Krisztushoz hasonlóvá 
válás élethossziglan tartó törekvés, és nagyon gyakran 
lassú, majdnem észrevétlen fejlődést és változást foglal 
magába. A szentírások figyelemreméltó beszámolókat 
jegyeznek fel olyan emberekről, akiknek élete szinte 
egyik pillanatról a másikra változott meg drámaian: az 
ifjabb Alma, a Damaskus felé igyekvő Pál, az éjszakába 
nyúlóan imádkozó Énós, Lamóni király. A változás 
erejének ily megdöbbentő ereje még azokat is, akik 
ennyire mélyen voltak a bűnben, bizakodással tölti 
el azt illetően, hogy az engesztelés még a leginkább 
reménytelen helyzetben lévőket is el tudja érni.

Óvatosnak kell azonban lennünk, amikor ezekről a 
figyelemreméltó példákról beszélünk. Bár valóságosak 
és hatásosak, inkább kivételt jelentenek, mintsem sza-
bályt. Minden Pálra, minden Énósra és minden Lamóni 
királyra jut néhány száz vagy ezer olyan ember, aki 
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sokkal finomabbnak, sokkal nehezebben észrevehető-
nek találja a bűnbánat folyamatát. Napról napra köze-
lebb húzódnak az Úrhoz, és közben alig veszik észre, 
hogy isten-szerű életet építenek. A jóság, a szolgálat és 
az elkötelezettség csendes életét élik. Olyanok, akárcsak 
a lámániták, akikről azt mondta az Úr, hogy »tűzzel és a 
Szentlélekkel lettek megkeresztelve, és ezt nem tudták« 
(3 Nefi 9:20; kiemelés hozzáadva)” (“A Mighty Change 
of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 5).

•	 Az	újjászületéssel	és	a	hatalmas	szívbéli	változás	meg-
tapasztalásával kapcsolatos további információkért nézd 
meg a Móziás 5:2 (lásd a 145. oldalt), az Alma 5:12–14 
(lásd a 180. oldalt) és az Alma 36:17–21 szövegmagyará-
zatát (lásd a 237. oldalt).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	beszélt	róla,	mit	jelent	az	
újjászületés:

„Időnként úgy teszik fel az arra vonatkozó kérdést, 
hogy megszabadult-e valaki, hogy »újjászületett-e«. A 
Bibliában és a Mormon könyvében is ismerős kifejezés 
az »újjászületés«. Amint azt már korábban megjegyez-
tük, Jézus azt tanította, hogy ha »valaki újonnan nem 
születik« ( János 3:3), víztől és Lélektől, nem mehet be 
Isten királyságába (lásd János 3:5). A Mormon könyve 
sokszor tanítja, hogy az embernek »újjá kell születnie«, 
avagy »Istentől kell születnie« (Móziás 27:25; lásd 
24–26. vers; Alma 36:24, 26; Mózes 6:59). Ha megértjük 
ezeket a szentírásokat, akkor nyilvánvalóan „igennel” 
válaszolunk arra a kérdésre, hogy újjászülettünk-e. 
Akkor születtünk újjá, amikor Jézus Krisztus nevének 
magunkra vételével, víztől és a Lélektől újjászületve szö-
vetséges kapcsolatba kerültünk a Szabadítónkkal. Ezt az 
újjászületést minden sabbaton megújíthatjuk, amikor az 
úrvacsorából veszünk.

Az utolsó napi szentek határozottan állítják, hogy akik 
ily módon újjászülettek, azok lelkileg Jézus Krisztus 
által nemzett fiak és leányok (lásd Móziás 5:7; 15:9–13; 
27:25). Ezen újjászületett állapot áldásainak valóra vál-
tásához viszont továbbra is be kell tartanunk a szövet-
ségeinket és mindvégig ki kell tartanunk. Közben Isten 
kegyelme által új teremtményekként újjászülettünk, új 
lelki szülőkkel, valamint egy dicső örökség kilátásával” 
(lásd Liahóna, 1998. júl. 68.).

Móziás 27:28. Sok megpróbáltatás 
után jön az áldás
•	 Bár	az	ifjabb	Almának	sok	gyötrelmen	kellett	átver-
gődnie, bűnbánata végül átható és rendkívüli örömöt 
eredményezett (lásd Alma 36:21). A következő ábra 
Alma bűnbánatának hatásait szemlélteti:

előtte utána

„testi és bukott”, aki ki lesz 
taszítva (Móziás 27:25–27; 
Alma 36:11)

megváltotta Isten, „Lélektől” 
született (Móziás 27:24–25; 
Alma 36:23)

„sok gyötrelmen” vergődött 
át (Móziás 27:28)

„örökkévaló égésből” lett 
kiragadva (Móziás 27:28)

a keserűség gubacsában és 
a gonoszság kötelékeiben 
volt (Móziás 27:29)

„megváltatott a keserűség 
gubacsától és a gonoszság 
kötelékeitől” (Móziás 27:29)

„a legsötétebb szakadékban” 
volt (Móziás 27:29)

meglátta „Isten csodálatos 
világosságát” (Móziás 
27:29)

„örök gyötrelem kínozta” 
(Móziás 27:29)

lelke „nem fáj többé”  
(Móziás 27:29)

felszaggatta sok bűne em-
léke (Alma 36:17)

nem „szaggat[ta] fel többé” 
bűnei emléke (Alma 36:19)

átható és rendkívüli fájdal-
mat érzett (Alma 36:20–21)

átható és rendkívüli örömöt 
érzett (Alma 36:20–21)

rettegés kínozta lelkét 
annak gondolatára, hogy 
Isten színe elé áll (Alma 
36:14–15)

lelke Isten színe elé vágya-
kozott (Alma 36:22)

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	kifejtette,	hogy	fel	kell	ismer-
nünk, mily nagy ára van a bűnnek, és hogy bár nem 
mindig könnyű a bűnbánat, a végeredmény mindig 
többet ér annál, mint amibe került:

„Tudjuk, hogy a bűnbánat nagyon fájdalmas folyamat. 
Alma saját bevallása szerint »sok gyötrelmen« vergődött 
át, »a bűnbánatban majdnem a halálig«, és örökkévaló 
tűz kínozta. […] »A legsötétebb szakadékban voltam – 
mondta. Lelkemet örök gyötrelem kínozta« (Móziás 
27:28–29). […]

Három végtelennek tűnő napon és éjszakán át kínozták 
»egy elkárhozott lélek fájdalmai« (Alma 36:16), olyan va-
lóságos fájdalmat okozva neki, hogy fizikai értelemben 
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tehetetlenné tette, lelkileg pedig borzalommal töltötte 
el őt az, ami a végzetének látszott. Senki ne higgye azt, 
hogy a megbocsátás ajándéka teljes mértékben meg-
kapható anélkül, hogy az abban részesülő jelentős erő-
feszítést tenne. Senkinek nem szabadna olyan balgának 
lennie, hogy szándékosan vagy könnyelműen kövessen 
el bűnt, azt gondolva, hogy könnyen rendelkezésre áll a 
megbocsátás.

A bűnbánat szükségképpen szenvedést és bánatot is 
magában foglal. Aki másképp gondolja ezt, az nem 
olvasta az ifjabb Alma életét, és nem próbált még meg 
személyesen bűnbánatot tartani. A bűnbánat folyama-
tában ízelítőt kapunk abból a szenvedésből, amiben 
részünk lenne, ha nem fordulnánk el a gonosztól. Ez a 
fájdalom, bár a bűnbánó csak futólagosan érzi, a legke-
serűbb poharakból jő. Egyetlen férfi vagy nő se legyen 
annyira balga, hogy azt higgye, következmény nélkül 
kortyolhat belőle, ha mégoly aprót is. […]

Megtapasztaljuk azonban, hogy ha teljes a bűnbánat, 
akkor újjászületünk és örökre magunk mögött hagyjuk 
azt, akik egykor voltunk. Számomra a bűnbánat tanítá-
sának megközelítésmódjai közül egyik sem téveszt célt 
nagyobb mértékben annál a jószándékú felvetésnél, 
hogy »bár kihúzható a szög az ajtófélfából, a lyuk min-
dig is ott marad benne«. Tudjuk, hogy a bűnbánat (ilyen 
értelemben a szög kihúzása) lehet nagyon hosszú, 
fájdalmas és nehéz feladat is. Sajnos sokan soha nem 
látnak hozzá. Azt is tudjuk, hogy van néhány olyan bűn, 
amelyet nem lehet megbánni. Ahol azonban lehetőség 
van a bűnbánatra, és annak követelményeit hűen végig-
viszik és beteljesítik, ott egyszerűen azért nincs már 
»lyuk az ajtófélfán«, mert már nem ugyanaz az ajtófélfa 
áll ott, hanem egy új. Újra tudjuk kezdeni, teljesen tisz-
tán, új eltökéltséggel és új életmóddal” (However Long 
and Hard the Road [1985], 83–84).

Móziás 28:3–4
Milyen hatással volt Móziás négy  fiának 

megtérése arra, hogy vágyjanak arra, 
hogy misszionáriusok lehessenek?

Móziás 28:3. „A szabadítás minden 
teremtménynek hirdetve legyen”
•	 Howard	W.	Hunter	elnök	(1907–1995)	elmondta,	
miért természetes következménye a személyes megté-
résnek az, hogy meg akarjuk osztani az evangéliumot:

„Ott van például Móziás négy fia – Ammon, Áron, 
Omner és Himni –, akik az engesztelés által bocsánatot 
nyertek bűneikre, majd évekig azon fáradoztak a lámá-
niták között, hogy Krisztushoz vezessék őket. A feljegy-
zés szerint nem tudták elviselni annak gondolatát, hogy 
egyetlen lélek is elvesszen (lásd Móziás 28:3). […]

Személyes megtérésünk nagyszerű fokmérője az, hogy 
menyire akarjuk megosztani másokkal az evangéliumot. 
Ezen okból rója az Úr minden egyháztagra annak köte-
lességét, hogy misszionárius legyen” (The Teachings of 
Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 249).

•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából javasolt valamit, ami hatékony módja lehet ma 
az egyháztagok számára az evangélium megosztásának: 
„[A]z egyháztag misszionáriusi munka kulcsa a hit 
gyakorlása. Az Úrban és az Ő ígéreteiben való hitetek 
kimutatásának egyik módja az, hogy imádságos lélekkel 
kitűztök egy dátumot arra, hogy felkészítsetek valakit a 
misszionáriusokkal való találkozásra. Több száz levelet 
kaptam olyan egyháztagoktól, akik ilyen egyszerű 
módon gyakorolták a hitüket. Habár a családok még 
nem tudták, kivel tudnák megosztani az evangéliumot, 
kitűztek egy dátumot, imádkoztak, majd pedig még 
több emberrel beszéltek. Az Úr a Jó Pásztor, és Ő ismeri 
azokat a juhait, akik felkészültek arra, hogy meghallják 
a hangját. Ő irányítani fog bennünket, miközben 
isteni segítségét kérjük az evangélium megosztásában” 
(Liahóna, 2006. máj. 86.).

Móziás 25–29
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Móziás 28:11–20. A járedita feljegyzés  
és a látnoki kövek
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	beszélt	róla,	
hogyan használta Móziás a fordító eszközöket a járedita 
feljegyzés lefordításánál:

„Limhi népe »érclemezekre« vésett feljegyzést hozott 
Móziásnak [Móziás 21:27], és ezt a feljegyzést Móziás 
lefordította »annak a két kőnek a segítségével, melyek 
egy ív két szegélyére voltak erősítve«. […] 

Joseph Smith megkapta a »mellvértet«, valamint a 
Mormon könyve lemezeit, az Urimot és a Tummimot, 
amelyeket Moróni rejtett el, hogy az utolsó napokban az 
ősi feljegyzés lefordításának eszközeként előkerüljenek, 
és ez az Urim és Tummim adatott Járed fivérének [lásd 
T&Sz 17:1]” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:161–62).

Móziás 29:26–27. Annak veszélye, hogy a 
többség azt választja, „ami nem helyes”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apostol	
Kvórumából figyelmeztetett rá, hogy nem lehetünk 
közömbösek a társadalomban jelenlévő gonoszság iránt, 
mert a hamislelkűséget választó nemzetekre pusztulás vár:

„Az emberi viselkedésről szólva, amikor a nép egykori 
kisebbségének hangja dominánsabbá válik, akkor azt 
Isten ítéletei és az ostoba önzés következményei köve-
tik (lásd Móziás 29:26–27).

Felgyorsul a kulturális hanyatlás, amikor a társadalom 
egy kis csoportjának törekvései figyelmen kívül hagyják 
az egyszer széles körben általánosan elismert értékeket. 
A sodródást elősegítik a közömbös illetve az elnéző 
emberek, miközben a társadalmat gondosan elvezetik, 
le a pokolba (lásd 2 Nefi 28:21). Egyesek talán nem 
csatlakoznak az árhoz, ehelyett félreállnak, jóllehet, va-
lamikor esetleg megpróbálták megállítani a hanyatlást, 
mint ahogy az népképviseleti joguknál fogva megilleti 
őket. […]

Tulajdonképpen kötelességünk észrevenni a természe-
tes, árulkodó társadalmi jeleket. […]

Mind a vezetők, mind pedig követőik valóban fele-
lősek azért, ami a kulturális hanyatlásban történik. 

Történelmi szempontból könnyű kritizálni a rossz 
vezetőket, de nem szabad mentegetnünk a társadalom 
tagjainak magatartását. Máskülönben, elkorcsosodásuk 
megindoklásában esetleg azt mondhatják, hogy ők csak 
rendeleteket követtek, míg a vezető csak az őt követők-
nek parancsolt! Azonban sokkal több kívántatik meg a 
követőktől egy demokratikus társadalomban, amelyben 
az egyén jelleme olyan sokat számít mind a vezetőket, 
mind pedig a követőket illetően” (lásd Liahóna, 1999. 
júl. 27–28.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök	is	beszélt	a	tolerancia	torz	
felfogásának jelen divathullámairól:

„A tolerancia, mint erény, oly mértékben eltorzult és 
olyan előkelő helyre került, hogy egyenértékűnek 
tartják az erkölccsel, vagy talán fölé is helyezik. Más 
az, ha valaki toleráns, akár megbocsátó is valakinek 
a viselkedésével szemben. Megint más viszont az, ha 
társadalomként olyan erkölcstelen viselkedést teszünk 
törvényessé és védelmezünk, amely meggyengítheti, 
akár el is pusztíthatja a családot.

Veszélyes csapdát jelent az, ha a toleranciát eltúlozva 
azok jogait védjük, akiknek a viselkedése veszélybe 
sodorja a családot és sérti a nép nagyobb részének 
jogait. Veszélyesen közel kerültünk ahhoz az állapothoz, 
amiről Móziás próféta írt [a Móziás 29:26–27-ben]” 
(“Children of God,” BYU Women’s Conference, May 5, 
2006, 6).

Móziás 29:41–44. A bírák kormányzása
•	 Móziás	király	olyan	jelentős	változást	vezetett	be	a	
kormányzásban, hogy a nefiták ettől kezdve egészen 
Krisztus születéséig (lásd 3 Nefi 2:8) a bírák kormányzá-
sának kezdetéhez viszonyítva jegyezték fel az évszámot. 
A nefiták korábban ahhoz képest számolták az éveket, 
amikor Lehi elhagyta Jeruzsálemet.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Szerinted	mi	készteti	a	teljes	mértékben	megtérteket	

az evangélium másokkal való megosztására?

•	 Szerinted	miért	fontos	a	feljegyzések	vezetése	a	csalá-
dunkban és az egyházban?

22. fejezet
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Javasolt feladatok
•	 Vállald	el,	hogy	családi	esten	tanítasz	egy	leckét	az	

ifjabb Alma és Móziás fiainak megtéréséről, amint azt 
a Móziás 27–28 leírja. Adj kihívást az általad tanítot-
taknak arra, hogy alkalmazzák azokat a tantételeket, 
amelyeket a Móziás 27:32–36; 28:3-ban jelenített meg 
Alma és Móziás fiai.

•	 Írj	a	személyes	naplódba	egy	olyan	különleges	be-
jegyzést, amelyben felvázolod, milyen „szívbéli vál-
tozást” tapasztaltál meg, miközben gyarapítottad a 
bizonyságodat.

Móziás 25–29
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Alma 1– 4

23. fejezet

Bevezetés
Az ifjabb Alma számos kihívással nézett szembe, 
miközben egyszerre szolgált az egyház főpapjaként 
és a nefiták feletti első megválasztott főbíróként (lásd 
Alma 4:18). Az egyházat és a kormányzatot is olyan 
emberek fenyegették, akik ki akarták használni a vallást 
és a politikát. Nehór papi mesterkedést használt, hogy 
sokakat vonzó vallási mozgalmat és hitvallást alapítson, 
és így gyengítette az egyházat (lásd Alma 1). Amlici, 
egy Nehór rendje szerinti férfi, háborút indított a bírák 
újonnan megválasztott kormányzata ellen, miután nem 
sikerült beteljesítenie a vágyát, hogy király legyen (lásd 
Alma 2–3). Figyeld meg, miként imádkozott, gyakorolta 
Istenbe vetett hitét, majd lépett a tettek mezejére Alma, 
hogy legyőzze az összes kihívást, amellyel szembené-
zett. Gondold át, hogyan követheted Alma példáját saját 
személyes kihívásaid kezelésében.

Szövegmagyarázat
Alma könyve
•	 Mormon	könyvének	összeállítójaként	Mormon	nagy	
kihívásokkal szembesült, amikor el kellett döntenie, mit 
vegyen bele a kivonatolt feljegyzésbe. A válogatásnál 
legalább két irányelv segített neki. Először is, az Úr 
megmondta Mormonnak, hogy írja le „azon dolgokat…, 
melyeket… megparancsolt” (3 Nefi 26:12). Másodszor, 
Mormon tudta, hogy feljegyzése a szétszórt Izráelnek az 
Úr szövetségeihez való gyűjtése céljával kerül majd elő 
az utolsó napokban (lásd Mormon szavai 1:1–11; 3 Nefi 
26:6–12; 29:1–9; 30:1–2). Szerintünk tehát amikor Mor-
mon szerkesztői döntéseket hozott, ezt a két tényezőt 
tartotta szem előtt.

Tanulságos összehasonlítani a Mormon könyve köny-
veinek és az általuk lefedett időszakoknak a hosszát. A 
viszonylag rövid történelmi időszakot lefedő rendkívüli 
mennyiségű írás arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy 
a Mormon könyve történetében Alma könyve által 
lefedett időszak különösen egybevág napjainkkal és 
vonatkozik ránk. További összehasonlítás végett nézd 
meg a függelékben az „Oldalak és időszakaszok a Mor-
mon könyvében” című ábrát (419. oldal).

Alma 1:3–4. Nehór azt tanította, hogy a 
„tanítónak népszerűnek kellene lennie”
•	 Nehór	hízelgéssel	és	hamis	tanokkal	vonzott	magá-
hoz követőket és támadta Isten egyházát. Tanításai nép-
szerűek voltak, mert a vallás nevében elnézték a bűnt. 
Gonoszságra buzdított, azzal magyarázva ezt, hogy 
viselkedésétől függetlenül „végül minden embernek 
örök élete lesz” (Alma 1:4).

L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol Kvórumából arra 
biztatott minket, hogy legyen elég bátorságunk napjaink 
Nehórjainak és népszerű üzeneteiknek a visszautasítá-
sához: „Nehór szavai tetszettek a népnek, tana azonban, 
bár sokak közt népszerű volt, helytelen volt. Az élet 
sok-sok döntésével szembenézve a világ könnyed és 
népszerű üzenetei általában nem a helyes választást kí-
nálják, és nagy bátorságot igényel majd a jó választása” 
(in Conference Report, Oct. 1993, 88–89; vagy Ensign, 
Nov. 1993, 67).

•	 Az	Alma	1:4-ben	azt	tanította	Nehór,	hogy	„minden	
embernek örök élete lesz”. A 16. vers kijelenti, hogy 
a papi mesterkedés „kincsek és tisztelet kedvéért” 
prédikál „hamis tanokat”. A papi mesterkedésben vét-
kes egyének által gyakran hangoztatott hamis tanok 
egyike az, hogy „az egész emberiség megszabadul 
az utolsó napon, és… nem szükséges félniük, sem 
reszketniük” (4. vers). A papi mesterkedés egyik fő 
problémája az, hogy nem tanít bűnbánatot: „mert 
Nehór hitvallásán voltak, és nem hittek bűneik meg-
bánásában” (Alma 15:15).
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•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából azt tanította az evangéliumi tanítóknak, hogy 
tekintsenek a Szabadítóra és segítsenek a tanulóknak, 
hogy ők is ezt tegyék: „Az evangéliumi tanító sosem 
fogja elhomályosítani [tanulóiban] a Mester képét 
azzal, hogy az útba áll, vagy saját magának, illetve ér-
dekeinek előtérbe helyezésével árnyékolja be a leckét. 
Ez azt jelenti, hogy az evangéliumi tanítónak sohasem 
szabad papi mesterkedésbe keveredni, melynek során 
»az emberek prédikálnak és magukat állítják világos-
ságként a világ elé, hogy nyerészkedjenek és elnyerjék 
a világ dicséretét« (2 Nefi 26:29). Az evangéliumi tanító 
nem azért prédikál, hogy népszerű legyen (lásd Alma 
1:3), és nem »kincsek és tisztelet kedvéért« (Alma 1:16). 
Követi azt a csodálatos példát a Mormon könyvéből, 
amikor »a prédikátor nem volt jobb a hallgatónál, és 
a tanító sem volt semmivel jobb a tanulónál« (Alma 
1:26). Mindketten mindig a Mesterre tekintenek” (lásd 
Liahóna, 2000. jan. 96.).

Alma 1:5–6, 16. Papi mesterkedések
•	 Nehór	papi	mesterkedésekre	és	önmagunk	előtérbe	
helyezésére biztatott, hogy gazdagságot és tiszteletet 
nyerjen. Nehór példája azt mutatja, hogy legyünk 
gyanakvók azokkal szemben, akik egyéni hírnévre vagy 
gazdaságra törekednek a prédikálásukkal. Nefi már 
korábban meghatározta, mi a papi mesterkedés: „Azok 
a papi mesterkedések, hogy az emberek prédikálnak 
és magukat állítják világosságként a világ elé, hogy 
nyerészkedjenek és elnyerjék a világ dicséretét; de nem 
törekednek	Sion	jólétére.	Íme,	az	Úr	megtiltotta	ezt	a	
dolgot” (2 Nefi 26:29–30).

•	 David A.	Bednar	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból szintén meghatározta a papi mesterkedést, amikor 
azt mondta az egyház tanítóinak: „Oktatóként minden 
olyan tettünk, amivel ti vagy én tudatosan és szándé-
kosan magunkra irányítjuk a figyelmet – az átadott 
üzenetben, a használt módszerekben vagy személyes 
viselkedésünkben – a papi mesterkedés egy formája, 
amely akadályozza a Szentlélek tanításának hatékony-
ságát. »Vajon az igazság Lelke által vagy valamely más 
módon prédikálja azt? És ha valamely más módon, az 
nem Istentől való« (T&Sz 50:17–18)” (“Seek Learning by 
Faith” [an evening with Elder David A. Bednar, Feb. 3, 
2006, 4, www .ldsces .org).

Alma 1:7–9
Hogyan reagált először Gedeon 

 Nehór hamis tanításaira? Mit tanulha-
tunk Gedeon tapasztalatából?

Alma 1:7–9. Gedeon „eszköz volt Isten kezében”
•	 A	feljegyzés	leszögezi,	hogy	Gedeon	„eszköz	volt	
Isten kezében” (Alma 1:8). A Nefi földjén élő csoport 
tagjaként ellenszegült Noé király gonosz vezetésének 
(lásd Móziás 19:4). Gedeon később, Limhi király uralko-
dása alatt „a király kapitánya” lett, és jelentős szerepet 
játszott a csoport megőrzésében, majd segített nekik 
Zarahemla földjére szökni (lásd Móziás 20:17; 22:3–9). 
Amikor már Zarahemlában voltak, megfelelt azoknak 
a magas normáknak, amelyek szerint tanító lehetett az 
egyházban (lásd Móziás 23:14). Nehór hamis tanításaival 
szembesülve Gedeon „Isten szavaival” intette meg 
Nehórt (Alma 1:7). Ennek eredményeképp Gedeon 
megöletett a hit védelmében. A nép oly nagyra tartotta 
ezt a kapitányt, tanítót és vértanút, hogy egy völgyet és 
egy várost is elneveztek róla (lásd Alma 2:20; 6:7).

Alma 1:13–15. Mi az a szégyenteljes halál?
•	 Nehórt	Gedeon	meggyilkolásáért	halállal	büntették.	
A szentírások azt mondják, hogy „szégyenteljes halált 
szenvedett” (Alma 1:15), ami gyalázatos, szégyenteljes, 
tisztesség megadása nélküli halált jelent (lásd Noah 
Webster’s First Edition of an American Dictionary of the 
English Language, 1828 [1967]).

Alma 1:17–18. Halálbüntetés
•	 Isten	törvénye	szerint	„a	ki	ember-vért	ont,	annak	
vére ember által ontassék ki” (1 Mózes 9:6). 1889-ben az 
Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma nyilatko-
zatot tett közzé arról, hogy mi az egyház álláspontja a 
halálbüntetésről:

„Ünnepélyesen a következő kijelentéseket tesszük:

Ez az egyház a legteljesebb utálattal tekint az ember vé-
rének ontására. Az emberölést, amennyiben arra nem a 
polgári törvények értelmében kerül sor, főbenjáró bűn-
nek tartjuk, ami a bűnös vérének ontásával büntetendő, 

Alma 1–4
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miután az ország tövényes esküdtszéke nyilvános 
bírósági tárgyalást tartott. […]

Isten ezen egyháznak adott kinyilatkoztatásai a főben-
járó bűnért halálbüntetést szabnak, és megkövetelik, 
hogy az élet és vagyon ellen vétő személyek ki legye-
nek szolgáltatva az ország törvényeinek és azok szerint 
ítéltessenek el” (“Official Declaration,” Millennial Star, 
Jan. 20, 1890, 33–34).

Alma 1:19–20, 25. Üldöztetés elviselése
•	 Mindig	is	üldöztetéssel	néztek	szembe	azok,	akik	
Jézus Krisztus tanításait követték. Harold B. Lee elnök 
(1899–1973) arra intette az üldözötteket, hogy ne hagy-
ják, hogy megpróbáltatásaik megállítsák a lelki fejlődé-
süket vagy elrettentsék őket igazlelkű törekvéseiktől:

„Isteni dolog az, ha valakit 
egy nagy ügyben üldöznek, 
ahol igazság, erény és tisz-
tesség forog kockán. […] 
Az üldöztetésből esetlege-
sen eredő nagy kár nem 
magából az üldöztetésből, 
hanem annak az üldözöttre 
gyakorolt lehetséges hatá-
sából származik, akit az 

talán elrettent az ügy igazlelkűsége iránti buzgóságától. 
Az ilyen üldöztetés nagy része a megértés hiányából 
ered, mert az emberek hajlamosak ellenállni annak, 
amit nem értenek meg. Más része pedig gonosz szán-
dékú emberektől jön. Legyen azonban bármi is az ok, 
az üldöztetés egyetemesnek látszik azokkal szemben, 
akik igazlelkű ügyben munkálkodnak. […]

Ha a tömeg gúnyolódása vagy akár a fizikai erőszak 
ellenére is szilárdan kiálltok a jóért, akkor elnyeritek az 
örök öröm áldott állapotának koronáját. Ki tudja, talán 
napjainkban is, akár a korábbi időkben, a szentek és az 
apostolok közül is egyeseknek talán életüket kell majd 
adniuk az igazság védelméért. Ha el kell jönni annak 
az időnek, akkor adja Isten, hogy ne bukjanak el!” 
(Decisions for Successful Living [1973], 61–62).

Alma 1:26
Hogyan tekintettek a papok azokra, 
 akiket tanítottak? Miért fontos ez a 

 hozzáállás, amikor másokat tanítunk?

Alma 1:26. „A papok otthagyták a 
munkájukat, hogy Isten szavát átadják”
•	 Figyeld	meg,	ahogyan	az	Alma 1-ben	Mormon	össze-
hasonlítja Nehór kevélységét és Isten egyháza papjai-
nak alázatosságát. Nehór „nagyon drága öltözékben” 
járt, „kincsek… kedvéért” prédikált és felemelkedett 
szíve kevélységében, azt gondolva, hogy mások felett 
áll (lásd Alma 1:5–6, 16). Az igaz papok viszont nem 
viseltek drága öltözéket, pénzbeli ellenszolgáltatás 
nélkül tanítottak, mert szerették volna látni mások fejlő-
dését, saját kezükkel dolgoztak saját létfenntartásukért, 
és nem becsülték magukat többre a hallgatóiknál (lásd 
Alma 1:26–27; lásd még Móziás 18:24; 27:5). A Mormon 
könyvében sok hitehagyó csoport vette át Nehór 
rendjének tanításait (lásd Alma 1:16; 16:1–12). Ez a rend 
olyannyira kiemelte az úgynevezett lelki vezetőket, 
hogy elit papi osztályt és társadalmi rangokat hozott 
létre az emberek között. Ezek az önjelölt elitek gyakran 
kihasználták a társadalom többi részét és üldözték a 
szegényeket (lásd Móziás 11:3–6; 23:39; 24:8–9; Alma 
31:23–32:5). Az Alma 1:26 ezzel szemben azt tanítja, 
hogy az Úr útja az, hogy fizetés nélkül szolgáló papsági 
vezetőket hívjanak el.

Alma 1:26–31. Az egyház ügyeinek megalapozása
•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnökség-
ből kifejtette, hogy az Úr egyházának megalapozásához 
többre van szükség keresztelések puszta elvégzésénél:

„Elismerjük, hogy az Úr egyháza megalapításának 
folyamata az emberek megkeresztelésénél sokkal több 
mindent magában foglal. A Mormon könyvében Alma 
első fejezetében olyan események sorozatát látjuk, ame-
lyek felvázolják, hogyan kerül sor az Úr egyházának 
megalapítására. […]
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Figyeljük meg ennek a folyamatnak a részeit:

Először is, tanítják a tanokat (lásd Alma 1:26).

Másodszor, az egyháztagok  
annyira tartják a többieket, 
mint magukat (lásd 26. 
vers).

Harmadszor, mindannyian 
munkálkodnak; dolgoznak 
és megkeresik azt, amit 
kapnak (lásd 26. vers).

Negyedszer, adnak javaikból a kevésbé szerencsések-
nek; szolgálják egymást (lásd 27. vers).

Ötödször, ellenőrzés alatt tartják saját vágyaikat, ugyan-
akkor megfelelően gondoskodnak a szükségleteikről 
(lásd 27. vers). […]

Erre a hatalmas változásra nem azért került sor, mert 
az emberek kaptak bizonyos dolgokat, inkább azért, 
mert tanították őket, és kezdtek segíteni magukon és 
gondoskodni a kevésbé szerencsésekről. Akkor kezdtek 
el javulni a körülményeik, amikor az Úr módja szerint 
adtak magukból.

Az egyház meglapozásának ez a folyamata bárhol al-
kalmazható” (in Conference Report, Oct. 1979, 133–34; 
vagy Ensign, Nov. 1979, 91).

Alma 1:27. Öltözködés és megjelenés
•	 A	Mormon	könyve	ismételten	figyelmeztet	a	ke-
vélység és az osztálykülönbségek bűnére, amelyek 
akkor kerülnek napvilágra, amikor az emberek kez-
denek „nagyon drága öltözékben járni” (Alma 1:6). 
Az Úr egyházának tagjai azt a tanácsot kapták, hogy 
kerüljék a szélsőségeket öltözködés és megjelenés 
terén. Azt is kerüljék, hogy túlságosan lefoglalják 
a figyelmüket a drága hívságok (lásd T&Sz 42:40). 
Krisztus tanítványai mindazonáltal legyenek „rende-
sek és csinosak” (Alma 1:27).

Az A fiatalság erősségéért füzet kijelenti: „Ha ápoltak 
vagytok és visszafogottan öltözködtök, azzal a Lélek 
társaságát hívjátok meg. […] Mindig legyetek ápoltak 
és tiszták, kerüljétek a hanyag vagy helytelenül lezser 
öltözetet, hajviseletet és viselkedést. Kérdezzétek meg 
magatoktól: »Jól érezném így magam az Úr jelenlété-
ben?«” ([2001], 15–16).

Alma 2:4
Miért akart Amlici király lenni? Mit 
tett, amikor a nép többsége ellene 

 szavazott? (Lásd Alma 2:7–10.)

Alma 2:4–6. A nép hangja
•	 Amlici	megpróbálta	megfosztani	az	embereket	a	val-
lási jogaiktól és kiváltságaiktól, de ezt meghiúsította a 
nép hangja. Gondolj bele, mit eredményezett volna az, 
ha Amlici napjaiban az igazlelkű nefiták tartózkodtak 
volna a szavazástól! Napjaink demokratikus országai-
ban minden utolsó napi szentnek szent kötelessége a 
szavazás és annak a közösségnek jó irányú befolyáso-
lása, aminek tagja, azzal, hogy tisztességes, bölcs, jó és 
tiszteletreméltó vezetőket és törvényeket támogat (lásd 
T&Sz 98:10).
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• M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból arra biztatott minket, hogy emeljük fel hangunkat
napjaink gonosz irányzataival szemben: „Nem szabad
elfelejtenünk Edmund Burke kijelentését: »Az egyetlen
dolog, ami a gonosz győzelméhez szükségeltetik, az,
hogy a jó emberek ne tegyenek semmit.« Fel kell emel-
nünk a hangunkat más hasonlóan gondolkodó állam-
polgárokkal együtt, hogy szembeforduljunk a jelenlegi
irányzatokkal! A káros műsorok támogatóinak meg kell
mondanunk, hogy elegünk van! Olyan programokat
és termékeket kell támogatnunk, melyek pozitívak és
felemelők! Ha közösen kiállunk hasonló gondolkodású
szomszédainkkal és barátainkkal, akkor világos üzene-
tet juttathatunk el a felelős személyekhez. Megtaláljuk a
címüket internetes honlapjukon és a helyi képviselete-
iknél. A leveleknek és az e-maileknek nagyobb hatásuk
van, mint ahogy azt sokan gondolnák” (lásd Liahóna,
2003. nov. 18.).

Alma 2:28–31. Almát és a nefitákat 
megerősítette Isten
• Az	Úr	korábban	megígérte	a	nefitáknak,	hogy
ha igazlelkűek, akkor erőt ad nekik a lámánitákkal
szemben (lásd 2 Nefi 5:25). Amikor tehát leginkább
szükségük volt erre, a nefiták Istent szólították és „meg-
erősítette [őket] az Úr keze” (Alma 2:28). Ugyanebben
a csatában Isten hitére válaszul „megerősítette” Almát,
hogy le tudja győzni az ellenfeleit (lásd Alma 2:30–31).

Alma 3:4. Az amliciták megjelölték testüket
• Az	amliciták	„pirossal	megjelölték	magukat	a	homlo-
kukon”, hogy megkülönböztessék magukat a nefitáktól
(Alma 3:4, 18). Napjainkban Gordon B. Hinckley elnök
(1910–2008) arra biztatta a fiatal férfiakat és nőket, hogy
tartsák szentnek a testüket és ne jelöljék meg magukat
tetoválással:

„Most érkeztünk el a test tetoválásának őrületéhez. Nem 
értem, miért akar bármely fiatal férfi vagy nő is átmenni 
a bőr eltorzításának fájdalmas folyamatán, mely embe-
rek, állatok és különböző szimbólumok színes képeit 
eredményezi. A folyamat eredménye tartós, hacsak nem 
kerül sor egy másik fájdalmas és drága vállalkozásra, 
mely eltávolítja őket. Apák, óvjátok fiaitokat testük 
tetoválásától! Lehet, hogy most ellenkeznek, amikor 
beszéltek velük, de el fog jönni az ideje annak, hogy 

köszönetet mondanak nektek. A tetoválás a test templo-
mának falfirkája.

Ahogyan az is, amikor a testet kilukasztják, hogy 
több karikát tegyenek a fülekbe, az orrba vagy akár a 
nyelvbe. Vajon lehetséges, hogy azt gondolják, ez szép? 
[…] Az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma kije-
lentette, hogy ellenezzük a tetoválást, valamint »a test 
kilyukasztását, amennyiben az nem orvosi célból törté-
nik«. Nem foglalunk állást azonban annak tekintetében, 
amikor »a nők kis lyukat fúratnak a fülükbe, egy pár 
fülbevaló számára« – egyetlen párnak” (lásd Liahóna, 
2001. jan. 67.).

Alma 3:5. Az amliciták megváltoztatták a 
megjelenésüket, hogy a lámánitákat kövessék
• Az	amliciták	megváltoztatták	a	megjelenésüket,	hogy
úgy nézzenek ki, mint a lámániták. Sok utolsó napi
szent érez kényszert a világ öltözködési irányzatainak
a követésére. A ruházkodási és megjelenési végletek
megkülönböztetik az engedetleneket Jézus Krisztus ta-
nítványaitól. Akik ezeket a világi irányvonalakat követik,
„nem engedelmeskednek a prófétának, inkább a világ
divatjának hódolnak” (lásd “Questions and Answers,”
New Era, Mar. 2006, 14; A fiatalság erősségéért, 14–16).

• M. Russell	Ballard	elder	azt	tanította	a	papságviselő
fiatal férfiaknak, hogy az öltözködésre és megjelenésre
vonatkozó világi irányzatok elűzik az Úr Lelkét:

„Létezik egy egész kisebbségi kultúra, mely a kortárs 
bandákat és bűnöző magatartásukat zenével, öltöz-
ködési stílussal, nyelvhasználattal, magatartással és 
viselkedéssel ünnepli. Sokan megfigyeltétek már, amint 
a menő barátok elsajátítják ezt a stílust, mint valami 
»divatos« és »klassz« dolgot. […]

Nem hinném, hogy kiállhatnátok az igazság és a jó 
mellett, miközben Isten papságát viselve 
helytelenül öltözködtök” (lásd Liahóna, 1998. jan. 
39–40.).
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Alma 3:26–27. „Minden ember attól kapja 
a bérét, akinek engedelmeskedni akar”
• A	„minden	ember	attól	kapja	a	bérét,	akinek	enge-
delmeskedni akar” kifejezés képletesen arra biztatja
az olvasót, hogy képzelje magát munkavállalónak, aki
döntéseivel meghatározza, hogy végső soron Isten vagy
Sátán a munkaadója (lásd Alma 3:27). Ebben a szöveg-
összefüggésben az akar szó azt jelzi, hogy egyik vagy
másik irányba húz, illetve billen valaki. Azok tehát, akik
Sátán irányába húznak vagy arra billennek, hamarosan
az ő alkalmazásában találják magukat, és „örök bánatot”
kapnak (Alma 3:26).

Végső soron az élet egészének folyamán hozott dönté-
seink fedik fel, kit választottunk örök munkaadónknak. 
Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke, ezt az igazságot tanította, amikor kijelentette: 
„Életünk mindennapi döntések ezreiből áll. Az évek 
során ezek a kis döntések egymásba fonódnak, és vilá-
gosan felfedik, mit tartunk értékesnek” (in Conference 
Report, Oct. 1980, 29; vagy Ensign, Nov. 1980, 21).

Alma 4:9–12. „Nagy botlást okozó kő”
• Amint	az	egyháztagok	kevéllyé	váltak,	rossz	példájuk
botlást okozó kővé vált azok számára, akik nem tartoz-
tak az egyházhoz (lásd Alma 4:9–12; 39:11). Gordon B.
Hinckley elnök elmesélte egy olyan fiatalember történe-
tét, aki elé amiatt, ahogyan az egyház tagjai bántak vele,
rettenetes akadályok gördültek az evangéliumról való
tanulásban:

„Nem volt az egyház tagja. Szüleivel egy másik vallás 
aktív gyakorlói voltak.

Emlékszik, hogy gyermekkorában néhány utolsó napi 
szent ismerőse csúfolta, kiközösítette és kigúnyolta.

Ezért szó szerint meggyűlölte az egyházat és annak 
népét. Egyikükben sem talált semmi jót.

Aztán édesapja elvesztette a munkáját, ezért el kellett 
költözniük. Az új helyen, 17 évesen be tudott iratkozni 
főiskolára. Itt, életében először megtapasztalta az igaz 
barátok társaságát, akik közül Richard meghívta őt egy 
klubba,	amelynek	az	elnöke	volt.	Így	ír	erről:

»Életemben először valaki azt akarta, hogy én is ott
legyek a közelében. Nem tudtam, hogyan reagáljak,
de hálával telve csatlakoztam. […] Nagyon szerettem
az érzést, hogy barátom lehet. Egész életemben ezért
imádkoztam. És most, 17 év várakozás után, Isten vála-
szolt erre az imára.«

19 évesen aztán a nyári munka alatt egy sátorba került 
Richarddal. Észrevette, hogy Richard minden este egy 
könyvet olvas. Megkérdezte, mit olvas. Azt a választ 
kapta, hogy a Mormon könyvét. Azt mondta erről:

»Gyorsan témát váltottam és lefeküdtem. Végül is ez a
könyv rontotta el a gyermekkoromat. Megpróbáltam
elfelejteni a dolgot, de egy hét után már aludni sem
tudtam. Miért olvassa minden este? Hamarosan már
nem bírtam elviselni a megválaszolatlan kérdéseket a
fejemben.	Így	hát	egy	este	megkérdeztem,	mi	olyan
fontos abban a könyvben. Mi van benne? […] Elkezdte
olvasni, ahol abbahagyta. Jézusról olvasott és az ameri-
kai kontinensen való megjelenéséről. Megdöbbentem.
Azt hittem, a mormonok nem hisznek Jézusban.« […]

Később egy alkalommal együtt utazott a két barát. 
Richard egy Mormon könyvet nyomott a kezébe, és 
megkérte, hogy olvasson hangosan. Amint elkezdte, 
hirtelen megérintette a Szentlélek sugalmazása.

Idővel hite egyre gyarapodott. Beleegyezett, hogy 
megkeresztelkedjen. […]

Ez a történet vége, ám hatalmas tanulságok vannak eb-
ben a történetben. Az egyik a sajnálatos mód, ahogyan 
fiatal mormon barátai bántak ezzel a fiatalemberrel.
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A másik az, ahogyan új barátja, Richard bánt vele. 
Gyökeres ellentéte volt ez korábbi tapasztalatainak. 
Megtéréshez és keresztelkedéshez vezetett, a szörnyű 
nehézségek dacára is” (lásd Liahóna, 2006. máj. 59–60.).

Alma 4:14. A bűnök bocsánatának megtartása
•	 A Mormon könyve nemcsak azt tanítja meg, hogy 
Jézus Krisztus engesztelése által kaphatunk bocsánatot 
a bűneinkre, hanem azt is, hogy meg is kell tartanunk 

bűneink bocsánatát (lásd Alma 4:14; valamint Móziás 
4:11). Marion G. Romney elnök (1897–1988) az Első El-
nökségből azt tanította, hogy ha hűek vagyunk a szö-
vetségeinkhez és törődünk másokkal, az lehetővé teszi 
számunkra bűneink bocsánatának megtartását: „Van-e 
kétség afelől, hogy a bűnök bocsánatának megtartása 
az egymással való törődéstől függ? Ha hiszünk ezekben 
a tanításokban, ha kijelentjük, hogy a Szabadítót és pró-
fétáit követjük, ha hűek akarunk lenni a szövetségeink-
hez és azt akarjuk, hogy jelen legyen életünkben az Úr 
Lelke, akkor meg kell tennünk a Szabadító által mon-
dott és tett dolgokat” (in Conference Report, Oct. 
1980, 136; vagy Ensign, Nov. 1980, 92).

Alma 4:15–19
Miért mondott le Alma a bírói  székről? 

Mit tanulhatsz a példájából?

Alma 4:19. Tiszta bizonyságtétel
•	 A	nép	visszafordítását	illetően	Alma	tudta,	hogy	„az	
ige prédikálása nagy valószínűséggel igazságos dolgok 
megtételére vitte rá az embereket – igen, erősebb hatása 
volt az emberek elméjére, mint a kard vagy bármi más” 
(Alma 31:5). Gordon B. Hinckley elnök kihangsúlyozta, 
milyen nagy szüksége van a világnak arra, hogy tiszta 
bizonyságokat halljon:

„Emlékeztek rá, hogy Alma lemondott a bírói székről, 
hogy legyen ideje és ereje egy nagyobb munkára: 
[Alma 4:19].

A világnak manapság ugyanezen okból van szüksége a 
tiszta bizonyságtétel erejére. Szüksége van Jézus Krisz-
tus evangéliumára, és a világ csak akkor hallhatja ezt az 
evangéliumot, ha vannak hírnökök, akik megtanítják” 
(“There Must Be Messengers,” Ensign, Oct. 1987, 2).

•	 M. Russell	Ballard	elder	azt	tanácsolta	az	utolsó	napi	
szenteknek, hogy tegyenek tiszta bizonyságot:

„Egyszerűen kifejezve a bizonyság – a valódi bizonyság, 
melyet a Lélek szül és a Szentlélek erősít meg – életeket 
változtat meg. Megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, 
tetteinket és szavainkat. Kihat arra, mit tartunk fontos-
nak, és milyen döntéseket hozunk. […]

Egyházszerte szerzett tapasztalatom miatt aggódom, 
hogy túl sok egyháztag bizonysága időzik el azon, 
miért hálás és mit szeret, míg túlságosan kevesen tudják 
alázatos, de őszinte tisztasággal azt mondani: »tudom«. 
Ennek eredményeként gyűléseinkből időnként hiányzik 
a bizonyságtételből fakadó lelki támasz, mely megérinti 
a lelket és jelentőségteljes, pozitív hatással van minda-
zok életére, akik hallják.

Bizonyságtételi gyűléseinknek jobban kellene össz-
pontosítaniuk a Szabadítóra, az evangélium tanaira, 
a visszaállítás áldásaira és a szentírások tanításaira! 
A történeteket, úti élményeket és előadásokat tiszta 
bizonyságoknak kell felváltaniuk! […]

Bizonyságot tenni annyit tesz, mint »tanúságot tenni 
a Szentlélek ereje által; személyes tudásra vagy hitre 
alapozva ünnepélyesen kijelenteni az igazságot« (Kalauz 
a szentírásokhoz: Bizonyságot tesz, tanúságot tesz.). Az 
igazság egyértelmű kijelentése megváltoztatja az embe-
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rek életét. Ez az, ami megváltoztatja a szíveket. Ez az, 
amit a Szentlélek meg tud erősíteni Isten gyermekeinek 
a szívében.

Bár sok dologról lehet bizonyságunk, az egyház tagjai-
ként vannak alapvető igazságok, melyeket állandóan 
tanítanunk kell egymásnak, 
és meg kell osztanunk 
azokkal, akik nem a mi hi-
tünket vallják. Tegyünk bi-
zonyságot arról, hogy Isten 
a mi Atyánk és Jézus a 
Krisztus! A szabadulás ter-
vének középpontjában a 
Szabadító engesztelése áll. 
Joseph Smith visszaállította 
Jézus Krisztus örökkévaló evangéliumának teljességét, 
és a Mormon könyve bizonyítja azt, hogy bizonyságunk 
igaz” (lásd Liahóna, 2004. nov. 40–41.).

•	 Howard W.	Hunter	elnök	(1907–1995)	figyel-
meztetett rá, hogy vigyázzunk az érzelmekkel a 
bizonyságtételben:

„Hadd figyelmeztessek valamire ezen a téren! […] 
Aggodalmat vált ki belőlem, ha úgy tűnik, hogy az erős 
érzelmeket vagy a kicsorduló könnyeket egyenlővé 
teszik a Lélek jelenlétével. Bár az Úr Lelke kiválthat erős 
érzelmeket, akár könnyeket is, ez a külső megnyilvá-
nulás nem tévesztendő össze magának a Léleknek a 
jelenlétével.

Az évek során sok testvéremet megfigyeltem és 
sokakkal osztoztam ritka és kimondhatatlan lelki élmé-
nyekben. Ezek az élmények mind mások voltak, a saját 
módján mind különleges, és az ilyen szent pillanatok-
hoz vagy társultak könnyek, vagy nem. Nagyon gyakran 
jelen vannak, de néha teljes csend kíséri őket” (“Eternal 
Investments” [an evening with President Howard W. 
Hunter, Feb. 10, 1989], 3, www .ldsces .org).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Szerinted	miért	figyelmeztet	többször	is	a	Mormon	

könyve arra, hogy ne viseljünk „drága öltözéket” 
(Alma 1:6, 27, 32) és ne anyagi javakra összpontosít-
sunk? Milyen mostani stílusokat, divatokat vagy irány-
zatokat kell kerülniük az utolsó napi szenteknek?

•	 Miként	emelheted	ma	fel	a	hangod	az	egyház	normá-
inak, jogainak és kiváltságainak védelmében?

Javasolt feladatok
•	 Olvasd	el	az	Alma	1–4-et,	és	jelölj	meg	minden	olyan	

verset, amely vagyonra, drága ruhákra és a világ hi-
ábavaló dolgaira utal! Figyeld meg, milyen hatással 
volt az egyháztagok igazlelkűségére a gazdagság 
mutogatása.	Írj	egy	három-öt	perces	beszédet	olyan	
tantételekről, amelyeket annak érdekében követhet-
nek az egyház tagjai, hogy ne tapasztaljanak meg az 
anyagiasságból eredő negatív lelki hatásokat.

•	 Vesd	össze	az	Alma	1:3–6,	16–20-as	és	az	Alma	
31:12–29-es verseit, és sorold fel a hasonlóságokat! 
Miért tetszettek olyan sok embernek Nehór tanításai 
és a hitehagyó zorámita vallás?

•	 A	csata	hevében	Alma	Istenhez	fohászkodott	segít-
ségért (lásd Alma 2:30). Alma hitére válaszolva Isten 
„megerősítette” őt azzal a képességgel, hogy le tudja 
győzni az ellenségeit (Alma 2:31). Keress legalább 
két másik olyan esetet a Mormon könyvében, ahol 
Isten megerősített valakit! Gondolj vissza egy olyan 
időszakra, amikor megerősített téged az Úr, és ha 
még nem írtál róla, akkor jegyezd fel ezt az élményt 
a naplódba!

Alma 1–4
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Alma 5–7

24. fejezet

Bevezetés
Alma lemondott a bírói székről, hogy elmehessen „Nefi 
népe közé, hogy… felserkentse őket a kötelességükre 
történő emlékezésben, …tiszta bizonyságtétellel 
[gyakorolva] nyomást rájuk” (Alma 4:19). Zarahemla 
népe és Gedeon népe közötti fáradozásainak feljegy-
zései lehetővé teszik számunkra azt, hogy átgondoljuk, 
lelkileg mi hogyan állunk az Úr előtt. E fejezetek tanul-
mányozásakor gondold át, hogyan segíthetnek neked 
Alma kérdései, tanácsai és bizonysága abban, hogy ne 
felejtkezz el az Isten és embertársaid iránti kötelessé-
gedről! Nézd meg, mi eredményez lelki újjászületést, és 
mi segít abban, hogy a Szabadító jellemzőit alakítsd ki 
magadban!

Szövegmagyarázat
Alma 5:7. „A pokol láncai”
•	 Alma meghatározása  
szerint a „pokol láncai” azt 
jelentik, hogy az ellenség 
alávetettjeivé válunk és ki-
tesszük magunkat annak a 
kockázatnak, hogy örök 
pusztulás vár ránk (lásd 
Alma 12:6, 11).

Alma 5:12–14. „Hatalmas változás… a 
szívetekben”
•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988)	az	Első	Elnök-
ségből olyan átalakulási folyamatként írta le a megtérést 
– a hatalmas szívbéli változás megtapasztalását –, mely az 
élet minden területére kiterjed és hatással van: „A megtér 
szó azt jelenti, hogy »elfordul egyik hittől vagy iránytól 
egy másik felé«, a megtérés [pedig] »hitbéli meggyőződés 
változásával járó lelki és erkölcsi változás «. A szentírások 
szóhasználatában a megtérés általában nem csupán 
Jézus és tanításai elvi elfogadását jelenti, hanem Őbelé 
és az evangéliumába vetett serkentő hitet is, olyan hitet, 
amely átalakuláson munkálkodik, valós változást az 
élet értelmének megértésében, és az illető Istenhez való 
viszonyulásában – érdeklődés, gondolatok és viselkedés 
terén. Bár a megtérés fokozatosan is bekövetkezhet, a 
szó teljes értelmében addig nem beszélhetünk róla, míg 
az illető nem válik szívében új emberré” (in Conference 
Report, Oct. 1975, 107–8; vagy Ensign, Nov. 1975, 71).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	megosztotta	
néhány jellemzőjét azoknak, akik megtapasztalták a 
hatalmas szívbéli változást:

„Ha Krisztus követése mellett döntesz, akkor eldöntöd, 
hogy megváltozol. […]

Az Úr belülről kifelé munkálkodik. A világ kívülről be-
felé. A világ kivenné az embereket a nyomornegyedek-
ből. Krisztus a nyomornegyedet veszi ki az emberekből, 
akik aztán maguk mennek ki a nyomornegyedekből. 
A világ környezetük megváltoztatásával formálná az 
embereket. Krisztus az embereket változtatja meg, akik 
aztán megváltoztatják a környezetüket. A világ az em-
beri viselkedést formálná, azonban Krisztus az emberi 
természetet is meg tudja változtatni. […]

Igen, Krisztus az embereket változtatja meg, a megválto-
zott emberek pedig meg tudják változtatni a világot.

A Krisztusért változó embereket Krisztus vezeti. Pálhoz 
hasonlóan azt kérdezik: »Uram, mit akarsz, hogy csele-
kedjem?« (Cselekedetek 9:6). Péter kijelentette, hogy »az 
ő nyomdokait« követik (1 Péter 2:21). János azt mondta, 
hogy úgy járnak, »a mint ő járt« (1 János 2:6).

Végül akiket Krisztus vezet, azok felemésztődnek Krisz-
tusban. Harold B. Lee elnök szavainak átfogalmazásával, 
tüzet gyújtanak másokban, mert ők is égnek. (Lásd 
Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1974], p. 192.)

Akaratukat elnyeli az Ő akarata. (Lásd János 5:30.)

Mindig olyan dolgokat tesznek, amelyek tetszenek az 
Úrnak. (Lásd János 8:29.)

Nem csak meghalnának az Úrért, de ami még ennél is 
fontosabb, Őérte akarnak élni.

Lépj be otthonukba, és a falaikon függő képek, a 
polcaikon lévő könyvek, a levegőben a zene, szavaik és 
tetteik is azt mutatják, hogy keresztények.

Isten tanújaként állnak mindig és mindenben, és min-
den helyen. (Lásd Móziás 18:9.)

Krisztus van az elméjükben, amint minden gondolatban 
Őreá tekintenek. (Lásd T&Sz 6:36.)

Krisztus van a szívükben, amint örökre Őreá vannak 
helyezve az érzelmeik. (Lásd Alma 37:36.)
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Majdnem minden héten vesznek az úrvacsorából, és 
újra meg újra tanúbizonyságot tesznek Örökkévaló Aty-
juknak arról, hogy készek magukra venni Fiának nevét, 
mindig emlékezni Őrá és betartani a parancsolatait. 
(Lásd Moróni 4:3.)” (in Conference Report, Oct. 1985, 
4–6; vagy Ensign, Nov. 1985, 5–7).

Alma 5:14. Istentől születni
•	 Russell M.	Nelson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból körülírta, hogyan vezet újjászületéshez a megtérés:

„A megtérés valamerre történő elfordulást jelent. Megté-
réskor el fordulunk a világ útjaitól, rátérünk az Úr útjaira 
és megmaradunk azokon. A megtérésbe beletartozik 
a bűnbánat és az engedelmesség. A megtérés hatalmas 
szívbéli változást eredményez [lásd Móziás 5:2; Alma 
5:12–14]. Az igaz megtért tehát »újjászületik« [lásd János 
3:3–7; Móziás 27:24–26] és új életben jár [lásd Rómabe-
liek 6:3–4].

Igaz megtértekként késztetést érzünk rá, hogy meg-
tegyük, amit az Úr elvár tőlünk [lásd Móziás 5:2–5], 
és azok legyünk, aminek Ő látni akar [lásd 3 Nefi 
27:21, 27]” (lásd Liahóna, 2005. nov. 86.).

•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	kijelentette,	hogy	
„az újjászületésre Isten Lelkén keresztül, szertartások 
által kerül sor” (History of the Church, 3:392).

Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából leírta, mily valós csoda is az újjá-
születés: „A legnagyobb csoda talán… a bűntől beteg 
lelkek meggyógyítása, hogy a lelkileg vakok, süketek és 
fertőzöttek újra tisztákká, szeplőtelenekké és a szabadu-
lás örököseivé lesznek. A mindenek feletti legnagyobb 
csoda pedig talán az, ami mindazok életében történik, 
akik újjászületnek; akik életükben elnyerik Isten Szent 
Lelkének megszentelő hatalmát; akiknek lelkéből tűz 
által kiég a bűn és a gonosz; akik lelkileg újra élnek” 
(The Mortal Messiah, Book 4 [1981], 3:269).

•	 Az	Istentől	való	születéssel	kapcsolatos	további	
meglátásokért lásd a Móziás 5:2 (145. oldal) és a Móziás 
27:25 szövegmagyarázatát (167–168. oldal).

Alma 5:14, 19. „Isten képmása van 
az ábrázatotokra vésve”
•	 Míg	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumának	segítőjeként	
szolgált, Theodore M. Burton elder (1907–1989) 

megfigyelte, hogy akik követik Mennyei Atyát, azok 
megjelenésükben hasonlóbbak Őhozzá: „Ha valóban 
elfogadjuk életünkben Istent, és az Ő parancsolatai 
szerint élünk, akkor Isten hatalmas változást visz véghez 
a megjelenésünkben, és elkezdünk mindinkább úgy 
kinézni, mint Mennyei Atyánk, akinek a képmására 
teremtettünk. Vajon ez a megjelenés teszi azt, hogy 
felismerjük, ha olyan férfival vagy nővel találkozunk, aki 
próbál közel élni az Úrhoz?” (in Conference Report, Oct. 
1973, 151; vagy Ensign, Jan. 1974, 114).

•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnökség-
ből felidézett egy olyan élményt, melynek során valaki, 
aki kapcsolatban állt az egyházzal, megjegyezte, milyen 
világosság tükröződik az utolsó napi szent diákok arcán:

„Nemrég felidéztem egy 17 évvel ezelőtti, történelmi 
jelentőségű találkozót Jeruzsálemben. Azzal kapcso-
latban került sor erre, hogy földet béreljünk, amin 
később felépült a Brigham Young Egyetem közel-keleti 
tanulmányokat befogadó jeruzsálemi központja. Mielőtt 
sor került volna a szerződés aláírására, Ezra Taft Benson 
elnök és Jeffrey R. Holland elder, akkoriban a Brigham 
Young Egyetem elnöke, az egyház és az egyetem nevé-
ben megígérte Izráel kormányának, hogy nem kerül sor 
térítésre Izráelben.

Talán csodálkoztok, miért egyeztünk bele abba, hogy 
nem fogunk téríteni. Szükség volt rá ahhoz, hogy építési 
engedélyt kapjunk, és felépítsük ezt a bámulatos épü-
letet Jeruzsálem történelmi városában. Tudtunk szerint 
az egyház és a BYU lelkiismeretesen és pontosan 
betartotta ezt a kötelezettséget. A szerződés aláírása 
után egyik barátunk éleslátón megjegyezte: »Ó, azt 
tudjuk, hogy nem fognak téríteni, de mit csinálnak a 

Alma 5–7
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szemükben csillogó világossággal?« Az Izráelben tanuló 
diákjainkra gondolt” (lásd Liahóna, 2005. nov. 20.).

Alma 5:21–22. „Ruháj[a]… minden 
mocsoktól [megtisztul]”
•	 Amikor	az	Alma	5:22-ben	ruhákról	van	szó,	az	
arra utal, hogyan állunk lelkileg az Úr előtt. Lynn A. 
Mickelsen elder a Hetvenektől megnevezte, milyen 
hasonlóság áll fenn az engesztelés által érkező megtisz-
tulás és a piszkos ruha kimosása között: „Párhuzam van 
aközött, hogy a Bárány vére által ruházatunk tisztára 
lesz mosva, valamint aközött, ahogyan saját szennyes 
ruháinkat mossuk tisztára. Ruházatunk az Ő engesztelő 
áldozata révén lesz tiszta. A ruházatra való szentírásutalás 
egész lényünkre vonatkozik. Azért van szükségünk 
megtisztulásra, mert beszennyez minket a bűn. Az ítélet 
és a megbocsátás a Szabadító kiváltsága, mert csak Ő tud 
megbocsátani és ő tudja kimosni a bűneinket [lásd Alma 
5:21–27; T&Sz 64:10]” (lásd Liahóna, 2003. nov. 11.).

Alma 5:28. Levetkőzni a kevélységet
•	 A	kevélység	témakörével	kapcsolatos	meglátásokért	
nézd meg a Hélamán 3:33–34, 36; 4:12 (269. oldal) és a 
Hélamán 12:5–6 szövegmagyarázatát (282. oldal).

Alma 5:29. Levetkőzni az irigységet
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából azt tanította, hogy a világi hatásokból születő 
irigység szemben áll Isten tökéletes szeretetével:

„Azt mondják, az irigység olyan bűn, amit senki nem 
ismer be szívesen. Egy régi dán mondás jól kifejezi, mily 
széles körben terjedhet el: »Ha az irigység láz volna, az 
egész világ beteg lenne.« […] Miközben úgy tűnik, hogy 
mások nagyobbakká válnak, azt hisszük, ettől mi kiseb-
bek leszünk. Sajnos néha így is viselkedünk.

Hogy történhet ez meg, különösen, amikor egyáltalán 
nem szeretnénk, hogy így legyen? Szerintem az egyik 
oka ennek az, hogy mindennap ilyen-olyan csábítások 
érnek minket, amik azt sugallják, hogy amink van, az 
nem elég. Valaki vagy valami örökösen azt hajtogatja, 
hogy szebbnek, gazdagabbnak, ünnepeltebbnek, 
csodáltabbnak kell lennünk annál, mint amilyennek 
mi látjuk magunkat. Azt mondják, nem vagyunk elég 
vagyonosak, és nem jártunk még a legjobb helyeken. 
Azzal az üzenettel bombáznak minket, hogy megméret-

tünk a világ dolgainak mérlegén, és híjával találtattunk 
[lásd Dániel 5:27]. […]

De Isten nem így működik. […]

Tanúságomat teszem arról, hogy Isten egyikünket sem 
szeret vagy becsül kevésbé, mint másokat. Bizonysá-
gomat teszem arról, hogy Ő mindannyiunkat szeret 
– bizonytalanságainkkal, aggályainkkal, énképünkkel és 
mindenünkkel együtt. Ő nem méregeti a tehetségeinket 
és a kinézetünket. Nem méregeti a foglalkozásunkat 
és a vagyonunkat. Ő minden futónak drukkol, és azt 
kiabálja, hogy a bűn ellen versenyzünk, nem egymás 
ellen. Tudom, hogy ha hűek leszünk, akkor mindenkire 
készen állva várakozik az igazlelkűség tökéletesen rásza-
bott palástja [lásd Ésaiás 61:10; 2 Nefi 4:33; 9:14], amely 
ruhák megfehéríttettek »a Bárány vérében« [ Jelenések 
7:14]. Biztassuk egymást az e díj elnyerésére irányuló 
erőfeszítéseinkben” (lásd Liahóna, 2002. júl. 70–72.).

Alma 5:46–47. „A kinyilatkoztatás lelke”
•	 Alma	látott	ugyan	angyalt,	de	az	Alma	5:46–47-ben	
bizonyságot tett róla, hogy nem ez, hanem a böjt és az 
ima tette számára lehetővé azt, hogy elnyerje a tudást. 
Heber J. Grant elnök (1856–1945) azt mondta erről: 
„Sokan azt mondják: »Bárcsak angyalt láthatnék, bárcsak 
hallanám, amint angyal jelent ki valamit, hogy ennek 
következtében életem minden napján hű maradjak!« 
Azonban ez semmilyen hatással nem volt azokra 
[Lámánra és Lemuelre], akik nem az Urat szolgálták, 
és ma sem lenne hatása” (in Conference Report, Apr. 
1924, 159).

Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) kifejtette, 
miért lehet hatásosabb a Szentlélek egy angyal láto-
gatásánál: „Krisztus… kijelentette, hogy egy angyali 
megnyilatkozás, mely valamely kézzelfogható, feltámadt 
lény látogatásából származik, nem tesz ránk olyan be-
nyomást…, amilyet a Szentlélek megnyilvánulása által 
kapunk. A személyes látogatások idővel elhalványulhat-
nak, azonban a Szentlélektől kapott útmutatás napról 
napra, évről évre megújul és tovább folytatódik, ha úgy 
élünk, hogy érdemesek legyünk rá” (Doctrines of Salva
tion, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:44).

•	 A	kinyilatkoztatás	lelke	Istentől	érkező	kommuni-
káció, amely a Szentlélek hatalma által jő el az ember 
elméjébe és szívébe (lásd T&Sz 8:2). Richard G. Scott 

24. fejezet
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elder a Tizenkét Apostol Kvórumából leírta, hogyan 
ismerhetjük fel a Szentlélektől kapott üzenetet:

„Az elmébe érkező benyomás nagyon sajátos.

Konkrét szavakat hallhatunk, érezhetünk vagy írhatunk 
le úgy, mintha utasításokat diktálnának nekünk.

A szívnek adott közlés egy 
általánosabb benyomás Az 
Úr először gyakran benyo-
másokat ad. Ha fel tudjuk 
ismerni a fontosságukat és 
engedelmeskedünk nekik, 
akkor egyre inkább képe-
sek leszünk elfogadni az 
elmébe érkező részletesebb 
utasításokat. Ha követjük a 
szívbe érkező benyomást, 
akkor megerősíti azt az el-

mének adott konkrétabb utasítás” (“Helping Others to 
Be Spiritually Led” [Church Educational System sympo-
sium on the Doctrine and Covenants, Aug. 11, 1998], 
3–4; see LDS .org under gospel library/additional add-
resses/CES addresses).

Alma 5:53–54. „A világ hiábavaló dolgai”
•	 A	hiábavaló meghatározása: „üres, értéktelen, lényeg-
telen, nem fontos. […] Csak az ember saját képzelgése 
emeli fel” (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
azt tanácsolta az utolsó napi szenteknek, hogy kerüljék 
a világ hiábavaló dolgaiba való belefeledkezést: „Jézus 
azt tanította, hogy »nem a vagyonnal való bővölködés-
ben	van	az	embernek	az	ő	élete«	(Lukács	12:15).	Így	
tehát ne gyűjtsünk magunknak »kincseket a földön, 
hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok 
kiássák és ellopják« (Máté 6:19). Más szavakkal szívünk 
kincsei – elsődlegesen fontos dolgaink – ne azok le-
gyenek, amelyeket a szentírások gazdagságnak és ezen 
világ hiábavaló dolgainak neveznek (lásd Alma 39:14). 
»A világ hiábavaló dolgai« közé tartozik a vagyon, a ke-
vélység, az előkelőség és a hatalom világi kvartettjének 
minden kombinációja. Mindezeket illetően a szentírások 
arra emlékeztetnek bennünket: »ezeket nem tudod 
magaddal vinni« (Alma 39:14). Olyan kincsekre kell 

törekednünk, amelyeket a szentírások a hűeknek ígér-
nek: »a tudás nagyszerű kincseire…, méghozzá rejtett 
kincsekre« (T&Sz 89:19)” (lásd Liahóna, 2001. júl. 101.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	is	megjegyezte,	hogy	lelkileg	
veszélyes a külső megjelenés hívsága: „Ha állandóan 
csak magunkkal foglalkozunk és a külső megjelenésre 
összpontosítunk, az nem csak társasági szempontból 
őrültség, hanem lelkileg is pusztító hatású és sokszor 
erre vezethető vissza a boldogtalanság… a mai világ-
ban. Ha pedig a felnőttek állandóan a megjelenéssel 
foglalkoznak – begyűrve, felhúzva, megtoldva és 
átalakítva mindazt, amit csak átalakítható –, akkor 
ennek hatása és aggodalma bizonyára a gyermekekbe 
is átszivárog. Egy bizonyos ponton a probléma elér oda, 
amit a Mormon könyve hiú képzelgéseknek nevez [lásd 
1 Nefi 12:18]. A világi társadalomban pedig a hiúság és 
a képzelgés is teljesen elszabadult. Bizony, hatalmas 
és tágas sminktárra van szüksége annak, aki fel akarja 
venni a versenyt a körülöttünk lévő médiában közvetí-
tett szépség képével” (lásd Liahóna, 2005. nov. 30.).

Alma 5:57. „Gyertek ki a gonoszok közül,  
és szakadjatok el”
•	 David R.	Stone	elder	a	Hetvenektől	felvázolta,	ho-
gyan példázzák a New York-i Manhattan templom épí-
tésénél használt technikák azt, ahogyan elszakadhatunk 
a világi hatásoktól:

„A világban túl sok az olyan ember, aki az ősi Babilonra 
kezdett hasonlítani azáltal, hogy a saját útjain jár és 
olyan istent követ, »akinek képmása a világra hasonlít« 
[T&Sz 1:16].

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel szembe kell néz-
nünk az, hogy képesek legyünk ebben a világban élni, 
de valahogy nem ebből a világból valónak lenni. Meg 
kell teremtenünk Siont Babilon közepén. […]

Részt vehettem a Manhattan templom építésében, így 
lehetőségem volt rá, hogy felszentelése előtt gyakran 
járjak a templomban. Csodálatos volt tökéletes csend-
ben ülni a celesztiális szobában, ahová egy pisszenés 
sem hatol be kívülről, a zajos New York-i utcákról. 
Hogyan lehetséges az, hogy ilyen áhítatos csend legyen 
a templomban, amikor mindössze néhány méterre van 
tőle a nagyváros forgataga?

Alma 5–7
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A válasz a templom építésében rejlik. Egy meglévő épü-
let falain belülre építették, a templom belső falai pedig 
csak néhány ponton kapcsolódnak a külső falakhoz. 
Így	csökkentette	a	templom	(Sion)	a	külső	világ,	vagyis	
Babilon hatását.

Tanulhatunk ebből. Megteremthetjük a valódi Siont 
magunk között azáltal, hogy behatároljuk, milyen mér-
tékben gyakorolhat hatást Babilon az életünkre. […]

Akárhol is vagyunk, bármilyen városban is élünk, a 
celesztiális királyság alapelvei által felépíthetjük saját 
Sionunkat, és mindig törekedhetünk arra, hogy tiszta-
szívűek legyünk. […]

Nem kell napjaink és lakóhelyünk kultúrájának báb-
jaivá válnunk. Lehetünk bátrak, járhatunk az Úr ösvé-
nyein és követhetjük az Ő lábnyomait” (lásd Liahóna, 
2006. máj. 90–93.).

Alma 5:57–58; 6:3. „Kitörölték a neveiket” 
•	 Névtörléssel	kapcsolatban	nézd	meg	a	Móziás	26:32–
36 (165–166. oldal) és a Moróni 6:7 szövegmagyarázatát 
(393. oldal).

Alma 6:8
Milyen tantételek vezették Almát, amikor 
Isten szavát hirdette Gedeon városának?

Alma 7:10. Jézus Jeruzsálemnél születik meg
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	kifejtette,	mit	mondott	
Alma a Szabadító születésének helyéről:

„Nincs összeütközés vagy ellentmondás a Mormon 
könyvében és a Bibliában lejegyzett igazságok között. 
Alma szavainak figyelmes olvasása felfedi, hogy nem 
akarta azt mondani, hogy Jézus Jeruzsálemben fog meg-
születni. Alma többet tudott ennél. Ezt Joseph Smith is 
tudta, és mindazok, akik részt vettek a Mormon könyve 
előhozatalában. Ha Alma azt mondta volna, hogy »Je-
ruzsálemben fog megszületni, mely ősatyáink városa«, 
az egész más lett volna. Akkor azt mondanánk, hogy 
tévedett. Alma azonban nem tévedett, és amit mondott, 
az igaz.

Dr. Hugh Nibley azt mondta erről az 1957-es papsági 
tananyagban, An Approach to the Book of Mormon, a 8. 
leckében, a 85. oldalon:

„A Mormon könyvét ért támadások egyik kedvenc 
pontja az Alma 7:10 kijelentése, mely szerint a Szabadító 
„Jeruzsálemnél fog megszületni, mely ősatyáink földje ”. 
Itt Jeruzsálem nem „ősatyáink földjén” található város, 
hanem maga a föld. Krisztus egy faluban született, 
majdnem 10 kilométerre Jeruzsálem városától; nem a 
városban, hanem ott, amit maguk az ősi időkben élő 
emberek »Jeruzsálem földjének« neveztek” (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. [1957–66], 1:174).

•	 Jeruzsálemet	és	Betlehemet	is	nevezték	Dávid	
városának, ami okozott némi zűrzavart. A Lukács 2:11 
Betlehemre utal Dávid városaként. A 2 Sámuel 5:6–8, a 
2 Királyok 14:20, a 1 Krónika 11:4–8 azonban Jeruzsá-
lemre utal Dávid városaként.

Alma 7:6, 19–20
Mit vett észre Alma, milyen állapotban 

volt lelkileg Gedeon népe?

Alma 7:11–12. Fájdalmaink, megpróbáltatásaink, 
kísértéseink, betegségeink és gyengeségeink
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából így írt arról, hogy a Szabadító 
ismeri a halandóság megpróbáltatásait és az egyéni 
vétkeinket: „Valós, személyes tapasztalatból ismeri, 
nem csak azért, mert második állapotában mindenféle 
fájdalmat, megpróbáltatást és kísértést szenvedett el, 
hanem azért is, mert a bűneink mellett fájdalmainkat, 
betegségeinket és gyengeségeinket is magára vette. 
(Lásd	Alma	7:11–12.)	Így	hát	nem	elvont	értelemben,	
hanem a maga valóságában, »a test szerint« ismert min-
den emberi szenvedést. Hordozta a gyengeségeinket, 
mielőtt mi hordoztuk volna azokat. Tökéletesen tudja, 
hogyan segítsen meg minket. Nincs mit mondanunk 
neki a fájdalomról, a kísértésről vagy a megpróbálta-
tásról, »a test szerint« ismerte meg ezeket, és győzelme 
teljes volt!” (We Will Prove Them Herewith [1982], 46).

24. fejezet

184



Alma 7:12. Megsegíti népét
•	 A	megsegít szóval kapcsolatban azt tanította Jeffrey R. 
Holland elder: „A szentírások gyakran használják a 
[megsegít] szót annak leírására, ahogyan Krisztus törő-
dik velünk és figyel ránk. A szó angol megfelelője szó 
szerint annyit tesz: »odaszalad«. Mily pompásan írja le ez 
azt, ahogyan a Szabadító sietve erőfeszítést tesz értünk! 
Amellett, hogy hív minket: jöjjünk hozzá és kövessük őt, 
szakadatlanul hozzánk szalad, hogy segítsen nekünk” 
(“Come unto Me” [CES fireside for young adults, Mar. 2, 
1997], Liahona, Aug 1998, 44).

Alma 7:15–16
Mit tanácsolt és mit ígért Alma 

Gedeon népének?

Alma 7:22–24. A melkisédeki papság felelősségei
•	 Az	Alma	7:22–24	tartalmaz	papságviselőknek	
szóló utasításokat, és azoknak a tulajdonságoknak a 
felsorolását, melyekkel rendelkezni kell ahhoz, hogy 
megfelelőképp szolgálhassanak a papságban. Ezek 
az utasítások hasonlítanak azokhoz, amelyeket a Tan 
és a szövetségek 121:41–42 ad a papságviselőknek. 
Az Alma 7 és a Tan és a szövetségek 121 ezen versei 
segítenek a papságviselőknek, hogy tudják, mit tegye-
nek papsági hatalmuk növeléséért.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke kifejtette, milyen fontos papságviselőként az 
igazlelkű életvitel:

„A papságot nagyon nagy becsben tartja az Úr. Körülte-
kintően jár el a tekintetben, hogy miként és ki ruházza 
azt rá valakire. Erre soha nem titokban kerül sor.

Most elmondtam, hogyan kapjátok meg a felhatalma
zást. A hatalom elnyerése azonban attól függ, hogy 
mihez kezdtek ezzel a szent, láthatatlan ajándékkal.

Felhatalmazásotok az elrendeléseteken keresztül érke-
zik, hatalmatok azonban engedelmességeteken és érde-
mességeteken át” (in Conference Report, Oct. 1981, 47; 
vagy Ensign, Nov. 1981, 32).

Alma 7:23. „Minden dologban mértékletes”
•	 Russell M.	Nelson	elder	megjegyezte,	milyen	bizton-
ságot eredményez a mértékletesség:

„A mértékletesség visszafogottságot és önuralmat 
sugall a tettekben. Az egyik megkötött szövetségre 
emlékeztet. […]

A szentírások ismételten azt tanítják, hogy legyünk 
»minden dologban mértékletesek« (1 Korinthusbeliek 
9:25; Alma 7:23; 38:10; T&Sz 12:8). A mértékletesség 
megvédhet minket a kicsapongás utóhatásaitól” (in 
Conference Report, Oct. 1991, 81; vagy Ensign, Nov. 
1991, 60).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Bár	Alma	angyalt	látott,	bizonysága	elnyeréséhez	

még ezt követően is bűnbánatot kellett tartania, Jé-
zus Krisztusba vetett hitet kellett gyakorolnia és nagy 
erőfeszítéseket kellett tennie. Hogyan írja le az Alma 
5:45–48 azt a folyamatot, amelynek során Alma tu-
dást nyert a Fiúról, az Atya Egyszülöttjéről?

•	 Milyen	hasonlóságokat	és	különbségeket	látsz	abban,	
ahogyan Alma Zarahemla népe és Gedeon népe kö-
zött szolgált?

•	 Hogyan	mélyült	a	megértésed	és	a	megbecsülésed	
az engesztelés iránt az Alma 7:11–13 tanulmányozása 
kapcsán?

Javasolt feladatok
•	 Alma	az 5.	fejezetben	több	mint	40 kérdést	tett	fel.	

Olvasd el Alma kérdéseit, és válassz ki egyet, amire 
válaszként írsz egy bekezdést arról, amit a kérdés 
témájáról tudsz, amit érzel vagy amilyen meglátásaid 
vannak.

•	 Nézz	utána	és	fedezd	fel	az	Alma	7:23-ban	felsorolt	
azon tulajdonságok jelentését, amelyeket eddig nem 
ismertél.

Alma 5–7
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Alma 8 –12

25. fejezet

Bevezetés
Almának Ammoniha városában végzett elrendelt 
szolgálata megmutatja, hogyan támogatja Isten azokat 
a szolgáit, akik nagy nehézségek közepette vagy sze-
mélyes áldozatok árán is hűen engedelmeskednek neki 
(lásd 1 Nefi 1:20). Miután először megpróbált prédikálni 
a gonosz városban, Almának abban az áldásban volt ré-
sze, hogy angyal látogatta meg, aki biztosította őt Isten 
előtti helyzetéről és azt mondta neki, hogy térjen vissza 
Ammonihába. Ott egy Amulek nevű ember pedig olyan 
útmutatást kapott egy angyaltól, hogy fogadja be Almát. 
Később mindkét férfi sugalmazás alapján tudta, hogyan 
szálljon szembe olyan hozzáértő törvénytudókkal, akik 
haszonszerzés céljából akartak viszályt szítani. Alma és 
Amulek tapasztalatai mintaként szolgálnak ma nekünk. 
Bár kihívásokkal még mindig szembesülsz, Mennyei 
Atyánk önbizalommal, sugalmazással és segítséggel áld 
meg, ha azon vagy, hogy engedelmeskedj neki.

Ezek a fejezetek azt is megmutatják, milyen erővel bír 
a „tiszta bizonyságtétel” (Alma 4:19) azokkal szemben, 
akik az Úr munkája ellen vannak. Figyeld meg, milyen 
hatással volt Zézromra a feltámadás és a végső ítélet tana. 
Gondold át, milyen hatással lehetnek ezek a tanok a szí-
vedre és a bizonyságodra, valamint a körülötted élőkre.

Szövegmagyarázat
Alma 8:10. „Buzgó imában”
•	 A	„buzgó	ima”	kifejezés	erőteljes,	hittel	telt	kom-
munikációt jelez Istennel. Joseph B. Wirthlin elder 
(1917–2008) a Tizenkét Apostol Kvórumából javasolt 
néhány olyan módot, ahogy kiértékelhetjük imáink 
erejét és megkísérelhetünk javítani azon:

„Megkérhetlek ma titeket arra, hogy gondoljátok át imá-
itok hatékonyságát? Mennyire érzitek magatokat közel 
Mennyei Atyátokhoz? Úgy érzitek, hogy választ kaptok 
az imáitokra? Érzitek, hogy az imával töltött idő gazda-
gítja és felemeli a lelketeket? Van még hova fejlődnötök?

Sok oka lehet annak, amiért hiányzik imáinkból az 
erő. Van, hogy rutinszerűvé válnak. Sekélyessé válnak 
az imáink akkor, ha újra és újra oly gyakran hason-
lóképpen használunk hasonló szavakat, hogy azok 
inkább ismételgetések lesznek, mint kommunikáció. 
Ezt nevezte a Szabadító »sok beszédűségnek« (lásd 
Máté 6:7). Az ilyen imákról azt mondta, hogy nem 
hallgattatnak meg. […]

Előfordul, hogy imáitok időnként ugyanúgy hangoznak 
és ugyanazt az érzést adják? Mondtatok valaha is 
gépiesen imát, amikor úgy ömlöttek a szavak, mintha 
gép dobná ki őket? Van, hogy unatkoztok saját imátok 
közben?

Azok az imák, amelyek nem igényelnek sok gon-
dolkozást, nem nagyon érdemlik ki Mennyei Atyánk 
figyelmét. Ha azon veszitek észre magatokat, hogy 
kezdenek rutinszerűvé válni az imáitok, lépjetek hátra 
és gondolkozzatok! Gondoljátok át alaposan azokat a 
dolgokat, amikért igazán hálásak vagytok” (“Improving 
Our Prayers,” in Brigham Young University 2002–2003 
Speeches [2003], 160).

Alma 8:10–16. Az Úr segíteni fog nekünk,  
ha hűek vagyunk
•	 Miután	Alma	figyelemreméltó	sikereket	ért	el,	amikor	
más városokban prédikálta az evangéliumot, Ammoni-
hában kigúnyolták, leköpdösték és kiűzték a városból. 
Ezt követően erősítette meg számára az angyal azt, hogy 
erőfeszítéseit elfogadja az Úr, és mondta neki, hogy 
térjen vissza és prédikáljon ismét a népnek (lásd Alma 
8:15–16). Azokhoz szólva, akik időnként úgy érzik, 
hogy a legjobb erőfeszítéseik nem elegendőek, illetve 
kudarcot vallottak, azt mondta Thomas S. Monson 
elnök:

„»Tedd a dolgod, az a legjobb; hagyd az Úrra a mara-
dékot!« [‘The Legend Beautiful’ by Henry Wadsworth 
Longfellow].

Ha volna itt valaki, aki úgy érzi, hogy túlságosan gyenge 
élete folyásának és hanyatlásának megváltoztatásához, 
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vagy a legnagyobb félelem – a kudarctól való félelem – 
miatt el sem jut eddig az elhatározásig, akkor nekik 
semmi nem nyújthat megnyugtatóbb ígéretet az Úr kö-
vetkező szavainál: »Kegyelmem elegendő minden olyan 
embernek, aki megalázkodik előttem; mert ha meg-
alázkodnak előttem és hisznek bennem, akkor erőssé 
teszem számukra a gyenge dolgokat« [Ether 12:27].

Mindenhol találhatók csodák, ahol felmagasztalják 
a papsági elhívásokat. Amikor hit váltja fel a kételyt, 
amikor az önzetlen szolgálat megszabadít az önző igye-
kezettől, akkor Isten hatalma véghezviszi az Ő céljait” 
(lásd Liahóna, 2000. jan. 59.).

Alma 8:18. Alma „gyorsan visszatért”
•	 Az	angyal	üzenetét	hallva	Alma	„gyorsan	visszatért”	
Ammonihába. Henry B. Eyring elnök az Első Elnökség-
ből azt tanította, hogy a lelki jólétünkhöz szükség van 
rá, hogy haladéktalanul engedelmeskedjünk az Úrnak:

„Bármily nagy hit is van most bennünk az Isten iránti 
engedelmességhez, folyamatosan erősítenünk és 
állandóan frissítenünk kell ezt a hitet. Megtehetjük ezt 
annak elhatározásával, hogy gyorsabbak leszünk az 
engedelmességben és eltökéltebbek a kitartásban. A 
lelki felkészülés kulcsa az, hogy megtanulunk korán 
hozzálátni és rendületlennek lenni. […]

Szerető Mennyei Atyánk és Szeretett Fia minden tőlük 
telhető segítséget megadott nekünk ahhoz, hogy 
átmenjünk az előttünk álló élet vizsgáján. Nekünk kell 
azonban az engedelmesség mellett döntenünk, aztán 
pedig cselekednünk. Idővel, mindennapos döntésein-
ken keresztül alakítjuk ki az engedelmesség vizsgájának 
letételéhez szükséges hitet. Már most elhatározhatjuk 
azt, hogy bármit is kér tőlünk Isten, gyorsan meg fogjuk 
tenni” (lásd Liahóna, 2005. nov. 38, 40.).

Alma 8:26. Böjtölés
•	 Alma	böjtölt,	hogy	felkészítse	elméjét	és	lelkét	
az Ammoniha lakosainak szóló prédikálásra. A böjt 
gyakran jelzi azt az Úrnak, hogy komolyan gondoljuk, 
amit kérünk. James E. Faust elnök (1920–2007) az Első 
Elnökségből azt tanította: „Vannak alkalmak, amikor a 
böjt megfelelő bizonyítéka őszinteségünknek. […] Ami-
kor böjtölünk, akkor lelkünk alázatos lesz, ami jobban 

összhangba hoz minket Istennel és az Ő szent céljaival” 
(lásd Liahóna, 2002. máj. 67.).

•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	felsorolt	néhány	olyan	
áldást, amely akkor áramlik az életünkbe, ha imával 
egészítjük ki a helyénvaló böjtöt:

„A buzgó imával társított böjt nagyon erős. Betöltheti 
elménket a Lélek kinyilatkoztatásaival. Megerősíthet 
bennünket a kísértések ellen.

A böjt és az ima segíthet kialakítani magunkban a bá-
torságot és az önbizalmat. Megerősíthetik a jellemünket, 
fejleszthetik a fegyelmet és az önuralmat. Gyakran, ami-
kor böjtölünk, igazlelkű imáink és fohászaink nagyobb 
erővel bírnak. A bizonyságok növekednek. Lelkileg 
és érzelmileg érettebbé válunk, és megszenteljük a 
lelkünket. Minden egyes alkalommal, amikor böjtölünk, 
egy kicsit több uralmat nyerünk világi vágyaink és szen-
vedélyeink felett. […]

A megfelelő szellemben és az Úr módján végzett böjt 
lelki engeriát ad nekünk. Megerősíti önfegyelmünket, 
otthonunkat békességgel 
tölti el, szívünket örömmel 
járja át, megerősít bennün-
ket a kísértésekkel szem-
ben, felkészít bennünket a 
nehézségek idejére, és 
megnyitja az egek csator-
náit” (lásd Liahóna, 2001. 
júl. 89, 91.).

Alma 9:14–23. A nagy áldások nagy  
feladatokkal járnak
•	 Alma	figyelmeztetett	rá,	hogy	bár	abban	az	időben	
a lámánita nép gonosz volt, az Úr az ítélet napján 
irgalmasabban tekint majd rájuk, mint Ammoniha 
népére (lásd Alma 9:14). A lámániták örökölt helytelen 
hagyományokat követtek, a nefiták viszont általában, és 
konkrétan Ammoniha népe, „az Úrnak oly igen kedvelt 
népe voltak; …minden más nemzet, nemzetség, nyelv 
vagy nép felett” (Alma 9:20). A nagy áldásokkal nagy 
feladatok járnak.

Sheri L. Dew nőtestvér, aki akkoriban a Segítőegylet 
általános elnökségében volt tanácsos, azt tanította: 
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„»Akinek sok adatott, attól sok követeltetik« (T&Sz 
82:3), és olykor nehéz követelmények társulnak a 
tanítványsághoz. De vajon nem kellene elvárnunk, 
hogy az örök dicsőséghez vezető út próbára tegyen 
minket? A világba való belefeledkezésünket és kényel-
mes próbálkozásainkat a lelki fejlődésre időnként az-
zal igyekszünk ésszerűnek beállítani, hogy igyekszünk 
vigasztalni egymást, miszerint az evangélium szerinti 
élet valójában nem kell, hogy oly sokat követeljen 
tőlünk. Az Úr magatartásra vonatkozó normája azon-
ban mindig is többet fog követelni a világ normájánál, 
ugyanakkor az Úr jutalmai – melyek között ott van az 
igaz öröm, a békesség és a szabadulás – végtelenül 
dicsőségesebbek is” (lásd Istentől való nők vagyunk. 
Liahóna, 2000. jan. 118–119.).

Alma 10:2–3. Lehi „Manassé leszármazottja”
•	 Részben	betöltötte	az	ősi	Józsefnek	tett	ígéretet	az,	
hogy Lehi Manassé leszármazottja volt. Nem sokkal 
halála előtt az egyiptomi József elmondta, milyen bizto-
sítékokat ígért neki az Úr a leszármazottait illetően:

„Ígéretet	kaptam	az	Úrtól,	hogy	ágyékom	gyümölcséből	
az Úristen… igazlelkű [ágat nevel]. […]

És lészen, hogy újra szétszóratnak; és letöretik egy ág, 
és messzi országba vitetik; mindazonáltal meg fognak 
emlékezni róla az Úr szövetségeiben, amikor eljön a 
Messiás. […]

Így	szólt	hozzám	az	Úr,	atyáim	Istene. […]

Ágyékod gyümölcse tehát írni fog, és Júda ágyékának 
gyümölcse írni fog; és az, amit a te ágyékod gyümölcse 
ír, és az is, amit Júda ágyé-
kának gyümölcse ír, eggyé 
nő, meghazudtolván a ha-
mis tanokat, és megszüntet-
vén a vitatkozásokat, és 
békét teremtvén ágyékod 
gyümölcse között, és elve-
zetvén őket atyáik ismere-
téhez az utolsó napokban; 
valamint szövetségeim ismeretéhez, mondja az Úr” 
( Joseph Smith fordítás, 1 Mózes 50:24–25, 27, 31; lásd 
még 2 Nefi 3:5, 12).

•	 Mielőtt	a	vadonba	menekültek	volna,	Lehi	és	Ismáel	
is, mindketten József leszármazottjai, Jeruzsálemben 

éltek a családjukkal, ami Júda királyságának volt 
része. Valaki a következőképpen magyarázta azt, 
hogy Lehi ősei, bár Józseftől származtak, miért éltek 
Jeruzsálemben, annak ellenére, hogy ott leginkább Júda 
leszármazottjai laktak: „Néhányan a Mormon könyvét 
tanulmányozva felvetették a kérdést, hogyan éltek 
József leszármazottjai még Kr. e. 600 körül is Jeruzsá-
lemben, amikor Efráim és Manassé törzsének legtöbb 
tagját Kr. e. 721 körül fogságba hurcolták az asszírok. 
A 2 Krónika könyvében az egyik szentírás megoldást 
kínálhat a felvetésre. Ez a beszámoló megemlíti, hogy 
Kr. e. 941 körül Asa az ország királyaként Jeruzsálembe 
gyűjtötte »egész Júda és Benjámin nemzetségét és 
azokat, a kik jövevények valának köztök az Efraim [és] 
Manassé… nemzetségéből« (2 Krónika 15:9). A Kr. e. 
941 körül Jeruzsálembe gyűjtött »jövevények« között 
»Efraim [és] Manassé… nemzetségéből« ott lehettek Lehi 
és Ismáel elődei is” (Daniel H. Ludlow, A Companion to 
Your Study of the Book of Mormon [1976], 199).

Alma 10:22–23. „Az igazlelkűek imái”
•	 Figyeld	meg,	milyen	hatással	voltak	a	nemzetre	az	
igazlelkűek imái! Az igazlelkűek imái később, Moróni 
kapitány és a lámánita Sámuel napjaiban is megakadá-
lyozták a nefiták pusztulását (lásd Alma 62:40; Hélamán 
13:12–14).

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) azt mondta 
a napjainkban elmondott imákról: „Sok-sok egyenes 
derékkal járó, hű ember van, akik minden parancsolatot 
betartanak, és akiknek élete és imái visszatartják a vilá-
got a pusztulástól” (in Conference Report, Apr. 1971, 7; 
vagy Ensign, June 1971, 16). Miután az igazlelkűek 
elpusztultak vagy elmentek Ammonihából, imáik már 
nem védték a várost, és „minden élő lélek elpusztult az 
amonihabeliek közül” (Alma 16:9).

Alma 11:22. „Hat ezüst onti”
•	 A	nefita	társadalomban	az	onti volt a legnagyobb 
pénzegység. A nefita pénzrendszer Alma 11-ben való 
leírásának egyik lehetséges oka az, hogy lássuk, milyen 
nagyságrendű vesztegetési összeget ajánlott Zézrom 
Amuleknek, ha megtagadja „egy Legfelsőbb Lény léte-
zését” (Alma 11:22). Úgy tűnik, hogy hat ezüst onti 42 
napnyi bírói fizetésnek felelt meg Ammoniha népének 
társadalmában (lásd Alma 11:3, 11–13).
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Alma 11:34–37
Mi a különbség aközött, amit a 3 Nefi 9:21-ben 
jelent ki a Szabadító, és aközött, amit Amulek 
az Alma 11:34–37-ben Zézromnak válaszol?

Alma 11:40. Kire terjed ki az engesztelés?
•	 Az	Alma	11:40-et	gyakran	félreértik	az	emberek	
– egyesek azt gondolják, hogy Amulek azt tanítja itt, 
hogy Krisztus csak azokért szenvedett, akik hisznek 
és bűnbánatot tartanak. Ez nem így van. A szentírások 
azt mondják nekünk, hogy a Szabadító „minden ember 
fájdalmát elszenvedi, igen, minden test fájdalmát, a fér-
fiakét és a nőkét is, és a gyermekekét” (2 Nefi 9:21; lásd 
még Móziás 4:7). A Szabadító azonban jelzi, hogy ha 
az emberiség nem tart bűnbánatot, akkor „vérem nem 
tisztítja meg őket” (T&Sz 29:17). Amulek nyilván annak 
tényét kívánta kifejezésre juttatni, hogy az engesztelés 
részben kihasználatlanul marad, ha a gonoszok úgy 
döntenek, hogy nem tartanak bűnbánatot – nem azt, 
hogy a Szabadító csak azokért szenvedett, akik bűnbá-
natot tartanak.

Alma 11:41–45. Feltámadás
•	 A Bibliaszótár így  
határozza meg a feltáma-
dást: „A lélektest és a fizi-
kai, húsból s csontból való 
test egyesülése, amely az-
tán soha nem válik el egy-
mástól” (“Resurrection,” 
761; lásd még Kalauz a 
szentírásokhoz: Feltáma-
dás.). A feltámadás isme-
rete gazdagabb jelentést ad 
a halandó életnek.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
leírta, milyen „élő reménység” költözik azokba, akik 
hisznek és bíznak ebben a szent igazságban, és abban, 
hogy ennek milyen hatása lehet a mindennapi életre:

„Az »élő reménység«, amelyet a feltámadás által kap-
tunk, az a meggyőződés, hogy a halál nem egyéni 
létünk befejezése, hanem csupán a halandóságból a 

halhatatlanságba való átmenet szükséges lépése. Ez a 
remény teljesen megváltoztatja azt, ahogyan a halandó 
életet szemléljük. […]

A feltámadás bizonyossága erőt és perspektívát ad 
nekünk ahhoz, hogy átvészeljük a halandó kihívá-
sokat, amelyekkel nekünk mindannyiunknak és a 
szeretteinknek is szembe kell nézniük, köztük azokat a 
fizikai, mentális és lelki fogyatékosságokat, amelyeket 
születésünkkel hozunk magunkkal vagy a halandó élet 
során szerzünk. A feltámadás miatt tudjuk, hogy ezek a 
halandó fogyatékosságok csak átmenetiek.

A feltámadás bizonyossága erőteljes ösztönzést is 
biztosít, hogy halandó életünk során betartsuk Isten 
parancsolatait. […]

Ezen felül, ha halandó bűneinket nem tisztította ki és 
törölte el a bűnbánat és a megbocsátás (lásd Alma 5:21; 
2 Nefi 9:45–46; T&Sz 58:42), akkor úgy támadunk fel, 
hogy »világosan fogunk emlékezni« (Alma 11:43) és 
»tökéletesen tudatában leszünk… minden bűnünknek, 
és tisztátalanságunknak« (2 Nefi 9:14; lásd még Alma 
5:18). Ennek a valóságnak a fontosságát hangsúlyozza 
sok szentírás, amely azt mondja, hogy a feltámadást 
rögtön a végső ítélet követi (lásd 2 Nefi 9:15, 22; Móziás 
26:25; Alma 11:43–44; 42:23; Mormon 7:6; 9:13–14). 
Valóban, »ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való 
találkozásra« (Alma 34:32   ). […]

Biztos tudásunk a halhatatlanságba való feltámadásról 
ahhoz is bátorságot ad nekünk, hogy szembenézzünk 
a saját halálunkkal – még olyan halállal is, amit idő 
előttinek hívhatunk. […]

A halhatatlanság bizonyossága a szeretteink halálakor 
bekövetkező halandó elválásokat is segít elviselnünk. 
[…] Mindannyiunknak dicsőítenünk kell Istent a biztos 
feltámadásért, amely halandó elválásainkat időlegessé 
teszi, valamint reményt és erőt ad a továbblépéshez” 
(lásd Liahóna, 2000. júl. 18–19.).

•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Sterling W.	Sill	el-
der (1903–1994) megnevezte a feltámadás néhány áldá-
sát, amikor azt tanította, hogy a feltámadott test „minden 
felfogható mértéket meghaladóan szép, mert gyorsabb 
és kifinomultabb az érzékelése, és sokkal jobban tud 
szeretni, megérteni és boldog lenni” (in Conference 
Report, Oct. 1976, 67; vagy Ensign, Nov. 1976, 48).
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•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	is	elmagya-
rázta, mit tesz a fizikai testünkkel a feltámadás: „Senki-
nek semmi oka az aggodalomra annak kapcsán, hogy 
milyen lesz az egyén megjelenése a feltámadásban. Ami 
a testet illeti, annak vonatkozásában a halál megtisztító 
folyamat. Okkal hisszük azt, hogy eltűnik az öregkori 
megjelenés, és a test visszaállíttatik a férfikor vagy az 
asszonyiság teljes életerejébe. A gyermekek gyerme-
kekként támadnak fel, mert a sírban nincs növekedés. 
A gyermekek addig nőnek majd, míg el nem érik lelkük 
teljes termetét” (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:185).

Alma 12:9
Mit tanít nekünk ez a vers arról, hogy 

 miként szerezzünk több tudást Istentől?

Alma 12:9. Mik „Isten rejtelmei”?
•	 Joseph Fielding Smith elnök kifejtette, hogy Isten rej-
telmei egész egyszerűen az evangélium azon isteni tan-

tételei, amelyekre szükség 
van a szabadulásunkhoz, 
de amelyeket nem ért meg 
a világ: „Az Úr megígérte, 
hogy ki fogja nyilatkoztatni 
rejtelmeit azoknak, akik 
hűen szolgálják őt. […] 
Az evangélium nagyon 
egyszerű, így még a 
felelősség re vonhatóság 

korát elérő gyermekek is megérthetik. Nem kérdéses, 
hogy vannak olyan tantételek, amelyeket ebben az élet-
ben nem érthetünk meg, de amikor eljő a teljesség, ak-
kor látni fogjuk, hogy minden világos, ésszerű és 
felfogható. Az evangélium »egyszerű« tantételei, mint a 
keresztelés vagy az engesztelés, rejtelmek azok szá-
mára, akiket nem vezérel az Úr Lelke” (Church History 
and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:43).

Isten rejtelmeit ne keverjük össze olyan „rejtelmek”, 
avagy dolgok hiábavaló kutatásával, amelyeket nem 
nyilatkoztatott ki Isten. A rejtelmek szó e második je-
lentésével kapcsolatban azt mondta Bruce R. McConkie 

elder (1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórumából: „A 
rejtelmek szó másik, szűkebb jelentéssel is bír; ez in-
kább a köznyelvben használatos, nem a szentírásokban, 
és a feltételezéseken alapuló tanításokra utal, olyan dol-
gokra, amelyeket az Úr napjainkban nem nyilatkoztatott 
ki egyértelműen. Erről van szó akkor, amikor az elderek 
azt a tanácsot kapják, hogy hagyják békén a rejtelme-
ket” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 524).

Alma 12:10–12. Ha megkeményítjük a szívünket, 
akkor „az ige kisebb részét” kapjuk meg
•	 Dallin H.	Oaks	elder	kifejtette,	hogy	ha	elutasítjuk	a	
Szentlélek általi kinyilatkoztatást, akkor határt szabunk 
annak, amit meg tudunk tanulni: „Szent Lelkétől kapott 
kinyilatkoztatás által tanítjuk és tanuljuk meg Isten rej-
telmeit. Ha megkeményítjük szívünket a kinyilatkozta-
tással szemben és behatároljuk megértésünket arra, amit 
tanulmányozás és érvelés által megkaphatunk, akkor 
arra korlátozódunk, amit Alma az ige kisebb részének 
nevezett” (The Lord’s Way [1991], 42).

Alma 12:12–14. Szavaink, tetteink és 
gondolataink szerint ítéltetünk meg
•	 Dallin H.	Oaks	elder	azt	tanította,	hogy	az	ítélet	nem	
csupán a halandóságban véghezvitt tetteink áttekintése, 
hanem inkább annak értékelése, hogy tetteink követ-
kezményeként kivé és mivé váltunk:

„Nefi próféta annak tekintetében ír a végső ítéletről, 
amivé váltunk: »És ha cselekedeteik tisztátalanok voltak, 
akkor nekik is szükségképpen tisztátalannak kell len
niük; és ha ők tisztátalanok, akkor szükségképpen nem 
lakhatnak Isten királyságában« (1 Nefi 15:33; kiemelés 
hozzáadva). Moróni kijelenti: »aki tisztátalan, az még 
mindig tisztátalan lesz ; és aki igazlelkű, az még mindig 
igazlelkű lesz « (Mormon 9:14; kiemelés hozzáadva; 
lásd még Jelenések 22:11–12; 2 Nefi 9:16; T&Sz 88:35). 
Ugyanez áll majd az »önzőségre«, az »engedetlenségre«, 
és minden más személyes jellemvonásra, mely nem 
áll összhangban Isten követelményeivel. A gonoszok 
»állapotára« utalva a végső ítéletkor, Alma elmagyarázza, 
hogy ha szavaink, tetteink és gondolataink elítélnek 
minket, akkor »nem találtatunk szeplőtelennek; …
és ebben a rettenetes helyzetben nem merünk majd 
felnézni az Istenünkre« (Alma 12:14).
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Ezekből a tanításokból arra következtethetünk, hogy 
a végső ítélet nem csupán a jó és a rossz cselekedetek 
kiértékelése – azé, amit tettünk. Tetteink és gondola-
taink végső hatásának az elismerése is ez – azé, akivé 
váltunk. Senki esetében nem elég a dolgok puszta 
elvégzése. Az evangélium parancsolatai, szertartásai 
és szövetségei nem betétek listáját alkotják, melyekre 
szükség van valamely mennyei számlán. Jézus Krisztus 
evangéliuma olyan terv, mely megmutatja nekünk, 
hogyan várljunk azzá, aminek Mennyei Atyánk látni 
szeretne minket” (lásd Liahóna, 2001. jan. 41.).

Alma 12:15–18. „Második halál, mely  
egy lelki halál”
•	 A	második	halállal	kapcsolatos	tudnivalókért	lásd	a	
Jákób 3:11 (121. oldal), az Alma 40:26 (247. oldal) és a 
Hélamán 14:15–19 szövegmagyarázatát (288. oldal).

Alma 12:21. Kerubok
•	 A	kerubok	„mennyei	lényeket	jelképező	figurák,	a	
pontos formájuk ismeretlen. Megtalálhatók a szentek 
szentjében, a frigyládában a kegyelem tábláján (2 Mózes 
25:18, 22; 1 Királyok 6:23–28; Zsidók 9:5), valamint Ezé-
kiel látomásaiban (Ezékiel 10; 11:22). A bukásról szóló 
beszámoló keruboknak mondja azokat, akik őrizték »az 
élet fájának útját« (1 Mózes 3:24)” (Kalauz a szentírások-
hoz: Kerubok. 119.).

Alma 12:24. „Próbatételi állapot”
•	 A	próbatételi állapot és a próbatételi idő kifejezést 
csak Alma használja a Mormon könyvében (lásd Alma 
42:4, 10, 13). L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából így jellemezte ezt a próbatételi időt: „Az 
a földi élet fő célja, hogy lehetővé tegye lelkünknek, 

amely már a világ léte előtt létezett, a testünkkel egy 
olyan időszakra való egyesülését, amely nagyszerű 
lehetőséget biztosít számára a halandóságban. A kettő 
együttléte adja meg nekünk annak kiváltságát, hogy 
növekedhetünk, fejlődhetünk és érettebbé válhatunk, 
amire csak akkor kerülhet sor, ha együtt van a lélek és 
a test. Testünkkel bizonyos próbatételeken megyünk 
keresztül, amit létezésünk próbatételi állapotának neve-
zünk. A tanulás és a vizsgáztatás időszaka ez, amikor ér-
demesnek bizonyulhatunk örök lehetőségekre. Mindez 
részét képezi Atyánk gyermekei számára alkotott isteni 
tervének” (in Conference Report, Apr. 1989, 16; vagy 
Ensign, May 1989, 14).

Alma 12:25–33
Miért felel meg a „megváltás terve” 

 elnevezés mindannak, amit  Isten 
 előkészített a gyermekeinek?

Alma 12:32. Parancsolatok a terv  
megismerése után
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke, azt tanította, hogy Isten tervének ismerete 
választ ad a bonyolult kérdésekre. A fiatalok tanítóihoz 
szólva azt mondta:

„A fiatalok felteszik a kérdést: »miért?« – Miért parancsol-
ják meg nekünk bizonyos dolgok megtételét, és miért 
parancsolják nekünk, hogy más dolgokat pedig ne 
tegyünk? A boldogság tervének ismerete, még vázlatos 
formában is, választ adhat elméteknek. […]

Az egyházban ma elénk kerülő bonyolult kérdések 
többsége, és ezeket sorolhatnánk – abortusz és társai, 
illetve az azzal kapcsolatos kérdések, hogy ki viseli 
a papságot és ki nem –, nem válaszolható meg, ha a 
háttérként nincs ott a terv legalább bizonyos mértékű 
ismerete.

Alma azt mondta, és úgy gondolom, ez mostanában a 
kedvenc szentírásom, bár ez nálam időnként változó: 
»Isten tehát, miután megismertette velük a megváltás 
tervét, parancsolatokat adott nekik« (Alma 12:32; kieme-
lés hozzáadva). […]

Alma 8–12

191



Ha [a tanulóknak] választ próbáltok adni, kövessétek 
ezt a mintát: »Isten…, miután megismertette velük a 
megváltás tervét, parancsolatokat adott nekik«” (“The 
Great Plan of Happiness” [Church Educational System 
symposium on the Doctrine and Covenants, Aug. 10, 
1993], 3; lásd LDS .org under gospel library/additional 
addresses/CES addresses).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Alma	8:18	feljegyzi,	hogy	Alma	„gyorsan	visszatért”	

Ammonihába. A 1 Mózes 22:3-ban azt olvassuk, hogy 
Ábrahám „felkele… jó reggel”, hogy Izsákot a hegyre 
vigye. Hogyan vonatkoztathatod magadra ezeket a 
verseket akkor, amikor késztetést kapsz Istentől?

•	 Olvasd	el	az	Alma	10:6-ot!	Szerinted	mire	gondolt	
Amulek, amikor azt mondta, hogy sokszor szólította 
őt az Úr, de ő nem akarta meghallani?

Javasolt feladatok
•	 Az	Alma	9:8–14	kiemeli	az	emlékezés	fontosságát.	

Készíts egy rövid listát olyan figyelemreméltó lelki 
élményekről, amelyekben kiváltságod volt részesülni! 
Szüleiddel vagy nagyszüleiddel is beszélgethetsz, 
és az ő életükre vonatkozóan is készíthetsz hasonló 
felsorolást. Milyen áldásokat eredményezhet ezek-
nek a listáknak a rendszeres átnézése és folyamatos 
kiegészítése?

•	 Az	Alma	11–12	sok	részletet	feljegyez	a	feltámadás-
ról. E fejezetek alapján írd le, mit tudsz a feltámadás 
kulcsfontosságú tanairól, és arról, milyen hatással volt 
és van életedre az, amit a feltámadásról és az ítéletről 
tudsz.

25. fejezet

192



Alma 13–16

26. fejezet

Bevezetés
A földi előtti életben igazlelkű döntések meghozatalára 
és arra használtad az önrendelkezésed, hogy felkészülj 
a halandóságra (lásd Alma 13:3–5). Halandóság előtti 
igazlelkűséged eredményeként további áldások és lehe-
tőségek adatnak számodra a halandóságban – további 
hűséged feltételével. Figyeld meg, hogy Alma kihang-
súlyozta a halandóságban történő megszentelődésre és 
a végső célra, az Úr „nyugalmába” (Alma 13:12) történő 
belépésre való felkészülésünk szükségességét.

Ne felejtsd el, hogy Isten irgalma és igazságossága ha-
talmasabb e világ gonoszságánál. Ammonihában azok, 
akik bűnbánatot tartottak és Alma tanításait elfogadták, 
elnyerték az Úr áldásait, bár sokat közülük kiűztek vagy 
elpusztítottak (lásd az Alma 14:7–11 szövegmagyaráza-
tát a 197–198. oldalon). Amulek arra kérte Almát, hogy 
könyörögjön az Úrhoz az igazlelkűeknek a gonoszok 
tetteitől való megmenekítéséért. Alma Amuleknek adott 
magyarázata azonban megerősíti az önrendelkezés 
tantételét és az azokra váró áldásokat, akik az evangé-
liumért szenvednek el valamit. A gonoszoknak pedig 
vagy ebben az életben, vagy az elkövetkező életben 
kijár Isten igazságszolgáltatása.

Szövegmagyarázat
Alma 13:1–2. Papokat rendeltek el „az ő  
Fiának rendje szerint”
•	 Alma említést tett olyan papokról, akiket „az ő Fiának 
rendje szerint” rendeltek el (Alma 13:1). A Fiának rendje 

szerint kifejezés a melkisé-
deki papságra utal. Az Úr 
egy mai kinyilatkoztatásban 
kijelentette, hogy Melkisé-
dek napjai előtt a papságot 
„Isten Fiának rendje szerinti 
szent papságnak nevezték. 
De [az Isten] neve iránti 
tisztelet” miatt melkisédeki 
papságra változott a neve 
(T&Sz 107:3–4).

Bruce R. McConkie elder 
(1915–1985) a Tizenkét 

Apostol Kvórumából kifejtette, hogy a Mormon 
könyve sok más részéhez hasonlóan miért nem tesz 

különbséget Alma 13 az ároni papsági papok, valamint 
a melkisédeki papsági főpapok között: „A Mormon 
könyve prófétái a pap megnevezéssel illették azokat 
a tisztségviselőket, akiket ebben az adományozási 
korszakban főpapnak nevezünk. A melkisédeki papság 
papjai voltak tehát, vagy Alma szavaival élve »az Úristen 
papokat rendelt el az ő szent rendje szerint, mely Fiának 
rendje szerint volt« (Alma 13:1–20)” (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 599).

Alma 13:3–5. A világ megalapítása előtt 
„elhívták és előkészítették” őket
•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	azt	tanította,	hogy	
akiket elhívásra rendelnek el a halandóságban, azokat 
a földi előtti életben már előre elrendelték abba az 
elhívásba: „Mindenki, akit elhívtak arra, hogy a világ 
lakosait szolgálja, elrendeltetett erre a célra a menny 
nagy tanácsában a világ kezdete előtt. Feltételezem, 
hogy abban a nagy tanácsban rendeltek el engem erre 
a hivatalra” (Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith [2007]. 536.).

•	 A	„világ	megalapítása	óta”	elhívott	és	előkészített	
egyéneket „rendkívüli hitük és jó cselekedeteik” miatt 
választotta ki Isten a földi előtti életben (Alma 13:3; lásd 
még T&Sz 138:55–56; Ábrahám 3:22–23).

Wilford Woodruff elnök (1807–1898) azt tanította, hogy 
a próféták mellett Izráel minden eldere, aki viseli a 
melkisédeki papságot, előre el lett rendelve: „Joseph 
Smitht már megszületése előtt kijelölte az Úr, akárcsak 
Jeremiást. […] Joseph Smithszel kapcsolatban azt mon-
dom tehát, hogy megbízását már a világ megalapítása 
előtt megkapta, és az Úr által jónak látott időben eljött, 
hogy megalapozza ezt a munkát a földön. És így van 
ez Izráel több tízezer elderével is. A Mindenható Úr 
rátok ruházta a szent papságot, és eszközzé tett titeket 
kezében, hogy felépítsétek e királyságot. Vajon olyan 
behatóan elmélkedünk ezekről a dolgokról, ahogyan 
kellene?” (Discourses of Wilford Woodruff, ed. G. Homer 
Durham [1990], 281–82; lásd még Az egyház elnökeinek 
tanításai: Wilford Woodruff  [2005]. 15.).

•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	azt	tanította,	
hogy a férfiak és a nők is feladatokat kaptak a földi 
előtti életben: „Az ideérkezésünk előtti világban a hithű 
nők bizonyos feladatokat kaptak, míg a hithű férfiakat 
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bizonyos papsági feladatokra rendelték el előre. Bár a 
részletekre nem emlékszünk, ez nem változtat annak 
dicsőséges valóságán, amibe egykor beleegyeztünk. 
Felelősséggel tartoztok mindazon dolgokért, amelyeket 
hajdan elvártak tőletek, hasonlóan azokhoz, akiket 
prófétákként és apostolokként támogatunk!” (“The Role 
of Righteous Women,” Ensign, Nov. 1979, 102).

•	 Neal	A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából leírta, milyen felelősségekkel rendelkez-
nek Isten gyermekei a halandóságban, függetlenül attól, 
hogy milyen helyet választottak maguknak a halandó-
ság előtti életben: „A halandóság előtti lét nem a pihe-
nés tana. Mindannyiunknak döntéseket kell hoznunk, 
szakadatlan és nehéz feladatokat kell végrehajtanunk, 
meg kell tapasztalnunk gúnyolódást és viszontagságo-
kat, jól kell töltenünk az időnket, jóra kell használnunk 
a tehetségeinket és az ajándékainkat. Csak azért, mert 
»ott és akkor« kiválasztattunk, bizony nem azt jelenti, 
hogy »itt és most« közömbösek lehetünk. Legyen bár 
szó előre elrendelt férfiakról vagy előre kijelölt nőkről, 
az elhívottaknak és a felkészítetteknek »választottnak 
és hűnek« is kell bizonyulniuk. (Lásd Jelenések 17:14; 
T&Sz 121:34–36.)” (in Conference Report, Oct. 1985, 21; 
vagy Ensign, Nov. 1985, 17).

•	 Harold	B. Lee	elnök	(1899–1973)	leírta,	milyen	
forrásból ered ezen életben kapott áldásaink egy része: 
„Úgy tűnik, ezeket a jutalmakat megígérték, avagy 
előre elrendelték, mielőtt lett volna a világ. Ezeket a 
dolgokat bizonyára az döntötte el, hogy milyen életet 
éltünk ama halandóság előtti lélekvilágban. Néhányan 
talán megkérdőjelezik ezeket a feltevéseket, ugyanak-
kor kérdés nélkül elfogadják azt a hitelvet, miszerint 
mindannyiunkat itt, a halandóságban töltött életünk 
tettei alapján ítélnek majd meg, amikor elhagyjuk ezt a 
földet. Vajon nem ugyanolyan logikus azt gondolnunk, 
hogy amit ezen a földön [az itteni életben] kaptunk, 
az mindannyiunknak idejövetelünk előtti viselkedésén 
múlt?” (in Conference Report, Oct. 1973, 7–8; vagy 
Ensign, Jan. 1974, 5).

Alma 13:4. Az önrendelkezés már a 
halandóság előtti világban is létezett
•	 Hogyan	lehetséges	az,	hogy	voltak,	akik	a	halandó-
ság előtti világban „elutasították Isten Lelkét”? (Alma 
13:4) Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) e 

kérdés megválaszolásánál megerősítette az önrendel-
kezés örök tantételét:

„Isten már [a halandóság előtti] lélekvilágban megadta 
gyermekeinek a szabad önrendelkezést, amely által az 
egyes lelkeknek kiváltságában állt, ahogyan most és itt 
az embereknek, a jó választása és a gonosz elvetése, 
vagy a gonoszban való részvétel és így bűneik követ-
kezményeinek elszenvedése. Emiatt egyesek hűsége-
sebbnek bizonyultak másoknál az Úr parancsolatainak 
betartásában. […]

Az emberek lelkének megvolt a szabad önrendelkezése. 
[…] Az emberek lelke nem volt egyenrangú. Talán 
ugyanonnan indultak, és tudjuk, hogy kezdetben mind 
ártatlanok voltak; azonban a nekik adott szabad önren-
delkezés joga lehetővé tette, hogy egyesek felülmúlja-
nak másokat, és ezáltal a halhatatlan lét korszakain át 
intelligensebbé, hűségesebbé váljanak, mert szabadon 
cselekedhettek, szabadon gondolkozhattak, szabadon 
fogadhatták be az igazságot vagy lázadhattak az ellen” 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 1:58–59).

•	 A	földi	előtti	életben	lelkekként	kifejlesztettünk	
olyan tiszteletre méltó jellemvonásokat, amelyek meg-
mutatták a képességeinket. Isten látta fejlődésünket, 
és hűségünk szerint adott nekünk felelősségeket. 
Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „Azokban 
a korokban, amikor a halandóság előtti állapotban 
éltünk, nem csak szert tettünk különböző jellemvoná-
sainkra, megmutatkozott az érdemességünk és hogy 
mire vagyunk vagy mire nem vagyunk képesek, de 
itt meg is lehetett figyelni, hogyan fejlődünk ezekben. 
Ésszerű azt feltételeznünk, hogy volt ott egyházi 
szervezet. A mennyei lények tökéletesen elrendezett 
társadalomban éltek. Mindenki tudta, hol a helye. 
Nem kérdéses, hogy sor került a papság átruházására 
és vezetőket választottak, hogy járjanak el abban. 
Megköveteltek ehhez az elő-léthez tartozó szertartáso-
kat, és Isten szeretete uralkodott. Ilyen körülmények 
között Atyánk természetes módon felismerte és 
kiválasztotta azokat, akik leginkább méltók voltak, és 
felmérte az egyének tehetségeit. Nem csak azt tudta, 
mi az, amire képesek vagyunk, hanem azt is, hogy mi 
az, amit meg is fogunk tenni, ha próbára tétetünk és 
felelősséget kapunk. Aztán mire eljött az idő, hogy 
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mulandó földön lakjunk, minden elő volt készítve, és 
az Úr szolgái ki voltak választva és el voltak rendelve, 
mindenki a saját küldetésére” (The Way to Perfection 
[1970], 50–51).

Alma 13:6, 18
Milyen felelősséggel rendelkezik az, 

akit elrendeltek a főpapságba?

Alma 13:9. „Örökre főpapok lesznek”
•	 Mivel	a	melkisédeki	papság	„napok	kezdete	és	évek	
vége nélkül való” (Alma 13:9; T&Sz 84:17; lásd még 
Zsidók 7:3), akik a földön megkapják a papságot, azok 
a	halál	után	is	gyakorolni	fogják	azt.	Így	azok	a	melkisé-
deki papságviselők, akik igazlelkűségben halnak meg, 
„örökre főpapok lesznek” (Alma 13:9).

Harold B. Lee elnök felidézte egy élményét, és elmagya-
rázta, hogy minden papsági hivatalnak, amivel valaki 
ebben az életben rendelkezik, hatása lesz a következő 
világban:

„Újjászerveztem az Ensign Cövek elnökségét. 
Az egyik egyházközség püspökét neveztük ki 
cövekelnöknek. […]

Hat héttel a támogatás után a cövekelnök hirtelen 
elhalálozott.

Özönleni kezdtek hozzám a levelek. Honnan jött a 
sugalmazás, hogy olyan embert hívjon el, akinek halálát 
hat héttel később megengedi az Úr? Felkértek, hogy 
beszéljek a temetésén, és úgy tűnt, néhányan elvárják, 
hogy próbáljam meg elmagyarázni, miért jelöltem ki 
olyan embert, akit az Úr hat hét múlva hazavitt.

Joseph Fielding Smith elnök ott ült az emelvényen, és 
hallotta, amint megpróbálok eleget tenni ezeknek az 
embereknek, majd azt mondta nekem: »Ne hagyd za-
vartatni magad. Ha elhívsz valakit valamilyen tisztségre 
ebben az egyházban, és az illető másnap meghal, akkor 
ez a tisztség hatással lesz arra, hogy minek a megtéte-
lére kap elhívást, amikor elhagyja ezt a földet.«

Hiszek ebben. Szerintem ezen egyház minden elnöke, 
ezen egyház minden apostola, minden püspöke, 

minden cövekelnöke, minden elnöklő tisztségviselője 
esetében hatással lesz a betöltött hivatala arra, hogy 
minek a megtételére kap elhívást, amikor elhagyja ezt a 
földet” (in Conference Report, Oct. 1972, 129–30; vagy 
Ensign, Jan. 1973, 107).

Alma 13:10–13. Sokakat elhívtak 
és előre elrendeltek
•	 Alma	azt	tanította,	hogy	sokan	voltak,	akiket	„rend-
kívüli hitük” miatt elhívtak a földi előtti életben (Alma 
13:10). Könyörgött a testvéreinek, hogy gyakoroljanak 
újra hitet, és hozzanak „gyümölcsöt”, hogy elnyerhessék 
az áldásaikat (Alma 13:13).

Harold B. Lee elnök kifejtette, hogy bár a halandóság 
előtti életben bátorságuk miatt sokakat elhívtak és előre 
elrendeltek, a halandóság alatt hitet kell gyakorolniuk 
és jó cselekedeteket kell tenniük ahhoz, hogy elhívásuk 
minden áldását valóra váltsák (lásd T&Sz 121:34):

„Isten bizonyára elhívott és kiválasztott ugyan embe-
reket a lelkek világában, avagy első állapotukban egy 
bizonyos munka elvégzésére, de hogy elfogadják-e itt 
ezt az elhívást, és hű szolgálat, valamint jó cselekedetek 
által felmagasztalják-e, míg a halandóságban vannak, 
annak kérdése szabad önrendelkezésük gyakorlásának 
jogán és kiváltságán múlik, hogy jót vagy gonoszt 
választanak.

[…] Attól tartok, sokan vannak köztünk, akik a lelkek 
világában tanúsított hűségük miatt nagy munkára 
kaptak »elhívást« itt, de nemtörődöm módon tékozolva, 
kicsapongó életmódban gyakorolják szabad önrendel-
kezésüket, elveszítve azokat a születési előjogokat és 
áldásokat, amely az övék lett volna, ha hűnek bizonyul-
tak volna az elhívásukhoz. Ezért mondta az Úr, hogy 
»sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak«” 
(Decisions for Successful Living [1973], 169).

Alma 13:11–12. Megszentelődés
•	 Alma	azt	tanította,	hogy	sokan	megtisztultak	„a	
Bárány vére által”, és „megszentelte őket a Szentlélek” 
(Alma 13:11–12; lásd még Moróni 10:32–33). Miután 
megszenteltettek, „már csak irtózattal tudtak a bűnre 
tekinteni” (Alma 13:12; lásd még 2 Nefi 4:31). Azon-
ban annak ellenére, hogy valaki megszenteltetett és 
érezte, hogy megtisztította a Szentlélek, azért továbbra 
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is kísértésekben lesz része a halandóságban. A mo-
dernkori kinyilatkoztatás arra figyelmeztet: „Vigyázzon 
tehát az egyház, és mindig imádkozzon, nehogy 
kísértésbe essen! Igen, és még azok is vigyázzanak, 
akik megszenteltettek!” (T&Sz 20:33–34).

Brigham Young elnök (1801–1877) a következőképpen 
határozta meg a megszentelődést:

„Elmondom, én hogyan határozom meg a megszente-
lődés kifejezést: minden bűn legyőzése, és mindennek 
Krisztus törvénye alá vetése. Isten tiszta lelket helyezett 
belénk; ha nagyrészt ez [a lélek] uralkodik ellenállás és 
korlátok nélkül, és a test felett győzedelmeskedve ural-
kodik, kormányoz és irányít…, én ezt nevezem a meg-
szentelődés áldásának. Vajon teljesen elpusztul a bűn? 
Nem, nem pusztul el teljesen, mert nem így tervezte azt 
a mennybéli gazdaságtan.

Ne feltételezzétek, hogy a testben valamikor is men-
tesek leszünk a bűnre csábító kísértésektől. Egyesek 
azt hiszik, hogy már most testben és lélekben is meg-
szenteltethetnek és olyan tisztává válhatnak, hogy soha 
többé nem érzik az igazság ellensége hatalmának hatá-
sait. Ha lehetséges volna az, hogy valaki a tökéletesség 
ezen fokára tegyen szert a testben, akkor nem tudna 
meghalni, de nem is maradhatna egy olyan világban, 
ahol bűn van túlsúlyban. Bűn jött be a világra, és a 
bűn által a halál. [Rómabeliek 5:12.] Szerintem többé-
kevésbé mindaddig érezzük a bűn hatásait, amíg csak 
élünk, és végül át kell haladnunk a halál megpróbáltatá-
sán” (in Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study 
of the Book of Mormon [1976], 2:248–49).

Alma 13:13–19. Melkisédek, a nagyszerű főpap
•	 Melkisédek,	a	főpap,	nagy	tisztelettel	övezett	helyen	
áll az utolsó napi szentek között. Alma felhívta a figyel-
met Melkisédek fontosságára, amikor azt mondta: „egy 
sem volt nagyobb” (Alma 13:19). Ki volt ez a nagy pró-
féta? Melkisédek Kr. e. 200 körül élt; Sálem ( Jeruzsálem; 
lásd 1 Mózes 14:18) főpapja és királya volt. Abban az 
időben ő volt az elnöklő papsági felhatalmazott, és neki 
fizetett tizedet Ábrahám (lásd 1 Mózes 14:20). Melkisé-
dek „gyermekként félte Istent, és megállította az orosz-
lánok száját, és eloltotta a tűz erőszakát” ( Joseph Smith 
fordítás, 1 Mózes 14:26). Bár a Biblia csak röviden tesz 

róla említést, napjaink kinyilatkoztatásai megerősítik, 
hogy nagy hitű ember volt. Melkisédek igazlelkűsége 
miatt elrendelt szolgálata Jézus Krisztus elrendelt szol-
gálatát vetítette előre, ezért róla nevezték el a magasabb 
papságot (lásd Zsidók 7:15; T&Sz 107:2–4).

Alma 13:16. „Az Úr nyugalmába”
•	 Az Alma 13:6, 12–13, 16, 29 említést tesz az Úr nyu-
galmáról (lásd még T&Sz 84:24). Joseph F. Smith elnök 
(1838–1918) a következő-
ket mondta ennek a kifeje-
zésnek a jelentéséről: „Mit 
jelent belépni az Úr nyu-
galmába? Nekem azt je-
lenti, hogy Isten szeretetén 
keresztül megnyert engem 
Magának, ezért nyugalmat 
érezhetek Krisztusban, 
nem zaklat engem többé a 
tanításnak bármely szele, 
az emberek fortélya és ravaszkodása, amellyel lesben 
állnak, hogy megtévesszenek; és olyannyira megálla-
podtam Jézus Krisztus ismeretében és bizonyságában, 
hogy semmilyen erő nem téríthet le az Isten színe elé 
visszavezető egyenes és keskeny ösvényről, hogy fel-
magasztosulást élvezzek az Ő dicső királyságában; és 
ettől az időtől kezdve mindaddig élvezem ezt a nyu-
galmat, mígnem a mennyekben megpihenek Ővele” 
(lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith 
[1999]. 426.).

Alma 13:20. Mit jelent a szentírások kiforgatása?
•	 A	szótár	így	határozza	meg	a	kiforgat jelentését: 
„Kicsavar…, eltorzít, eltérít az igazságtól vagy kifordítja 
annak természetes jelentését…; megront” (Noah 
Webster’s First Edition of an American Dictionary of the 
English Language, 1828 [1967]). Tehát akik kiforgatják 
a szentírásokat, azok megváltoztatják vagy eltorzítják 
a tulajdonképpeni jelentést, hogy saját személyes 
véleményükhöz vagy értelmezésükhöz igazítsák azt. 
Akik viszály szítása végett manipulálják a szentírásokat, 
azok Sátán sugalmazására teszik ezt (lásd Alma 12:1–6; 
14:6–7). A szentírásokat kiforgató emberek sorsa saját 
maguk elpusztítása (lásd Alma 13:20).
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Alma 13:22–26. Az angyalok valósága
•	 A	Mormon	könyve	bizonyságot	tesz	az	angyalok	
hitelességéről és céljairól (lásd Alma 13:22–26; 32:23; 
3 Nefi 17:24; Moróni 7:29–31; T&Sz 20:10). Az angyalok 
valóságára utalva azt mondta Jeffrey R. Holland elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából:

„Meggyőződésem, hogy a Mormon könyvének egyik 
mélyreható témája az angyalok gyakori és központi 
helyen álló részvétele az evangélium történetében. […]

Életünk előrehaladtával többek között egyre fontosabbá 
válik számunkra az angyalok valósága, munkájuk 
és elrendelt szolgálatuk. Nemcsak Moróni angyalra 
utalok itt, hanem azokra a személyesebb szolgálattevő 
angyalokra, akik velünk és körülöttünk vannak, akiket 
felhatalmaztak arra, hogy segítsenek minket, és akik 
meg is teszik ezt (lásd 3 Nefi 7:18; Moróni 7:29–32, 37; 
T&Sz 107:20). […]

Hiszem, hogy többet kell beszélnünk és bizonyságot 
tennünk, valamint jobban kell hinnünk az angyalok 
szolgálattételében annál, mint ahogy azt időnként 
tesszük. Isten többek között ezeken keresztül ad szá-
munkra nagyszerű módot a tanúbizonyságra a fátyolon 
keresztül, és ezen a világon semmilyen dokumentum 
nem tanítja világosabban és hatékonyabban ezt a 
tantételt a Mormon könyvénél” (“For a Wise Purpose,” 
Ensign, Jan. 1996, 16–17).
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Alma 13:27
Mit tudsz meg ebből a versből Almának 

Ammoniha népe iránt érzett szeretetéről?

Alma 13:28. Nem kísértenek meg benneteket 
„azon felül, amit el tudtok viselni”
•	 Brigham	Young	elnök	tanított	róla,	hogy	állandó	csa-
tát vívunk Sátán és a bűn ellen: „Azok a férfiak és nők, 
akik helyet kívánnak szerezni a celesztiális királyság-
ban, rá fognak jönni, hogy nap mint nap meg kell har-
colniuk [minden igazlelkűség ellenségével]” (Discourses 
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 392). 
Mindannyiunknak tevékenyen azon kell lennünk, hogy 
elkerüljük a kísértést és ellenálljunk annak.

Alma tanítása szerint folyamatosan ébernek kell 
lennünk és imádkozunk kell, ha el akarjuk kerülni, 
hogy azon felül kísértessünk, amit el tudunk viselni 
(lásd Alma 13:28). Pál apostol is kijelentette, hogy 
„hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, 
mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a 
kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessé-
tek” (1 Korinthusbeliek 10:13). Ha követjük Almának 
az Alma 13:28-ban adott tanácsát, akkor mindig ellen 
tudunk majd állni a kísértésnek.

Alma 14:7–11. Az igazlelkűek vértanúhalála
•	 Alma	az	általa	viselt	papság	hatalma	és	hite	által	meg	
tudta volna menekíteni az ammonihabeli hű nőket és 
gyermekeket borzalmas haláluktól. Az Úr azonban nem 
engedte, hogy ezt megtegye (lásd Alma 14:11). Alma 
elmagyarázta Amuleknek, hogy az Úr magához veszi 
az igazlelkű vértanúkat, tanúbizonyságként üldözőik 
gonosz tettei ellen (lásd Alma 14:11; 60:13).

Amikor a Hetveneknél szolgált, Ronald E. Poelman 
elder megerősítette, hogy az Úr időnként megengedi az 
igazlelkűek szenvedését, ha mások hamislelkűen gya-
korolnak önrendelkezést: „Az engedelmesek és hűek 
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életében a megpróbáltatás eredhet betegségből, baleset-
ből, tudatlanságból vagy az ellenség térnyeréséből. Az 
önrendelkezés szabadságának megőrzése végett az Úr 
időnként azt is megengedi, hogy az igazlelkűek elszen-
vedjék mások gonosz tetteinek következményeit (lásd 
1 Nefi 18:16)” (in Conference Report, Apr. 1989, 29; 
vagy Ensign, May 1989, 23).

•	 Természetesen	gyászolunk,	amikor	gonoszok	kezétől	
szenvedett igazlelkű emberek halálára gondolunk. 
Örvendezünk azonban annak tudatában, hogy jutalmat 
kapnak a lelkek világában (lásd Alma 40:12), valamint 
végső állapotuk miatt a celesztiális királyságban (lásd 
T&Sz 76:50–70). A Tan és a szövetségek 42:46 erre 
emlékeztet minket: „Akik énbennem halnak meg, nem 
ízlelik meg a halált, mert az édes lesz számukra.” Ez 
nem azt jelenti, hogy az igazlelkűek halálával nem jár 
fájdalom, hanem azt, hogy örök jutalmuk oly nagy, 
hogy ahhoz képest semmi a fájdalmuk.

Joseph F. Smith elnök azt mondta erről: „Igaz, vagyok 
annyira gyenge, hogy sírjak barátaim és rokonaim 
halálakor. Talán könnyeket ontok, amikor látom mások 
gyászát. Együttérzés van lelkemben az emberek gyer-
mekei iránt. Tudok velük sírni, amikor sírnak; tudok 
velük örülni, amikor örülnek; de nincs okom gyászolni 
és szomorkodni azért, mert a halál eljön a világra. […] 
Az utolsó napi szentektől teljesen eltávolíttatott ennek 
a halálnak minden félelme. Nem félik a földi halált, 
mert tudják, hogy miként Ádám vétke által halál jött rá-
juk, Jézus Krisztus igazlelkűsége által élet jő hozzájuk, 
és bár meghalnak, újra élni fognak. E tudás birtokában 
még a halálban is örömük van, mert tudják, hogy fel 
fognak támadni és a síron túl újra találkoznak majd” 
(in Conference Report, Oct. 1899, 70).

•	 Vannak,	akik	kritikussá	válnak	és	elveszítik	a	hitet,	
ha igazlelkűek vagy ártatlanok szenvednek. Spencer W. 
Kimball elnök a következő tanácsot adta arra az esetre, 
ha szenvedésnek vagyunk tanúi:

„Ha a halandóságra mint a létezés egészére tekinte-
nénk, akkor a fájdalom, a bánat, a kudarc és az élet rö-
vidsége csapás lenne. Ha azonban az életre örökkévaló 
dologként tekintünk, mely messze a halandóság előtti 
múltba, majd az örökkévaló, halál utáni jövőbe nyúlik, 
akkor minden történést a megfelelő perspektívából 
szemlélhetünk.

Nincs-e bölcsesség abban, hogy próbatételeket ad 
nekünk, amelyeken felülemelkedhetünk, feladatokat, 
amelyek által teljesíthetünk, munkát, amely megedzi az 
izmainkat, és bánatot, hogy próbára tegye a lelkünket? 
Vajon nem azért vagyunk-e kísértéseknek kitéve, hogy 
próbára tétessen az erőnk, betegségnek, hogy türelmet 
tanulhassunk, halálnak, hogy halhatatlanokká és meg-
dicsőültté válhassunk?

Ha minden olyan beteg meggyógyulna, akiért imádko-
zunk, ha minden igazlelkű védve lenne és a gonoszok 
elpusztulnának, akkor az Atya tervének egésze semmivé 
válna és vége lenne az evangélium alapvető tantételé-
nek, a szabad önrendelkezésnek. Senkinek nem kellene 
hit által élnie.

Ha azonnal örömöt, békességet és jutalmat kapna az, 
aki jót tesz, akkor nem lehetne gonosz – mindenki jót 
cselekedne, de nem a jó cselekedet helyes volta miatt. 
Nem tétetne próbára az erőnk, nem fejlődne a jelle-
münk, nem erősödnének a képességeink, nem lenne 
szabad önrendelkezés, csak sátáni irányítás.

Ha önző vágyaink és korlátolt belátásunk szerint min-
den imára azonnal válasz érkezne, akkor kevéssé vagy 
egyáltalán nem lenne szenvedés, bánat, csalódás vagy 
éppen halál, és ha ezek nem lennének, akkor öröm, 
siker, feltámadás, vagy örök élet és istenség sem lenne” 
(Faith Precedes the Miracle [1973], 97).

Alma 14:25–28. Alma és Amulek kiszabadulása
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból Alma és Amulek történetével szemléltette azt, hogy 
az Úr kiszabadít minket a megpróbáltatásainkból, de 
csak azt követően, hogy hitünket bizonyítva alávetjük 
magunkat az akaratának:

„Az Úrtól kapott segítség mindig örök törvényt követ. 
Minél jobban érted ezt a törvényt, annál könnyebb 
megkapni a segítségét…

Alma és Amulek példája rávilágít erre. Fogságba vet-
tettek, miközben igyekeztek jót tenni Ammoniha népe 
között. Amulek bízott tapasztaltabb társában, Almában, 
aki nagyobb bizalomra vezette őt az Úrban. Amulek 
azt mondta, amikor tűz által felemésztett nőket és gyer-
mekeket kellett néznie: »…talán minket is meg fognak 
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égetni.« Alma így felelt: »Legyen az Úr akarata szerint« – 
ami alapvető fontosságú tantétel. »De… munkánk még 
nincs befejezve; ezért nem égetnek meg minket« [Alma 
14:12–13; kiemelés hozzáadva].

A főbíró és mások sok napon át ütötték, köpdösték, 
éheztették, faggatták és zaklatták őket gúnyos szavak-
kal és fenyegetésekkel. Bár rájuk parancsoltak, hogy 
beszéljenek, ők ellenálltak, megkötözve és mezítelenül, 
csendben és türelmesen várva, hogy az Úr cselekvésre 
késztesse őket. Akkor »Isten hatalma volt Almán és 
Amuleken, és felemelkedtek«. Alma felkiáltott: »[A] dj 
nekünk erőt hitünk szerint, mely Krisztusban van, 
méghozzá a szabadulásra. És elszakították a köteleket, 
melyekkel meg voltak kötözve« [Alma 14:26; kiemelés 
hozzáadva; lásd 15–26. versek]. A föld megrázkódott; a 
börtön falai kettéhasadtak. Az Almát és Amuleket ütle-
gelők mind elpusztíttattak, ők pedig kiszabadultak. […]

Az Úr isteni hatalommal ad enyhülést, ha alázatosan és 
Jézus Krisztusba vetett hittel folyamodtok szabadulásért” 
(in Conference Report, Apr. 1994, 7–8; vagy Ensign, 
May 1994, 7–8).

Alma 15:2–3. Zézrom
•	 A	Zézromban	lejátszódó	változás	jól	szemlélteti,	
hogy Isten minden gyermekét szereti, és készen áll 
megbocsátani mindazoknak, akik szövetséget kötnek 
Fiának követésére. Zézrom körmönfont törvénytudó 
volt Ammoniha városában, aki Alma és Amulek vádo-
lására, valamint a jó dolgok elpusztítására használta a 
pozícióját (lásd Alma 10:13, 31; 11:21). Zézrom csalárd-
ságára azonban fény derült, és „reszketni kezdett a 
bűntudat alatt” (Alma 12:1, 7). Ellenfélből őszinte ér-
deklődő lett (lásd Alma 12:8). Amikor Alma és Amulek 
megérkezett Szidóm városába, ott találták Zézromot, 
„égető lázzal, melyet elméjének nagy gyötrelmei okoz-
tak, gonoszsága miatt” (Alma 15:3). Zézrom bűnbánó 
hívőként, Krisztusba vetett hite szerint meggyógyult, 
megkeresztelkedett, majd hatékony prédikátor vált 
belőle (lásd Alma 15:6–12). Évekkel később Zézrom 
missziót szolgált Almával és Amulekkel a zorámiták 
között (lásd Alma 31:6).

Alma 15:3–5. Bűnök szagatták fel Zézrom elméjét
•	 Amikor	Zézrom	bűnbánatot	tartott	és	megbocsátást	
keresett, lelkét és elméjét felszaggaták a bűnök és 

„rendkívül keverves… lett” (Alma 15:3). Boyd K. Packer 
elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke, azt 
mondta a lelki betegségek valóságáról, melyek erőteljes 
szenvedést is kiválthatnak:

„Van egy másik részünk is, amely nem annyira kéz-
zelfogható, de éppen olyan valóságos, mint a fizikai 
testünk. Ezt a kitapinthatatlan részünket úgy írják le, 
mint elme, érzelem, intellektus, temperamentum és még 
sok más dolog. Nagyon ritkán hívják lelkinek.

Mindazonáltal van lélek az emberben; ennek figyelmen 
kívül hagyása a valóságot hagyja figyelmen kívül. Van-
nak lelki rendellenességek is, és olyan lelki betegségek, 
amelyek intenzív szenvedést okozhatnak.

Az ember teste és lelke össze van kötve. Amikor 
rendellenességek lépnek fel, gyakran nagyon nehéz 
megmondani, melyik melyik” (in Conference Report, 
Oct. 1977, 89; vagy Ensign, Nov. 1977, 59).

Alma 15:16
Miről mondott le Amulek önként azért, hogy 

az evangélium szerint éljen és misszio-
náriusként szolgáljon? Mit nyert ezzel? 
(lásd még Alma 34:8; Ether 12:12–13).

Alma 16:2–3, 9–10. Alma szavai 
mind beteljesedtek
•	 Alma	„fájdalmas	aggodalommal”,	szíve	„mélyéből”	
könyörgött Ammoniha népéért, hogy tartsanak bűnbá-
natot (Alma 13:27). Prófétájukként Alma figyelmeztette 
őket, hogy ha nem térnek meg, akkor teljesen el fognak 
pusztulni „a föld színéről” (Alma 9:12). Az Úr megígérte, 
hogy prófétáinak minden szavát betölti (lásd T&Sz 
1:37–38). Az Alma 16:2–3, 9–10 lejegyzi Alma szavainak 
beteljesedését, mert leírja azok pusztulását, akik elutasí-
tották a prófétákat és ártatlanokat gyilkoltak le.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	tanúsították	a	halandóság	előtti	életben	az	

emberek azt, hogy méltók az előre elrendelésre és a 
melkisédeki papság elnyerésére? (Lásd Alma 13:3–5.)
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•	 Miért	engedi	meg	időnként	az	Úr,	hogy	ártatla-
nok szenvedjenek gonoszok kezeitől? (Lásd Alma 
14:9–11.)

•	 Mit	segít	neked	megtanulni	az,	hogy	Zézrom	meg-
változott, és körmönfont törvénytudóból buzgó pré-
dikátorrá vált?

Javasolt feladatok
•	 Miért	mondta	ezt	Alma	Melkisédekről:	„Sokan	voltak	

előtte és sokan voltak utána is, de egy sem volt na-
gyobb; ezért különösen őt emlegették”? (Alma 13:19) 

Válaszold meg úgy ezt a kérdést, hogy átnézed a 
következő verseket, és meghatározod, miért emelte 
ki Alma Melkisédek küldetésének fontosságát: Alma 
13:14–19; 1 Mózes 14:18–20; JSF, 1 Mózes 14:25–40; 
JSF, Zsidók 7:3; Tan és a szövetségek 107:2–4.

•	 A	szentírásokból	Alma 14,	innen	pedig	az	Alma	14:7–
11 szövegmagyarázatának (197–198. oldal) anyagát 
felhasználva írj egy rövid esszét a következő kérdé-
seket megválaszolva: Miért ér tragédia igazlelkű em-
bereket? Milyen hatása van a halandóság tragédiáira 
Isten irgalmának és igazságosságának?
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Alma 17–22

27. fejezet

Bevezetés
Ammon és társai kimutatták a szeretetüket és tudatában 
voltak a lélek értékének, ezért mindenütt mintaképei az 
Úr szolgáinak. Tapasztalataikon keresztül látni fogod, 
milyen fontos a személyes felkészülés, milyen erővel bír 
az igazlelkű példa, és miért kell jelentőségteljes kap-
csolatokat kialakítani azokkal, akiket szolgálsz. Ammon 
és fivérei azzal is tisztában voltak, hogy erős hitelveik 
vannak azoknak, akiket szolgálnak. Nézd meg, hogyan 
találtak módot megosztani evangéliumi igazságokat 
a Lélekről, a szeretetről és a bizonyságról! Példájukat 
követve te is hatékony szolga lehetsz az Úr kezében, 
hogy így segíts Krisztushoz vinni másokat.

Szövegmagyarázat
Alma 17:2. Baráti kötelék alakul ki azok 
között, akik együtt szolgálnak
•	 Akik az Úr szőlőskertjében  
dolgoznak, azokat össze-
köti a közös „aratás” mun-
kájából fakadó szeretet. 
Ezt a köteléket elmélyítik 
a hittel és a bizonysággal 
kapcsolatos közös élmények. L. Tom Perry elder a Ti-
zenkét Apostol Kvórumából megosztotta egy szemé-
lyes élményét, amikor jó néhány évvel később újra 
találkozott első misszionárius-társával:

„Pár évvel ezelőtt történt ez meg velem, amikor felhívott 
a fiam, Lee. Azt mondta, hogy első misszionárius-társam 
ott van a környéken, és szeretne pár percet velem töl-
teni. […] Különleges élmény volt ismét együtt lenni, sok 
olyan év után, amikor nem láttuk egymást.

Misszionáriusokként lehetőségünk volt megnyitni egy 
új várost Ohióban a misszionáriusi munka számára. E 
feladat miatt tíz hónapon át együtt dolgozhattunk. Ő 
volt a trénerem, az első társam. […] Nehéz volt lépést 
tartanom vele, de ahogy együtt szolgáltunk, társakként 
közelebb kerültünk egymáshoz.

Társaságunk nem ért véget ezzel a tíz hónapos fela-
dattal. Tombolt a második világháború, és amikor 
hazaértem, csak kevés időm maradt beilleszkedni, máris 
besoroztak katonának. A kiképzőtáborban töltött első 
vasárnapon elmentem egy UNSZ istentiszteletre. Hátul-
ról megláttam egy fejet, amely nagyon ismerősnek tűnt. 

Első misszionárius-társamé volt. A következő két és fél 
év nagy részét együtt töltöttük.

Bár a katonai szolgálat során nagyon mások voltak a 
körülmények, megpróbáltuk folytatni a misszionáriusi 
szolgálat szokásait. Amilyen gyakran csak tudtunk, 
együtt imádkoztunk. Ha a körülmények lehetővé tették, 
közösen tanulmányoztuk a szentírásokat. […]

Mindkettőnket elválasztottak csoportvezetőnek, így újra 
lehetőségünk volt a szolgálatra és arra, hogy együtt 
tanítsuk Urunk és Szabadítónk dicső evangéliumát. 
Sikeresebbek voltunk a hadseregben, mint teljes idejű 
misszionáriusi szolgálatunkban. Miért? Mert tapasztalt 
visszatért misszionáriusok voltunk.

Első társammal való ezen találkozásom volt az utolsó 
alkalom, amikor vele lehettem. Gyógyíthatatlan be-
tegségben szenvedett, és alig pár hónappal később 
meghalt. Csodálatos élmény volt közös misszióink 
felidézése és az, hogy aztán meséltünk egymásnak a 
misszionáriusi szolgálat utáni életünkről. Felidéztük 
szolgálatainkat püspökségekben, főtanácsokban, 
cövekelnökségekben, és természetesen dicsekedtünk 
egymásnak a gyermekeinkkel és az unokáinkkal. Amint 
ott ültünk, felvillanyozva az együttlét lehetőségétől, 
önkéntelenül is eszembe jutott Alma könyve 17. fejeze-
tének beszámolója” (lásd Liahóna, 2002. jan. 88–90.).

Alma 17:2–3
Mit tett Ammon a fivéreivel együtt azért, hogy 
felkészüljenek az evangélium hatalommal és 

felhatalmazással történő megosztására? Hogyan 
ültetheted át gyakorlatba ezeket a tantételeket?

Alma 17:2. „Szorgalmasan kutatták 
a szentírásokat”
•	 Móziás	fiai	misszionáriusi	felkészülésük	elengedhe-
tetlen részeként kutatták a szentírásokat. Hyrum Smith-
nek is azt tanácsolta az Úr, hogy először szavának 
elnyerésével készüljön fel a misszionáriusi szolgálatra 
(lásd T&Sz 11:21–22). A Prédikáljátok evangéliumo
mat misszionáriusi kézikönyv a hatékony evangéliumi 
tanulmányozás kulcsfontosságú összetevőiként 
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kihangsúlyozza a Szentlélek keresésének és annak 
fontosságát, hogy legyen erős tanulás iránti vágyunk, 
és hogy váltsuk tettekre a tanultakat:

„Az evangélium tanulása akkor a leghatékonyabb, 
amikor a Szentlélek tanít téged. Az evangélium tanulását 
mindig azzal kezdd, hogy a Szentlélekért imádkozol, 
hogy segítsen tanulni! Tudást és meggyőződést hoz 
majd, ami megáldja az életedet, és lehetővé teszi, hogy 
te is megáldd mások életét. Jézus Krisztusba vetett hited 
gyarapodni fog. Jobban vágysz majd a bűnbánatra és a 
fejlődésre.

Az ilyen tanulás felkészít a szolgálatra, enyhülést 
hoz, megoldja a problémákat, és erőt ad a mindvégig 
kitartáshoz. A sikeres evangéliumi tanuláshoz vágyra és 
tettekre van szükség. »Mert aki szorgalmasan keres, az 
talál; és a Szentlélek hatalma által Isten rejtelmei feltá-
rulnak neki, ezekben az időkben éppúgy, mint a régi 
időkben« (1 Nefi 10:19). Énóshoz hasonlóan, amikor az 
örök élet szavait éhezed, és hagyod, hogy ezek a szavak 
mélyen a szívedbe vésődjenek (lásd Énós 1:3), a Szent-
lélek nagyobb világosság és megértés felé nyitja meg az 
elmédet és szívedet.

Az evangélium tanulmányozása a kinyilatkoztatás elnye-
résének is a folyamata (lásd Jákób 4:8)” ([2004], 18).

•	 A	Prédikáljátok evangéliumomat emellett azt java-
solja, hogy szentírás-tanulmányozásod hatékonysága 
növelésének egyik módszereként használj szentírás-
naplót. A szentírások tanulmányozása során felmerülő 
gondolataid és benyomásaid feljegyzése a személyes 
kinyilatkoztatás elnyerésének új és széles csatornáit 
nyithatja meg:

„A tanulmányi napló… segít[het] megérteni és tisztán 
látni a tanultakat, valamint emlékezni rájuk. Richard G. 
Scott elder azt tanította: »A gondosan feljegyzett tudás a 
szükség idején is tudás marad. A lelki szempontból ér-
zékeny információt szent helyen kell tárolni, ami jelzi az 
Úr felé, hogy mennyire megbecsülitek. Az ilyen gyakor-
lat növeli annak valószínűségét, hogy további világos-
ságban részesüljetek« (‘Acquiring Spiritual Knowledge,’ 
Ensign, Nov. 1993, 86). Tekintsd át tanulmányi naplódat, 
hogy felidézz lelki élményeket, új meglátásokra tegyél 
szert, és észrevedd növekedésedet!

Tanulmányi naplód lehet egy összefűzött napló, egy 
jegyzetfüzet vagy egy iratrendező. A tanulásodnak 
leginkább megfelelő módon jegyezd fel és rend-
szerezd gondolataidat és benyomásaidat! Fejlessz ki 
saját rendszert, mellyel könnyen megtalálod a fontos 
információkat a jövőben! Használd gyakran a tanultak 
áttekintésére, elérésére és alkalmazására! Tanulmányi 
naplódban készíts jegyzeteket és jegyezd fel a… benyo-
másokat” (X. oldal).

Alma 17:3. Az ima és a böjt haszna
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából a következő történettel szemléltette a böjt és az 
ima erejét az Úr szolgálatában: „Néhány évvel ezelőtt 
egy hithű megtért, George McLaughlin testvér, elhívást 
kapott, hogy egy kis 20 tagú gyülekezet felett elnö-
köljön a Maine állambeli Farmingdale-ben. Alázatos 
ember volt, aki tejesautó-sofőrként kereste a kenyerét. 
Böjtölésén és őszinte imáján keresztül a Lélek meg-
tanította neki, mit kell tennie neki és a gyülekezet 
tagjainak ahhoz, hogy területükön növekedhessen az 
egyház. Hatalmas hitén, állandó imáján és erőteljes 
példáján keresztül megtanította az egyháztagoknak, 
hogyan osszák meg az evangéliumot. Bámulatos törté-
net ez – az egyik legnagyszerűbb misszionáriusi törté-
net ebben az adományozási korszakban. Egyetlen év 
alatt 450 megtértet kereszteltek meg a gyülekezetben. 
A következő évben további 200 megtért volt” (lásd 
Liahóna, 2003. máj. 38–39.).

Alma 17:9. Ima és böjt azokért, 
akik az igazság nélkül élnek
•	 Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) minden egy-
háztagnak azt tanácsolta, hogy munkálkodjon és imád-
kozzon misszionáriusi 
lehetőségekért: „Minden 
egyháztag szívében fej-
lesszük ki azt a felismerést, 
hogy képesek másokkal 
megismertetni az igazságot! 
Hadd dolgozzon ezen! 
Nagy komolysággal imád-
kozzon erről!” (lásd Találjá-
tok meg a bárányokat, és tápláljátok a juhokat. Liahóna, 
1999. júl. 120.).
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•	 M. Russell	Ballard	elder	arra	biztatott	minket,	
hogy imádkozzunk útmutatásért az Úr munkájának 
végzésében: „Az evangélium-megosztó otthonokban 
magunknak iránymutatásért, mások számára pedig fi-
zikai és lelki jólétért imádkozunk. Imádkozunk azokért 
az emberekért, akiket a misszionáriusok tanítanak, az 
ismerőseinkért, valamint azokért, akik nem a hitünkhöz 
tartoznak. Alma idejében az evangélium-megosztó 
otthonokban az emberek csatlakoztak egymáshoz »böjt-
ben és buzgó imádkozásban azok lelkének jólétéért, 
akik nem ismerték Istent« (Alma 6:6)” (lásd Liahóna, 
2006. máj. 85.).

Alma 17:11, 21–29
Milyen megbízatást és ígéretet 

adott az Úr Móziás fiainak?

Alma 17:11. „Jó példát mutassatok nekik”
•	 Ammon	és	fivérei	megtanultak	békében	élni	a	lámá-
nitákkal, mielőtt megoszthatták volna velük az evangé-
liumot. M. Russell Ballard elder felvetett három fontos 
dolgot, amit megtehetünk azért, hogy jobb szomszédai 
legyünk azoknak, akik nem a mi hitünkön vannak:

„Először is, ismerjük meg a szomszédainkat! Ismerjük 
meg családjukat, munkájukat, nézeteiket! Járjunk össze 
egymással, ha ők is akarják, úgy, hogy közben ne 
legyünk erőszakosak és ne legyenek hátsó szándékaink! 
A barátság soha ne alakuljon ki egyéb cél érdekében; a 
barátság maga legyen a cél! […]

Törekedjünk kölcsönös bizalomra épülő és egymást 
megértő, tartalmas kapcsolatokra különböző családi 
hátterű és más vallású emberekkel!

Másodszor: úgy vélem, helyes volna, ha kivennénk 
pár kifejezést a szókincsünkből. Például azt, hogy 
nem egyháztag és nem mormon. Az ilyen kifejezések 
lekicsinylők, sőt, lealacsonyítók lehetnek. Én személy 
szerint nem tartom magamat »nem katolikusnak«, 
vagy »nem zsidónak«. Keresztény vagyok. Tagja Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának. 
Jobban szeretem, ha az alapján azonosítanak, aki és 
ami vagyok, nem pedig az alapján, ami nem vagyok. 

Terjesszük ki ugyanezt az udvarias gesztust azokra, akik 
közöttünk élnek! Ha általános kifejezés használatára van 
szükség, akkor a legtöbb esetben elboldogulhatunk a 
»felebarátok« szóval.

Harmadszor pedig: ha szomszédaitok idegesek vagy fe-
szültek lesznek, mert nem értenek egyet Az Utolsó Na-
pok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházával, vagy néhány 
erkölcsi vonatkozású, általunk támogatott törvénnyel, 
ne javasoljátok nekik – még viccesen sem –, hogy akkor 
talán fontolóra vehetnék az elköltözést. Nem is értem, 
egyházunk bármely tagjának hogy juthat egyáltalán 
eszébe ilyesmi! Pionír őseinket egyik helyről a másikra 
űzték tudatlan és türelmetlen szomszédaik. Rendkívüli 
nehézségekben és üldöztetésben volt részük, mert más-
képp gondolkoztak, cselekedtek, és másban hittek, mint 
a többiek. Ha mást nem is tanulunk a történelmünkből, 
annyit akkor is le kell szűrnünk, hogy tisztelnünk kell 
minden ember békés együttéléshez való jogát” (lásd 
Liahóna, 2002. jan. 42.).

•	 L. Tom	Perry	elder	szemléltette,	példánk	hogyan	
vezethet másokat közelebb az Úrhoz:

„A tizenkilenc éves misszionárius… soha nem fogja 
elfelejteni a missziója területén töltött első napját, mert 
az nagyszerű leckét tanított neki arról, hogyan használja 
tehetségeit az evangélium tanítására.

Idősebb társával együtt azt a feladatot kapták, hogy 
nyissanak meg egy új, a misszió központjától távolabb 
eső várost. Amikor ebbe a városba érkezve az utcán 
sétáltak, elhaladtak egy egyházi épület mellett, ahol a 
lelkész kint állt a kapuban. Amikor elmentek mellette, 
a lelkész bement és egész gyülekezetét kihívta az 
utcára. Nyomába eredtek a misszionáriusoknak, gúny-
neveket kiabáltak rájuk; aztán erőszakosabbá váltak, 
és kővel kezdték dobálni őket.

A fiatal eldert igencsak felizgatta ez az élmény – első 
nap a misszió területén, és máris megkövezik, gondolta. 
Aztán egy nagy kő hirtelen a háta közepén találta, 
és érzései haragra váltottak. Missziója előtt igen jó 
baseball dobójátékos volt, és mivel elöntötte a düh, 
sarkon fordult, felvette a földről az első követ, felvette 
jellegzetes dobóállását, és már épp eldobta volna a 
követ a tömegbe, amikor hirtelen ráeszmélt, miért is van 
ott. Nem azért küldték erre a nagy utra Brazíliába, hogy 
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köveket hajigáljon az emberek közé; azért jött, hogy az 
evangéliumot tanítsa nekik. Igen ám, de akkor mihez 
kezdjen a kezében ezzel a kővel? Ha a földre ejti, akkor 
azt a gyengeség jelének veszik, és valószínűleg tovább 
folytatják a dobálást. A tömegbe azonban nem dobhatta. 
Ekkor meglátott egy távolabb álló telefonpóznát. Ezzel 
megmentheti a helyzetet! Lendületet vett, majd a telefon-
pózna felé dobta a követ, pontosan a közepébe találva.

A tömegben az emberek tettek néhány lépést hátrafelé. 
Egy pillanat alatt felismerték, hogy a kővel bármelyikü-
ket szemközt dobhatta volna. Megváltozott a hangulat, 
már nem a misszionáriusokra dobáltak köveket, hanem 
a telefonpóznára. Ezután ha az elder kiment az utcára, 
mindig kihívták egy kődobáló versenyre. A kődobáló 
versenyek evangéliumi beszélgetésekhez vezettek, 
azok pedig megtérésekhez, majd az egyház egyik 
gyülekezetének megalapításához ebben a közösségben” 
(“Prophecies, Visions, and Dreams,” in 1979 Devotional 
Speeches of the Year [1980], 3).

Alma 18:3–9. A szolgálat meglágyítja a szíveket
•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	kifejtette,	
hogyan enyhítheti meg a szíveket és eredményezhet 
csodát a világi szolgálat:

„Amikor a többi szolga bizonyítékot szolgáltatott Am-
mon tettéről, Lamóni király azt kérdezte: »Hol van«? Mire 
azt felelték: »Ó, hát az istállóban. A legkisebb dolgokat 
is rendre megteszi azért, hogy szolgáljon téged« (lásd 
Alma 18:8–9).

Hát nem fura? Elhívást kapott a szabadulás tanainak 
tanítására, mégis az istállóban volt. Mit gondoltok, nem 
imádkoznia és böjtölnie kellett volna, na meg a tanítási 
tervét csiszolgatnia? Nem, az istállóban volt.

Lamóni király abban a hitben nőtt fel, hogy van Isten, 
de bármit tesz is a király, az úgy helyes. Konkrétan 
olyan hamis tanokat is tanítottak neki, amelyek bizo-
nyára érzéketlenné tették a bűntudatra. De talán emlé-
keztek rá, hogy amikor meghallotta, hol van Ammon, 
bűntudat fogta el, attól való félelem, hogy rosszat tett, 
amikor megölte a szolgáit (lásd Alma 18:5). […]

Korábban mindig is arra összpontosítottam, mennyire 
bele volt zavarodva Lamóni a tanaiba, és nem láttam 
meg a csodát. A csoda pedig abból állt, hogy egy em-
berben lelki szükséglet támadt, hogy tanítani lehessen 

neki Jézus Krisztus evangéliumát. Megtört a szíve. Bűn-
tudatot érzett. És mindez Ammon világi cselekedeteiből 
eredt. […]

Soha, de soha ne becsüljétek alá az általatok szolgált 
emberekért végzett világi dolgok lelki értékét!

[…] Legyetek a szolgáik, és megszeretitek őket! Ők 
pedig érezni fogják a szereteteteket. Ami pedig még 
ennél is fontosabb, érezni fogják Isten szeretetét” (“The 
Book of Mormon Will Change Your Life,” Ensign, Feb. 
2004, 13–14).

Alma 18:10
Mit tehetsz azért, hogy Ammonhoz hason-

lóan reagálj e tekintetben? Hogyan kapcso-
lódik az Alma 17:25 és 18:3 a 18:10-hez?

Alma 18:24. „Ammon bátran beszélni kezdett”
•	 Sok	egyháztagot	aggaszt,	hogy	nem	tudja,	hogyan	
kezdjen evangéliumi beszélgetéseket. Ammon úgy 
közelítette meg a dolgot, hogy Istenbe vetett hitéről 
kérdezgette Lamónit. Mások azt találják természetesnek, 
hogy egyszerűen csak beszélni kezdenek barátaiknak 
az „egyházi életükről”. M. Russell Ballard elder értékes 
tanácsot adott arról, hogyan kezdjünk evangéliumi 
beszélgetéseket a barátainkkal:

„Az evangélium-megosztó otthon megteremtése nem 
jelenti azt, hogy rengeteg időt kell majd szánnunk arra, 
hogy olyan barátokat szerezzünk és olyanokkal tartsuk 

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

27. fejezet

204



fenn a kapcsolatot, akikkel megoszthatjuk az evangéliu-
mot. Ezek a barátok természetes módon bukkannak 
majd fel az életünkben; és ha kezdettől fogva nyíltan 
beszélünk az egyháztagságunkról, akkor könnyedén 
bele tudjuk vinni kapcsolatunkba az evangéliumi be-
szélgetéseket, és csak kicsi lesz annak kockázata, hogy 
félreértenek bennünket. A barátaink és az ismerőseink 
elfogadják, hogy ez hozzánk tartozik, és bátran tesznek 
majd fel kérdéseket. […]

Egy franciaországi nőtestvértől megkérdezték, hogy mi 
a sikere titka. Ezt válaszolta: »Egyszerűen megosztom 
az örömömet. Mindenkivel úgy bánok, mintha már az 
egyház tagja lenne. Ha sorban állok és elkezdek valaki-
vel beszélgetni, megosztom vele, mennyire élveztem a 
vasárnapi egyházi gyűléseket. Amikor a munkatársaim 
megkédezik, hogy „Mit csináltál a hétvégén?”, nem 
ugrok rögtön a szombat estéről a hétfő reggelre. Meg-
osztom velük, hogy elmentem istentiszteletre, hogy mit 
hallottam ott, valamint a szentekkel való élményeimet. 
Beszélek arról, hogy hogyan élek, gondolkodom és 
érzek«” (lásd Liahóna, 2006. máj. 86.).

Alma 18:24–28. Közös hitelvekre építve
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Loren C.	Dunn	
elder (1930–2001) beszélt róla, milyen fontos tiszteletet 
mutatni mások hitelvei iránt, és közös alapra építeni: 
„Manapság az összetűzések, a széthúzás, a véleménykü-
lönbségek, a vádak, a viszontvádak és a nézeteltérések 
idejét éljük. Talán az eddigieknél méginkább magunkba 
kell tekintenünk, és hagynunk kell, hogy a jószívűség-
gel és megbocsátással fűszerezett kölcsönös megbecsü-
lés tulajdonsága legyen hatással cselekedeteinkre; hogy 
ellenszenv nélkül tudjunk eltérő állásponton lenni; 
hogy hangunkat lehalkítva közös alapra építsünk annak 
felismerésével, hogy miután elvonult a vihar, akkor is 
együtt kell majd élnünk a másikkal” (in Conference 
Report, Apr. 1991, 109; vagy Ensign, May 1991, 82).

•	 Amikor	Ammon	tanítani	kezdte	Lamóni	királyt,	
először azt kérdezte tőle: „Hiszed-e, hogy van Isten?” 
(Alma 18:24). Amikor Ammon megtudta, hogy Lamóni 
a Nagy Lélekben hisz, így tett bizonyságot: „Ő az Isten” 
(Alma 18:28). A szó szoros értelmében Isten nem egy 
„nagy lélek”. Ammon azonban távolabbra tekintett, és 
inkább arra összpontosított, hogy mindketten hisznek 
egy Legfelsőbb Lényben, majd innen kezdte el tanítani. 

Lamóninak a Teremtőbe vetett alapvető hitéből kiin-
dulva olyan örök igazságokat tanított neki, amelyek 
megvilágosították elméjét (lásd Alma 19:6).

Gordon B. Hinckley elnök kifejtette, hogyan építsünk 
mi is a mások által már birtokolt jóra: „A szeretet szel-
lemében azt mondjuk, hozzátok magatokkal mindazt 
a jóságot és igazságot, amivel már rendelkeztek, bár-
milyen forrásból is kaptátok és jöjjetek, nézzétek meg, 
hozzátehetünk-e mi is valamit! Ezt a felhívást intézem 
minden férfihoz és nőhöz, legyenek bárhol is” (lásd 
Liahóna, 2002. nov. 81.).

Alma 18:36–39; 22:7–14. A szabadulás  
tervének tanítása
•	 Amikor	Ammon	Lamónit	tanította,	„a	világ	teremtésé-
nél… kezdte”, majd az ember bukásáról tanított (Alma 
18:36); végül pedig „kifejtette nekik [a királynak és szol-
gáinak] a megváltás tervét”, különös tekintettel a „Krisz-
tus eljövetelét illető” dolgokra (Alma 18:39). Áron is a 
szabadulás tervének ezeket a fontos alapvető tantételeit 
tanította Lamóni apjának (lásd Alma 22:12–14). A terem-
tés, a bukás és az engesztelés valóságának megismerése 
által meg tudjuk érteni, hol a helyünk a halandóságban 
és lehetőségeinket az örökkévalóságban.

Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából ezeket az alapvető tanokat – a teremtést, 
a bukást és az engesztelést – az „örökkévalóság három 
oszlopának” nevezte, és „az egész örökkévalóságban 
bekövetkezett események legnagyszerűbbjeinek”. Azt 
mondta:

„Ha meg tudjuk érteni őket, akkor az örökkévalóság 
tervének minden részlete helyére kerül, és olyan 
helyzetbe kerülünk, ahol ki tudjuk munkálni a 
szabadulásunkat. […]

Minden ennek a háromnak az alapzatán nyugszik. Akár 
csak egyikük nélkül is minden elveszítené a célját és a 
jelentését, és semmivé válnának az Istenség tervei és 
szándékai” (“The Three Pillars of Eternity,” in Brigham 
Young University 1981 Firesides and Devotional 
Speeches [1981], 27).

•	 Russell M.	Nelson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából kifejtette, miért alapvető fontosságú minden 
egyes összetevő: „A tervhez szükség volt a teremtésre, 
az viszont szükségessé tette mind a bukást, mind pedig 

Alma 17–22
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az engesztelést. Ez a terv három alapvető összetevője. 
A paradicsomi bolygó teremtése Istentől ered. Ádám 
bukásával érkezett a világba halandóság és halál. Jézus 
Krisztus engesztelése adta meg a halhatatlanságot és 
az örök élet lehetőségét. A teremtés, a bukás és az 
engesztelés sokkal korábban el lett tervezve, mintsem 
elkezdődött volna a teremtés valós munkája” (lásd 
Liahóna, 2000. júl. 102.).

Alma 18:41–43; 22:15–18. Krisztustól függünk
•	 Ammon	és	Áron	segített	Lamóninak	és	atyjának	meg-
érteni, mily nagyon szükségük van életükben Krisztus 
megváltására. Ha megértjük, hogy Krisztustól függünk, 
az megtéréshez vezet. Lamóni és atyja is tudatára ébredt 
bukott természetének és annak, hogy segítségre van 
szüksége. Megtudták, hogy csakis a Krisztus által vég-
hezvitt engesztelésen keresztül remélhetnek megváltást.

Alma 18:42. A drámai megtérések  
jelentik a kivételt
•	 Lásd	Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentését	a	Móziás	
27:25 szövegmagyarázatában (lásd 167–168. oldal).

Alma 20:30. „Makacsabb és merevnyakúbb nép”
•	 A feljegyzés kijelenti,  
hogy Áron és társai egy 
„makacsabb és merevnya-
kúbb nép” között szolgál-
tak (Alma 20:30). 
Tapasztalataik hasonlóak 
mindazok tapasztalatához, 
akik olyanokat próbálnak 
tanítani, akiket vagy nem 
érdekel az evangélium, 
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vagy ellenségesek azzal szemben. Henry B. Eyring 
elnök elmagyarázta, miért kell mégis megpróbálnunk, 
hogy minden lelket elérjünk:

„Miért kellene nekem az evangéliumról beszélnem azok
nak, akik elégedettek? Milyen veszély leselkedik rájuk 
vagy rám, ha nem teszek és mondok semmit?

Nos, a veszélyt nehéz észrevenni, de attól az még 
valóságos. Számukra ugyanúgy, mint a mi számunkra. 
Például az eljövendő világban egyszer majd mindenki, 
akivel itt találkoztatok, tudni fogja azt, amit ti most. 
Tudni fogják, hogy csak egyetlen módja van annak, 
hogy örökre együtt éljünk családunkkal Mennyei 
Atyánk és az Ő Fia, Jézus Krisztus jelenlétében. Ez pe-
dig az, ha úgy döntünk, hogy belépünk a kapun, meg-
keresztelkedve egy olyan ember keze által, akit Istent 
hatalmazott fel arra, hogy ezt megtegye. Tudni fogják, 
hogy a családok csak akkor lehetnek örökre együtt, ha 
elfogadják és betartják a szent szövetségeket, melyeket 
Isten templomaiban kínálnak fel számukra itt a földön. 
Az is nyilvánvaló lesz előttük, hogy ti tudtátok mindezt. 
És emlékezni fognak rá, vajon felajánlottátok-e nekik 
azt, amit azelőtt valaki felajánlott nektek” (lásd Liahóna, 
1999. jan. 38.). 

Alma 22:15–18
Mit volt hajlandó feladni Lamóni atyja Isten 
megismeréséért? Hogyan segíthet nekünk 

közelebb kerülni Istenhez az ilyesfajta 
hajlandóság? (Lásd még Omni 1:26.)

Alma 22:18. „Minden bűnömmel 
felhagyok, hogy megismerjelek”
•	 Lamóni	atyjához	hasonlóan	nekünk	is	hajlandónak	
kell lennünk minden dolog feláldozására azért, hogy 
Istentől szülessünk. A Lectures on Faith című könyv 
megtanítja nekünk, milyen fontos örök fejlődésünkben 
az áldozathozatal: „Figyeljük meg, hogy az a vallás, 
amely nem követeli meg minden dolog feláldozását, 
soha nem rendelkezik elegendő erővel az élethez és 
a szabaduláshoz szükséges hit kifejlesztéséhez; mert 
az ember létezésének kezdete óta minden földi dolog 
feláldozása nélkül soha nem volt elnyerhető az élet 

27. fejezet
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és a szabadulás birtoklásához szükséges hit. Isten 
elrendelte, hogy az ember ezen és csak ezen áldozat-
hozatal által élvezhet örök életet; és az emberek csakis 
minden földi dolog feláldozásának eszközén keresztül 
tudhatják az emberek igazán, hogy megteszik azokat 
a dolgokat, amelyek Istennek igencsak kedvére valók. 
Ha valaki mindenét feláldozza az igazságért, még 
életét sem tartva vissza, és Isten előtt hisz abban, hogy 
elhívást kapott erre az áldozathozatalra, mert az Ő aka-
ratának megtételére törekszik, akkor egészen biztosan 
tudhatja, hogy Isten mindig is elfogadja az áldozatát és 
a felajánlását, és nem keresi hiábavalóan az Ő orcáját. 
Ilyen körülmények között aztán övé lehet az az örök 
élet megragadásához szükséges hit” ([1985], 69).

•	 Míg	a	Hetveneknél	szolgált,	Alexander B.	Morrison	
elder tanított azokról az áldozatokról, amelyeket meg 
kell hoznunk, hogy Krisztushoz jöjjünk:

„Nevének magunkra vétele azt jelenti, hogy készen 
állunk megtenni mindazt, amit kér tőlünk.

Valaki azt mondta, hogy a keresztény élet ára napja-
inkban is ugyanaz, mint mindig: egyszerűen odaadunk 
mindent, amink van, semmit nem tartva vissza, és 
minden bűnünkkel felhagyunk, hogy megismerjük 
Őt (lásd Alma 22:18). Amikor tunyaság, közömbösség 
vagy gonoszság miatt nem felelünk meg ennek a 
normának; amikor gonoszak, irigyek, önzők, érzékiek 
vagy felszínesek vagyunk, akkor bizonyos értelemben 
újra megfeszítjük Őt. Amikor pedig következetesen 
megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból, amikor 
törődünk másokkal, gondoskodunk másokról, amikor 
szeretettel győzzük le az önzést, amikor mások jólétét 
a magunké elé helyezzük, amikor viseljük egymás 

terheit és gyászolunk »azokkal, akik gyászolnak«, amikor 
megvigasztaljuk »azokat, akik vigasztalásra szorulnak«, 
és Isten tanújaként állunk »mindig és mindenben, és 
minden helyen« (Móziás 18:8–9), akkor tiszteljük Őt, 
akkor merítünk az erejéből, akkor méginkább hason-
lóvá válunk Őhozzá, egyre »több világosságot« kapva, 
»a tökéletes napig« (T&Sz 50:24)” (lásd Liahóna, 2000. 
jan. 31–32.).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	készítette	elő	Ammon	Lamóni	szívét	az	evan-

gélium befogadására? Mit tehetnél azért, hogy felké-
szítsd valakinek a szívét az evangélium igazságainak 
befogadására?

•	 Mit	tanulunk	Áron	és	fivérei	példájából,	amikor	
elutasították őket és „mindenféle megpróbáltatást” 
szenvedtek el? (Alma 20:29)

Javasolt feladatok
•	 Amikor	Ammon	és	fivérei	Nefi	földjéhez	közeledtek,	

az Úr megbízta őket azzal, hogy (1) ültessék el  szavát, 
(2) legyenek türelmesek a megpróbáltatásokban, 
és (3) legyenek jó példák, megígérve nekik, hogy 
sikerrel	áldja	meg	őket	(lásd	Alma	17:11).	Írd	fel	egy	
papírlapra ezt a három dolgot fejlécként. Aztán tanul-
mányozd az Alma 17–22-t, és sorolj fel minden egyes 
fejszöveg alatt olyan példákat, amelyek megmutatják, 
hogy engedelmeskedtek az Úrtól kapott utasítások-
nak. Azt is írd le, hogyan segítettek az általad felsorolt 
példák elvinni a lámánitákat az igazság ismeretéhez.

•	 Készíts	felsorolást	a	misszonáriusi	munkához	
kapcsolódó tantételekről (lásd Alma 17–22)! 
Imádságos lélekkel határozd meg azokat a konkrét 
módokat, ahogyan alkalmazhatnád életedben ezeket 
a tantételeket.

Alma 17–22
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Alma 23–29

28. fejezet

Bevezetés
Az anti-nefi-lehitákon jól látszott, milyen hathatós 
változás következik be mindazokon, akik elfogadják 
az evangéliumot és szövetséget kötnek Jézus Krisztus 
követésére. Abból eredő lényegi, teljes megtérést pél-
dáznak, amikor valaki őszintén, élete minden területén 
törekszik a Szabadító követésére. A megtért lámániták 
mellett Móziás fiain és Almán is megmutatkozott az 
abból eredő lelki erő, amikor valaki folyamatosan 
vágyik a bűnbánatra, a szövetségek betartására és az 
Úr szolgálatára, misszionáriusi munka és igazlelkű 
élet által. Az Alma 23–29 tanulmányozásánál keress 
olyan konkrét cselekedeteket és viselkedésmódokat, 
amelyek segíteni fognak neked személyes megtérésed 
elmélyítésében. Azt is nézd meg, milyen sokszor van 
szó az evangélium másokkal való megosztásából eredő 
örömről és örvendezésről.

Szövegmagyarázat
Alma 23:1–5. „Hogy ne legyen akadálya  
Isten szavának”
•	 A	lámániták	királya	minden	akadályt	eltávolított	
az evangélium népe közötti tanításának útjából, és a 
misszionáriusok elmentek, hogy országszerte prédikál-
janak. Thomas S. Monson elnök mesélt egy hasonló 
esetről, amikor elmondta, milyen körülmények övezték 
a Német Demokratikus Köztársaság kormányának azon 
döntését, hogy az egyházi tevékenységek korlátozásá-
nak évei után újra prédikálhatnak misszionáriusok az 
országban:

„Végső célunk az volt, hogy engedélyt kapjunk 
a misszionáriusi munka ajtajának megnyitására. 
Russell M. Nelson elder, Hans B. Ringger elder és 
jómagam a Német Demokratikus Köztársaságból való 
egyházi vezetőink társaságában, akiknek élén Henry 
Burkhards elnök, Frank Apel elnök és Manfred Schütze 
elnök állt, először Kurt Löfflerrel, a vallásügyi állam-
titkárral találkoztunk, aki kellemes ebédet rendezett 
a tiszteletünkre. A csoportunkhoz szólva azt mondta: 
»Szeretnénk a segítségükre lenni. Húsz éve figyeljük 
Önöket és a népüket. Tudjuk, hogy Önök azok, akinek 
vallják magukat: tisztességes férfiak és nők.«

Kormányzati vezetők is részt vettek a feleségükkel 
együtt a drezdai cövekközpont és a zwikaui kápolna 

felszentelésén. Amikor a szentek azt énekelték: »Míg 
újra látlak, az Úr áldjon« – »Auf Wiedersehen, Auf 
Wiedersehen« – Őrá emlékeztünk, a Békesség Her-
cegére, aki meghalt a Kálvária keresztjén. Urunkra és 
Szabadítónkra gondoltam, amint a fájdalom ösvényén, a 
könnyek csapásán, az igazlelkűség útján járt. Eszembe 
jutott szívbe markoló kijelentése: »Békességet hagyok 
néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankod-
jék a ti szívetek, se ne féljen« ( János 14:27).

Aztán visszamentünk Berlinbe, fontos találkozókra 
a nemzet vezetőjével, méghozzá Erich Honecker 
elnökkel.

[…] A kormányzati elöljárók üléstermébe vittek minket.

A pompás épületbe lépve Honecker elnök üdvözölt 
minket. Átadtuk neki az Első lépés szobrocskát, amely 
egy édesanyát ábrázol, aki segít gyermekének megtenni 
az első lépést édesapja felé. Nagyon örült az ajándék-
nak. Aztán saját tanácstermébe kísért minket. Nagy ke-
rek asztal köré ültettek minket. Az asztalnál ülők között 
voltak Honecker elnök és a kormányának képviselői.

Honecker elnök így kezdte: »Tudjuk, hogy egyházuk 
tagjai hisznek a munkában; ezt már bizonyították. 
Tudjuk, hogy hisznek a családban; ezt is megmutatták. 
Tudjuk, hogy jó állampolgárok ott, amely országot ott-
honuknak tartják; ezt is megfigyeltük. Átadom Önöknek 
a szót. Ismertessék a kéréseiket.«

Így	kezdtem:	»Honecker	elnök,	a	freibergi	templom	
felszentelésekor és a nyílt napokon 89,890 honfitársa 
állt sorban, időnként akár négy órán át, gyakran esőben 
azért, hogy láthassák Isten házát. Lipcse városában a 
cövekközpont felszentelésekor 12,000 ember vett részt 
a nyílt napokon. Drezda városában 29,000 látogató 
volt, Zwickau városában 5,300, és az év minden 
hetében 1,500-1,800 ember látogat el a templomhoz 
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Freiberg városában. Tudni akarják, hogy miben 
hiszünk. Szeretnénk elmondani nekik, hogy hiszünk 
az ország törvényének tiszteletében, betartásában és 
támogatásában. Szeretnénk elmagyarázni, hogy erős 
családi kötelékeket kívánunk létrehozni. Ez csak kettő a 
hitelveink közül. Nem válaszolhatunk kérdésekre, nem 
juttathatjuk kifejezésre az érzéseinket, mert nincsenek 
itt misszionáriusi minőségben képviselőink úgy, mint 
más országokban. Azok a fiatal férfiak és fiatal nők, 
akiket misszionáriusként kívánunk az Önök országába 
küldeni, szeretnék az Ön nemzetét és népét. Főképp 
olyan hatással lennének népére, ami nemesítené őket. 
Aztán szeretnénk látni, amint az Ön nemzetéből fiatal 
férfiak és fiatal nők, egyházunk tagjaiként misszionáriusi 
minőségben képviselnének minket más nemzetekben, 
például Amerikában, Kanadában és sok más helyen. 
Visszatérve felkészültebbek lesznek felelős pozíciók 
betöltésére az Önök országában.«

Honecker elnök ezt követően úgy harminc percig 
beszélt, felvázolva a céljait, a nézeteit, és részletezve 
nemzete előrehaladását. Végül elmosolyodott, és azt 
mondta nekem és a csoportnak: »Ismerjük Önöket. Bí-
zunk Önökben. Vannak Önökkel közös tapasztalataink. 
Jóváhagyjuk misszionáriusi kérésüket.«

Lelkem szó szerint kiröppent a teremből. A gyűlés a vé-
géhez ért. Amikor kimentünk a csodaszép kormányzati 
épületből, Russell Nelson elder hozzám fordult és azt 
mondta: »Nézd, ahogy beszivárog ebbe a csarnokba a 
napfény. Majdnem olyan, mintha Mennyei Atyánk azt 
mondaná: ’Örvendezek.’«

Véget ért az éjszaka fekete sötétsége. Felvirradt a nap 
vakító világossága. Jézus Krisztus evangéliuma most 
majd emberek millióihoz jut el ebben a nemzetben. 
Választ kapnak kérdéseikre az egyházról, és Isten király-
sága előre halad.

Ezekre az eseményekre gondolva a Mester szavai 
jutnak eszembe: »Semmiben nem sérti meg az ember 
Istent, vagyis senki ellen nem gerjed fel haragja, csak 
azok ellen, akik nem ismerik el minden dologban a 
kezét« (T&Sz 59:21). Én elismerem Isten kezét a Német 
Demokratikus Köztársaságban az egyházzal kapcsolatos 
csodálatos eseményekben” (in Conference Report, Apr. 
1989, 68–69; vagy Ensign, May 1989, 52–53).

Alma 23:6. Az Úrhoz tértek és soha nem 
távolodtak el
•	 Figyelemre	méltó,	hogy	az	anti-nefi-lehiták	közül	
soha senki nem hagyta el az egyházat vagy vált kevésbé 
tevékennyé (lásd Alma 27:27). Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008) ismételten hangsúlyozta az újonnan 
megtértek megtartásának fontosságát. Azt mondta, hogy 
semmi értelme misszonáriusi munkát végezni, ha nem 
maradnak tevékenyek azok, akik megtérnek:

„A misszionáriusi munka világszerte tapasztalható növe-
kedésével együtt olyan erőfeszítések hasonló mértékű 
növekedésére is szükség van, melyek segítenek minden 
megtértnek otthon érezni magát a gyülekezetében vagy 
az egyházközségében. Ez év végéig annyi ember jön 
majd az egyházba, hogy kitesznek száznál több átlagos 
méretű cöveket. Sajnos a megtérések felgyorsulásával el 
is hanyagoljuk ezen új megtérek némelyikét. Remélem, 
hogy jelentős erőfeszítés jelenik majd meg egyház-
szerte, világszerte, minden megtért megtartására, aki az 
egyházba jön.

Ez komoly dolog. Nincs értelme misszonáriusi munkát 
végezni, hacsak nem ragaszkodunk ezen erőfeszítés 
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gyümölcséhez. A kettőnek elválaszthatatlannak kell 
lennie” (lásd Liahóna, 1998. jan. 55.).

Alma 23:17. Mit jelent az Anti-Nefi-Lehi név?
•	 Az	AntiNefiLehi név utalhat arra, hogy csatlakoztak 
Nefi leszármazottaihoz és azokhoz, akik Lehi más 
leszármazottai közül követték őt: „Az »Anti-Nefi-Lehi« 
elnevezés első tagja, az »Anti« származhat az egyiptomi 
nty előtagból, ami a magyar ragozásban azt jelenti: 
valaki, aki »-ból, -ből«, avagy közülük való. Tehát nem 
valamivel »szembenállót« jelent, hanem »Nefihez és 
Lehihez tartozót«” (Stephen D. Ricks, “Anti-Nephi-Lehi,” 
in Dennis L. Largey, ed., Book of Mormon Reference 
Companion [2003], 67).

Alma 24:10. Az engesztelés által elvett bűn
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke bizonyságot tett róla, hogy bűnünk eltávolí-
tására alkalmazhatjuk Jézus Krisztus engesztelését:

„Valamilyen okból úgy gon-
doljuk, Krisztus engesztelése 
egyedül halandó életünk vé-
gén kerül alkalmazásra és 
vált meg a bukástól, a lelki 
haláltól. Ám ennél sokkal 
többről van szó. Állandóan 
jelenlévő hatalom ez, 
amelyre számíthatunk a 

mindennapi életben. Amikor kínoz, szaggat vagy gyötör 
a bűntudat, illetve nyomaszt a fájdalom, Ő meggyógyít-
hat minket! Bár nem teljesen értjük, hogyan valósította 
meg Krisztus az engesztelést, megtapasztalhatjuk Isten-
nek békességét, »mely minden értelmet felül halad«  
[Filippibeliek 4:7]. […]

Mindannyian követünk el hibákat. Időnként oly mó-
don ártunk magunknak és sebesítünk meg súlyosan 
másokat, amit egyedül nem tudunk helyrehozni. 
Eltörünk olyan dolgokat, amiket egyedül nem tudunk 
megragasztani. Természetünkből adódóan bűntudatot, 
megalázottságot és szenvedést érzünk tehát, amit egye-
dül nem tudunk gyógyítani. Ekkor siet segítségünkre az 
engesztelés gyógyító hatalma.

Az Úr azt mondta: »Mert íme, én, Isten, mindenkiért 
elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogy ha bűnbánatot 
tartanak, akkor ne szenvedjenek« [T&Sz 19:16]. […]

Az engesztelés gyakorlati, személyes, mindennapi 
értékkel bír – alkalmazzátok az életetekben! Már az is 
működésbe hozhatja, ha egyszerűen elmondunk egy 
imát. Ezt követően sem lesztek mentesek a gondoktól 
és a hibáktól, de bűnbánat által eltörölhetitek a bűn-
tudatot, és béke lehet bennetek” (lásd Liahóna, 2001. 
júl. 26–27.).

Alma 24:11. „Minden, amit megtehettünk”, 
hogy bűnbánatot tartsunk
•	 Az	anti-nefi-lehiták	mindent	megtettek,	amit	megte-
hettek, hogy bűnbánatot tartsanak (lásd Alma 24:11). 
A 2 Nefi 25:23-ban Nefi elmagyarázza: „[K]egyelem 
által szabadítanak meg minket, mindaz után, amit meg 
tudunk tenni.” Az anti-nefi-lehiták királyától pedig meg-
tudjuk, hogy egy része mindannak, amit meg tudunk 
tenni, a bűneink megbánása.

Alma 24:17–19. Fegyvereink mélyre temetése
•	 Az	anti-nefi-lehiták	azáltal,	hogy	fegyvereiket	mélyen	
eltemették a földbe, megígérték az Úrnak, hogy soha 
többé nem fogják használni azokat. A szentírások fel-
jegyzik, hogy „szilárdak voltak, és inkább elszenvedték 
volna a halált, semhogy bűnt kövessenek el” (Alma 
24:19). Tetteik bizonyították azt, hogy az őszinte bűnbá-
nat után teljes mértékben elhagyták a bűnt.

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) azt tanította, 
hogy a bűnök elhagyása gyakran életmódbeli változást 
igényel: „A bűn elhagyásá-
nál nem lehet csupán re-
mélni a jobb 
körülményeket. Létre kell 
hozni ezeket. Lehet, hogy 
meg kell gyűlölni a foltos 
ruházatot és meg kell un-
dorodni a bűntől. Nem 
csak a bűn elhagyásáról 
kell meggyőződni, hanem a 
bűnt körülvevő helyzetek megváltoztatásáról is. Kerülni 
kell azokat a helyeket, helyzeteket és körülményeket, 
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ahol sor került a bűnre, mert ezek nagyon könnyen újra 
megszülhetik azt. El kell hagyni azokat az embereket, 
akikkel sor került a bűn elkövetésére. Nem feltétlenül 
kell meggyűlölni az abban szereplő személyeket, de 
kerülni kell őket és minden, a bűnnel kapcsolatos dol-
got. […] Ki kell törölni mindent, ami régi emlékeket 
idézhet” (The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72).

Alma 24:22–27. Az igazlelkűek példája 
sokak megtérését eredményezte
•	 L. Tom	Perry	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
megjegyezte, hogy ha elhatározzuk szövetségeink betar-
tását, akkor az mások megtéréséhez is elvezethet:

„Az anti-nefi-lehiták királya utasítást adott népének, 
hogy temessék el fegyvereiket mélyen a földbe, hogy 
ne érezzenek kísértést azok használatára, amikor lámá-
nita testvéreik harcolni jönnek ellenük. A nép követte 
a király utasításait, és tetteikre tanúbizonyságként te-
kintettek »Isten és az emberek előtt is, hogy soha többé 
nem használnak fegyvert ember vérének ontására« 
(Alma 24:18). Amikor a lámániták megtámadták őket, az 
anti-nefi-lehiták »kimentek, hogy találkozzanak velük, és 
a földre vetették magukat« támadóik előtt (Alma 24:21). 
A lámániták ezerötöt megöltek az anti-nefi-lehiták 
közül, mielőtt megállt volna a vérontás. Miért állt meg a 
vérontás, és mik voltak a következményei? Alma beszá-
molójából választ kapunk ezekre a kérdésekre: […]

»Most, amikor a lámániták ezt látták, felhagytak az öl-
döklésükkel; és sokan voltak, akiknek bánattal duzzadt 
meg a szíve…, mert megbánták azokat a dolgokat, 
amiket addig tettek. […]

…azon a napon többen csatlakoztak Isten népéhez, 
mint amennyit megöltek; és azok, akiket megöltek, 
igazlelkű emberek voltak, tehát nincs okunk kételkedni 
abban, hogy megszabadultak« (Alma 24:24–26). […]

Bár a történet nem azt üzeni, hogy tartsunk ki az 
egyetemes pacifizmus mellett, megtanuljuk belőle, hogy 
nagy hatással lehet másokra az, ha nem agresszióval 
reagálunk az övékére. Szó szerint meg tudjuk változtatni 
a szívüket, ha Krisztus példáját követve odafordítjuk a 
másik orcánkat. Krisztus békés követőiként példánk 
másokat is arra ihlet majd, hogy kövessék őt” (Living 
with Enthusiasm [1996], 127–28).

Alma 24:30. A senki földje elhagyása
•	 Aki	elhagyja	az	egyházat	azt	követően,	hogy	már	
tagja volt annak, általában „rosszabb…, mintha soha 
nem [tudta] volna ezeket a dolgokat” (Alma 24:30). 
 Joseph Smith próféta egy másik egyháztaggal beszél-
getve elmagyarázta neki ezt a helyzetet. Egyszer azt 
mondta Joseph Smith prófétának Isaac Behunin testvér: 
„»Ha én elhagynám ezt az egyházat, nem tenném meg 
azt, amit azok az emberek tettek: elmennék valami 
távoli helyre, ahol a mormonizmusról még semmit sem 
hallottak, ott letelepednék, és soha senki nem tudná 
meg, hogy én bármit is tudok róla.«

A nagyszerű látnok azonnal így felelt: »Behunin testvér, 
nem tudod, mit tennél. Semmi kétség afelől, hogy ezek 
az emberek egykor ugyanúgy gondolkodtak, mint te. 
Mielőtt az egyházhoz csatlakoztál, a senki földjén álltál. 
Amikor az evangéliumot prédikálták, eléd tárták a jót 
és a gonoszt. Választhattad valamelyiket, vagy egyiket 
sem. Két szemben álló mester hívott, hogy szolgáld őt. 
Amikor csatlakoztál az egyházhoz, beálltál Isten szolgá-
latába. Amikor ezt tetted, elhagytad a senki földjét, és 
soha többé nem kerülhetsz oda vissza. Ha elhagyod a 
Mestert, akinek szolgálatába álltál, az a gonosz ösztöké-
lésére fog történni, az ő utasításait fogod követni, és az 
ő szolgája leszel«” (lásd Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith [2007]. 340–341.).

Alma 25:1–12. Beteljesedett prófécia
•	 Az	Alma	25:1–12	feljegyzi	Abinádi	a	gonosz	Noé	
királyra vonatkozó próféciájának a beteljesedését (lásd 
Móziás 17:15–20). Figyeld meg, hogyan rögzítette 
Mormon az olvasó számára Abinádi próféciáinak betel-
jesedését! Gondold át, milyen következményekkel jár 
az, ha valaki elutasítja az Abinádihoz hasonló prófétákat 
és azt állítja, hogy a próféta bűnt követett el. Mai kinyi-
latkoztatás is figyelmezteti azokat, akik „sarkukat emelik 
felkentjeim ellen” (lásd T&Sz 121:16–22).

Alma 25:17. Az Úr „minden részében 
igazolta nekik a szavát”
•	 Alma	könyvének	ebből	a	részéből	többek	között	az	
a nagyszerű tanulság emelkedik ki, hogy Isten mindig 
betartja az ígéreteit. Az Úr megmondta Móziás király-
nak, hogy sokan hisznek majd fiai tanításában, és hogy 
Ő ki fogja őket szabadítani „a lámániták kezéből” 
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(Móziás 28:7). Ezen ígéretek beteljesedését lásd az 
Alma 17:4, 35–39; 19:22–23; 26:1–4-ben. Ez csak 
egyike azoknak a szentírásbeli szemléltetéseknek, 
amelyek alátámasztják a tanbéli igazságot, mely szerint 
Isten meg van kötve akkor, ha megtesszük, amit mond 
(lásd T&Sz 82:10   ).

Alma 26:5–7. Mik azok a kévék?
•	 A	kéve szó egybekötött gabonaszárakat és -fejeket 
jelent. Amikor Ammon az Alma 26:5-ben kévékről 
beszél, azokra a megtértekre utal, akiket a sarlójukat az 
aratásba vágó hű misszionáriusok hoztak az egyházba.

Alma 26:11–14
Milyen bizonyítékait látod annak, hogy Ammon 
a Szabadító hatalmában és irgalmában örven-

dezett, nem pedig saját magával kérkedett?

Alma 26:15–16. „Ki örvendezhet 
túl sokat az Úrban?”
•	 Ammonhoz	hasonlóan	nekünk	is	azt	kellene	érez-
nünk, hogy örvendezni szeretnénk az Úrban és az Ő 
dicséreteit szeretnénk énekelni. Sheri L. Dew nőtestvér, 
amikor a Segítőegylet általános elnökségében szolgált 
tanácsosként, tanított róla, milyen szerepet játszik Jézus 
Krisztus a mindennapi életünkben:

„Lehetséges boldognak lenni, amikor nehéz az élet? 
Békességet érezni a bizonytalanságban és reményt a 
cinizmus közepette? Lehetséges megváltozni, elhagyni a 
régi szokásokat és újjá lenni? Lehetséges feddhetetlenül 
és tisztán élni egy olyan világban, amely már nem 
értékeli azokat az erényeket, amelyek Krisztus követőit 
megkülönböztetik?

Igen. A válasz igen, mégpedig Jézus Krisztus miatt, aki-
nek engesztelése biztosítja azt, hogy nem kell egyedül 
cipelnünk a halandóság terheit. […]

Az évek során én is, akárcsak ti, átéltem olyan feszült-
ségeket és csalódásokat, amelyek összezúztak volna, ha 
nem meríthettem volna az enyémet messze meghaladó 
bölcsesség és erő forrásából. Ő soha nem feledkezett 
meg rólam és soha nem hagyott el engem. Magamtól 

ismertem fel, hogy Jézus a Krisztus és ez az Ő egyháza. 
Ammonnal együtt én is azt mondom: »…ki örvendezhet 
túl sokat az Úrban? Igen, ki mondhat túl sokat az ő 
nagy	hatalmáról,	és	az	ő	irgalmáról…?	Íme,	…a	legki-
sebb részét sem tudom elmondani annak, amit érzek« 
(Alma 26:16). Bizonyságot teszek arról, hogy most, az 
idők teljessége adományozási korszakának alkonyán, 
amikor Lucifer túlórában dolgozik, hogy veszélyeztesse 
a hazafelé vezető utunkat és elválasszon minket a 
Szabadító engesztelő hatalmától, az egyetlen válasz 
bármelyikünk számára Jézus Krisztus” (lásd Liahóna, 
1999. júl. 78–79.).

Alma 26:27. Az állhatatosság sikert eredményez
•	 Móziás	fiainak	a	lámániták	között	tapasztalt	sikerei	
felülmúlták a várakozásaikat (lásd Alma 26:30–31). 
Missziójuk kezdetén azt ígérte az Úr: „Eszközzé teszlek 
majd benneteket a kezemben, sok lélek szabadulására” 
(Alma 17:11). Ezen az ígéreten felbátorodva elmentek 
a lámánitákhoz, hogy „Isten szavát hirdessék nekik” 
(Alma 17:12). Próbálkozásaik az Úr ígérete ellenére sem 
jártak automatikusan sikerrel. 14 éven át tartó misszió-
juk során „mindenféle megpróbáltatást” szenvedtek 
el (Alma 26:30). A feljegyzés továbbá azt is jelzi, hogy 
szívük elcsüggedt, és már azon voltak, hogy vissza-
fordulnak (lásd Alma 26:27). Azonban bíztak az Úr 
ígéreteiben, és folytatták erőfeszítéseiket. Ezt követően, 
ahogyan mindig, az Úr beváltotta ígéreteit és megjutal-
mazta őket állhatatosságukért.

Alma 26:27–30. A misszionáriusi szolgálat  
valós képe
•	 F. Burton	Howard	elder	a	Hetvenektől	elmondta,	
milyen hatással volt a Mormon könyve igaz voltáról 
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alkotott bizonyságára az, amikor fiatal misszionáriusként 
elolvasta az Alma 26-ot.

„Újra Alma huszonhatodik fejezeténél jártam, Ammon 
missziójának történeténél. Hangosan olvastam, ahogy 
az időnként szokásom volt, és próbáltam a könyv 
szereplőinek helyzetébe képzelni magam, mintha ott 
lennék és én mondanám vagy hallanám a leírt szavakat. 
Mégegyszer átolvastam a beszámolót, és olyan tiszán, 
amit nem is lehet leírni, és amit nehéz lenne megérteni 
annak, aki még nem tapasztalta, a Lélek szólt lelkem-
hez, mondván: Észrevetted? Minden, ami Ammonnal 
történt, veled is megtörtént!

Ez a nézet teljesen váratlanul ért. Megdöbbentő hatással 
volt rám; olyan gondolat volt ez, ami azelőtt soha nem 
jutott eszembe. Gyorsan újra átolvastam a történetet. 
Igen, voltak olyan alkalmak, amikor csüggedt volt a 
szívem, és a hazamenetelen gondolkoztam. Én is idegen 
földre mentem azért, hogy a lámánitáknak tanítsam 
az evangéliumot. Elmentem közéjük, nehézségeket 
szenvedtem el, a földön aludtam, elviseltem a hideget, 
éheztem. Én is házról házra jártam, Isten irgalmára tá-
maszkodva, időnként hónapokon át kopogtatva ajtókon 
anélkül, hogy behívtak volna.

Aztán voltak olyan alkalmak is, amikor házaikba tértünk 
és beszélgettünk az emberekkel. Tanítottuk őket az 
utcáikon és a hegyeiken. Még más egyházakban is pré-
dikáltunk. Visszaemlékeztem arra, amikor leköpdöstek. 
Visszaemlékeztem arra, amikor fiatal kerületi vezetőként 
azt a feladatot kaptam a misszióelnöktől, hogy nyissunk 
meg egy új várost, és három másik elderrel beléptem 
egy olyan város főterére, ahol azelőtt nem járt misszio-
nárius. Elmentünk a parkba, énekeltünk egy himnuszt 
és körénk gyűlt a sokaság.

Kerületi vezetőként rám jutott, hogy prédikáljak. 
Felálltam egy kőpadra és beszéltem az emberekhez. 
Elmondtam az evangélium visszaállításának történetét, 
amikor az ifjú Joseph elmegy a ligetbe, és megjelenik 
neki az Atya és a Fiú. Jól emlékeztem arra a tizenéves 
fiúcsoportra, akik az esti árnyakban köveket dobáltak 
ránk. Emlékeztem az aggodalomra, hogy eltalálnak és 
kárt tesznek bennem azok, akik nem akarják hallani 
az üzenetet.

Emlékeztem arra az időre, amit börtönben töltöttem, 
míg a rendőrség eldöntötte, hogy abban a bizonyos 

országban jogosult vagyok-e arra, hogy misszionárius 
legyek. Nem töltöttem elég időt börtönben ahhoz, 
hogy Ammonhoz hasonlítsam magam, de még mindig 
emlékszem, milyen érzés volt, amikor bezárult az ajtó, 
és én messze voltam az otthonomtól, egyedül voltam, 
és csakis az Úr irgalmára támaszkodhattam a szabadu-
lásom tekintetében. Visszaemlékeztem ezen dolgok át-
élésére annak reményében, hogy talán eszköze lehetek 
»néhány lélek szabadulásának« (Alma 26:30).

Aztán azon a napon olvasás közben újra tanúbizony-
ságot tett nekem a Lélek, és a szavak máig velem ma-
radtak: Csak misszonárius írhatta meg ezt a történetet. 
Joseph Smith nem tudhatta, milyen misszionáriusnak 
lenni a lámániták között, mert egyetlen általa ismert 
ember sem tett azelőtt ilyesmit ” (“Ammon: Reflections 
on Faith and Testimony,” in Heroes from the Book of 
Mormon [1995], 124–25).

Alma 27:21–24. Megbocsátani az ellenségeinknek
•	 Alma	már	korábban	felszólította	Zarahemla	lakosait,	
hogy változtassák meg a szívüket (lásd Alma 5:6, 12–14, 
26). Azt is kijelentette, hogy az Úr „minden emberhez 
felhívást intéz” (Alma 5:33). Ez egybecseng az Úr azon 
hasonló hívásával, amely Nefin keresztül hangzott el: 
Isten „senkit nem utasít vissza, aki hozzá jön, feketét és 
fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt; …mindegyik 
egyforma Istennek” (2 Nefi 26:33). Zarahemla lakosai 
befogadták Alma üzenetét, és amikor eljött az ideje, 
hogy megbocsássanak az ellenségeiknek, akkor Am-
mon népének földet és védelmet ajánlottak.

Howard W. Hunter elnök (1907–1995) arra biztatott 
mindannyiunkat, hogy hasonlóképpen bocsássunk meg 
az ellenségeinknek:

„Gondoljatok bele például ebbe az utasításba, amelyet a 
tanítványainak adott Krisztus. Azt mondta: »Szeressétek 
ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoz-
nak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és 
imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek 
titeket« (Máté 5:44).

Gondoljátok el, milyen változást hozna csak ennek 
betartása a szomszédságotokban és az enyémben, a 
közösségben, ahol gyermekeitekkel éltek, valamint a 
hatalmas földi családunkat alkotó nemzetekben! Tu-
dom, hogy ez a tan komoly kihívást jelent, de az biztos, 
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hogy kellemesebb kihívás ez annál, amilyen rettenetes 
feladatokat jelent nekünk a háború, a szegénység és a 
fájdalom, amellyel még mindig szembenéz a világ. […]

Mindannyiunk előtt igen nagy lehetőségek állnak a 
kereszténység gyakorlására, és minden lehetőséget meg 
kell ragadnunk erre. Lehetnénk például mindannyian 
egy kicsit megbocsátóbbak” (in Conference Report, Oct. 
1992, 22–23; vagy Ensign, Nov. 1992, 18).

Alma 28:1–12. Az igazlelkűek 
halálát remény követi
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
megosztotta a következő élményt, amelyben egy halálos 
betegségben szenvedő igazlelkű papságviselővel volt 
része:

„A barátom megtanulta  
elfogadni e kijelentést, »le-
gyen meg a Te akaratod«, 
amint szembenézett saját 
megrendítő megpróbálta-
tásaival és gyötrelmeivel. 
Az egyház hithű tagjaként 
most szembekerült néhány 
komoly aggodalommal. Az 
alábbi kérdései különösen 
megindítóak voltak: »Meg-
tettem mindent, amit meg kell tennem azért, hogy hit-
hűen kitartsak mindvégig? Milyen lesz a halál? A 
családom vajon felkészült lesz arra, hogy megálljanak 
a hitben, és önellátóak legyenek, amikor én már nem 
leszek velük?«

Lehetőségünk volt átbeszélni mind a három kérdést. 
Ezek világosan meg vannak válaszolva a Szabadítónk 
által nekünk tanított tanban. Átbeszéltük, miként töre-
kedett egész életében arra, hogy hithűen éljen, hogy 
megtegye, amit Isten kért tőle, hogy becsületes legyen 
az embertársaival és mindenki mással szemben, hogy 
gondoskodjon a családjáról és szeresse őket. Hát nem 
ezt jelenti a mindvégig kitartás? Beszéltünk arról, mi tör-
ténik közvetlenül a halál után, arról, mit tanított nekünk 
Isten a lélekvilágról. Ez a mennyország és boldogság 
helye azok számára, akik igazlelkű életet éltek. Nem 
olyan dolog, amitől félni kellene.

A beszélgetésünk után magához hívta a feleségét és 
a tág családját – gyermekeket és unokákat –, hogy 
ismét tanítsa őket az engesztelés tanáról, és arról, hogy 
mindannyian fel fogunk támadni. Mindenki megértette 
– amint azt az Úr is mondta –, hogy bár az ideiglenes 
elválást gyászolni fogjuk, nem éri bánat azokat, akik az 
Úrban halnak meg (lásd Jelenések 14:13; T&Sz 42:46). 
Áldása azt a vigaszt és megerősítést ígérte neki, hogy 
minden rendben lesz, hogy nem érez majd fájdalmat, 
hogy lesz még ideje felkészíteni a családját a távozására, 
sőt azt is, hogy tudni fogja távozásának idejét. A család 
elmesélte nekem, hogy a halála előtti éjszakán azt 
mondta nekik, hogy a következő napon eltávozik. Más-
nap délután az egész család ott állt az ágyánál, amikor 
békésen elhunyt. Ez az a vigasz és enyhülés, amelyben 
akkor van részünk, amikor megértjük az evangéliumi 
tervet, és tudjuk, hogy a családok örökkévalóak.

Hasonlítsátok össze ezeket az eseményeket egy olyan 
esettel, mely akkor történt velem, amikor a húszas 
éveim elején járó fiatalember voltam. Miközben a 
légierőnél szolgáltam, az egyik pilóta a századomból 
lezuhant egy kiképzés során, és életét vesztette. 
Engem jelöltek ki arra, hogy elkísérjem elesett baj-
társamat utolsó hazavivő útján Brooklynba, hogy ott 
temessék el. Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a 
temetési szertartás során a családja oldalán állhattam, 
és a kormányt képviselve átnyújthattam a zászlót 
gyászoló özvegyének a sírnál. A temetési szertartás 
sötét és komor volt. Említést sem tettek a jóságáról 
vagy az érdemeiről. Egyszer sem említették a nevét. A 
szertartás végeztével az özvegye odafordult hozzám, és 
ezt kérdezte: »Bob, mi fog valójában történni Donnal?«

Ekkor lehetőségem volt arra, hogy feltárjam neki a 
feltámadás édes tanát, valamint annak valóságát, hogy 
ha megkeresztelkednek, és a templomban összepecsé-
teltetnek az időre és az örökkévalóságra, akkor örökre 
együtt lehetnek. A mellette álló pap azt mondta: »Ez a 
legszebb tan, amit valaha is hallottam« (in Conference 
Report, Oct. 1996, 88–89; vagy Ensign, Nov. 1996, 66).

28. fejezet
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Alma 29:4–5. Isten a vágyaik 
szerint ad az embereknek
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából azt tanította, hogy vágyaink hatással 
vannak a személyes fejlődésünkre és végül örök áldása-
inkat is meghatározzák:

„A vágyak… igazi döntő tényezőkké válnak, még akkor 
is, ha szánalmas naivitással igazából nem kívánjuk 
magunknak vágyaink következményeit. […]

Amire tehát kitartóan vágyunk, idővel azzá leszünk, és 
azt kapjuk majd az örökkévalóságban. […]

Az igazlelkű vágyaknak tehát rendíthetetleneknek kell 
lenniük, mert Brigham Young elnök szavaival élve »azok 
a férfiak és nők, akik helyet kívánnak nyerni a celesz-
tiális királyságban, rá fognak jönni, hogy mindennap 
harcolniuk kell« (in Journal of Discourses, 11:14). Az 
igazi keresztény katonák tehát többek, mint elgyengült 
harcosok. […]

Ne felejtsétek el, fivéreim és nővéreim, saját vágyaink 
azok, amik meghatározzák a különböző kísértések 
méretét és vonzerejét. Mi állítjuk be a kísértésekkel 
szembeni termosztátunkat.

Vágyaink neveléséhez és edzéséhez tehát nyilvánvalóan 
szükség van az evangélium igazságainak megértésére, 
de még ennél is többről van szó. Brigham Young elnök 
is megerősítette ezt, amikor azt mondta: »Nyilvánvaló, 
hogy sokan, akik értik az igazságot, nem aszerint 
viselkednek; következésképp nem számít hát, mennyire 
igaz vagy szép az igazság, az emberek indulatainál kell 
kezdeni, és Isten törvényére kell formálni azokat« (in 
Journal of Discourses, 7:55). […]

Tehát, mondta Joseph F. 
Smith elnök, »vágyaink 
megnevelése bír a leg-
messzemenőbb hatással 
arra, hogy boldogok  
leszünk-e az életben« 
(Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 297). Az ilyesfajta 
nevelés megszentelődés-
hez vezethet, mígnem, 

Brigham Young elnök szavaival, »a szent vágyak ne-
kik megfelelő külső tetteket eredményeznek« (in 

Journal of Discourses, 6:170). Csakis vágyaink meg-
nevelésével és edzésével válhatnak azok szövetsége-
seinkké ahelyett, hogy ellenségeink lennének!” (in 
Conference Report, Oct. 1996, 26–28; vagy Ensign, 
Nov. 1996, 21–22).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	segíthet	neked	az	anti-nefi-lehiták	példája	

saját megtérésed erejének elmélyítésében?

•	 Az	anti-nefi-lehiták	Istennel	szövetséget	kötve	elte-
mették a fegyvereiket (lásd Alma 24:17–18). Te mit 
teszel meg rendszeresen azért, hogy megmutasd az 
Úrnak, hogy te is teljes mértékben megtértél?

•	 Alma	misszonáriusi	erőfeszítései	a	nefiták	között	(lásd	
Alma 4–15) hogyan készíthették elő őt azon megtért 
lámániták fogadására, akiket Móziás fiai tanítottak?

Javasolt feladatok
•	 A	lámániták	eltemették	harci	fegyvereiket,	hogy	soha	

többé ne használják azokat. Hasonlóképpen nekünk 
is meg kell szabadulnunk azoktól a bűnöktől vagy 
gyengeségektől, amelyek visszatarthatnak minket at-
tól, hogy Istenhez jöjjünk. Azonosíts be az életedben 
egy olyan bűnt vagy gyengeséget, amelytől szeretnél 
megszabadulni! Vázolj fel egy tervet, amely segít le-
győzni, majd váltsd tettekre!

•	 Olvasd	el	az	Alma	26-ot	és	28-at,	és	keresd	meg,	mi-
lyen okokat mondott Ammon és Alma az örömükre. 
Sorold fel ezeket az okokat, és válassz ki egy vagy 
több olyat, amit méginkább életed részévé teszel.

Alma 23–29

215



Alma 30 –31

29. fejezet

Bevezetés
Alma 30–31. fejezete beazonosít Jézus Krisztussal 
szembeszegülő embereket és elképzeléseket. Ezra Taft 
Benson elnök (1899–1994) azt mondta:

„A Mormon könyve Krisztushoz hozza az embereket, 
alapvetően kétféleképpen. Először is, világosan fogal-
maz Krisztus és evangéliuma vonatkozásában. […]

Másodszor pedig, a Mormon könyve felfedi Krisztus 
ellenségeit. Meghazudtolja a hamis tanokat és meg-
szünteti a viszályt. (Lásd 2 Nefi 3:12.) Krisztus alázatos 
követőit felvértezi napjainkban a gonosz tervei, stra-
tégiái és tanai ellen. A Mormon könyvében megjelenő 
hitehagyók hasonlítanak a mai hitehagyókra. Isten vég-
telen előrelátásában úgy formálta meg a Mormon köny-
vét, hogy láthassuk a tévedést, és tudhassuk, hogyan 
szálljunk szembe napjaink téves tudományos, politikai, 
vallási és filozófiai nézeteivel” (in Conference Report, 
Apr. 1975, 94–95; vagy Ensign, May 1975, 64).

Ha tanulmányozod, hogyan igyekezett Korihór elpusztí-
tani a nefiták hitét, jobban felismered majd napjainkban 
ugyanezeket a káros érveléseket. Ha tanulmányozod, 
mit válaszolt Alma Korihórnak, felkészültebb leszel saját 
magad és mások megvédésére azokkal szemben, akik 
elpusztítanák a hiteteket.

Szövegmagyarázat
Alma 30. Napjaink Korihórjai
•	 Gerald N.	Lund	elder,	aki	korábban	a	Hetvenek	tagja	
volt, elmagyarázta, hogy Korihórnak sok mai megfele-
lője van:

„A mai világot átitatják az olyan filozófiák, amilyeneket 
Korihór is tanított. Könyvekben olvassuk őket, nézzük, 
amint filmekben és a televízióban dicsőítik őket, halljuk, 
amint tanítják az iskolákban és időnként még napjaink 
egyházaiban is. […]

Nyilvánvaló bizonyítékát látjuk annak, miért kapott 
Mormon sugalmazást arra, hogy teljes beszámolót adjon 
Korihórról és tanításairól. Korihór tanításai régi tant je-
lentenek, azonban ezek az elképzelések éppen annyira 
modernek is, mint a villámnyomdák és a műholdas adó-
vevők napjainkban” (“Countering Korihor’s Philosophy,” 
Ensign, July 1992, 20).

Alma 30:6. Antikrisztusok
•	 A	Kalauz	a	szentírásokhoz	leszögezi,	hogy	antikrisz-
tus „bárki vagy bármi, ami a szabadulás igaz evan-
géliumi tervének álcázza magát, és ami nyíltan vagy 
titokban ellene szegül Krisztusnak. A nagy antikrisztus 
Lucifer, de sok segítője van, lélek lények és halandók 
is” (Antikrisztus. 9.).

Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a következőket tanította még 
erről: „Antikrisztus az, aki szemben áll Krisztussal; 
olyasvalaki, aki szembeszáll az igaz evangéliummal, az 
igaz egyházzal és a szabadulás igaz tervével. (1 János 
2:19; 4:4–6.) Olyan valaki, aki nem a Krisztus által le-
fektetett feltételekkel ajánl szabadulást az embereknek. 
Sérem ( Jákób 7:1–23), Nehór (Alma 1:2–16) és Korihór 
(Alma 30:6–60) is antikrisztus volt, akik tévképzeteket 
terjesztettek a nefiták között” (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 39–40).

Alma 30:7, 11. „Az ember hite 
ellen nem volt törvény”
•	 Feltehetjük	a	kérdést,	hogy	miért	fogták	el	Korihórt,	
ha „az ember hite ellen nem volt törvény”. Móziás király 
kiáltványt adott ki, amely leszögezte, hogy a nefita 
törvények ellen való az, ha hitetlen üldöz valakit „azok 
közül, akik Isten egyházához tartoznak” (Móziás 27:2).

Korihórnak nyilvánvalóan joga volt a saját hitelveihez, 
azonban amikor az egyház elpusztítására törekedett, 
akkor megszegte azt, ami Móziás király kiáltványában 
állt. Érdekes megfigyelni, hogy míg Zarahemlában 
sokan befogadták Korihórt és tanításait, addig Ammon 
népe, akik életük nagy részét Korihóréhoz hasonló taní-
tások között élték, kivitették őt a földjükről (lásd Alma 
30:21; lásd még 18–20. vers). Tudták, milyen veszélyt 
jelentenek Korihór tanításai.

Alma 30:12–18
Hogyan illeszkednek Korihór  tanításai 

azokhoz az érvekhez, amelyekkel 
 napjainkban támadják a hitünket?
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Alma 30:12–18. Korihór stratégiái
•	 Az egyik hittudós kifejtette, milyen közeli pár-
huzamba állítható Korihór filozófiája napjaink számos 
filozófiájával: „Korihór 
minden problémát szigo-
rúan az ésszerűség és a 
tudományosság felől köze-
lített meg, minden mást »az 
őrült elme« hatásának ne-
vezett (Alma 30:13–16); 
hadjáratot vezetett az ősi 
hagyományok és primitív 
babonák ellen, amelyek 
olyan dolgokba vetett hitre 
vezetik az embereket, »me-
lyek nem úgy vannak« 
(Alma 30:16), és »atyáik balga hagyományai« (Alma 
30:31) alóli felszabadítást hirdetett. Új erkölcsiséget hir-
detett, a régi tilalmak lerombolásával (Alma 30:17–
18, 25). Gazdasági felszabadítást hirdetett a papsági 
igából (Alma 30:27), azt követelve, hogy az emberek 
mind »használhassák azt, ami a sajátjuk« (Alma 30:28). 
Szigorúan értelmetlenségmentes naturalizmust prédi-
kált: »Amikor az ember halott, azzal neki bevégeztetett« 
(Alma 30:18), valamint annak párját, a szigorú materia-
lizmust: »Minden ember sorsa aszerint alakul, ahogyan 
azt maga a teremtmény igazgatja« (Alma 30:17). Ebből 
aztán egy világos be nem avatkozási filozófia született: 
»Tehát minden ember a saját tehetsége szerint boldo-
gul, és …minden ember a saját ereje szerint győzedel-
meskedik«, a jót és a rosszat kizárólag a természet siker 
vagy bukás vastörvényével mérve: »És bármit tesz az 
ember, az nem bűn« (Alma 30:17). A legerősebbek 
fennmaradásának emberi viselkedésre vetítése volt ez, 
és a régi erkölcsi és érzelmi megkötések eltávolítása 
sokak számára jó hír volt, »okozván nekik, hogy fejü-
ket felemelték a gonoszságaikban, igen, [sokakat]… 
vezetve paráznaságok elkövetéséhez« (Alma 30:18). 
Korihór felszabadító hozzáállása olyan elsöprő hévet 
és az ellenállással szembeni türelmetlenséget fejlesztett 
ki, mely napjaink hasonló filozófiai irányzatait is teljes 
mértékben jellemzi, és minden ellenállást balgaságnak 
(Alma 30:13–14, Alma 30:31), az őrült és zavaros elme 
(Alma 30:16) bizonyítékának nevez. És míg Alma  
számára a szabad társadalom azt jelentette, hogy 
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mindenki azt gondolhatta és mondhatta, amit jónak 
látott (Alma 30:7–12), Korihór számára csak az jelen-
tette a szabad társadalmat, ahol mindenki pontosan 
úgy gondolkozott, ahogy ő (Alma 30:24)” (Hugh W. 
Nibley, Since Cumorah, 2nd ed. [1988], 379–80).

Alma 30:15–16. Korihór hamis tanításai
•	 Korihór	azon	tanítása,	hogy	„nem	tudhattok	olyan	
dolgokról, melyeket nem láttok”, az a filozófia, mely 
szerint minden elképzelés és ismeret tapasztalatból 
ered és azzal tehető próbára, és csak azokat a dolgokat 
tudhatjuk, amelyeket az érzékszerveinkkel megtapaszta-
lunk: amit látunk, szagolunk, megérintünk, hallunk vagy 
megízlelünk. Mivel az Istentől érkező kinyilatkoztatást 
magukban foglaló élmények ritkán haladnak át a látás, 
szaglás, érintés, hallás vagy ízlelés érzetén, ezeket jelen-
téktelennek tartják azok, akik Korihór filozófiáját követik.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak elnöke mesélt egy olyan élményéről, amely jól 
érzékelteti annak tényét, hogy a lelki dolgokban az öt 
közismert érzékszerv általában nem játszik szerepet:

„Még nem voltam általános felhatalmazott, amikor nagy 
hatással volt rám az az élmény, amit most elmesélek nek-
tek. Egy meggyőződéses ateista mellett ültem a repülőn, 
akinek bizonyságomat tettem, mert nagyon ragaszkodott 
ahhoz, hogy nem hisz Istenben. »Ön téved – mondtam –, 
igenis van Isten. Én tudom, hogy Ő él!«

Tiltakozni kezdett: »Nem, nem tudja. Ezt senki nem 
tudja. Ön sem tudhatja.« Amikor azonban nem vissza-
koztam, az ateista, aki egyébként ügyvéd volt, feltette 
a bizonyságot illető talán legalapvetőbb kérdést. 
»Rendben – mondta csúfondáros, leereszkedő modor-
ban –, azt mondja, hogy tudja. Akkor árulja el nekem, 
honnan tudja.«

Amikor válaszolni próbáltam, hirtelen nem is tudtam, 
mit mondjak, bár én is szépen előrehaladtam már a 
tudományos ranglétrán.

Időnként ifjúkorotokban, ti, fiatal misszionáriusok 
zavarba jöttök, amikor a cinikusok, a szkeptikusok meg-
vetéssel kezelnek titeket, mert nincsenek kész válaszai-
tok mindenre. Mielőtt így kigúnyolnák őket, néhányan 
szégyenkezve elfordulnak. (Emlékeztek a vasrúdra, a 
tágas épületre és a csúfolódókra? Lásd 1 Nefi 8:28.)

Alma 30–31
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Amikor azt mondtam, Lélek vagy tanúbizonyság, az 
ateista így felelt: »Nem tudom, miről beszél.« Ugyanígy 
semmit nem jelentett neki az ima, a tisztánlátás vagy 
a hit szó. »Na látja – mondta – igazából nem tudja. Ha 
tudná, akkor el tudná mondani nekem, hogy honnan 
tudja.«

Úgy éreztem, talán nem elég bölcsen tettem bizonysá-
got neki, és nem tudtam, mihez kezdjek. Itt kezdődött 
az élmény! Eszembe jutott valami. Itt említést teszek 
Joseph Smith próféta egyik kijelentéséről: »Az ember-
nek hasznára válik az, ha felismeri a kinyilatkoztatás 
lelkének első közlését; például, amikor úgy érzitek, 
hogy tiszta intelligencia árad belétek, hirtelen ötleteitek 
támadhatnak…, és így Isten Lelke által tanulva és meg-
értve azt, növekedhettek a kinyilatkoztatás tantételében, 
míg tökéletessé nem váltok Jézus Krisztusban« (Az 
egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 136.).

Ilyen ötlet érkezett az elmémbe, és azt mondtam az 
ateistának: »Hadd kérdezzem meg Öntől, hogy tudja-e, 
milyen íze van a sónak.«

»Természetesen tudom« – válaszolta.

»Utoljára mikor ízlelte meg?«

»Nemrég vacsoráztam a repülőn.«

»Ön csak azt gondolja, hogy tudja, milyen íze van a 
sónak« – mondtam.

Ő kitartott: »Éppen olyan jól tudom, milyen íze van a 
sónak, ahogy bármi mást is tudok.«

»Ha adnék Önnek egy csésze sót és egy csésze cukrot, 
és mindkettőt megízlelhetné, akkor meg tudná külön-
böztetni a sót a cukortól?«

»Ön ugrat engem – felelte –, természetesen meg tudom 
különböztetni őket. Tudom, milyen íze van a sónak. 
Mindennapos tapasztalatból tudom – éppen úgy, mint 
bármi mást.«

»Akkor – mondtam –, feltételezzük, hogy én soha nem 
ízleltem meg a sót, és magyarázza el nekem, milyen íze 
van.«

Kicsit utánagondolt, majd ezzel merészkedett elő: »Hát, 
nem édes, de nem is savanyú.«

»Most azt mondta el, milyen nem, nem pedig azt, hogy 
milyen.«

Még jó néhányszor próbálkozott, de persze nem tudta 
elmagyarázni. Nem tudta csupán szavak segítségével 
körülírni a só megízlelésének mindennapos élményét. 
Újra bizonyságot tettem neki, és azt mondtam: »Tudom, 
hogy van Isten. Ön csúfot űzött ebből a bizonyságból, 
és azt mondta, hogy ha tényleg tudnám, akkor el tud-
nám önnek mondani, pontosan honnan tudom. Bará-
tom, lelki értelemben én már megízleltem a sót. Éppen 
úgy nem tudom szavakba önteni, hogyan érkezett el 
hozzám ez a tudás, ahogyan Ön sem tudja elmondani 
nekem, milyen ízű a só. Ám megint csak azt mondom, 
hogy van Isten. Ő valóban él. És csak mert Ön nem 
tudja, ne próbálja azt mondani nekem, hogy én sem 
tudom, mert én igenis tudom!«

Elválásunkkor hallottam, amint azt dünnyögi: »Nincs 
szükségem az Ön vallásának mankójára! Nincs szüksé-
gem rá.«

Ez után az élmény után soha nem jöttem zavarba vagy 
szégyelltem el magam olyankor, ha nem tudtam min-
dent szavakba önteni, amit lelkileg tudok” (“The Candle 
of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 51–52).

Alma 30:17. Korihór azt tanította, hogy 
„bármit tesz az ember, az nem bűn”
•	 Annak	ellenére,	amit	egyesek	a	világban	hisznek,	
az evangélium azt tanítja, hogy nincs viszonylagos 
értékrendszer. Vannak olyan kultúrák, amelyek megen-
gedik, vagy akár biztatnak is arra, hogy értékmentesen 
álljunk hozzá az élethez, és körmönfont tisztességte-
lenségre biztatnak a kormányzati, üzleti és személyes 
viszonyrendszerben. A Mormon könyve azonban azt 
tanítja nekünk, hogy létezik helyes és helytelen, és ez 
kulcsot ad nekünk ahhoz, hogyan ítéljünk (lásd Moróni 
7:16–17   ).

•	 Korihór	filozófiája,	mely	szerint	az	ember	„a	saját	
tehetsége szerint boldogul, és… minden ember a saját 
ereje szerint győzedelmeskedik”, eleve kizárja azt, hogy 
életünkben szükségünk legyen Istenre. Az a filozófiája 
pedig, mely szerint „bármit tesz az ember, az nem bűn”, 
énközpontú és viszonylagos értékrendszert hoz létre az 
emberben.

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából felfedte Korihór tanításaiban az önzést:
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„Az önző emberek között vannak olyanok, akik helyte-
lenül azt hiszik, hogy úgysincs isteni törvény, tehát bűn 
sincs	(lásd	2 Nefi	2:13).	Így	vált	a	helyzettől	függő	etika	
az önző emberek rendjévé. Eszerint az ember boldogu-
lása saját tehetségétől és erejétől függ, mert valójában 
olyan, mint bűn, nem létezik (lásd Alma 30:17).

Ezért aztán nem meglepő, hogy az önzés szörnyű 
felfogásbeli és magatartásbeli melléfogásokhoz vezet. 
Például Káin, akit hatalomvágya rontott meg, ezt 
mondta, miután megölte Ábelt: »Szabad vagyok« (Mózes 
5:33; lásd még Mózes 6:15).

A nagy önzés egyik legrosszabb következménye az 
arányérzék teljes elvesztése: apróságokon akadékos-
kodni, s közben fontos dolgok fölött elsiklani (lásd Máté 
23:24). Napjainkban például vannak, akik különféle 
apróságok miatt akadékoskodnak, de elsiklanak az 
abortuszok	gyakorlata	felett.	Így	aztán	nem	csoda,	hogy	
az önzés egy tál levest is díszebédként láttat és harminc 
ezüstöt is nagy kincsként tüntet fel” (lásd Liahóna, 
1999. júl. 27.).

Alma 30:20–23. Papsági vezetők tanításai
•	 Giddóna,	a	főpap,	szembeszállt	Korihórral,	és	meg-
kérdezte tőle, miért beszél a próféták és Jézus Krisztus 
valósága ellen. Korihór kitért a kérdés elől, és szóbeli 
támadást intézett a hívők és vezetőik ellen. Balgaságnak 
kívánta feltüntetni azt, ha valaki követi a papsági veze-
tőit. Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből pont 
ennek az ellenkezőjét tanította:

„Korihór azzal a hamissággal érvelt, ahogyan más férfiak 
és nők is érveltek már az idők kezdete óta, miszerint 
Isten szolgái tanácsának megfogadása azt jelenti, hogy 
feladjuk az Istentől kapott függetlenségünk jogát. Ez az 
érv azonban hamis, mert elferdíti a valóságot. Amikor 
elutasítjuk az Istentől jövő tanácsot, akkor nem függet-
lenítjük magunkat a külső befolyásoktól, hanem másik 
befolyást választunk. Elutasítjuk egy tökéletesen szerető, 
korlátlan hatalmú, mindentudó Mennyei Atya védelmét, 
akinek egyetlen célja – ahogyan az Ő Szeretett Fiának 
is –, hogy örök életet adjon nekünk, hogy megadja 
számunkra mindazt, amivel rendelkezik, és hogy haza-
vezessen bennünket családunkkal az Ő szerető karjaiba. 
Az Ő tanácsának elvetésével egy másik hatalom befo-
lyását választjuk, akinek az a célja, hogy boldogtalanná 

tegyen minket, és akit a gyűlölet motivál. Rendelkezünk 
az erkölcsi önrendelkezés isteni ajándékával. Ahelyett, 
hogy a befolyásoktól való függetlenség jogát adná ne-
künk, azt a megmásíthatatlan jogot ruházza ránk, hogy 
annak a hatalomnak vethetjük alá magunkat, amelyiket 
választjuk.

Szintén téves dolog azt hinni, hogy a próféták ta-
nácsának elfogadása vagy elvetése nem több, mint 
elhatározni, hogy elfogadunk-e egy okos javaslatot, 
és élvezzük annak előnyeit, vagy ott maradunk, 
ahol vagyunk. A prófétai tanács elfogadásáról való 
nemleges döntésünk azonban megváltoztatja a talajt, 
amelyen állunk. Veszélyesebbé válik. Ha elmulasztjuk 
megfogadni a prófétai tanácsot, az a jövőben csökkenti 
a sugalmazott tanács megfogadására való erőnket. A 
legjobb időpont annak eldöntésére, hogy segítsen-e va-
laki Noénak felépíteni a bárkát, az volt, amikor először 
kérte. Minden későbbi alkalommal, amikor ezt kérte, a 
segítség ismét és ismét való megtagadása csökkentette a 
Lélek	iránti	érzékenységet.	Így	hát	kérése	minden	egyes	
alkalommal egyre ostobábbnak tűnt, amíg el nem eredt 
az eső. Akkor viszont már túl késő volt” (in Conference 
Report, Apr. 1997, 33; vagy Ensign, May 1997, 25).

Alma 30:25. Az antikrisztusok gyakran 
féligazságokat használnak
•	 Akik	el	akarják	pusztítani	a	hitet,	azok	gyakran	
használják a „szalmabáb” érvelésnek nevezett taktikát. 
Ez úgy történik, hogy felállítják az igazság egy hamis 
képét – egy szalmabábot –, majd a hamis képet tá-
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madva győznek meg másokat arról, hogy az igaz kép 
hamis. Ennek egyszerű példája az, amikor egy gyermek 
szülei addig nem engedik őt játszani, amíg nincs kész 
a munkájával, és ő azzal vádolja őket, hogy megvonják 
tőle a szórakozást. Az érvelés hibás, azonban gyakran 
használják mások megtévesztésére.

Időnként azt állítják egyesek, hogy az utolsó napi 
szentek olyan valamiben hisznek, amiben nem hi-
szünk. Elmondják, hogy a hamis hitelv hamis, aztán 
meg is mutatják ezt. Semmi köze ahhoz, amiben való-
ban hiszünk, de megpróbálják úgy feltüntetni a dolgot, 
hogy tévedünk. Korihór is ezt tette Giddónával: „Ezt az 
érvelést szalmabábnak nevezik. Vagyis olyan valamit 
tulajdonított Giddónának, amiben Giddóna valójában 
nem hitt – azt a feltevést, hogy a gyermekek Ádám 
vétkén keresztül bűnt örökölnek. Korihór tudta, hogy 
ha valóban tisztességesen harcol, akkor nem győzhet, 
így hát rossz tanokat társított Giddónához, szalmabá-
bot, amin aztán köszörülni tudta a nyelvét” ( Joseph 
Fielding McConkie and Robert L. Millet, Sustaining 
and Defending the Faith [1985], 90).

Alma 30:29. Kerüljük a vitákat és a versengést
•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	azt	tanította,	
hogy kerüljük a vitatkozást: „Az elderek fokozottan 
ügyeljenek arra, hogy ne zavarják és háborgassák 
szükségtelenül az emberek érzéseit. Ne felejtsétek el, 
hogy a ti dolgotok az evangélium teljes alázatossággal 
és szelídséggel való prédikálása, valamint a bűnösök 
figyelmeztetése, hogy tartsanak bűnbánatot és jöjjenek 
Krisztushoz. Kerüljétek a vitákat és a hiábavaló szó-
váltásokat azokkal a romlott elméjű emberekkel, akik 
nem akarják tudni az igazságot. Ne felejtsétek el, hogy 
»ez a figyelmeztetés napja, és nem a sok szó napja«. Ha 
valahol nem fogadják be a bizonyságtételeteket, akkor 
menjetek máshová, és tartsátok észben, hogy ne vesse-
tek oda szemrehányást és ne ejtsetek keserű szavakat. 
Ha megteszitek a kötelességeteket, akkor éppen olyan 
jól lesz dolgotok, mintha minden ember befogadta 
volna az evangéliumot” (History of the Church, 1:468).

Alma 30:37–44
Sorolj fel legalább három olyan megköze-
lítésmódot, amelyet Alma használt, hogy 

visszaverje Korihórnak az igaz egyház ellen 
irányuló támadását! Hogyan állhatunk mi 

is készen az igazság megvédésére?

Alma 30:39. A személyes bizonyság ereje
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból elmagyarázta egy módját annak, hogyan válaszolha-
tunk egy antikrisztusnak:

„Korihór csúfot űzött abból az általa balgának nevezett 
hagyományból, amely hisz az eljövendő Krisztusban.

Korihór érvei nagyon is maiaknak csengenek, ahogy 
olvassuk őket, azonban Alma időtálló és végső soron 
cáfolhatatlan fegyverrel válaszolt – a személyes bi-
zonyság erejével. Feldühödve azon, hogy Korihór és 
társai alapvetően a boldogság ellen vannak, Alma azt 
kérdezte: »Miért tanítod ennek a népnek, hogy nem lesz 
Krisztus és rontod meg az örömüket?« [Alma 30:22] »[É]n 
tudom, hogy van Isten«” (Christ and the New Covenant 
[1997], 121).

Alma 30:40. „Milyen bizonyítékod van 
neked arra, hogy nincs Isten”
•	 Gerald N.	Lund	elder	elmagyarázta,	miért	lehetetlen	
bebizonyítani azt, hogy nincs Isten:

„Amikor kérdőre vonták, Korihór határozottan meg-
tagadta, hogy hinne Isten létezésében. Alma erre azt 
kérdezte tőle: »Milyen bizonyítékod van neked arra, 
hogy nincs Isten, vagy hogy Krisztus nem jön el? Azt 
mondom neked, hogy semmi, csak a saját szavad« 
(Alma 30:40).

Sugalmazott meglátás ez Alma részéről. Korihór nem 
következetes a saját gondolatmenetében. Ha valóban 
csak azokat a dolgokat tudhatnánk, amikre tapasztalati 
bizonyítékunk van, akkor nem taníthatjuk azt, hogy 
nincs Isten, mert nincs bizonyítékunk erre a hitelvre. 
Korihórnak pedig nem volt bizonyítéka.
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Korihór csak olyan bizonyítékot vett figyelembe, ami az 
érzékszervek által begyűjthető. Egy ilyen rendszerben 
pedig sokkal könnyebb bebizonyítani, hogy van Isten, 
mint azt, hogy nincs Isten. Isten létezésének bizonyítá-
sához csak annyit kell tennünk, hogy látunk, hallunk 
vagy másképpen megtapasztalunk valamit Istennel, és 
ezt követően nem tagadható Isten létezése. Azonban 
Isten nemlétének bizonyításához a következőkre lenne 
szükség: Mivel Isten nem korlátozódik erre a földre, az 
egész világegyetemet át kellene kutatnunk érte. Feltéte-
lezzük, hogy Isten képes a mozgásra, tehát nem lenne 
elég a világegyetem A pontjából elindulva annak Z 
pontjáig átkutatni azt, mert mi van, ha azt követően, 
hogy mi elhagytuk az A pontot, Isten odamegy és kuta-
tásunk végéig ott marad?

Más szóval Korihór a saját maga által lefektetett kitéte-
lek szerint csak akkor mondhatná, hogy nincs Isten, ha 
a világegyetem minden egyes köbméterét egyidőben 
érzékelni tudná. Ez azonban ellentmondást szül: Ahhoz, 
hogy Korihór bizonyítsa, hogy nincs Isten, neki magá-
nak kellene Istennek lennnie ! Amikor tehát kijelenti, 
hogy nincs Isten, ezt hitre alapozva teszi, amit pedig 
oly élesen nevetség tárgyává tesz a vallási vezetőkben!” 
(“Countering Korihor’s Philosophy,” Ensign, July 
1992, 21).

Alma 30:41. „Nekem minden dolog megvan 
bizonyítékként arra, hogy mindezen dolog igaz”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	beszélt	róla,	
miként erősíti meg Isten teremtményeinek hatalma a 
bizonyságot, amikor azt mondta:

„Aki járt már éjszaka a csillagok alatt, aki látta a tavasz 
érintését a földön, kétkedhet-e Isten teremtő kezében? A 
föld szépségét megfigyelve a zsoltáríró szavai kívánkoz-
nak ki az emberből: »Az egek beszélik Isten dicsőségét, 
és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak 
mond beszédet; éj éjnek ad jelentést« (Zsoltárok 19:2–3). 

A föld minden népsége a Teremtő Mester ujjlenyomatát 
őrzi” (in Conference Report, Apr. 1978, 90; vagy Ensign, 
May 1978, 59).

Alma 30:48. Akik jelt kívánnak
•	 Joseph	Smith	próféta	azt	tanította:	„Ha	olyan	embert	
láttok, aki jelet kér, akkor biztosak lehettek abban, hogy 
házasságtörőről van szó” (History of the Church, 3:385).

Később a próféta megjegyezte: „Amikor Philadelphiá-
ban prédikáltam, egy kvéker jelt követelt. Mondtam 
neki, hogy maradjon nyugton. A beszéd után újra jelt 
kért. Megmondtam az egybegyűlteknek, hogy a férfi 
házasságtörő; hogy a gonosz és házasságtörő nemzedék 
kíván jelt; és az Úr kinyilatkozatásban megmondta 
nekem,	hogy	aki	jelt	akar,	az	házasságtörő.	»Így	van	–	
kiáltotta valaki, – én tetten is értem«, amit később be 
is vallott az illető, amikor aztán megkeresztelkedett” 
(History of the Church, 5:268).

•	 Joseph F.	Smith	elnök	(1838–1918)	azt	is	kifejtette,	
milyen veszélyekkel jár az, ha csodáktól függ a hitünk: 
„Mutassatok nekem olyan utolsó napi szenteket, akiket 
csodákkal, jelekkel és látomásokkal kell táplálni, hogy 
szilárdnak tartassanak meg az egyházban, és én olyan 
egyháztagokat mutatok nektek, akiknek nem áll jól 
a szénája Isten előtt, és akik csúszós utakon járnak” 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 7).

Alma 30:52. Hazugságok és hazudozás
•	 A	hazudozás	gonosz	voltának	jobb	megértése	végett	
Robert J. Matthews, a BYU korábbi vallási dékánja ki-
fejtette, hogy „a hazugság komolysága nem csak abban 
mérhető, hogy mennyit árt vagy milyen fájdalmat okoz 
a sértett félnek. A hazugság pusztító hatással bír arra is, 
aki mondja. Megfosztja a hazudozót az önbizalmától, 
és megsemmisíti azon képességét, hogy észrevegye a 
különbséget igazság és tévedés között. Ha elég gyakran 
elhangzik egy hazugság, akkor még az is hinni kezd 
benne, aki tudatosan terjeszti. Ez történt Korihórral is, 
az antikrisztussal a Mormon könyvében (lásd Alma 
30:52–53)” (“Thou Shalt Not Bear False Witness,” 
Ensign, Oct. 1994, 56).

•	 Joseph	Smith	próféta	beszélt	a	Korihórhoz	hasonló	
egyének tragédiájáról: „Semmi nem tesz nagyobb kárt 
az emberek gyermekeiben annál, amikor hamis lélek 
hatása alatt vannak, miközben azt hiszik, hogy velük 
van Isten Lelke” (History of the Church, 4:573).
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Alma 30:53. Az ördög megtévesztése 
és a testi gondolkodásmód
•	 A	testi	gondokozásmód	azt	jelenti,	hogy	testi	élve-
zetekre vagy anyagi dolgokra összpontosítunk, nem a 
Lélek dolgaira. A testi gondokozású emberek számára 
nehéz megtapasztalni a Lélek dolgait. Neal A. Maxwell 
elder megjegyezte, hogy „a testi gondokozásmód vágya-
inak kielégítése oly mértékben lenyugtatja őket, hogy 
»már nem éreznek«” (lásd Liahóna, 1999. júl. 27).

Alma 31:3, 8–29. A zorámiták hamis teológiája
•	 Bár	a	zorámiták	megölték	Korihórt,	hasonló	hitrend-
szert tettek magukévá. Figyeld meg a zorámiták hitelveit 
leíró kifejezéseket az Alma 31-ből:

„Nagy tévedésekbe estek” (9. vers).

Elutasították azokat a hagyományokat, amelyeket sze-
rintük „atyáik gyerekessége hagyott rájuk” (16. vers).

Nem akarták, hogy félrevezessék őket testvéreik „balga 
hagyományai szerint, melyek lekötözik őket egy hithez 
Krisztusban” (17. vers).

Nem voltak rá hajlandók, „hogy olyan eljövendő 
dolgokban higgyenek, melyekről semmit nem tudnak” 
(22. vers).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	ezt	mondta	Korihórnak	a	
zorámiták hamis tanításaira gyakorolt hatásáról:

„A [Korihór]-féle tanítások nyilvánvalóan hatással voltak 
a kevésbé hűekre, akik a szomszédos zorámitákhoz 
hasonlóan már azelőtt is elferdítették »az Úrnak útjait«.

Zorám és követői elsősorban azért alkotják az egyik 
legfigyelemreméltóbb hitehagyó csoportot a Mormon 
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könyvében, mert rendkívül igazlelkűeknek tartották ma-
gukat. […] Hetente egyszer felálltak a Rameumptomnak 
nevezett imatoronyra, és mindig »ugyanazt az imát« hasz-
nálva megköszönték Istennek, hogy mindenki másnál 
jobbak, »kiválasztott« és szent nép, akiket arra »választott 
ki« Isten, hogy megszabaduljanak, míg körülöttük min-
denkit arra »választott ki«, hogy a pokolra vettessenek. 
Mindezek önigazoló magabiztosságában nem volt helye 
olyan »balga hagyományoknak« (itt felbukkan Korihór 
hagyatékának bizonyítéka), mint egy Szabadítóba vetett 
hit, mert velük »tudatták«, hogy nem lesz Krisztus. […]

Alma nem sok időt vesztegetett, és ezt a szentségtelen 
imát, valamint a hasonlóképpen szentségtelen teológiát 
saját imájával ellensúlyozva isteni segítséget kért az 
önérdeket szolgáló gonoszság e megjelenése ellen, 
amelybe szó szerint belebetegedett a szíve” (Christ 
and the New Covenant, 121–22).

Alma 31:5
Alma szerint miért olyan hatásos az ige 
prédikálása? Hogyan segít ez megma-

gyarázni azt, hogy miért fontos a minden-
napos szentírás-tanulmányozás?

Alma 31:5. Az ige hatása
•	 Isten	szava	erejét	vagy	értékét	részben	annak	ténye	
magyarázza, hogy a Lélek tanúbizonysága követi. Az 
Úr azt mondta, hogy ha szavait az Ő Lelke közvetíti, 
akkor azok az Ő hangja (lásd T&Sz 18:34–36). Alma úgy 
gondolta, ahhoz folyamodik, hogy az igét prédikálja a 
hitehagyó zorámitáknak, bár azok egyszer már hallották, 
majd elutasították azt (lásd Alma 31:8–9).

Boyd K. Packer elnök kifejtette annak egyik okát, amiért 
meg kell ismernünk a királyság tanait:

„Az igaz tan, amennyiben megértik, megváltoztatja a 
hozzáállást és a viselkedést.

Az evangélium tanainak tanulmányozása gyorsabban ja-
vítja a viselkedést, mint ahogy a viselkedés tanulmányo-
zása javítja azt. […] Ezért hangsúlyozzuk oly nagyon az 
evangélium tanainak tanulmányozását” (in Conference 
Report, Oct. 1986, 20; vagy Ensign, Nov. 1986, 17).
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•	 Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) beszélt róla, 
miként segít nekünk a szentírások ereje közelebb ke-
rülni Istenhez: „Úgy vettem 
észre, hogy ha alkalmivá 
válik az istenséggel való 
kapcsolatom, és úgy tűnik, 
hogy nem hallgat engem 
isteni fül, nem szól hozzám 
isteni hang, akkor távol va-
gyok, nagyon távol. Ha el-
merülök a szentírásokban, 
egyre kisebb lesz a távol-
ság és visszatér a lelkiség. 
Azon veszem észre magam, 
hogy intenzívebben és job-
ban szeretem azokat, aki-
ket teljes szívemmel, 
elmémmel és erőmmel szeretnem kell. Könnyebbnek 
találom tanácsaik betartását” (“What I Hope You Will 
Teach My Grandchildren and All Others of the Youth of 
Zion” [address to Church Educational System religious 
educators, July 11, 1966], 4).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	elmagyarázta,	hogy	milyen	
erősen megáldhatnak minket a szentírások és vála-
szolhatják meg az élet nehéz kérdéseit: „Gyakran nagy 
erőfeszítéseket teszünk, amikor megpróbáljuk mege-
melni cövekünk tevékenységi szintjét. Szorgalmasan 
munkálkodunk, hogy felemeljük az úrvacsorai gyűlése-
inket látogatók százalékát. Fáradozunk rajta, hogy fiatal 
férfiaink nagyobb százalékban menjenek misszióba. 
Próbáljuk feljebb vinni azok számát, akik a templomban 
kötnek házasságot. Mindezek dicséretre méltó erőfeszí-
tések és fontosak a királyság növekedéséhez. Azonban 
ha az egyes egyháztagok és a családok rendszeresen és 
állhatatosan megmerítkeznek a szentírásokban, akkor az 
összes többi tevékenységi terület automatikusan lépést 
tart ezzel. Növekednek a bizonyságok. Megerősödik az 
elkötelezettség. Védve lesznek a családok. Áramlik a 
személyes kinyilatkoztatás” (“The Power of the Word,” 
Ensign, May 1986, 81).

Alma 31:9–11. A hitehagyást 
kiváltó dolgok elkerülése
•	 Antiónumban	Alma	és	társai	misszionáriusi	csapata	
egy zorámitákként ismert, nefitáktól leszakadt csoportra 

bukkant. Mormon nemcsak azt jegyezte fel, hogy a 
zorámitáknak már prédikálták Isten szavát, hanem azt is 
meghatározta, hogy mi volt az oka a hitehagyásuknak: 
nem akarták betartani a parancsolatokat, már nem 
folyamodtak imában naponta az Úrhoz, elferdítették 
az Úr útjait, és az Úrnak ajánlott imáik hiábavalóak és 
semmitmondók voltak. Semmibe vették az alapokat, 
például a jelentőségteljes ima és szentírás-tanulmányo-
zás mindennapos szokását.

Donald L. Staheli elder a Hetvenektől kihangsúlyozta, 
milyen fontos az evangélium alapjait illető mindenna-
pos állhatatosság:

„A mindennapos buzgó imák, melyek bűnbocsánatért, 
különleges segítségért és iránymutatásért esedeznek, 
nélkülözhetetlenek életünkben és bizonyságunk 
táplálásához. Amikor sietőssé, mechanikussá, nem-
törődömmé vagy feledékennyé válunk imáinkban, 
hajlamosak vagyunk elveszíteni a Szentlélek közelségét, 
amelyre pedig oly nagy szükségünk van ahhoz, hogy 
megkapjuk a mindennapi életünk kihívásainak sikeres 
kézbentartásához szükséges folyamatos irányítást. A 
reggeli és esti családi ima külön áldásokkal és erővel 
járul hozzá személyes imáinkhoz és bizonyságunkhoz.

A személyes és őszinte szentírás-tanulmányozás hitet, 
reményt eredményez, és megoldásokat nyújt minden-
napi életünk kihívásaira. A gyakori olvasás, elmélkedés 
és a szentírásbeli leckék alkalmazásának összekapcso-
lása az imával pótolhatatlan részévé válik az erős és 
élénk bizonyság megszerzésének és fenntartásának” 
(Liahóna, 2004. nov. 39.). 

Alma 31:6–38. Hitehagyó zorámiták
•	 Az	Alma	30:59	jelzi,	hogy	a	zormániták	egy	Zorám	
nevű ember vezetése alatt szakadtak el a nefitáktól. A 
következőkben összefoglaljuk, mit tudunk hitehagyó 
hiedelmeikről és szokásaikról:

Nem tartották be Mózes törvényét (lásd Alma 31:9).

Felhagytak a mindennapi imával (lásd 10. vers).

Elferdítették az Úr útjait (lásd 11. vers).

Zsinagógákat építettek, hogy hetente egy napon ott 
hódoljanak (lásd 12. vers).

Ma is vannak olyanok, akik hasonló hamis szokásokba 
buknak bele. Körültekintő védekezés hiányában mi 
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is beleeshetünk annak csapdájába, hogy megszokott 
imákat mondunk, csak a heti három órás idősávban 
hódolunk Istennek és a hét folyamán nem gondolunk 
Istenre, csak egy bizonyos helyen imádkozunk, vagy 
anyagiasakká és kevélyekké válunk.

Alma 31:26–35
Olvasd el Almának a zorámitákért mondott 

imáját! Mit tanulunk ebből, hogyan kell éreznie 
Krisztus tanítványának az embertársai iránt?

Alma 31:26–35. Alma imája a zorámitákért
•	 Alma	felismerte,	hogy	a	hitehagyó	zorámiták	lelke	
becses Isten szemében. Alma tehát erőért és bölcsessé-
gért imádkozott, hogy visszavezethesse őket az Úrhoz. 
Alma imája olyan hozzáállást példáz, amelyet minden 
egyháztagnak és misszionáriusnak ki kell fejlesztenie. 
Minden ember határtalanul értékes, és Isten hatalma 
által visszahozható Őhozzá.

A Hetvenek tagjaként Carlos E. Asay elder (1926–1999) 
azt tanította, hogy minden ember értékes Isten szemé-
ben, legyen hát a mi szemünkben is az:

„Becses azon fivéreink és nőtestvéreink lelke, akik esen-
dőbbeknek és kevésbé tiszteletre méltónak tűnnek. Az 
egyháznak szüksége van rájuk. Mindent meg kell ten-
nünk azért, hogy megismerjük őket és segítsünk nekik 
Jézus Krisztus evangéliuma minden áldásának és örö-
mének elnyerésében. Imádkozzunk úgy, ahogyan Alma: 
»Adj… nekünk, Ó Uram, hatalmat és bölcsességet, hogy 
ismét elhozhassuk tehozzád ezeket a testvéreinket.« 
(Lásd Alma 31:35.)

Nem szabad elfelejtenünk, hogy szabadulásunk össze-
fonódik mások szabadulásával. Többet kell törődnünk 
azokkal, akiken látszik, hogy kevéssé törődnek a hitük-
kel” (“Nurturing the Less Active,” Ensign, Oct. 1986, 15).

Alma 31:31–33. Vigasz a megpróbáltatásokban
•	 Lorenzo	Snow	elnök	(1814–1901)	beszélt	róla,	milyen	
áldások érkeznek a megpróbáltatások által:

„Úgy gondolom, van a hallgatóságban olyan, akinek 
része volt aggodalmakban, gondban, szívfájdalomban 

és üldöztetésben, és időnként azt kellett gondolnia, 
hogy soha nem számított ilyen sok minden elviselésére. 

Azonban mindenért, amit 
elszenvedtetek, mindenért, 
amit akkor gonoszságnak 
gondoltatok, négyszeresen 
kaptok majd, és a szenve-
dés leginkább jobbá, erő-
sebbé tett benneteket, és 
érzitek, hogy áldottak vagy-
tok. Ha visszatekintetek 
mindarra, amit átéltetek, 

látni fogjátok, hogy sokkal előrébb tartotok a fejlődés-
ben, és a felmagasztosuláshoz és dicsőséghez vezető 
létra sok fokán felléptetek. […]

Egyénenként és közösségként is szenvedtünk, és 
majd újra szenvednünk kell; vajon miért? Mert az Úr a 
megszentelésünk végett követeli ezt meg tőlünk” (The 
Teachings of Lorenzo Snow, comp. Clyde J. Williams 
[1984], 117–18).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miért	találták	vonzónak	bizonyos	személyek	Kori-

hór tanításait? Ma milyen példákat látunk az ilyen 
tanításokra?

•	 Látszott,	hogy	Alma	Isten	és	a	zorámiták	iránt	érzett	
szeretete miatt akarja visszahozni a zorámitákat. Ho-
gyan fejleszthetünk ki ugyanilyen szeretetet?

•	 Miben	különbözött	Alma	imája	a	zorámiták	imájától?	
Miben hasonlíthatnak imáink a zorámiták imáihoz? 
(Lásd Alma 31:15–18.) Miben hasonlíthatnak Alma 
imáihoz? (Lásd Alma 31:30–35.)

Javasolt feladatok
•	 Sorold	fel	Korihór	néhány	hamis	tanítását!	Magyarázd	

el egy barátodnak, miért vallanak végül kudarcot az 
ilyen érvelések (lásd Alma 30:13–18).

•	 Amikor	Korihór	jelt	kért	Isten	létezéséről,	milyen	jele-
ket sorolt fel Alma annak bizonyítékaként, hogy Isten 
él? (Lásd Alma 30:44.) Ezek a bizonyítékok hogyan 
segítettek	megerősíteni	a	hitedet?	Írj	egy	bekezdést,	
amelyben röviden kifejted, hogyan bizonyítja a világ-
egyetem képe és rendje Isten létezését!

29. fejezet
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Alma 32–35

30. fejezet

Bevezetés
Alma és fivérei Isten szavát prédikálták a hitehagyás 
állapotában lévő zorámitáknak. Megpróbáltatásaik 
miatt a zorámiták egy csoportja készen állt az ige 
befogadására. Alma és Amulek egyéni és szervezett 
hódolatra vonatkozó tanításai érintik Jézus Krisztus 
evangéliumának néhány legjelentőségteljesebb vetüle-
tét: ezek az engesztelés ereje, a bűnbánat, a hit, Isten 
szava, valamint az ima fontossága. Alma és Amulek saját 
bizonyságán kívül három ősi próféta bizonyságából és 
üzenetéből is merített. Az itt található tanok és tantéte-
lek erős tanúbizonyságot alkotnak Jézus Krisztusról.

Szövegmagyarázat
Alma 32. Hinni Isten szavában
•	 Az	Alma 32	egyik	központi	témája	az	Isten	szavába	
vetett hit. Alma megfigyelte, hogy amikor a szív termé-
keny talajába ültetik Isten szavát, akkor duzzadni és 
növekedni kezd. Ha kísérletet teszünk az igével, vagyis 
engedelmesség által tápláljuk azt, akkor Isten szava 
olyan gyümölcsöt hoz, amely a legértékesebb, minden 
édeset felülmúlva édes, minden fehéret felülmúlva 
fehér, és minden tisztát felülmúlva tiszta. Isten szavának 
elhanyagolása nem hoz ilyen gyümölcsöt.

Hogyan tápláljuk az igébe vetett hitünket, hogy lakmá-
rozhassunk ezen a gyümölcsön? Joseph Fielding Smith 
elnök (1876–1972) azt tanítota: „Ha élő, maradandó 
hitet szeretnénk, akkor minden olyan kötelezettség 
elvégzésében tevékenyeknek kell lennünk, amely egy-
háztagságunkból következik” (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:311).

Joseph B. Wirthlin elder (1917–2008) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából hasonlóképpen tanított: „A hit ott létezik, 
ahol nem látott dolgokba vetett teljes bizalom társul 
olyan cselekedethez, amely összhangban van Mennyei 
Atyánk akaratával. E három dolog nélkül – először, 
teljes bizalom; másodszor, cselekedet; és harmadszor, 
teljes összhang – csak hamisítvánnyal rendelkezünk, 
gyenge és felhígult hittel” (lásd Liahóna, 2002. nov. 83.).

Alma 32–34. Az élet fája
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból kihangsúlyozta, milyen fontos egységes egészként 
tanulmányozni Alma 32–34-et:

„Ebben a remek beszédben [Alma 32-ben] Alma először 
általános megjegyzéseket tár az olvasó elé az Isten 
maghoz hasonlított szavába vetett hitről, majd a beszéd 
a Krisztusba, mint Isten szavába vetett hitre összpon-
tosít, mely gyümölcshozó fává növekszik, olyan fává, 
amelynek gyümölcse pontosan olyan, ahogyan Lehi 
már ábrázolta Krisztus szeretetét. […] Krisztus az életnek 
kenyere, az élő víz, az igaz szőlőtő. Krisztus a mag, a fa, 
és az örök élet gyümölcse.

Azonban az élet fájának mélyreható és központi szere-
pet játszó képisége elvész a beszédben, vagy legalábbis 
nagyon elhalványul akkor, ha az olvasó nem követi 
végig és olvassa el a Mormon könyve következő két 
fejezetét” (Christ and the New Covenant [1997], 169).

Alma 32:8–16. „Áldottak…, akik megalázkodnak”
•	 Alma	észrevette,	hogy	a	szegény	zorámiták	készen	
állnak rá, hogy tanítsa nekik az evangéliumot. Alázatos 
állapotukhoz hozzájárult az, hogy kivetették őket a 
gazdag zorámiták.

Richard C. Edgley püspök az Elnöklő Püspökségből 
azt tanította, hogy az alázatosság és az engedel-
messég olyan erény, amely evangéliumi áldásokhoz 
biztosít hozzáférést: „Sokan olyan környezetben 
élünk vagy dolgozunk, ahol az alázatosságot gyakran 
félreértik és gyengeségnek tekintik. Nem sok cég 
vagy intézmény foglalja bele az alázatosságot az 
alapeszméjébe vagy menedzsmentjük elvárt tulaj-
donságaiba. Mégis, miközben megtudjuk, hogyan 
munkálkodik Isten, nyilvánvalóvá válik az alázatos és 
engedelmes lélek ereje. Isten királyságában a nagyság 
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alázattal és engedelmességgel kezdődik. Ezek a társ-
erények az első, döntő fontosságú lépések ahhoz, 
hogy megnyíljanak a kapuk Isten áldásai és a papság 
ereje előtt. Nem számít, kik vagyunk vagy milyen di-
cső bizonyítványaink vannak. Erőnk és reményünk az 
alázatosság és az Úr iránti engedelmesség, amelyhez 
hálás szív társul (lásd Liahóna, 2003. nov. 98.).

•	 Az	alázatosság	elég	fontos	az	Úr	szemében	ahhoz,	
hogy időnként segítsen nekünk alázatosnak lenni. Az 
Alma 32:8–16 az alázatossá válás két módját említi meg. 
A 13. vers azokat jellemzi, akik alázatosságra kénysze-
rültek; a 14. és 16. vers pedig azokról szól, akik önként 
alázkodtak meg, „az ige miatt”.

•	 Carlos E.	Asay	elder	(1926–1999)	a	Hetvenektől	a	
következőképp jellemezte ezt a két csoportot: „Úgy 
tűnik, legtöbbünk jellemének része a »nefita körforgás«. 
Egy bizonyos ponton taníthatók vagyunk; alázatossá-
gunk lehetővé teszi számunkra a fejlődést és a lelkiség 
hullámtarajának meglovaglását. Aztán vannak olyan 
időszakok, amikor kezdünk önteltek lenni és felfuval-
kodunk a kevélységben. […] Mennyivel jobb lenne, ha 
mindannyian emlékezetben tartanánk Istenünket és 
vallásunkat, és megtörnénk ezt a körforgást azzal, hogy 
állhatatosan hódolunk és igazlelkűen élünk. Mennyivel 
jobb lenne, ha az Úr szava tenne minket alázatossá, 
és elég erősek lennénk lélekben ahhoz, hogy minden 
körülmény közepette, ahová elvetődünk, emlékez-
zünk a mi Istenünkre” (Family Pecan Trees: Planting 
a Legacy of Faith at Home [1992], 193–94). További 
információkért és a kevélység körforgása felvázolásának 
megtekintéséhez lásd „Az igazlelkűség és a gonoszság 
körforgása” című ábrát a függelékben (422. oldal).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	leírt	néhány	
olyan módot, amelyekkel megalázkodhatunk és elke-
rülhetjük azokat a próbatételeket, amelyek időnként 
velejárói az alázatosságra kényszerülésnek:

„Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy le-
győzzük testvéreink iránt érzett ellenséges érzéseinket, 
hogy tiszteljük őket, mint önmagunkat, és hogy olyan 
magasra vagy még magasabbra emeljük őket, mint ami-
lyen magasan mi állunk (lásd T&Sz 38:24; 81:5; 84:106).

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy 
elfogadjuk a tanácsot és a feddést (lásd Jákób 4:10; 

Hélamán 15:3; T&Sz 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 
136:31; Példabeszédek 9:8).

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy meg-
bocsátunk azoknak, akik megbántottak minket (lásd 
3 Nefi 13:11, 14; T&Sz 64:10).

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy 
önzetlen szolgálatot végzünk (lásd Móziás 2:16–17).

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy 
misszióba megyünk, és prédikáljuk az igét, amely aláza-
tossá tehet másokat (lásd Alma 4:19; 31:5; 48:20).

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy 
gyakrabban eljutunk a templomba.

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy be-
ismerjük és elhagyjuk bűneinket, és Istentől születünk 
(lásd T&Sz 58:43; Móziás 27:25–26; Alma 5:7–14, 49).

Választhatjuk, hogy alázatossá válunk azáltal, hogy 
szeretjük Istent, alávetjük akaratunkat az Övének, és 
első helyre tesszük Őt az életünkben (lásd 3 Nefi 11:11; 
13:33; Moróni 10:32)” (in Conference Report, Apr. 
1989, 6; vagy Ensign, May 1989, 6–7).

Alma 32:17–18. A hit nem jelekre épül
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
beszélt róla, milyen veszélyek társulnak ahhoz, ha hit 
végett keresünk jeleket:

„Egy jel megmutatása kárhozatot hozhat azokra, akik ily 
módon jutnak ismerethez. Elszalasztják ugyanis annak 
lehetőségét, hogy kifejlesszék a hitet, és ha visszacsúsz-
nak, akkor súlyosabb büntetésnek teszik ki magukat 
azoknál, akik lelki fejlődése a hit kialakításának rendes 
útján halad.

Más dolgok is »kárhoztatják« azokat, akik úgy keresnek 
jeleket, hogy először nem tesznek szert az Isten által 
előfeltételként követelt hitre.

Az egyik ilyen kárhoztatás a félrevezetettség. Isten 
figyelmeztette az ősi Izráelt, hogy ne kövessenek 
olyan prófétákat, akik jeleket és csodákat mutatnak, 
majd el akarják vezetni őket, hogy idegen isteneknek 
hódoljanak (5 Mózes 13:1–3). A Szabadító azt tanította 
apostolainak, hogy az utolsó napokban »hamis Krisz-
tusok támadnak, és hamis próféták, és nagy jeleket és 
csodákat mutatnak, olyannyira, hogy ha lehet, még 
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magukat a kiválasztottakat is megtévesztik, akik a szö-
vetség szerint a kiválasztottak«. ( JST Matt. 24:23; lásd 
még Máté 24:24; Márk 13:22.) […]

Napjainkban Isten nem használ csodákat vagy jeleket, 
hogy tanítsa és meggyőzze a hitetlent. Ne kérjünk tehát 
e célból jeleket, és legyünk igencsak gyanakvók azok 
úgynevezett lelki bizonyítékaival szemben, akik ezt 
teszik” (The Lord’s Way [1991], 85–86).

Alma 32:21.    Hit és remény
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke segít nekünk, hogy jobban megértsük a hit 
jelentését:

„A hitnek ahhoz, hogy hit legyen, valami ismeretlenre 
kell összpontosítania. A hitnek ahhoz, hogy hit legyen, a 
mögé kell jutnia, amire még van megerősítő bizonyíték. 
A hitnek ahhoz, hogy hit legyen, az ismeretlenbe kell 
érnie. A hitnek ahhoz, hogy hit legyen, el kell mennie 
a világosság szélére, majd még néhány lépést a sötét-
ségbe. Ha mindent tudni lehetne, ha mindent el lehetne 
magyarázni, ha mindent bizonyítani lehetne, akkor nem 
lenne szükség hitre. Sőt, még helye sem maradna. […]

Kétféle hit van. Az egyik általában működik minden 
ember életében. Ez az a fajta hit, amit a tapasztalat szül; 
amely bizonyosságot ad nekünk arról, hogy új nap 
virrad, hogy eljön a tavasz, hogy a dolgok növekednek. 
Olyan fajta hit ez, amely magabiztossá tesz minket 
annak terén, aminek menetrend szerint meg kell 
történnie. […]

Másféle hit is van, és ez igen ritka. Ez az a fajta hit, 
amely kiváltja a dolgok megtörténtét. Olyan hit ez, 
amely méltó, felkészült és rendíthetetlen, és olyan 
dolgokat idéz elő, amelyek egyébként nem lennének. 
Olyan hit ez, mely megmozdítja az embereket. Olyan 
hit ez, mely időnként dolgokat is megmozdít. […] Fo-
kozatosan növekszik. Csodálatos, transzcendens erő ez, 
olyan erő, amely valóságos, ám láthatatlan, akárcsak az 
elektromosság. Ha valamire irányul és mederben halad, 
nagy hatással bír. […]

Egy szkepticizmussal és kétellyel telt világban a »hiszem, 
ha látom« kifejezés »mutasd meg, és akkor elhiszem« 
hozzáállást eredményez. Először minden bizonyítékot 
látni akarunk. Nehéznek tűnik hit által fogadni el 
dolgokat.

Mikor tanuljuk meg, hogy lelki dolgok terén pont 
fordítva van: »látom, ha hiszem«. A lelki hit megelőzi a 
lelki tudást. Ha olyan dolgokban hiszünk, amelyek nem 
láthatóak, de igazak, akkor van hitünk” (“What Is Faith?” 
in Faith [1983], 42–43).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából leírta, hogyan viszonyul egymáshoz a 
remény, a hit és a tudás, és kifejtette, milyen mély és 
dinamikus kapcsolat van közöttük: „A hit és a remény 
állandó párbeszédet folytat egymással, nem mindig 
lehet pontosan megkülönböztetni vagy sorrendbe állí-
tani őket. Bár nem alkotnak tökéletes tudást, a remény 
életre keltett elvárásai »biztosan« igazak (Ether 12:4; 
lásd még Rómabeliek 8:24; Zsidók 11:1; Alma 32:21)” 
(in Conference Report, Oct. 1994, 45; vagy Ensign, 
Nov. 1994, 35).

Alma 32:21–37 
Hogyan különböztette meg 

Alma a hitet a tudástól?

Alma 32:23. Kisgyermekek kapnak sugalmazást
•	 A	kisgyermekek	hite	gyakran	isteni	éleslátáshoz	
vezet. Neal A. Maxwell elder kifejtette, hogyan okíthatja 
példájuk azokat, akik idősebbek:

„A gyermekeknek gyakran vannak a Mesterre összpon-
tosító gondolataik és szívbéli szándékaik. Bár az ilyen 
gyermekek évekkel még nem teltek meg, hittel igen! 
Bár hivatalos egyházi elhíváshoz még túl fiatalok, pél-
dák mutatóiként »elhívottak« a szolgálatra, és különösen 
jól végzik a dolguk, ha jó szülőkkel áldattak meg (lásd 
1 Nefi 1:1).

Amint azt a szentírások is megerősítik, »a kisgyerme-
keknek is adatnak sokszor… szavak« (Alma 32:23). A 
feltámadt Jézus is kinyilatkoztatott például bizonyos 
dolgokat a nefita gyermekeknek, akik aztán »még annál 
is nagyobb« dolgokat tanítottak a felnőtteknek és szüle-
iknek, mint amiket Jézus tanított (3 Nefi 26:14).

Kiváltságomban állt, hogy a most Arizónában élő Nan 
és Dan Barkerhez pecsételjem néhány örökbe fogadott 
gyermeküket. Egyszer Nate, aki épp csak három éves 
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volt, azt mondta: »Anya, van még egy kislány, akinek a 
családunkba kellene jönnie. Sötét haja van, sötét szeme, 
és messze lakik tőlünk.«

A bölcs édesanya ezt kérdezte: »Honnan tudod?«

»Jézus mondta nekem, az emeleten.«

Az édesanya megjegyezte, hogy »nincs is emeletünk«, 
de hamar megérezte az elhangzottak jelentőségét. 
Sok-sok vesződés és sok-sok ima után a Barker család 
1995 őszén ott volt a Salt Lake templom pecsételő szo-
bájában, ahol az időre és az örökkévalóságra hozzájuk 
pecsételtek egy sötét hajú, sötét szemű kazahsztáni 
kislányt. Az ihletett gyermekek ma is »nagy és csodála-
tos dolgokat« (3 Nefi 26:14) mondanak a szüleiknek” (in 
Conference Report, Apr. 1996, 95–96; vagy Ensign, May 
1996, 69–70).

Alma 32:27–37. Az igével való 
kísérlettétel megtérést hoz
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából azt tanította, hogy megtéréshez vezet az, ha 
hajlandóak vagyunk elvégezni Alma kísérletét:

„Tudjuk, hogy mind az egyháztagok, mind a nem egy-
háztagok esetében sokkal valószínűbb a Jézus Krisztus 
evangéliumához való teljes 
megtérés, ha készek kísér-
letet tenni az igével (lásd 
Alma	32:27).	Így	működik	
az elme és a szív is, és ez 
magában foglalja azt a vá-
gyat, hogy tudni szeretnénk 
az igazságot, és a hajlandó-
ságot is, hogy készek va-
gyunk e vágyunk szerint 
cselekedni. Az egyház iránt 
érdeklődők számára a kísérlet állhat egyszerűen csak 
abból, hogy hajlandóak olvasni a Mormon könyvét, 
imádkozni felőle, és őszintén azon lenni, hogy megtud-
ják, vajon Joseph Smith az Úr prófétája volt-e.

Az igaz megtérés a Lélek hatalma által érkezik. Amikor 
a Lélek megérinti a szívet, szívek változnak meg. 
Amikor az egyének, legyenek akár egyháztagok, akár 
érdeklődők, érzik, hogy munkálkodik velük a Lélek, 

vagy látják életükben az Úr szeretetének és irgalmának 
bizonyítékát, akkor az lelkileg felemeli és megerősíti 
őket, és növekszik az Őbelé vetett hitük. A Lélekhez 
kapcsolódó ilyen tapasztalatok természetes módon 
adódnak akkor, ha valaki hajlandó kísérletet tenni az 
igével.	Így	érezzük meg, hogy az evangélium igaz” (lásd 
Liahóna, 2001. jan. 89.).

•	 Időnként	nehéz	szavakba	önteni	azokat	a	duzzadó	
mozgásokat, az értelem megvilágosodását, valamint a 
Lélek élvezetes érzéseinek kezdetét, amelyekről szó van 
az Alma 32:28-ban. Az érzés igaz voltát azonban nem 
hazudtolja meg az, hogy nehéz kifejezésre juttatni.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke osztott meg egy olyan élményt, amely jól 
szemlélteti, milyen nehéz szavakba önteni a dolgokat. 
Bizonyságát tette egy ateistának arról, hogy van Isten. 
A férfi azt mondta, hogy ő ilyesmit nem tudhat. Packer 
elnök ahhoz hasonlította bizonyságát és tudását, hogy 
tudjuk, milyen ízű a só (lásd az Alma 30:15–16 szöveg-
magyarázatát a 217–218. oldalon; lásd még “The Candle 
of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 51–52).

Alma 32:28–30. „Ha helyet adtok, hogy a magot 
el lehessen ültetni” és növekedni kezdhessen
•	 Az	Isten	szavába	vetett	nagyobb	hit	a	lágy	szív	ter-
mékeny talajába ültetett hit magjának egyik gyümölcse. 
James E. Faust elnök (1920–2007) az Első Elnökségből 
leírta, hogy a növekedésnek és az érésnek miért 
elengedhetetlen előfeltétele a hit és a tudás: „El kell 
készítenünk a hitünk saját ágyását. Ahhoz, hogy ezt 
megtegyük, fel kell szántanunk a talajt a naponkénti alá-
zatos imával, miközben erőt és bocsánatot kérünk. Be 
kell boronálnunk a talajt azzal, hogy felülkerekedünk 
a kevélységünk érzésén. Elő kell készíteni az ágyást 
azáltal, hogy legjobb képességeink szerint betartjuk a 
parancsolatokat. Tisztességesnek kell lennünk az Úrral 
tizedünk és más felajánlásaink fizetésében. Érdemesnek 
és képesnek kell lennünk a papság hatalmas erőinek 
előhívására, saját magunk, családunk, és mások megál-
dására, akikért felelősek vagyunk. Nincs templomaink 
szent szentélyeinél és otthonainknál jobb hely hitünk 
lelki magjainak táplálására” (lásd Liahóna, 2000. 
jan. 56–57.).
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•	 A	hit	elültetett	magja	nem	hirtelen	nő	meg.	Boyd K.	
Packer elnök elmagyarázta, milyen fontos a türelem, 
miközben a mag növekedésére várunk:

„Saját tapasztalatom szerint a bizonyság nem hirte-
len tör ránk. Inkább kinő, Alma szavai szerint a hit 
magjából. […]

Ne keseredjetek el, ha olvasván és újraolvasván még 
mindig nem kaptatok erős tanúbizonyságot. Előfordul-
hat, hogy némileg hasonlítotok azokra a Mormon köny-
vében említett tanítványokra, akiket nagy dicsőségben 
eltöltött Isten hatalma, »és ezt nem tudták« (3 Nefi 9:20).

Tegyetek meg minden tőletek telhetőt! Gondoljatok 
erre a versre: »Figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat 
bölcsen és rendben tegyétek; mert nem szükséges, 
hogy egy ember gyorsabban fusson, mint ahogy azt 
ereje engedi. Továbbá szükséges, hogy szorgalmas 
legyen, hogy ezáltal elnyerhesse a díjat; minden dolgot 
rendben kell tehát megtenni« (Móziás 4:27)” (lásd 
Liahóna, 2005. máj. 8.).

Alma 32:28–35. „Kezd élvezetes lenni számomra”
•	 Alma	az	ízlelés	fogalmát	használta,	hogy	leírja	a	bi-
zonyság növekedését. Joseph Smith próféta (1805–1844) 
is az ízlelés hasonlatát használva tanított az igaz tan 
felismeréséről: „Ez jó tan. Jó íze van. Meg tudom ízlelni 
az örök élet tantételeit, és ezt ti is megtehetitek. […] 
Tudom, hogy amikor úgy adom át nektek az örök 
élet ezen igéit, ahogy azt nekem átadták, érzitek azok 
ízét, és tudom, hogy hisztek bennük. Azt mondjátok, 
hogy a méz édes, és én is ezt mondom. Érzem az 
örök élet lelkének ízét is. Tudom, hogy jó; és amikor 
ezen dolgokról beszélek nektek, amelyek a Szentlélek 

sugalmazása által adattak nekem, akkor bizonyos, hogy 
édesnek érzitek őket, és egyre inkább örvendeztek” 
(History of the Church, 6:312; kiemelés hozzáadva).

•	 Janette	Hales	Beckham	nőtestvér,	a	Fiatal	Nők	
korábbi általános elnöke, beszélt róla, milyen érzések 
kísérik a szentírásolvasást: „A Lélek tanításainak felis-
merésével kapcsolatos tanulási folyamat fontos szerepet 
játszik a hit megvalósulásának elősegítésében. Lányom, 
Karen, megosztotta egyik ilyen élményét. Ezt mondta: 
»Még kislány voltam, amikor először kezdtem el olvasni 
a Mormon könyvét. Napokig tartó olvasás után egyik 
este az 1 Nefi 3:7-hez értem. […] Nem tudtam, hogy 
ez egy híres vers, de amikor elolvastam, nagy hatással 
volt rám. Az hatott rám, hogy Mennyei Atyánk segíteni 
fog parancsolatai betartásában, de ez a mély benyomás 
valójában inkább érzés volt. Láttam, hogy szüleim piros 
ceruzával jelölnek meg verseket a szentírásaikban. Fel-
keltem tehát, és addig kutakodtam a házban, mígnem 
találtam egy piros ceruzát, majd átérezve ennek ünne-
pélyességét és fontosságát, megjelöltem ezt a verset a 
saját Mormon könyvemben.« Karen így folytatta: »Az 
évek során a szentírásokat olvasva újra és újra megis-
métlődött ez az élmény – olvasok egy verset, és érzem, 
mily nagy hatással van rám. Idővel felismertem, hogy ez 
az érzés a Szentlélek«” (lásd Liahóna, 1998. jan. 77.).

Alma 32:35. „Ó, akkor nem valóságos-e ez?”
•	 Amikor	Alma	a	szegény	zorámitákhoz	beszélt,	meg-
kérte őket, hogy fedezzék fel ők maguk üzenetének 
igaz voltát. Senki nem tanulhat meg más helyett evan-
géliumi tantételt. Neal A. Maxwell elder kifejtette, hogy 
mindannyian tudhatjuk az isteni igazságok biztos voltát:

„Alma leírja a hit növekedését és azt, ahogyan a hit 
valós tudássá válik, amit a hívő emberben végbemenő 
értelmi és érzelmi tapasztalatok kísérnek. Azt követően, 
hogy a hívő ember megértése átfogóbb lett és elméje 
kitágult, Alma azt kérdezi: »Ó, akkor nem valóságos-e 
ez?« Valóságos, feleli, mert »felfogható, ezért tudnotok 
kell, hogy jó« (Alma 32:35).

Minden egyes isteni tan valóságosan felfogható szá-
munkra, a bizonyítékok és megerősítés e rendszerében, 
mely igazolja e kijelentésünket: »Tudom!«” (Things As 
They Really Are [1978], 10).
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Alma 32:33–43
Alma tanításai a szentírás e verseiben hogyan 
segítenek neked jobban megérteni Lehinek az 

élet fájáról szóló látomását az 1 Nefi 8-ban?

Alma 32:33–43. Az ige táplálása
•	 Bruce C.	Hafen	elder	a	Hetvenektől	Alma	kertész-
kedő metaforáját használva megnevezett két olyan táp-
lálási formát, amely elhozza életünkbe az evangélium 
áldásait: „Kétféle módon növekszünk – eltávolítjuk a 
negatív tulajdonságú gyomokat és pozitív tulajdonságú 
virágokat ültetünk. A Szabadító kegyelme mindkettőre 
áldást hoz – ha megtesszük a részünket. Először is, az-
tán pedig folyamatosan ki kell tépnünk a bűn és a rossz 
döntések gyomjait. Nem elég csak lenyírni a gyomokat. 
Rántsátok ki őket gyökerestül, teljes bűnbánatot tartva, 
hogy eleget tegyetek az irgalom követelményeinek. 
A megbocsátás elnyerése azonban csak egyik része a 
növekedésünknek. Nem csupán tartozást törlesztünk. 
Célunk	az,	hogy	celesztiális	lényekké	váljunk.	Így	aztán,	
miután megtisztítottuk szívünk talaját, folyamatosan 
ültetnünk, gyomlálnunk kell és táplálnunk kell az isteni 
tulajdonságok magjait. Aztán, amikor verítékünk és 
önfegyelmünk érdemessé tett ajándékainak elnyerésére, 
megjelennek a kegyelem virágai [lásd “Napfény van ma 
az én szívemben.” Himnuszok, 145. sz.], mint a remény 
és a szelídség. Még az élet fája is gyökeret verhet ebben 
a szív-kertben, hogy olyan édes gyümölcsöt hozzon, 
amely »Fiának öröme által« [Alma 33:23] minden terhün-
ket könnyebbé teszi. Amikor pedig kivirágzik itt a jószí-
vűség, Krisztus saját szeretetének hatalmával szeretünk 
majd másokat [lásd Moróni 7:48]” (lásd Liahóna, 2004. 
máj. 97–98.).

Alma 32:37–38, 42–43. Krisztus 
tanítványának lenni
•	 Dieter F.	Uchtdorf	elnök	az	Első	Elnökségből	
tanította az egyház tagjait, hogyan váljanak Krisztus 
tanítványaivá:

„Ez Jézus Krisztus követőinek a békés útja.

Mindazonáltal ez nem egy gyorsjavítás vagy egy egy-
éjszakás kúra.

Nemrégiben levelet kaptam egy ismerősömtől. Bizal-
masan közölte, hogy nehézségei vannak abban, hogy 
bizonyságát erősnek és vibrálónak megtartsa. A taná-
csomat kérte.

Visszaírtam neki, és szeretettel javasoltam néhány 
konkrét dolgot, amelyet megtehet, hogy életét így 
igazítva közelebb vigye azt a visszaállított evangélium 
tanításaihoz. Nagy meglepetésemre alig telt el egy hét, 
és választ kaptam tőle. Levelében lényegében ez állt: 
»Megpróbáltam, amit javasoltál. Nem vált be. Mit tudsz 
még ajánlani?«

Testvérek, ki kell tartanunk! Nem lehet egy rövid 
vágtával elnyerni az örök életet – ez egy állóképességi 
verseny. Újra és újra alkalmaznunk kell az isteni evan-
gélium alapelveit. Napról napra életünk megszokott 
részévé kell tennünk őket.

Gyakorta közelítjük meg az evangéliumot ahhoz a 
gazdához hasonlóan, aki reggel elveti a magot, és 
elvárja, hogy délutánra kifejlett csöves kukorica várja. 
Amikor Alma egy maghoz hasonlította Isten szavát, 
elmagyarázta, hogy az fokozatosan fog gyümölcsöt 
termő fává növekedni, hitünk, szorgalmunk, türelmünk 
és hosszútűrésünk eredményeként [lásd Alma 32:43]. 
Igaz, néhány áldás azonnal megadatik: amint elültetjük 
szívünkbe a magot, az elkezd duzzadni, kihajt és nö-
vekedésnek indul, és ezáltal tudhatjuk, hogy jó a mag. 
Attól a pillanattól fogva, hogy rálépünk a tanítványság 
ösvényére, Isten látható és láthatatlan áldásai kezdenek 
kísérni minket.

Ezen áldások teljességét azonban nem nyerhetjük el, 
ha »elhanyagolj[uk] a fát, és nem gondol[unk] annak 
táplálására« [38. v.].

Nem elég pusztán tudni azt, hogy a mag jó. 
»Táplál[nunk kell] nagy gonddal, hogy gyökeret verjen« 
[37. v.]. Csak így tudunk majd venni a gyümölcsből, 
amely »édes, felülmúlva mindazt, ami édes, és… tiszta, 
felülmúlva mindazt, ami tiszta«, és ekkor »lakmároz[unk] 
majd ebből a gyümölcsből, amíg el nem tel[ünk], hogy 
se nem éhez[ünk], se nem szomjaz[unk]« [42. v.].

A tanítványság egy utazás. Szükségünk van az út fino-
mító tanulságaira jellemünk formálásához és szívünk 
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megtisztításához. Amikor türelmesen járunk a tanítványi 
mivolt ösvényén, önmagunk előtt tanúsítjuk hitünk 
mértékét és azon hajlandóságunkat, hogy Isten akaratát 
saját akaratunk elé helyezzük.

Nem elég csupán beszélni Jézus Krisztusról vagy 
megvallani, hogy a tanítványai vagyunk. Nem elég 
pusztán körbevenni magunkat vallásunk jelképeivel. A 
tanítványság nem közönségsport. Nem várhatjuk, hogy 
megtapasztaljuk a hit áldásait, ha tétlenül álldogálunk 
az oldalvonalon, mint ahogy az egészséges életmód 
előnyeit sem tudjuk megtapasztalni, ha a kanapén ülve 
sportközvetítést nézünk a televízióban és tanácsokat 
adunk a sportolóknak. Néhányak számára mégis a 
»szemlélődő tanítványság« a hódolat előnyben részesí-
tett, vagy akár elsődleges módja.

Nem másodkézből kapott vallás a miénk. Nem lehet 
részünk az evangélium áldásaiban csupán azáltal, hogy 
megfigyeljük a jót, melyet mások tesznek. Beljebb kell 
lépnünk az oldalvonalról, és gyakorolnunk kell azt, 
amiről prédikálunk. […] Eljött az idő, hogy befogadjuk 
Jézus Krisztus evangéliumát, hogy az Úr tanítványaivá 
váljunk, és az Ő útjain járjunk” (lásd A tanítványok útja. 
Liahóna, 2009. május, 76–77.).

Alma 33:2–19. A zorámiták hamis tanai
•	 Alma	újra	és	újra	felhasználta	a	szentírásokat,	amikor	
a zorámiták által tanított hamis tanokról beszélt. Először 
azzal a hamis elképzeléssel foglalkozott, hogy csakis a 
Rameumptomon imádkozhat az ember. A szentírásokat 
használva elmagyarázta, hogy bárhol imádkozhatnak és 
hódolhatnak Istennek; a vadonban, a szántóföldjeiken, 
a házaikban, akár a szobájukban is (lásd Alma 33:2–11). 
Alma aztán beszélt annak tényéről, hogy minden pró-
féta bizonyságot tett Krisztus eljöveteléről (lásd Alma 
33:14–22; lásd még Jákób 7:11).

Alma 33:3–11; 34:17–27, 39. „Folyamatosan 
imában fordulva hozzá”
•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	kifejtette,	
mit jelent a folyamatos imádságos lelkület:

„Amikor Isten azt parancsolta nekünk, hogy imádkoz-
zunk, a következő kifejezésekkel tette ezt: »szüntelenül 
imádkozzanak«, »mindig imádkozzatok«, és »buzgó 
imában«.

Ezek a parancsolatok nem követelik meg sok szó 
használatát. Sőt, a Szabadító azt mondta nekünk, hogy 
ne szaporítsuk a szavakat, amikor imádkozunk. Az Isten 
által megkövetelt buzgó ima nem kíván díszes beszédet 
vagy sok órányi egyedüllétet. […]

Csak úgy fordulhatunk imában Istenhez, ha betölti 
szívünket az iránta érzett szeretet és a jóságába vetett 
bizalom” (lásd Liahóna, 2002. jan. 17.).

Alma 33:19–23. Krisztus mintaképe 
emeltetett a vadonban
•	 Mivel	az	ősi	izráeliták	zúgolódtak	a	vadonban,	az	
Úr mérgeskígyókat küldött, hogy alázatossá tegye a 
lelkileg megmérgezett embereket. Sokan meghaltak, a 
bűnbánatot tartók pedig prófétájukhoz fordultak és arra 
kérték, hogy kérje meg az Urat a kígyók eltávolítására. 
Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen rézkígyót 
és tegye fel egy botra. Az Úr megígérte, hogy mindenki 
meggyógyul, aki ránéz a felemelt kígyóra (lásd 4 Mózes 
21:4–9).

A rézkígyó mintakép volt. Dallin H. Oaks elder kifej-
tette, hogy a mintakép „valami más hasonlatossága vagy 
emlékeztetője” (in Conference Report, Oct. 1992, 51; 
vagy Ensign, Nov. 1992, 37).

Jézus Krisztus azt tanította, 
hogy a vadonban felemelt 
mintakép Őróla tett bizony-
ságot: „A miképen fele-
melte Mózes a kígyót a 
pusztában, akképen kell az 
ember Fiának felemeltetnie. 
Hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne veszszen, hanem örök 
élete legyen” ( János 3:14–

15). Keményszívűségük és hitetlenségük miatt az izráeli-
ták közül sokan nem voltak hajlandók rá, hogy 
kihasználják a gyógyulás egyszerű módjának lehetősé-
gét (lásd 1 Nefi 17:41). Alma mindenkit hívott: „kezdje-
tek hinni Isten Fiában. Ő el fog jönni megváltani a 
népét; és… kiengesztel… a bűneikért” (Alma 33:22; 
lásd még Hélamán 8:14–15). Alma megígérte, hogy en-
nek a bizonyságnak a táplálása könnyíteni fog a terhei-
ken és örökké tartó élethez vezet (lásd Alma 33:23).
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Alma 34:9–12. Jézus Krisztus engesztelése 
végtelen és örök
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából így határozta meg az Úr végtelen 
és örök áldozatának hatókörét: „Amikor a próféták 
végtelen engesztelésről beszélnek, pontosan azt értik 
alatta. Hatásai minden emberre kiterjednek, magára a 
földre és azon minden életformára, és kiterjednek az 
örökkévalóság végtelen távlataira” (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 64; lásd még Mózes 7:30).

•	 Russell M.	Nelson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból számba vett néhány olyan vonatkozást, amelyben 
végtelen Jézus Krisztus engesztelése:

„Engesztelése végtelen – vég nélkül való [lásd 2 Nefi 
9:7; 25:16; Alma 34:10, 12, 14]. Abban az értelemben is 
végtelen, hogy az egész emberiséget megmenti a soha 
véget nem érő haláltól. Végtelen volt továbbá határtalan 
szenvedése terén. Végtelen volt az időben, véget vetve 
az állatáldozatok korábbi gyakorlatának. Végtelen volt 
hatókör tekintetében – egyszer kellett csak elvégezni, 
és mindenkire vonatkozott [lásd Zsidók 10:10]. Az 
engesztelés irgalma pedig nem csupán végtelen számú 
emberhez jut el, hanem Őáltala teremtett végtelen 
számú világokba [lásd T&Sz 76:24; Mózes 1:33]. Végte-
lensége minden emberi mértéket és halandó értelmet 
meghaladt.

Jézus volt az egyetlen, aki képes volt ilyen végtelen 
engesztelés felajánlására, mivel halandó anyától és 
halhatatlan Atyától született. E különleges születési jog 
folytán Jézus végtelen Lény volt” (in Conference Report, 
Oct. 1996, 46; vagy Ensign, Nov. 1996, 35).

Alma 34:14. „Minden betűje arra a nagy  
és utolsó áldozatra mutat”
•	 Amulek	kijelentése	szerint	Mózes	törvényének	egész	
értelme az, hogy az emberek figyelmét ráirányítsa Jézus 
Krisztus „nagy és utolsó” áldozatára a Gecsemánéban 
és a Golgotán. Az állatáldozatok, a lakomák és az 
ünnepek, és sok más mindennapos rituálé tele volt 
mindenféle minta- és árnyékképpel, amely Krisztusra 
irányította Izráel gyermekeinek a figyelmét. Az úrva-
csora ma hasonlóképpen emlékeztet minket Jézus 
Krisztus engesztelő küldetésére. Ugyanígy az ősi húsvét 
is évente emlékeztetett rá, hogy az Úr kihozta Izráelt 
Egyiptomból, a fizikai értelemben vett rabszolgaságból. 

Ma a húsvét arra emlékeztet minket évente, hogy az Úr 
engesztelése és feltámadása által megválthatók vagyunk 
a lelki fogságból.

Alma 34:14–17. „Bűnbánathoz vezető hit”
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Robert E.	Wells	
elder beszélt róla, milyen hit szükséges ahhoz, hogy 
elegendő változást hozzon az életünkben, hogy részesei 
lehessünk Jézus Krisztus engesztelésének:

„»Pontosan mennyi hitre van szükségem ahhoz, hogy 
működjön értem Krisztus engesztelése?« Más szóval, 
mennyi hitre van szükségem ahhoz, hogy szabadulást 
nyerjek? Alma könyvében… megtaláljuk a választ. 
Amulek próféta tanított erről az egyszerű, de nagyszerű 
tantételről: »Isten Fia… lehetővé teszi az emberek szá-
mára, hogy bűnbánathoz vezető hitük lehessen« (Alma 
34:14–15; kiemelés hozzáadva).

Figyeljetek fel erre a három szóra: bűnbánathoz vezető 
hit. Ez a kulcs. Ezt a kifejezést négy alkalommal hasz-
nálja ebben a három versben [lásd Alma 34:15–17]. […]

Rendkívül fontos tehát a Krisztusba vetett hit, valamint 
a bűnbánathoz vezető hit kombinációja. Az egyik 
legnagyszerűbb meglátást adja ez nekünk az egyszerű, 
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egyértelmű hit – a bűnbánathoz vezető hit – fontossá-
gáról. Nyilvánvalóan nem hegyeket mozgató hatalmas 
hitre van szükség; nem nyelveken beszélő vagy 
betegeket gyógyító hitre; csak annak felismeréséhez 
elegendő hitre, hogy bűnt követtünk el és megbánjuk 
azt, sajnáljuk, hogy elkövettük, és nem akarunk többé 
bűnt elkövetni, csakis azt akarjuk tenni, ami kedvére 
való Krisztusnak, az Úrnak. Akkor életbe lép számunkra 
a legnagyobb csoda, az engesztelés, amely által Krisztus 
megment minket megérdemelt büntetésünktől” (“The 
Liahona Triad,” in Bruce A. Van Orden and Brent L. Top, 
eds., Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry 
Symposium [1992], 6–7).

Alma 34:15–16. „Az irgalom eleget tehet az 
igazságosság követelményeinek”
•	 Az	igazságosságnak	két	vetülete	van:

 1. A törvény iránti engedelmesség örömöt hozó áldáso-
kat eredményez (lásd T&Sz 130:20–21).

 2. A törvény megszegése bánatot hozó büntetést ered-
ményez (lásd Alma 42:22).

•	 Az	igazságosság	kétféleképpen	elégíthető	ki:

 1. Soha ne szegd meg a törvényt!

 2. Ha mégis megszeged a törvényt, fizesd meg a 
büntetést!

Gond: A törvény által egyetlen test sincs igazolva (lásd 
2 Nefi 2:5); mindenki követett el bűnt (lásd Rómabeliek 
3:23). Büntetést kell tehát fizetni.

•	 A	bűnnek	két	következménye	van:

 1. Az időleges törvény által ki lettünk vágva – sérült az 
igazságosság (lásd Alma 42:14).

 2. A lelki törvény által elveszünk – „semmi tisztátalan 
dolog nem léphet be Isten királyságába” (1 Nefi 
15:34).

Jézus „áldozatként felajánlja magát a bűnért, hogy betel-
jesítse a törvényt” (2 Nefi 2:7).

•	 Krisztus	bevezette	az	irgalom	törvényét,	de	hogyan?

 1. Ő tökéletesen betartotta a törvényt és bűntelen volt. 
Igazolta őt a törvény.

 2. Gecsemáné kertjében és a kereszten szenvedett és 
megfizette a büntetés árát, mintha Őt terhelte volna 
minden valaha is elkövetett bűn.

 3. Ő a mi Szószólónk az Atyánál (lásd Alma 33:11; T&Sz 
45:3–5).

Alma 34:32–34.    „Ne halogassátok… 
bűnbánatotok napját”
•	 A	halogatás	és	a	döntésképtelenség	hatással	lehet	a	
Mennyei Atyánkhoz való visszatérésre irányuló erőfeszí-
téseinkre. Joseph Fielding Smith elnök azt tanította: „A 
halogatás, evangéliumi tantételekre vetítve, az örök élet 
– az Atya és a Fiú színe előtti élet – tolvaja” (The Way to 
Perfection [1970], 202).

Alma 34:32–34 
Milyen körüményekre figyelmeztetett 
Amulek, amelyek megnehezítik majd 

az ezen élet utáni bűnbánatot?

Alma 34:34–35. Ugyanaz a Lélek 
birtokol majd minket
•	 Amulek	világossá	tette,	hogy	mindennapos	dönté-
seinkkel végül is átadjuk magunkat vagy az Úr Lelke, 
vagy az ördög lelke általi irányításnak, ezek hatásainak. 
Harold B. Lee elnök (1899–1973) a következőképp ma-
gyarázta Alma 34:35-öt: „Akik a gonoszság állapotában 
halnak meg, mert nem tartottak bűnbánatot, azokról 
azt mondja a szentírás, hogy sajátjainak pecsételi 
őket az ördög (lásd Alma 34:35), ami azt jelenti, hogy 
mindaddig nem menekülnek a karmai közül, amíg az 
utolsó fillérig meg nem fizettek a tetteikért. Miután már 
elég ideig ki voltak szolgáltatva Sátán gyötrelmeinek az 
igazság kielégítéséhez, kihozatnak Sátán karmai közül, 
és Atyánk celesztiális, terresztriális vagy telesztiális 
világában megkapják azt a helyet, amelyet földi életük 
során kiérdemeltek” (The Teachings of Harold B. Lee, 
ed. Clyde J. Williams [1996], 59).

•	 Melvin	J.	Ballard	elder	(1873–1939)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy 
még a halandóságban tartsunk bűnbánatot:

„Ez az élet adatott az embereknek a bűnbánatra. Egyi-
künk se képzelje, hogy a test romlottságának legyőzése 
nélkül tér a sírba, és aztán minden bűnét és gonosz 
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hajlamát ott hagyja. Ezek velünk maradnak. A lélekkel 
maradnak, amikor elválik a testtől.

[…] [A halandóság] ideje az, amikor alkalmazkodóbb és 
fogékonyabb az ember” (The Three Degrees of Glory: A 
Discourse [Sept. 22, 1922], 11–12).

Alma 35. Az Alma 43–62-ben feljegyzett 
nefita-lámánita háborúk
•	 Időrendi	sorrendben	Alma 43	követi	Alma 35-öt.	
„Alma, mivel gyötrődött népe gonoszsága miatt, igen, 
a háborúk és a vérontások… miatt”, „külön-külön” 
összehívta a fiait, hogy „az igazlelkűséggel kapcsolatos” 
dolgokról beszéljen velük (Alma 35:15–16). Mormon 
külön fel is hívta rá a figyelmet, hogy beszúrja ide Alma 
fiaihoz – Hélamánhoz, Siblonhoz és Koriántonhoz – in-
tézett szavait, mielőtt visszatér „a nefiták és a lámániták 
közötti háborúk beszámolójához” (Alma 43:3; vesd 
össze a dátumokat Alma 35-nél és Alma 43-nál a fejeze-
tek összefoglalásában).

Az Alma 35 elmagyarázza, mi vezetett a 43–62. feje-
zetben tárgyalt lámánita-nefita háború kialakulásához. 
A konfliktus, majd a háború így foglalható össze az 
Alma 35 alapján:

 1. „A népszerűbb zorámiták… haragosak lettek az ige 
miatt, mivel az romba döntötte a [papi] mesterkedé-
seiket” (3. vers).

 2. A megtért zorámitákat „kiűzték az országból; és ezek 
sokan voltak” (6. vers); ők elmentek és Jerson népe 
(Ammon népe) között laktak. Itt táplálták és felruház-
ták őket, földeket adtak nekik örökségül, és minden 
igényüket kielégítették (lásd 9. vers). Ahol azelőtt 
laktak, ott szegényeknek, piszkosaknak és közönsé-
geseknek tartották őket (lásd Alma 32:2–3).

 3. Jerson népének kedvessége, ahogyan az új megtér-
teket fogadták, rendkívül felmérgesítette a zorámitá-
kat (lásd Alma 35:8). A zorámiták fővezére „számos 
fenyegetést lihegett ellenük” (9. vers). „Ammon népe 
nem félt” (9. vers), ami tovább bőszítette a zorámitá-
kat és vezetőjüket. 

 4. Azok a zorámiták, akik nem tértek meg, „elkezdtek 
elvegyülni a lámánitákkal, hogy őket is haragra ser-
kentsék” Ammon népe ellen, akik lámánita megtér-
tek voltak (10. vers; lásd még Alma 43:6–7).

Az Alma 35-ben feljegyzett események felfedik, hogyan 
kezdődtek az Alma 43–62-ben feljegyzett hosszú 
nefita-lámánita háborúk. Sátán haragra gerjesztette a 
zorámiták szívét (lásd 2 Nefi 28:20), ők pedig hatással 
voltak a lámánitákra és más nefita elszakadókra, hogy 
haragudjanak azokra, akik jók, és fegyvert fogjanak 
ellenük.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	lehet	valakinek	tele	a	szíve,	„folyamatosan	

imában fordulva” az Úrhoz? (Alma 34:27)

•	 Miért	Jézus	Krisztus	volt	az	egyetlen,	aki	képes	volt	a	
végtelen engesztelésre?

•	 Időnként	miért	halogatják	az	emberek	a	bűnbánatot?	
Milyen veszélyeket rejt ez a késlekedés?

Javasolt feladatok
•	 Az	Alma 32	alapján	vázold	fel	részletesen,	mit	tanított	

Alma a hit kifejlődéséről! Mutasd meg, hogyan táplál-
juk a hitet, míg az reményből tökéletes tudássá válik, 
és milyen szerepet játszik ebben a folyamatban Isten 
szava!

•	 Az	Alma	33–34	imával	kapcsolatos	utasításainak	fel-
használásával nevezz meg néhány olyan kokrét mó-
dot, amely hatékonyabbá tehetné az imáidat!
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Alma 36 –39

31. fejezet

Bevezetés
Az Alma 36–39-ben Alma utolsó tanácsokat ad három 
fiának: Hélamánnak, Siblonnak és Koriántonnak. A 
hű Hélamán és Siblon egészen más tanácsokat kapott, 
mint a tévelygő Koriánton. Bizonyos fokig mi határoz-
zuk meg, milyen tanácsokat kapunk az életünkben, 
méghozzá azzal, hogy mennyire vagyunk hűek a már 
korábban megkapott tanácsokhoz (lásd Alma 12:9–11).

Alma megtérésének története az egyik legérthetőbb 
példája annak, hogy miként tudhatjuk, mikor bocsáttat-
tak meg a bűneink. Alma Siblonnak adott tanácsaiból 
megtudjuk, milyen ereje és értéke van életünkben az 
állhatatosságnak. A Koriántonnak adott elevenbe vágó 
tanácsok pedig megtanítják nekünk, mennyire komoly 
és pusztító a nemi vétek.

Szövegmagyarázat
Alma 36. Kiazmus
•	 A	kiazmus, amit néha megfordított hasonlóságnak is 
neveznek, héber retorikai alakzat, ahol a szavak vagy a 
gondolatok egy bizonyos sorrendben következnek, az-
tán fordított sorrendben megismétlődnek. Ez az ismétlés 
fontos gondolatokat és szavakat hangsúlyoz. Az író fő 
gondolata pedig gyakran a kiazmus középpontjában 
helyezkedik el.

Alma is kiazmust használva mondta el megtérése törté-
netét fiának, Hélamánnak. A szemita retorikai alakzatok, 
például kiazmusok jelenléte a Mormon könyvében 
külső bizonyíték arra, hogy a könyv az, amit Joseph 
Smith próféta tanított róla: közel-keleti nyelven írt ősi 
szöveg fordítása.

A következő ábra segíteni fog neked az Alma 36-ban 
található kiazmus felismerésében. Az ábra praktikusan 
balról jobbra jelzi az elhelyezéseket, A betűvel kezdve 
és P betűvel fejezve be. A kiazmus első versében kife-
jezett gondolat tehát, Alma 36:1 (az A címkével pozí-
cionálva), a kiazmus utolsó versében ismétlődik meg, 
Alma 36:30-ban (szintén A pozíción). Az Alma 36:2-ben 
kifejezett gondolat (a D helyre téve) a 29. versben 
ismétlődik meg (szintén D helyen), és így tovább.

A. Hallgasd meg a szavaimat (1. vers)
 B.  Tartsd be Isten parancsolatait, és boldogulni fogsz ezen a földön  

(1. vers)
  C. Tegyél úgy, ahogyan én is tettem (2. vers)
   D. Emlékezz	atyáink	fogságára	(2.	vers)
    E. Rabságban voltak (2. vers)
     F. Ő bizony kiszabadította őket (2. vers)
      G. Bízz Istenben (3. vers)
       H.  Támogatva a próbatételeiben és a gondjaiban és a 

megpróbáltatásaiban (3. vers)
        I.  Nem akarom, hogy azt gondold, hogy én ezt 

magamtól tudom – hanem Isten által (4. vers)
         J. Istentől születtem (5. vers)
          K.  Isten egyházának elpusztítására törekedve 

jártam-keltem (6. vers)
           L.  Kezem-lábam sem tudtam használni 

(10. vers)
            M.  Azt gondoltam, bárcsak ne állíttatnék 

Isten színe elé (15. vers)
             N.  Egy	elkárhozott	lélek	fájdalmai	

(16. vers)
              O.  Felszaggatott sok bűnöm 

emléke (17. vers)
               P.  Emlékeztem	egy	Jézus	

Krisztusra, Isten Fiára  
(17. vers)

               P.  Így kiáltottam fel a 
szívemben:	Ó	Jézus,	Isten	
Fia (18. vers)

              O.  Nem szaggatott fel többé 
bűneim emléke (19. vers)

             N.  Olyan rendkívüli öröm, amilyen a 
fájdalmam volt (20. vers)

            M.  Lelkem oda (Isten színe elé) 
vágyakozott (22. vers)

           L.  Kezem-lábam ismét visszanyerte az 
erejét (23. vers)

          K.  Azon fáradoztam, hogy bűnbánatra 
vezethessek lelkeket (24. vers)

         J. Istentől születtek (26. vers)
        I. Tudásom Istentől való (26. vers)
       H.  Támogatott próbatételekben, bajokban és 

megpróbáltatásokban (27. vers)
      G. Benne bízom (27. vers)
     F.  Ő ki fog szabadítani és fel fog emelni engem  

(27–28. vers)
    E. Kiszabadította őket a rabságból és a fogságból (28. vers)
   D. Emlékezetben	tartottam	a	fogságukat	(29.	vers)
  C. Tudd, ahogyan én is tudom (30. vers)
 B. Tartsd be Isten parancsolatait, és boldogulni fogsz (30. vers)
A.	Ez	az	ő	szava	szerint	van	(30.	vers)
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Figyeld meg, hogy a kiazmus központi üzenete arra 
az időszakra összpontosít Alma életében, amikor nagy 
fájdalmat és bánatot tapasztalt meg, majd Jézus Krisztus-
hoz fordult enyhülésért (lásd Alma 36:17–18).

Alma 36:2–3. Emlékezni Isten irgalmasságára
•	 Az	Alma	36:2–3	olyan	témát	vet	fel	újra,	amely	
mindenhol hangsúlyt kap a Mormon könyvében. Nefi 
annak leszögezésével kezdte beszámolóját, hogy meg 
fogja mutatni nekünk, „hogy az Úr gyengéd irgalmas-
sága mindazokra kiterjed, akiket hitük miatt kiválasztott, 
hogy hatalmassá tegye őket; végül hatalmat adván ne-
kik a szabadulásra” (1 Nefi 1:20). Az Alma 36-ban Alma 
arra tanítja fiait, hogy emlékezzenek atyáik fogságára 
és arra, hogy Isten kiszabadította azokat, akik bíztak 
Őbenne (lásd Alma 36:2–3, 29).

Később Moróni arra buzdít minket: „emlékezzetek rá, 
milyen irgalmas volt az Úr az emberek gyermekeihez, 
Ádám teremtésétől fogva” (Moróni 10:3). Talán az 
ifjabb Alma fejtette ki ezt a legnyomatékosabban: „És 
most íme, azt kérdezem tőletek testvéreim, ti, akik 
ehhez az egyházhoz tartoztok, hogy eléggé emléke-
zetetekben tartjátok-e atyáitok fogságát? Igen, eléggé 
emlékezetetekben tartjátok-e az ő irgalmasságát és 
hosszútűrését irántuk? És ezen felül eléggé emlékezte-
tetekben tartjátok-e, hogy lelküket megszabadította a 
pokoltól?” (Alma 5:6)

Alma 36:6–10. Alma a földre rogyott – két 
vagy három napon át nem tért magához?
•	 „Néhányan a Mormon könyvét olvasva azt állítják, 
hogy ellentmondás van Alma megtérésének beszámolói 
közt, amint azt a Móziás 
27:23 és az Alma 36:10 fel-
jegyzi. Való igaz, hogy az 
egyik beszámolóban »két 
nap és két éjszaka« szere-
pel, a másikban pedig »há-
rom nap és három éj«, 
azonban ez a látszólagos 
ellentmondás nem áll fenn, 
mert nem pontosan ugyan-
arra utalnak. Móziás köny-
vének beszámolójában az idő elem arra utal, hogy 
mennyi ideig böjtöltek a papok; az, hogy pontosan 
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mennyi ideig volt Alma eszméletlen, nincs jelezve. Nézd 
meg a beszámoló lényegi elemeit: Miután az angyal 
szembesítette Almát bűnei szörnyűségével, Alma a 
földre rogyott, csaknem úgy, mintha meghalt volna. Ez-
után tehetetlen állapotban atyjához vitték. Alma édes-
apja ezután összehívta az egyház papjait, és »miután két 
nap és két éjszaka folyamán böjtöltek és imádkoztak, 
Alma végtagjai visszanyerték erejüket, és felállt« (Móziás 
27:22–23; kiemelés hozzáadva). Alma könyvének beszá-
molójában azonban a »három nap és három éj« kifejezés 
nyilvalóan azon idő összességére utal, amikor Alma nem 
tudta kinyitni a száját vagy használni a végtagjait (Alma 
36:10)” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study 
of the Book of Mormon [1976], 217–18).

Alma 36:11–16. Isten szerint való szomorúság
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	tanított	róla,	mi	
a különbség a világ szerint való szomorúság, valamint 
a bűnbánathoz szükséges, mélyebb, Isten szerint való 
szomorúság között:

„Nem ritka, hogy látunk a világban olyan férfiakat és 
nőket, akik bűntudatot éreznek azon dolgok miatt, 
amiket helytelenül tesznek. Időnként azért, mert 
tetteik nagy bánatot és szenvedést okoznak nekik vagy 
szeretteiknek. Időnként az váltja ki a bánkódásukat, 
hogy elkapják és megbüntetik őket a tetteikért. Nem 
ezek a világi érzések alkotják az »Isten szerint való 
szomorúságot«. […]

Az Isten szerint való szomorúság a Lélek ajándéka. 
Annak mélységes felismerése, hogy tetteink fájdalmat 
okoztak Atyánknak és Istenünknek. Éles és heves 
felismerése annak, hogy viselkedésünk miatt a Szaba-
dító, Ő, aki nem ismerte a bűnt, aki mindenek között 
a legnagyobb, gyötrődött és szenvedett. Bűneink miatt 
vérzett minden pórusából. A szentírások erre a nagyon 
is valóságos szellemi és lelki gyötrődésre utalnak úgy, 
mint »megtört szív és töredelmes lélek«. (Lásd 3 Nefi 
9:20; Moróni 6:2; T&Sz 20:37; 59:8; Zsoltárok 34:19; 
51:17; Ésaiás 57:15.) Az igaz bűnbánatnak abszolút elő-
feltétele az ilyen lelkiség” (“A Mighty Change of Heart,” 
Ensign, Oct. 1989, 4).

•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból a következő magyarázatot fűzte még hozzá ahhoz, 
hogy miért érezzünk Isten szerint való szomorúságot: 
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„A bűn fájdalmas következményeit szándékosan épí-
tette az Ő boldogság tervébe a könyörületes Mennyei 
Atya, hogy nektek ne kelljen követnetek azt a tragikus 
ösvényt az életetekben. A bűnös nem csak ebben az 
életben fog szenvedni, mert a bűnök, amelyek nem 
lettek megbocsátva igazi bűnbánat által, a fátyolon túl is 
gyötrelmet fognak okozni [lásd T&Sz 19:4, 15–24]” (lásd 
Liahóna, 2002. nov. 87.).

Alma 36:17–21
Hogyan szabadult meg Alma saját gyöt-

rődésétől? Hogyan írta le, milyen volt, 
amikor megbocsátást nyert?

Alma 36:17–21. „Már nem voltam képes 
visszaemlékezni a fájdalmaimra”
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	rámutatott,	
hogy a bűnbánat folyamatában teljes mértékben Jézus 
Krisztusra kell támaszkodnunk:

„Alma beszámolójában az ézékeny olvasó bizonyos 
mértékig magára ismerhet, érezheti a fájdalmait, és 
megtapasztalhatja, milyen rettenet fogta el, amikor felis-
merte bűnei komolyságát. Ezt követően aztán hatalmas 
megkönnyebbülésében is osztozhat az olvasó. Hogyan 
nyerte el ezt a megkönnyebbülést? Úgy, ahogy minden 
vétkes – részesülve a megbocsátás csodájában őszinte 
bűnbánaton keresztül és teljes mértékben Jézus Krisztus 
irgalmasságára bízva magát. […]

Gyötrelme örömre változott, fájdalmából nyugalom lett, 
a sötétségből világosság. Csakis ekkor kaphatott Alma 
békességet. Fiának, Siblonnak kihangsúlyozta, hogy ez 
a békességnek egyetlen forrása.

»…amíg nem fohászkodtam az Úr Jézus Krisztushoz ir-
galomért, addig nem kaptam bocsánatot a bűneimre. De 
íme, hozzá fohászkodtam, és békét találtam a lelkemnek« 
(Alma 38:8)” (Miracle of Forgiveness [1969], 365–66).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	kifejtette,	hogy	az	őszinte	
bűnbánat szívbéli változást követel:

„A bűnbánat többet jelent a viselkedés egyszerű 
megváltoztatásánál. A világban sok férfi és nő tesz tanú-
bizonyságot nagy akaraterőről és önuralomról, amikor 

felülkerekedik rossz szokásokon és a test gyengeségein. 
Ugyanakkor viszont nem gondolnak a Mesterre, néha 
még nyíltan el is utasítják Őt. Az ilyen viselkedésbeli 
változás, még ha pozitív irányba mutat is, nem jelent 
valódi bűnbánatot. […]

A bűnbánat nem csak tettbéli változást jelent, hanem 
szívbéli változást is” (“A Mighty Change of Heart,” En
sign, Oct. 1989, 2).

Alma 36:23–24. Az újjászületés bizonyítéka
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	leírta,	milyen	változás	képezi	
részét ennek az újjászületésnek: „Ha átesünk ezen a 
hatalmas változáson, amelyre csakis a Jézus Krisztusba 
vetett hit és a rajtunk munkálkodó Lélek által kerülhet 
sor, az olyan, mintha új emberré váltunk volna. Ez a vál-
tozás tehát újjászületéshez hasonlít. Ezrek tapasztalták 
már meg közületek ezt a változást. Hátat fordítottatok a 
bűnnek, az időnként mély és bántó bűnnel teli életnek, 
és tisztává tétettetek azáltal, hogy alkalmaztátok élete-
tekben Krisztus vérét. Már nincs bennetek hajlandóság 
a régi életmódhoz való visszatérésre. Valójában új em-
berek vagytok. Ezt jelenti a szívbéli változás” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 4).

Alma 36:30. „Boldogulni fogsz ezen a földön”
•	 Az	azon	a	földön	való	boldogulással	Alma	olyan	
témát említett, mely újra és újra előkerül a Mormon 
könyvében. Alma 36:30 szövegtől függő jelentést ad en-
nek a kifejezésnek. Nem minden ember lesz feltétlenül 
anyagi javakban gazdag ebben az életben. Itt inkább 
a boldogul szó lelki értelméről van szó. Ez a vers arra 
tanít, hogy ha nem tartjuk be „Isten parancsolatait”, 
akkor nem boldogulunk, hanem kivágatunk „a színe 
elől”. Tehát azok, akik boldogulnak a földön, ugyana-
zok, akik sikeresen elnyerik az Úr közelségének lelki 
áldásait. Olyan úton járnak, amely az Úr színe elé való 
belépéshez vezet.

Alma 37. A szentírások fontossága és értéke
•	 Azért,	hogy	felkészítse	fiát,	Hélamánt	arra,	hogy	lelki	
vezető legyen, valamint a nép új feljegyzés-vezetője, 
Alma kihangsúlyozta neki a szentírások fontosságát. 
Többek között leszögezte, hogy az Úr csodálatos, de 
egyszerű módon meg fogja őrizni a rézlemezeket és a 
nefita feljegyzést (lásd Alma 37:1–5). Megparancsolta 

Alma 36–39

237



fiának, hogy vezessen népéről feljegyzést, és megtaní-
totta neki, hogy a szentírások arra valók, hogy kitágítsák 
az emlékezetünket, megggyőzzenek minket útjaink 
helytelenségéről, és elvezessenek minket Isten, valamint 
a szabadulás tervének ismeretéhez (lásd 8–9. vers). 
Aztán arra emlékeztette fiát, hogy csak az érdemes a 
szentírások feljegyzésére, aki betartja a parancsolatokat 
(14–16. vers). Alma ezután megígérte fiának és nekünk, 
hogy Krisztus szavainak követése elvisz minket „a bánat 
ezen völgyén túl, egy sokkal jobb megígért földre” (45. 
vers).

David A. Bednar elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból leírta, hogyan hozha-
tunk ki többet a személyes 
szentírás-tanulmányozá-
sunkból: „A szentírások 
Krisztus szavait tartalmaz-
zák, az élő víz könnyen 

hozzáférhető forrását, amelyből mélyet és hosszan iha-
tunk. Nekem és nektek Krisztusra kell tekintenünk és 
Őhozzá kell jönnünk, aki »az élő vizek forrása« (1 Nefi 
11:25; vesd össze Ether 8:26; 12:28), azáltal, hogy olvas-
suk (lásd Móziás 1:5), tanulmányozzuk (lásd T&Sz 26:1), 
kutatjuk (lásd János 5:39; Alma 17:2), és lakmározzuk 
(lásd 2 Nefi 32:3) Krisztusnak a szent írásokban talál-
ható szavait. Ha ezt tesszük, akkor lelki útmutatást és 
védelmet is kaphatunk halandó utazásunk során” (“A 
Reservoir of Living Water” [CES fireside for young 
adults, Feb. 4, 2007], 1).

Alma 37:1–8 
Milyen témát hozott fel Alma, amikor a 

kis és egyszerű dolgok erejéről beszélt? 
Hogyan illeszkedik ehhez a tantétel-
hez a szentírások tanulmányozása?

Alma 37:6–7.    „Kis és egyszerű dolgok”
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból tanított annak fontosságáról, hogy hallgassunk a kis 
és egyszerű dolgokra:

„Hatalmas, mindent elsöprő világi események szemlélői 
vagyunk; azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 
személyes életünkben általában kis és egyszerű, nem 
nagy jelentőségű és látványos dolgok valósítják meg az 
Úr céljait. […]

Úgy tűnik, hogy a nagy és csodálatos események 
motiválnak minket, de a kis dolgok ritkán ragadják meg 
a figyelmünket. Megjegyezve, hogy a Liahóna hit által 
működött, Alma azt mondta: »Annak ellenére, hogy 
ezeket a csodákat finom módszerek művelték, …[Lehi 
népében az emberek] restek voltak, és elfelejtették gya-
korolni a hitüket és a szorgalmukat, és aztán megszűn-
tek azok a bámulatos cselekedetek, és ők nem haladtak 
az útjukon« (Alma 37:41).

Vajon a mi utunk is megakad néha, amikor elfeledke-
zünk a kis dolgok fontosságáról? (lásd Alma 37:46). 
Tudatában vagyunk annak, hogy kis események és 
döntések határozzák meg életünk irányát, éppen úgy, 
ahogyan kis kormánylapát határozza meg a nagy hajó 
irányát? (Lásd Jakab 3:4; T&Sz 123:16.) […]

Szükségünk van családi és személyes imára; a szentírá-
sok, különösen a Mormon könyve tanulmányozására; 
családi esték tartására; a Szabadító egymás szeretetére 
irányuló intésének követésére és arra, hogy figyel-
mesek, kedvesek és gyengédek legyünk egymással a 
családban. Ezen és más kis és egyszerű dolgok által 
nyerjük el annak ígéretét, hogy életünket be fogja töl-
teni a békesség és az öröm” (in Conference Report, Apr. 
1990, 4, 8; vagy Ensign, May 1990, 6, 8).

Alma 37:19. A Mormon könyve hatalma
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából felsorolta, többek között miben 
nyilvánul meg és fog is megnyilvánulni a Mormon 
könyve hatalma: „Miben rejlik hát a Mormon könyve ha-
talma? Kijelenti az örökkévaló evangéliumot; összegyűjti 
Izráelt; felépíti az Új Jeruzsálemet; felkészít egy népet 
a második eljövetelre; bevezeti a millenniumot – vagy 
legalábbis oly nagy szerepet játszik majd mindezekben, 
hogy nem hangsúlyozhatjuk eléggé az értékét és az 
erejét” (The Millennial Messiah [1982], 171).
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Alma 37:21, 27–29, 32. Ne fedjük fel 
a sötétség titkos cselekedeteit
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke kifejtette, hogy ha túlságosan részletekbe 
menően tanítunk a bűnről, akkor az felkeltheti az 
emberek kíváncsiságát, hogy kísérletezzenek vele:

„Meg vagyok győződve róla, hogy tanításaink két fő hi-
bája az, hogy túl sokat tanítunk valamiről, vagy rosszkor 
tanítjuk. […]

Több olyan esetről is tudok, amikor egy fiatalt olyan 
felvetés vezetett durva és perverz erkölcstelenséggel 
való kísérletezésre, amelyet a püspöke hozott elő egy 
interjú során.

Akik tanítanak, legyenek bár vezetők, tanítók vagy 
szülők, véssék észbe ezt az üzenetet! Képzeljétek el, 
hogy egy apa és anya egy időre elmennek otthonról. 
Az ajtón kilépve azt mondják kisgyermekeiknek, akik 
távollétükben felügyelet nélkül lesznek: »Nos, gyerekek, 
legyetek jók! Bármit tesztek is, míg nem vagyunk itthon, 
ne vigyétek be a zsámolyt a kamrába, ne kutakodjatok 
a negyedik polcon, a kekszes dobozt elmozdítva ne 
vegyétek elő hátulról azt a zsák babot, és dugjatok fel 
abból egy szemet az orrotokba, jó?«

Néhányan mégis pont ilyen balgák vagyunk. A szemlél-
tetésben a vicc fanyar humorra vált, ha belegondoltok, 
mi az első dolog, ami megtörténik, amint a szülők 
elmennek. Biztosan bölcsebbek lehetünk ennél. A 
fiataloknak kezdettől fogva tudniuk kell azt, hogy az 
erkölcsi tisztaság szent témakör” (Teach Ye Diligently 
[1975], 256–57).

Alma 37:35.    Milyen áldások származnak 
abból, ha már fiatalon megtanuljuk 
„betartani Isten parancsolatait”?
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	leírta,	milyen	erőt	ad	az,	
ha már fiatalon, életünk elején megtanuljuk betartani 
a parancsolatokat: „Adjatok nekem egy fiatal férfit, 
aki erkölcsileg tisztán tartotta magát és hűen eljárt az 
egyházi gyűléseire. Adjatok nekem egy fiatal férfit, 
aki felmagasztalta a papságát és kiérdemelte az Isten 
iránti kötelesség kitüntetést, és aki sascserkész. Adjatok 
nekem egy fiatal férfit, aki kijárta az ifjúsági hitoktatás 
osztályait, és égő bizonysága van a Mormon könyvéről. 
Adjatok nekem egy ilyen fiatal férfit, és én olyan fiatal 

férfit adok nektek, aki a misszióban és egész élete során 
csodákat tud tenni az Úrért” (in Conference Report, Apr. 
1986, 59; vagy Ensign, May 1986, 45).

•	 A	szentírások	számos	példát	hoznak	arra,	amikor	
az Úr még fiatalon elhív valakit, hogy vezetője legyen: 
Joseph Smith 14 éves volt (lásd Joseph Smith története 
1:7); Mormon 15 éves volt (lásd Mormon 1:15); az 
ószövetségi Sámuel pedig még „gyermek” volt, amikor 
elhívta az Úr (1 Sámuel 3:1–10).

Joseph F. Smith elnök bizonyságot tett róla, hogy 
kapcsolat áll fenn a parancsolatok korai betartása és az 
Úr szolgálatára szólító későbbi elhívás között: „Körül-
nézhettek, és megmondhatjátok, vajon nem azok-e a 
vezetők a nép között, akik már korán és buzgón a hit-
nek szentelték magukat? Azt is előre megmondhatjátok, 
kik lesznek majd a vezetők, ha megfigyelitek azokat a 
fiúkat, akik önbecsülést és tisztaságot tanúsítanak, és 
buzgólkodnak minden jó cselekedetben. Az Úr nem vá-
laszt férfiakat népének más osztályából. […] Elítélendő 
a másik út, amelyen vár valaki az Úr szolgálatával mind-
addig, míg kitombolja magát. Valami mindig hiányzik 
abból az emberből, aki gonoszságban és bűnben tölti 
a fiatalságát, aztán később fordul az igazlelkűség felé. 
[…] A fiatalság balgaságainak és bűneinek a későbbi 
években való megbánásából sajnálkozás és szívfájdalom 
ered, azonban vigaszt és pompás jutalmakat rejt az, ha 
a férfikor elejének életerős napjaitól fogva szolgáljuk az 
Urat” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 335).

Alma 37:38–47
Milyen konkrét párhuzamokat látsz a 

Liahóna és a szentírások, valamint a Liahóna 
és a Szentlélek között napjaikban?

Alma 37:38–47. A Liahóna
•	 Az	évek	során	sok	általános	felhatalmazott	leírt	
különféle eszközöket, amivel egyfajta Liahónaként 
továbbra is irányít minket az Úr életünk útján.

W. Rolfe Kerr elder a Hetvenektől Krisztus szavait 
hasonlította	a	Liahónához:	„Így	hát	láthatjuk,	testvé-
reim, hogy Krisztus szavai egyfajta személyes Liahónát 
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jelentenek mindannyiunk számára, megmutatván 
nekünk az utat. Ne legyünk restek, amikor könnyű 
az út! Hittel ültessük elménkbe és szívünkbe Krisztus 
szavait úgy, ahogy azok le vannak jegyezve a szent 
írásokban, és ahogy azokat halljuk az élő próféták, 
látnokok és kinyilatkoztatók szájából! Hittel és buzgón 
lakmározzunk Krisztus szavaiból, mert az Ő szava lesz 
a mi lelki Liahónánk, megmondván nekünk, mit kell 
cselekednünk!” (lásd Liahóna, 2004. máj. 37.).

•	 Thomas S.	Monson	elnök	a	személyes	pátriárkai	
áldásunkhoz hasonlította a Liahónát: „Ugyanaz az Úr, 
aki Liahónát adott Lehinek, manapság nektek és nekem 
is ritka és értékes ajándékot ad, amely utat mutat az 
életünkben. […] Az ajándékot, amelyre utalok, pátriárkai 
áldásként ismerik” (Live the Good Life [1988], 36).

Spencer W. Kimball elnök Krisztus világosságához, 
vagyis a lelkiismeretünkhöz hasonlította a Liahónát:

„Ti is szeretnétek egy ilyen gömböt, nem igaz…?

[…] Az Úr… mindenkinek adott lelkiismeretet, amely 
mindig megszólal, ha valaki rossz útra tér. […]

Minden gyermek megkapja ezt” (in Conference Report, 
Oct. 1976, 117; vagy Ensign, Nov. 1976, 79).

•	 David	A.	Bednar	elder	a	Szentlélek	ajándékához	
hasonlította a Liahónát:

„Amint mindannyian az élet ösvényén törekszünk előre, 
a Szentlélektől kapunk irányítást ugyanúgy, ahogyan 
Lehit vezette a Liahóna. […]

A Szentlélek ugyanolyan pontosan hitünk, szorgalmunk 
és gondosságunk szerint működik az életünkben, aho-
gyan a Liahóna működött Lehi és családja esetében. […]

A Szentlélek ezen kívül biztosítja számunkra az eszközt, 
hogy »kis és egyszerű dolgok által« (Alma 37:6) jobban 
megértsük az Úr útjait. […]

Vezethet minket az Úr Lelke, és halandó utazásunk 
során megáldhat minket útmutatással, utasítással és lelki 
védelemmel” (lásd Liahóna, 2006. máj. 30–31.).

Alma 38:12. „Minden szenvedélyedet 
megzabolázd”
•	 A	kantár	a	lószerszám	fejrésze.	A	gyeplőből	és	a	zab-
lából áll, és ez teszi lehetővé, hogy a lovas irányítson.

Bruce C. Hafen elder a  
Hetvenektől és felesége, 
Marie, elmagyarázták, hogy 
a kantár célja, hogy irá-
nyítsa, ne pedig elpusztítsa 
a vágyakat és a szenvedé-
lyeket: „Vajon azért bölcs 
dolog az önmegtagadás, 
mert valami nincs rendben 
a szenvedélyeinkkel, vagy 
azért, mert valami rendben 
van velük? Alma azt tanította a fiának: »Figyelj, hogy 
minden szenvedélyedet megzabolázd, hogy szeretet tölt
hessen el « (Alma 38:12; kiemelés hozzáadva). Nem azt 
mondta, hogy zárd ki vagy akár csak fojtsd el a szenve-
délyeidet, hanem azt mondta, hogy zabolázd meg őket 
– fogd be, tereld mederbe, összpontosítsd őket. Miért? 
Mert a fegyelmezettség gazdagabb, mélyebb szeretetet 
tesz lehetővé” (The Belonging Heart [1994], 302).

Alma 39. Az erkölcsi tisztaság törvénye
•	 „Ne	létesítsetek	házasság	előtti	szexuális	kapcsolato-
kat, házasságotok után pedig legyetek teljes mértékben 
hűségesek a házastársatokhoz. Sátán megkísérthet 
benneteket, hogy indokot találjatok arra, hogy a házas-
ság előtti szexuális intimitás elfogadható, amikor két 
ember szereti egymást. Ez nem igaz. A szexuális bűnök 
borzasztóan súlyosak Isten szemében, mert beszennye-
zik azt az erőt, melyet azért adott nekünk, hogy életet 
teremtsünk. […]

Házasság előtt ne tegyetek semmi olyat, amivel feléb-
resztitek azokat az erőteljes érzelmeket, melyeket csakis 
a házasságon belül juttathattok kifejezésre. Tartóz-
kodjatok a szenvedélyes csókolózástól, ne feküdjetek 
egymásra, és még ruhán keresztül se érintsétek meg 
egymás nemi szerveit, melyek testetek szent részei. Ne 
engedjétek meg senkinek, hogy ezt tegye veletek. Ti 
magatok se ébresszétek fel ezeket az érzelmeket saját 
testetekben.

Azokban a kultúrákban, ahol a randevúzás és az ud-
varlás elfogadott, mindig mutassatok tiszteletet társatok 
iránt, és soha ne használjátok őt buja vágyaitok esz-
közeként. Maradjatok biztonságos helyeken, ahol testi 
érzéseitek felett könnyen tudtok uralkodni. Ne vegyetek 
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részt olyan beszélgetésben vagy tevékenységben, mely 
szexuális érzelmeket kelt bennetek.

A homoszexualitás gyakorlása súlyos bűn. Ha azt veszi-
tek észre, hogy a saját nemetek iránt éreztek vonzalmat, 
forduljatok tanácsért szüleitekhez és a püspökötökhöz! 
Segíteni fognak nektek.

Azok, akik nemi erőszak, vérfertőzés vagy más nemi 
erőszak áldozatává váltak, nem bűnösek. Ha efféle bűn-
tett áldozatai lettetek, tudnotok kell, hogy ti ártatlanok 
vagytok, és Isten szeret benneteket. Azonnal kérjetek 
tanácsot püspökötöktől, aki útmutatást nyújthat nektek 
az érzelmi gyógyulás folyamatában” (A fiatalság erőssé
géért: Isten iránti kötelességünk teljesítése [2001]. 27–28.).

Alma 39:3. A nemi bűn komoly volta
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	beszélt	róla,	milyen	pusztító	
hatással bír a nemi bűn, és milyen fontos erkölcsi 
tisztaságunk megőrzése a házasságig: „Az emberi 
meghittség dolgaiban várnotok kell! Várnotok kell addig, 
amíg mindent oda nem adhattok, és nem adhattok oda 
mindent, amíg hivatalosan és törvényesen házasok nem 
vagytok! Ha nem megengedett módon adjátok oda, ami 
nem is a tiétek (emlékezzetek rá: »nem a magatokéi 
vagytok« [1 Korinthusbeliek 6:19]), és ha csak egy részét 
adjátok annak, amit nem követhet teljes lényetek aján-
déka, akkor az nem más, mint érzelmi orosz rulett. Ha 
ragaszkodtok ahhoz, hogy testi kielégülést keressetek a 
mennyek szentesítése nélkül, akkor olyan lelki és pszi-
chikai károsodás szörnyű kockázatát vállaljátok, mely 
alááshatja mind a testi meghittség utáni vágyakozásoto-
kat, mind pedig azt a képességeteket, hogy tiszta szívű 
odaadást nyújtsatok egy későbbi, igazabb szerelemben. 
Elérkezhet számotokra az elrendelt szerelemnek, a 
valódi egységnek az a pillanata, amikor talán borzalom-
mal ismeritek majd fel, hogy elvesztegettétek, amit meg 
kellett volna őriznetek, és hogy csakis Isten kegyelme 
hozhatja helyre az erényt, melyet olyan szertelenül 
adtatok oda. Az esküvőtök napján a legeslegjobb 
ajándék, melyet örökkévaló társatoknak adhattok, az a 
ti legeslegjobb önmagatok, mely tiszta, szeplőtelen, és 
viszonzásképp ugyanilyen tisztaságra érdemes” (lásd 
Liahóna, 1999. jan. 91.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök	leírta,	milyen	kapcsolat	áll	fenn	
a teremtés ereje és a szabadulás terve között:

„A teremtés hatalma – amit teremtő erőnek is hívunk 
– nem véletlenül került bele a tervbe. Elengedhetetlen 
részét képezi. Nélküle nem működhetne a terv. Helyte-
len használata megbomlasztja a tervet.

Az ebben az életben elnyerhető boldogság nagy része 
azon múlik, hogyan használjátok ezt a szent teremtő 
erőt” (in Conference Report, Apr. 1972, 136–37; vagy 
Ensign, July 1972, 111).

Alma 39:4
Mit mondott Alma, mit kellett volna tennie 
Koriántonnak, ami biztonságban tartotta 
volna őt a kísértéssel szemben? Hogyan 

alkalmazhatod ezt a saját életedben?

Alma 39:5. Komolyság tekintetében 
a gyilkosság mellett áll
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	elmagyarázta,	milyen	kapcso-
lat áll fenn egy lélek értéke és az engesztelés között, és 
miért olyan komoly a nemi vétek:

„A másik testének kihasználásával – ami a másik lelké-
nek kihasználását jelenti – az egyén megszentségteleníti 
Krisztus engesztelését, amely megszabadította azt a 
lelket, és amely lehetővé teszi az örök élet ajándékát. És 
amikor valaki gúnyt űz az Igazlelkűség Fiából, belép a 
forróság birodalmába, mely tüzesebb és szentebb a déli 
napnál. Nem cselekedhettek így anélkül, hogy meg ne 
égnétek!

Kérlek benneteket, sose mondjátok: »Kinek árt ez? Miért 
ne lehetnék egy kicsit szabad? Most elkövethetem a 
bűnt és később majd megbánom.« Kérlek benneteket, 
ne legyetek ennyire ostobák és kegyetlenek! Nem 
feszíthetitek meg újra Krisztust büntetlenül [lásd Zsidók 
6:6]. »Kerüljétek a paráznaságot« [1 Korintusbeliek 6:18], 
kiáltja Pál, és kerüljetek minden »ahhoz hasonlót« [T&Sz 
59:6; kiemelés hozzáadva], teszi hozzá a Tan és a szö-
vetségek. Miért? Nos, egyrészt azért a felbecsülhetetlen 
szenvedésért a testben és a lélekben, melyet a világ 
Szabadítója viselt el azért, hogy mi képesek legyünk 
megszabadulni. Tartozunk Neki ezért valamivel. Valójá-
ban mindennel tartozunk Neki ezért. »Nem a magatokéi 
vagytok – mondta Pál. – Mert áron vétettetek meg; 
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dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, 
a melyek az Istenéi « [1 Korinthusbeliek 6:19–20; kie-
melés hozzáadva]. A nemi vétek esetében a lény forog 
kockán – a test és a lélek” (lásd Liahóna, 1999. jan. 91.).

Alma 39:6. Mi a megbocsáthatatlan bűn?
•	 Joseph Smith próféta (1805–1844) további ismerete-
ket adott nekünk a megbocsáthatatlan bűnről: „Minden 
bűn megbocsáttatik, a 
Szentlélek ellen elkövetett 
bűn kivételével; mert Jézus 
a veszedelem fiai kivételé-
vel mindenkit meg fog sza-
badítani. Mit kell tenni 
valakinek a megbocsátha-
tatlan bűn elkövetéséhez? 
Be kell fogadnia a Szentlel-
ket, meg kell nyílnia előtte 
a mennyeknek, ismernie 
kell Istent, majd ezt követően kell bűnt elkövetnie el-
lene. Miután valaki a Szentlélek ellen követett el bűnt, 
nincs számára bűnbánat. Azt kell mondania, hogy nem 
süt a nap, miközben látja; meg kell tagadnia Jézus Krisz-
tust, mikor pedig már megnyíltak előtte a mennyek, és 
meg kell tagadnia a szabadulás tervét, miközben szemei 
felnyíltak annak igazságára; és ettől kezdve ellenséggé 
válik. Ez a helyzet Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza sok hitehagyójával” (History of the 
Church, 6:314).

Alma 39:9. „Nem mennél többé 
szemed kívánságai után”
•	 Hogyan	vonatkozik	ránk	az,	hogy	ne	menj	„többé	
szemed kívánságai után”? A fejlett technlógia mai 
világában sokféleképpen kínál Sátán ilyen kísértéseket. 
Az elmúlt években sok próféta figyelmeztetett minket a 
pornográfia veszélyeire, annak sok-sok formájában.

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta, milyen veszélyekkel jár, ha gonoszságot 
engedünk az elménkbe: „Szabadítónk kihangsúlyozta a 
nemi tisztaság fontosságát, amikor azt tanította, hogy az 
ember még akkor is bűnt követ el, ha vágyakozva tekint 
egy nőre [lásd Máté 5:28]. […] Körülvesz minket a tiltott 
nemi kapcsolatok reklámirodalma, nyomtatott formában 
és a képernyőn is. Saját érdeketekben, kerüljétek! A 
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pornográf vagy erotikus történetek és képek rosszabbak 
a koszos vagy szennyezett ételnél. A test rendelkezik 
védelemmel, hogy megszabaduljon az ártalmas ételtől. 
Néhány végzetes kivételtől eltekintve a rossz étel csak 
megbetegít, de nem okoz maradandó károsodást. Aki 
viszont szennyes történeteken vagy pornográf, illetve 
erotikus képeken és irodalmon lakmározik, bevési 
azokat egy csodálatos tárrendszerbe, amit agynak ne-
vezünk. Agyunk nem hányja ki a szennyet. Ha eltárolt 
valamit, akkor az mindig előhívható lesz, romlott képe-
ket villantva fel az elmében, elvonva az illetőt az élet 
egészséges dolgaitól” (“Things They’re Saying,”  
New Era, Feb. 1974, 18).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	számos	olyan	módot	felso-
rolt, amelyen keresztül Sátán pornográfiát kíván juttatni 
az elménkbe:

„Gondoljatok bele alaposan abba, amit Alma próféta 
mondott tévelygő fiának, Koriántonnak: Szeretném, ha 
»felhagynál a bűneiddel és nem mennél többé szemed 
kívánságai után« (Alma 39:9).

»Szemed kívánságai« – Mit jelent napjainkban ez a 
kifejezés?

Olyan filmeket, tévéműsorokat és videófelvételeket, 
amelyek kétértelműek és buják.

Olyan folyóiratokat és könyveket, amelyek trágárak és 
pornográfok.

Azt tanácsoljuk nektek, fiatal férfiaknak, hogy ne 
szennyezzétek be elméteket ilyen lealacsonyító dolog-
gal, mert az elme, melyet egyszer átjár a szenny, nem 
lesz többé ugyanaz! Ne nézzetek magas korhatárú 
filmeket vagy otromba videókat, s ne vegyetek részt 
semmilyen erkölcstelen, érzéki vagy pornográf szó-
rakozásban! Ne hallgassatok lealacsonyító zenét!” (in 
Conference Report, Apr. 1986, 58; vagy Ensign, May 
1986, 45).

•	 Gordon	B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	bizonyságá-
val is megerősítette a pornográfia gonosz voltát:

„A pornográfia olyan nyomtatott és képes anyag, 
amely arra hivatott, hogy felizgasson minket és olyan 
területekre vonzzon, ahonnan csak megbánás ered. 
Megjelenésében csábító. Azokra az ösztönökre játszik, 
amelyek mindannyiunkban megvannak, ezeket az ösz-
tönöket Isten helyezte belénk, nagyszerű céljai végett. 
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A pornográfia az ördög eszköze arra, hogy ezeket az 
ösztönöket elferdítve tiltott vizekre vigyen. Leginkább 
csodaszép fiatal nők és jóképű fiatalemberek vannak 
benne. Azért hozták létre ezeket, hogy dollárokkal 
töltsék meg kiadójuk zsebeit. Használatának eredménye 
az, hogy megrontja az elmét és felizgatja azok szen-
vedélyeit, akik a csapdájába esnek. Milliárdokat hoz 
azoknak, akik készítik. Szívfájdalmat, szenvedést és 
megbánást hoz azoknak, akik részt vesznek benne.

Megtalálható a legtöbb újságárusnál kapható folyói-
ratokban, magas korhatárú filmeket játszó mozikban, 
valamint otthonaink tévéképernyőin” (Teachings of 
Gordon B. Hinckley [1997], 460).

•	 A	„tűrtőztetnéd	magad”	kifejezés	Alma	39:9-ben	
mindarra vonatkozik, amit az erkölcsi vétek elkerülése 
végett meg kell tennünk, és Alma erről tanította fiát, 
Koriántont. Nézd meg az Alma 39:9b lábjegyzetét is!

Alma 39:11–12. Mások eltérítése az igazságtól
•	 Az	Alma	39:11–12-ben	Alma	elmagyarázta	Korián-
tonnak, tévelygő fiának, a tényt, hogy negatív példánk 
másokat is eltéríthet az evangéliumtól.

Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) figyelmez-
tetett, milyen komoly dolog az emberek eltérítése az 
igazságtól:

„Úgy gondolom, a legnagyobb bűntett ebben a világban 
az, ha férfiakat és nőket, Isten gyermekeit eltérítjük az 
igaz tantételektől. A mai világban látunk különböző 
filozófiákat, amelyek hajlamosak elpusztítani a hitet, az 
Istenbe vetett hitet és az evangélium tantételeibe vetett 
hitet. Borzasztó dolog ez.

Az Úr azt mondja, hogy ha életünk minden napján 
munkálkodunk és csak egyetlen lelket szabadítunk 
meg, mily nagy lesz az örömünk ővele; másrészt viszont 
mily nagy lesz a bánatunk és a kárhoztatásunk, ha 
tetteink által akár csak egyetlen lelket is eltérítünk ettől 
az igazságtól.

Aki egyetlen lelket is vakká tesz, aki tévedést terjeszt, 
aki tanításaival isteni igazságot semmisít meg, olyan 
igazságot, amely Isten királyságába és annak teljessé-
géhez vezetné az embert, mily nagy lesz annak kárhoz-
tatása és büntetése az örökkévalóságban! Mert a lélek 
elpusztítása a valaha is teremtett legnagyobb dolog 

elpusztítása” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:314).

Alma 39:12–13, 15. „Fordulj az 
Úrhoz” és ismerd el hibáidat
•	 „Ha már elkövettetek szexuális vétkeket, kezdjétek el 
a bűnbánat folyamatát most, hogy azután belső békére 
leljetek, és teljes mértékben 
élvezhessétek a Lélek társa-
ságát. Törekedjetek az Úr 
bocsánatára. Beszéljetek a 
püspökötökkel. Segíteni 
fog nektek a valódi bűnbá-
natot tartók számára ren-
delkezésre álló 
megbocsátás elnyerésében” 
(A fiatalság erősségéért. 28.).

•	 Richard G.	Scott	elder	kifejtette,	mit	kell	tennünk,	
azért, hogy az Úrhoz fordulva bocsánatot nyerjünk 
komoly bűnökre, például erkölcstelenségre: „Egy 
pillanatra azokhoz szólok, akik komoly kísértésnek 
engedtek. Kérlek, hagyjátok abba most! Megértő szülő, 
püspök vagy cövekelnök segítségével képesek vagytok 
rá! A komoly vétkek, mint az erkölcstelenség, olyan 
valakinek a segítségét követelik meg, akiknél ott vannak 
a felhatalmazás kulcsai, ilyen a püspök vagy a cövekel-
nök, hogy a bűnbánat folyamatát csendben kidolgozva 
meggyőződjenek annak teljességéről és megfelelő vég-
rehajtásáról. Ne kövessétek el annak hibáját, hogy azt 
hiszitek, megbántatok valamely komoly vétket csupán 
azzal, hogy bevallottátok! Ez elengedhetetlen lépés, 
de több követeltetik. Azt se feltételezzétek, hogy csak 
mert valaki nem kérdezett rá egy vétek minden fontos 
részletére, nem kell említést tennetek ezekről. Szemé-
lyesen kell meggyőződnötök arról, hogy a püspök vagy 
a cövekelnök tisztában van ezekkel a részletekkel, és 
így segíthet nektek, hogy végigmenjetek a teljes megbo-
csátáshoz vezető bűnbánat folyamatán” (lásd Liahóna, 
1999. jan. 81.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	azt	tanította,	hogy	az	Úr	
ott lesz és megerősíti azokat, akik megfelelőképpen 
bűnbánatot tartanak: „Rátok vár a bűnbánat békessége 
és megújulása, amely az Úr Jézus Krisztus engesztelő 
áldozatán keresztül érhető el. Az ilyen komoly dolgok-
ban a bűnbánat ösvényére nem könnyű rálépni, és nem 
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lehet fájdalom nélkül végigjárni azt. A világ Szabadítója 
azonban mellettetek fog járni ezen a fontos úton. Meg 
fog erősíteni benneteket, amikor ingadoztok. Ő lesz a 
világosságotok, amikor minden a legsötétebbnek tűnik. 
Kézen fog benneteket, és a reményetek lesz, amikor 
úgy tűnik, már csak a remény maradt. Könyörülete és 
irgalma, minden tisztító és gyógyító erejével, bőségesen 
megadatik mindazoknak, akik igazán teljes megbocsá-
tásra vágynak és megteszik az ahhoz vezető lépéseket” 
(lásd Liahóna, 1999. jan. 92.).

Alma 39:17–19. A szabadulás terve már 
a világ teremtése előtt ismert volt
•	 Vannak	olyan	vallások,	amelyek	elismerik,	hogy	van	
a halandóság után valamilyen élet; azonban nagyon 
kevesen hirdetik a halandóság előtti életbe vetett hitet. 
Joseph Smith próféta kifejtette, mit tudott az Úr már a 
teremtés előtt: „A nagy Jehova a földdel kapcsolatos 
események egészét szemlélte a szabadulás tervére vo-
natkozólag, mielőtt az megteremtetett volna…; a múlt, 
a jelen és a jövő vele voltak és vannak, mint egy örök 
»most«; tudott Ádám bukásáról, az özönvíz előttiek go-
noszságairól, az emberi családdal kapcsolatos gonosz-
ságok mélységéről…; [átgondolta] az ember bukását és 
megváltását; ismerte a szabadulás tervét, és előtárta azt; 
jól ismerte minden nemzet helyzetét és rendeltetését; …
ismeri az élők és a holtak helyzetét, és megfelelő elő-
készületeket tett a megváltásuk érdekében” (Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 428-429).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Amikor	Alma	meggyőződött	Isten	és	az	evangélium	

valóságáról, azonnal nagy fájdalmat kezdett érezni 
a múltban elkövetett bűnei miatt. Szerinted ez miért 
történt így? Hogyan vonatkozik ez ma ránk?

•	 Alma	kihangsúlyozta	a	szentírások	fontosságát	fiának,	
Hélamánnak. A mai próféták ugyanezt teszik, amikor 
hozzánk szólnak. Élvezed vagy élvezi valamelyik 
ismerősöd a mindennapos szentírás-tanulmányozás 
áldásait? Milyen tekintetben áldják meg a szentírások 
azok életét, akik rendszeresen lakmároznak belőlük? 
Hogyan alakíthatod ki vagy erősítheted meg a szemé-
lyes szentírás-tanulmányozás szokását?

•	 Mit	tanulhatunk	Siblon	példájából,	ami	segíteni	fog	
nekünk abban, hogy jó és rossz időkben is erősek 
maradjunk?

Javasolt feladatok
•	 Alma	bűnbánatra	és	bűnbocsánatra	vonatkozó	ta-

pasztalatainak tantételei ma is, a mi esetünkben is 
ugyanazok,	bár	mások	a	körülmények.	Írj	egy	egy-
oldalas összefoglalást néhány érintett tantételről és 
arról, ahogyan azok most vonatkoznak ránk!

•	 Alma	azt	mondta	Koriántonnak,	hogy	a	nemi	vétkek	
komolyság tekintetében a gyilkosság mellett vannak. 
Írj	konkrét	tervet	azokról	a	lépésekről,	amelyeket	már	
most megtehetsz tisztaságod megőrzéséért!

31. fejezet
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Alma 40 – 42

32. fejezet

Bevezetés
Mi történik az emberekkel a haláluk után? Az Alma 
40–42 arra összpontosít, milyen tanácsot adott Alma 
tévelygő fiának, Koriántonnak, aki hasonló kérdést tett 
fel. Válaszában Alma tanított a lélekvilágról, az ítéletről, 
a feltámadásról, a visszaállítás törvényéről, valamint 
a bűnösök büntetéséről. Koriántonnak szóló tanításai 
vége felé Alma azokra a kérdésre adott választ, hogy 
milyen lenne az élet bűnbánat, bűn, törvény, illetve 
büntetés nélkül. Alma fiának adott válaszai a boldogság 
tervét, Isten igazságosságát és irgalmasságát, valamint 
azt is segítenek nekünk megérteni, hogy milyen hatással 
vannak ezek örök fejlődésünkre.

Szövegmagyarázat
Alma 40:4–10. „Istennél minden olyan,  
mint egy nap”
•	 Miután	tanúbizonyságot	tett	Koriántonnak	a	feltá-
madás valóságáról, Alma beszélt a feltámadás idejének 
bizonytalanságáról, ahogy az az egész emberiségre 
vonatkozik. Ez azonban nem is számított Almának, mert 
saját szavai szerint „Istennél minden olyan, mint egy 
nap” (Alma 40:8). Joseph Smith próféta (1805–1844) ki-
nyilatkoztatta, hogy Isten számára „minden dolog, múlt, 
jelen és jövő megnyilvánul…, és állandóan az Úr előtt 
van” (T&Sz 130:7).

Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából kifejtette, hogyan intéződnek el a dolgok 
Isten módján:

„Isten megváltó munkája már régen folyamatban volt, 
mielőtt elkezdődött volna a halandó idő ezen a földön, 
és akkor is folyamatban lesz, amikor már nincs többé 
halandó idő (lásd T&Sz 88:110; Alma 40:8). […]

Szerencsére a dolgok Isten »saját« módján lesznek 
elvégezve,	nem	a	miénken	(T&Sz	104:16).	Így	hát	Isten	
céljai, türelme, hatalma és végtelen szeretete, amely már 
régen működött, mielőtt lett volna idő, akkor is mű-
ködni fog, amikor már nem lesz többé idő (lásd T&Sz 
84:100; Alma 40:8).

Ilyen és más igazságokat nevezett Pál Isten mélységei-
nek (lásd 1 Korinthusbeliek 2:10)” (A Wonderful Flood 
of Light [1990], 50, 58–59).

Joseph Smith próféta azt is mondta, hogy „A nagy 
Jehova a földdel kapcsolatos események egészét 
szemlélte a szabadulás tervére vonatkozólag, mielőtt 
az megteremtetett volna, vagy mielőtt »együtt örvende-
zének a hajnalcsillagok«; a múlt, a jelen és a jövő vele 
voltak és vannak, mint egy örök »most«” (Az egyház 
elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 428-429.

Alma 40:11. Minden ember lelke „hazavitetik 
ahhoz az Istenhez, aki életet adott neki”
•	 Ha	halálunkkor	a	lélekvilágba	lépünk,	nem	Isten	
tulajdonképpeni színe elé, akkor hogyan értsük Alma 
szavait?

Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) magyarázata 
szerint Alma nem feltétlenül arra gondolt itt, hogy 
visszavitetünk Isten jelenlétébe: „Alma ezen [40:11] sza-
vai, ahogy én értelmezem őket, nem azt az elképezelést 
kívánják közvetíteni, hogy minden lélek visszamegy 
Isten színe elé, ahol a békesség helyére vagy a büntetés 
helyére jelölik, és egyéni elbírálásban részesülnek 
előtte. A »hazavitetnek Istenhez« [vesd össze Prédikátor 
12:9] egyszerűen azt jelenti, hogy véget ér halandó lé-
tük, és visszatérnek a lelkek világába, ahol aztán tetteik 
szerint helyet kapnak az igazak vagy a hamisak között, 
hogy megvárják ott a feltámadást. A »vissza Istenhez« 
olyan kifejezés, amelynek létezik megfelelője számos 
más jól ismert helyzetben. Például: idegen országban 
missziót szolgál valaki egy bizonyos ideig. Felmenté-
sekor visszatér az Egyesült Államokba, és azt mondja: 
»Csodálatos újra itthon lenni«, pedig otthona talán vala-
hol Utah vagy Idaho államban van, avagy a Nyugat más 
részén” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 2:85).

George Q. Cannon elnök (1827–1901) az Első Elnökség-
ből kifejtette, hogy Alma „nem azt az elképzelést kívánja 
itt közvetíteni, hogy azonnal Isten személyes jelenlétébe 
visznek minket. Nyilvánvalóan hozzávetőleges értelem-
ben használja ezt a kifejezést” (Gospel Truth: Discourses 
and Writings of President George Q. Cannon, sel. 
Jerreld L. Newquist [1987], 58).

Alma 40:11–15. A lélek állapota a 
halál és a feltámadás között
•	 A	következő	magyarázat	segít	megértenünk,	milyen	
állapotban lesznek a lelkek a haláluk és a feltámadásuk 
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között: „Amikor a fizikai test meghal, a lélek tovább él. 
A lélekvilágban »azok lelkét, akik igazlelkűek, a bol-
dogság állapotába fogadják be, melyet paradicsomnak 
hívnak, a nyugalom állapotának, a béke állapotának, 
ahol megpihennek majd minden bajuktól, és minden 
gondtól és bánattól« (Alma 40:12). Egy lelki börtön nevű 
helyet tartanak fenn azoknak, »akik bűneikben haltak 
meg, az igazság ismerete nélkül, vagy vétekben, elu-
tasítván a prófétákat« (T&Sz 138:32). A börtönben lévő 
lelkeknek tanítják »az Istenbe vetett hitet, a bűnbánatot, 
helyettes általi keresztelkedést a bűnök bocsánatára, a 
Szentlélek ajándékát kézrátétel által. És az evangélium 
minden más tantételét, amelyet tudniuk kell« (T&Sz 
138:33–34). Amennyiben elfogadják az evangélium 
tantételeit, megbánják bűneiket, és elfogadják az értük a 
templomokban elvégzett szertartásokat, befogadják őket 
a paradicsomba” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező 
szótár [2004]. 72–73.).

•	 Brigham	Young	elnök	(1801–1877)	segített	nekünk,	
hogy jobban megértsük a lélekvilág helye és Isten lak-
helye közötti különbséget: „Hova mentek, amikor lerak-
játok ezt a porhüvelyt? A lélekvilágba. Ábrahám 
kebelére mentek? Nem, még csak annak közelébe sem, 
hanem a lélekvilágba. Hol van a lélekvilág? Pontosan itt. 
Együtt mennek oda a jó és a gonosz lelkek? Bizony. Egy 
királyságot laknak? Igen. A napra mennek? Nem. Az 
összerendezett föld határain túl mennek? Nem. Ezen a 
földön hozatnak elő” (Discourses of Brigham Young, 
sel. John A. Widtsoe [1954], 376).

Alma 40:16–22. Az első feltámadás
•	 Alma	a	földi	idő	vonatkozásában	beszélt	az	első	
feltámadásról. Először Jézus Krisztus támad fel, akit 
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hamarosan azok az igazlelkűek követnek, akik halandó 
földünk idejének kezdete és Krisztus feltámadásának 
ideje között éltek és haltak meg (lásd Alma 40:16, 20; 
T&Sz 133:54–55). Ezt a feltámadást nevezte Alma az 
első feltámadásnak.

•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	elmagyarázta,	hogy	az	
első feltámadás különbőző időszakokat és eseményket 
foglal magába:

„Bár az igazlelkűek általános feltámadására sor került 
akkor, amikor Krisztus feltámadt a halálból, mi rendsze-
rint az igazlelkűeknek Krisztus második eljövetelekor 
történő feltámadásáról beszélünk első feltámadásként. 
Számunkra ez az első, mert kevéssé gondolunk arra 
vagy törődünk azzal, ami már elmúlt. Az Úr megígérte, 
hogy második eljövetele idején megnyílnak a sírok, és 
az igazak előjönnek, hogy ezer éven át uralkodjanak 
vele a földön. […]

Krisztus [második] eljövetelekor »Akik pedig sírjukban 
aludtak, azok előjönnek, mert sírjuk megnyílik; és 
ők is felragadtatnak, hogy találkozzanak vele az ég 
oszlopának közepén – Ők Krisztuséi, az első zsengék, 
ők, akik először leszállnak vele, és ők, akik a földön 
vagy a sírjukban vannak, akik először felragadtatnak, 
hogy találkozzanak vele; és mindez Isten angyala 
harsonája megszólaltatásának hangjára« [T&Sz 88:97–98]. 
Ők az igazak, »akiknek neve fel van írva a mennyben, 
ahol Isten és Krisztus mindenek bírája. Ők azok, akik 
igaz emberek, tökéletessé téve Jézus, az új szövetség 
közbenjárója által, aki saját vérének kiontása által vég-
hezvitte ezt a tökéletes engesztelést« [T&Sz 76:68–69].

E nagyszerű esemény és azután, hogy az Úr és az igaz-
lelkűek, akik felragadtattak, hogy találkozzanak vele, 
leszálltak a földre, sor kerül egy másik feltámadásra. Az 
első részeként is tekinthetünk erre, bár később követ-
kezik. Ebben a feltámadásban jönnek elő a terresztriális 
rendhez tartozók, akik nem voltak érdemesek arra, 
hogy felragadtatva találkozzanak vele, de érdemesek 
arra, hogy előjöve élvezzék a millenniumi uralmat” 
(Doc trines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 2:295–97).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából a következőképp magyarázta 
az első feltámadást, amire az igazak feltámadásaként 
és az élet feltámadásaként is utalunk: „Akik ennek a 
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feltámadásnak a hajnalán jőnek elő, azok celesztiális 
testtel teszik ezt és celesztiális dicsőséget örökölnek; 
ők azok, akik Krisztus zsengéi. Akik ennek a feltáma-
dásnak a délutánján jőnek elő, azok terresztriális testtel 
teszik ezt, és ebből adódóan azt a királyságot öröklik; 
róluk írnak úgy, akik Krisztuséi ezen eljövetelkor. Akik 
addig feltámadtak, azok celesztiális testet kaptak, a 
terresztriális lények előjövetele csak a második eljövetel 
után kezdődik. (T&Sz 76:50–80; 88:95–99)” (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 vols. [1971–73], 1:196).

Alma 40:23. „A saját és tökéletes testéhez”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
utalt rá, milyen vigaszt jelent annak tudata, hogy a 
hibák kijavíttatnak a feltámadáskor:

„Milyen megnyugtató tudni azt, hogy mindazok, akiket 
az életben hátráltatott valamilyen születési rendelle-
neség, a halandóság sérülései, betegség vagy az idős 
korral járó természetes gyengülés, mindannyian »saját és 
tökéletes« testtel támadnak majd fel. […]

„A feltámadás bizonyossága erőt és perspektívát ad ne-
künk ahhoz, hogy átvészeljük a halandó kihívásokat, 
amelyekkel szeretteinknek és nekünk is szembe kell 
néznünk, köztük azokat a fizikai, mentális és lelki fo-
gyatékosságokat, amelyeket születésünkkel hozunk ma-
gunkkal vagy a halandó élet során szerzünk. Tudjuk, 
hogy a feltámadás miatt ezek a halandó fogyatékossá-
gok csak átmenetiek” (lásd Liahóna, 2000. júl. 18.).

•	 Joseph F.	Smith	elnök	(1838–1918)	a	következőket	
fűzte hozzá a feltámadás kapcsán a rútságokhoz: „El-
távolíttatnak a rútságok, megszűnnek a hiányosságok, 
a férfiak és nők lelkük tökéletességét kapják, azt a 
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tökéletességet, amelyet Isten kezdetben eltervezett. Az 
Ő célja az, hogy minden férfi és nő, akik az Ő gyerme-
kei, és avégre születtek, hogy Isten örököseivé váljanak, 
valamint Jézus Krisztus örököstársaivá, mind fizikailag, 
mind lelkileg tökéletessé tétessenek, azon törvénynek 
való engedelmesség által, melyet eszközül adott azért, 
hogy minden gyermekéhez eljöhessen a tökéletesség” 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 23).

Alma 40:26. „Rettenetes halál jön a gonoszokra”
•	 A	következő	kijelentés	segít	nekünk	megérteni,	mire	
utal ez a bizonyos „rettenetes halál”: „A szentírások 
néha beszélnek a második haláltól való megszabadí-
tásról. A második halál a végső lelki halál – kizáratni az 
igazlelkűségből és a dicsőség egyik királyságában sem 
kapni helyet (lásd Alma 12:32; T&Sz 88:24). Ez a máso-
dik halál nem érkezik el a végső ítéletig, és csak nagyon 
keveseket fog érinteni (lásd T&Sz 76:31–37). Majdnem 
mindenki számára, aki valaha a földön élt, garantált a 
második haláltól való szabadítás (lásd T&Sz 76:40–45)” 
(Hűek a hithez. 174.).

Alma 41. A visszaállítás törvénye
•	 Néhány	mai	emberhez	hasonlóan	Koriánton	is	
csodálkozhatott azon, hogy ha mindenki részesül a 
feltámadás áldásaiban, akkor miért fontos igazlelkűen 
élni. Az Alma 41 ezt a felvetést tárgyalja.

Mennyei Atyánk gyermekei számára attól függ a 
visszaállítás törvényének kimenetele, hogy parancso-
latai megtartásában mennyire voltak hűek. Alma tehát 
kifejtette Koriántonnak, hogy senki nem állíttathatik 
vissza „a bűnből a boldogságba” (Alma 41:10   ). Ez 
egybecseng az aratás törvényével: amint vetünk, úgy 
aratunk (lásd Galátziabeliek 6:7; T&Sz 130:20–21   ). 
Alma arra biztatta fiát: „szüntelenül tégy jót, …és ismét 
jóval jutalmaznak majd téged. Mert ami tőled származik, 
ismét az tér vissza hozzád, és állíttatik vissza” (Alma 
41:14–15).

Alma arról is tanította a fiát, hogy a visszaállítás 
törvénye tökéletes visszaállítást hoz a testnek a feltáma-
dáskor: „A lélek visszaállíttatik a testhez…; igen, még 
a fejüknek egy hajszála sem veszik el” (Alma 40:23). A 
feltámadt test dicsőségének fokozata azonban az illető 
hűségének mértékétől függ (lásd T&Sz 88:28–32).

Alma 40–42
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Alma 41:10.    „A gonoszság sohasem 
volt boldogság”
•	 A	következő	tanács	kihangsúlyozza	annak	fontossá-
gát, hogy evangéliumi normák szerinti élettel keressük a 
boldogságot:

„Sokan az Úr parancsolataival ellentétes tevékenysé-
gekben próbálnak boldogságra és kiteljesedésre lelni. 
Elvetve Isten nekik szóló tervét, elutasítják a valódi 
boldogság egyetlen forrását. Az ördögnek engednek, 
aki »arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomo-
rult lehessen, mint ő maga« (2 Nefi 2:27). Végül meg-
tanulják annak igazságát, amire Alma figyelmeztette 
fiát, Koriántont: »A gonoszság sohasem volt boldogság« 
(Alma 41:10). […]

Miközben boldogságra törekedtek, ne feledjétek, hogy a 
valódi boldogsághoz vezető egyetlen út az evangélium 
szerinti élet! Békés, örök boldogságra leltek, amikor a 
parancsolatok szerint próbáltok élni, erőért imádkoztok, 
megbánjátok a bűneiteket, felemelő tevékenységekben 
vesztek részt és tartalmas szolgálatot nyújtotok. Megta-
nultok szórakozni a szerető Mennyei Atya által felállított 
kereteken belül” (Hűek a hithez. 16.).

Alma 41:11–14
Mit kapunk, ha becsületesen viselkedünk, igaz-

lelkűen ítélünk, és szüntelenül jót teszünk?

Alma 42:1–10. „Próbatételi idő”
•	 L. Tom	Perry	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
elmagyarázta a halandóságnak nevezett próbatételi 
idő célját: „Az a földi élet fő célja, hogy lehetővé tegye 
lelkünknek, amely már a világ léte előtt létezett, a 
testünkkel egy olyan időszakra való egyesülését, amely 
nagyszerű lehetőséget biztosít számára a halandóság-
ban. A kettő együttléte adja meg nekünk annak kivált-
ságát, hogy növekedhetünk, fejlődhetünk és érettebbé 
válhatunk, amire csak akkor kerülhet sor, ha együtt van 
a lélek és a test. Testünkkel bizonyos számú próbatéte-
leken megyünk keresztül, amit létezésünk próbatételi 
állapotának nevezünk. A tanulás és a vizsgáztatás idő-
szaka ez, mely által érdemesnek bizonyulhatunk örök 

lehetőségekre. Mindez részét képezi Atyánk gyermekei 
számára alkotott tervének” (in Conference Report, Apr. 
1989, 16; vagy Ensign, May 1989, 13–14).

•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Ronald E.	Poelman	
elder azt is elmondta, hogy a halandóság az ellentétek 
megismerésének és a köztük való választásnak az ideje: 
„A halandóság előtti állapotban elénk tárt és általunk 
elfogadott szabadulás terve magában foglal egy próba-
tételi időszakot a földön, melynek során ellentéteket ta-
pasztalunk meg, döntéseket hozunk, megismerjük azok 
következményeit és felkészülünk az Isten jelenlétébe 
való visszatérésre. A viszontagságok megtapasztalása 
nélkülözhetetlen része a folyamatnak. Ennek tudatában 
döntöttünk úgy, hogy eljövünk a halandóságba. (Lásd 
2 Nefi 2:11–16.)” (in Conference Report, Apr. 1989, 29; 
vagy Ensign, May 1989, 23).

•	 William R.	Bradford	elder	a	Hetvenektől	arra	a	
következtetésre jutott, hogy a halandóság célja az, hogy 
Mennyei Atyánkhoz hasonlókká váljunk: „Ez az élet 
egy próbatételi időszak. Egy olyan időszak csodálatos 
ajándéka, melyben megtanulhatunk Mennyei Atyánk-
hoz hasonlónak lenni az által, hogy követjük Fia, Jézus 
Krisztus tanításait. Az ösvény, amelyen vezet minket, 
nincs telezsúfolva. Egyszerű, egyenes, és megvilágosítja 
a Lélek” (in Conference Report, Apr. 1992, 40; vagy 
Ensign, May 1992, 29).

Alma 42:11–31. Az igazságosság és az  
irgalom törvényei
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke kifejtette, hogy a Szabadító áldozata lehe-
tővé teszi az irgalom reánk való kiterjesztését anélkül, 
hogy sérülne az igazságosság törvénye:

„Mindannyian egyfajta lelki hitelből élünk. Egy napon 
a számlát lezárják, és el kell számolnunk. Bármilyen 
közönyösen is tekintünk most erre, amikor elközeleg az 
a nap, és fenyeget az árverezés, nyugtalanul gyötrődve 
tekintünk majd körbe, hogy segítsen nekünk valaki, 
bárki.

És az örökkévaló törvény szerint nem lehet irgalmat 
gyakorolni, hacsak nincs valaki, aki hajlandó és képes 
is átvállalni az adósságunkat, megfizetni az árat, és ren-
dezni a megváltásunkhoz szükséges feltételeket.

32. fejezet
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Ha nincs közbenjáró, ha nincs egy barátunk, akkor az 
igazságosság súlyának teljes egészében, keményen és 
közönyösen minket kell terhelnie. Legyenek bár jelen-
téktelenek vagy rendkívül súlyosak, minden vétkünkért 
teljes egészében fizetni fogunk, a legutolsó fillérig.

De egyet tudnotok kell: Az igazság, a dicsőséges igaz-
ság azt hirdeti, hogy létezik egy ilyen Közbenjáró.

»Mert egy az Isten, egy a  
közbenjáró is Isten és embe-
rek között, az ember Krisz-
tus Jézus« (1 Timótheus 2:5).

Őáltala teljes mértékben 
gyakorolhatják velünk 
szemben az irgalmat, anél-
kül, hogy megsértenék az 
igazságosságot.

Ez az igazság a keresztény  
tan valódi gyökere. […]

Azonban nem nyerünk  
automatikusan irgalmat. 
Vele kötött szövetség által 
kapjuk meg. Az Ő feltételei, 
az Ő nagylelkű feltételei 
szerint, melyek feltétlenül 
magukban foglalják a bű-
nök bocsánatára történő, 
alámerítés általi 
keresztelkedést.

Az egész emberiséget védheti az igazságosság törvénye, 
ugyanakkor mindannyiunkra kiterjedhet az irgalom 
megváltó és gyógyító áldása” (in Conference Report, 
Apr. 1977, 80; vagy Ensign, May 1977, 55–56).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	a	következő	meglátást	osztotta	
meg velünk: „Isten igazságossága és irgalma oly kimu-
tathatóan tökéletes lesz, hogy az utolsó ítélet idején 
nem lesz panasz, még azoktól sem, akik valamikor 
megkérdőjelezték azt, amit halandó létükben Isten 
rájuk mért (lásd 2 Nefi 9:14–15; Alma 5:15–19; 12:3–14; 
42:23–26, 30)” (lásd Liahóna, 2000. júl. 88.).

Alma 42:18–30. Lelkiismeret-furdalás
•	 Boyd K.	Packer	elnök	kifejtette,	milyen	értékes	lehet	
a lelkiismeret-furdalás:

Igazságosság

Igazságosság Irgalom

„Célom azok fájdalmán enyhíteni, akik a bűntudat 
nagyon kellemetlen érzésétől szenvednek. Úgy érzem 
magam, mint az orvos, aki azzal kezdi kezelését: »Ez 
most egy kicsit fájni fog. […]«

Közülünk mindenki legalábbis belekóstolt már a hibák 
elkövetését követő lelkiismeret-furdalás fájdalmába.

János azt mondta: »Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn 
mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen 
mi bennünk« [1 János 1:8]. Majd még nyomatékosabban: 
»Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá 
teszszük őt [az Urat], és az ő ígéje nincsen mi bennünk« 
[1 János 1:10].

Időnként mindannyiunkat, néhányunkat szinte állan-
dóan kínoz a lelkiismeret-furdalás olyan dolgokból 
eredően, amiket helytelenül cselekedtünk vagy nem 
tettünk meg. A bűntudat olyan a lélek számára, mint a 
fájdalom a fizikai testnek. […]

Mindannyian követünk el hibákat. Időnként oly mó-
don ártunk magunknak és sebesítünk meg súlyosan 
másokat, amit egyedül nem tudunk helyrehozni. 
Eltörünk olyan dolgokat, amiket egyedül nem tudunk 
megragasztani. Természetünkből adódóan bűntudatot, 
megalázottságot és szenvedést érzünk tehát, amit egye-
dül nem tudunk gyógyítani. Ekkor siet segítségünkre az 
engesztelés gyógyító hatalma.

Az	Úr	azt	mondta:	»Íme,	én,	Isten,	mindenkiért	el-
szenvedtem ezeket a dolgokat, hogy ha bűnbánatot 
tartanak, akkor ne szenvedjenek« [T&Sz 19:16]” (lásd 
Liahóna, 2001. júl. 25–27).

•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	beszélt	az	
érzékeny lelkiismeret értékéről: „Mily csodálatos is az, 
hogy Isten felruház minket ezzel az érzékeny, mégis 
erős kalauzzal, amit mi lelkiismeretnek nevezünk! 
Valaki találóan megjegyezte, hogy »a lelkiismeret 
celesztiális szikra, amelyet Isten minden emberben elhe-
lyezett, lelkének megmentése végett«. Minden bizonnyal 
ez szolgál annak eszközeként, hogy a lélek tudatára 
ébredjen a bűnnek, ez serkenti az embert arra az elhatá-
rozásra, hogy rendbe hozza ügyeit, minden szépítgetés 
és bagatellizálás nélkül vállalja bűneit, hajlandó legyen 
szembenézni a tényekkel, viselje a következményeket 
és megfizesse a szükséges büntetéseket – és amíg 
valaki nem így gondolkozik, addig nem kezdte el a 
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bűnbánatot. Sajnálni valamit egyfajta hozzáállás, a 
bűn cselekvésének az elhagyása a kezdet, de amíg az 
embernek nem serken fel annyira a lelkiismerete, hogy 
mozduljon is az ügyben, amíg kifogások vannak és 
magyarázkodások, addig nem valószínű, hogy az illető 
elindult a megbocsátás felé. Erre gondolt Alma, amikor 
azt mondta Koriánton fiának, hogy »csak az igazán töre-
delmesek szabadulnak meg« (Alma 42:24)” (The Miracle 
of Forgiveness [1969], 152).

Alma 42:23. „Az engesztelés véghezviszi 
a halottak feltámadását”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	a	következő	
tanúbizonyságot tette a feltámadást lehetővé tevő en-
gesztelő áldozat jelentőségéről:

„Szeretetének magasztos 
kifejeződése halálával tör-
tént meg, amikor feláldozta 
életét minden emberért. Az 
engesztelés, amit iszonytató 
kínok közt hozott meg, lett 
a történelem legnagysze-
rűbb eseménye, olyan 
nagylelkű tett, amit az em-
beriség nem viszonzott, de 

amely a feltámadás bizonyosságát hozta el mindazok-
nak, akik a földön éltek vagy élni fognak.

Semmilyen más tett nem hasonlítható ehhez az embe-
riség történelmében. Egyetlen azóta történt dolog sem 
mérhető ehhez. Teljesen önzetlenül és az egész embe-
riség iránt érzett végtelen szeretettel ez a cselekedet lett 
az egész emberi faj felülmúlhatatlan kegyelmi ajándéka.

Majd feltámadásával azon  
az első húsvéti reggelen 
elkövetkezett a halhatatlan-
ság győzedelmes megnyil-
vánulása. Pál igazat 
mondott: »Mert a miképen 
Ádámban mindnyájan meg-
halnak, azonképen a Krisz-
tusban is mindnyájan 
megeleveníttetnek« 
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(1 Korinthusbeliek 15:22). Nem csak a feltámadás áldá-
sát biztosította mindenkinek, hanem az örök élethez 
vezető utat is feltárta mindazoknak, akik megtartják ta-
nításait és parancsolatait” (lásd Liahóna, 2000. jan. 87.). 

Alma 42:27–30
Milyen kapcsolatot mutatnak ezek a 
versek az önrendelkezés és a fele-

lősségre vonhatóság között?

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miért	nem	vezethet	soha	boldogsághoz	a	gonoszság?	

Miért tűnnek időnként boldognak a gonosz emberek?

•	 Mit	kell	tennünk	azért,	hogy	a	Szabadító	engesztelése	
kifejtse értünk a hatását?

•	 Hogyan	munkálkodik	javunkra	az	igazságosság	
törvénye?

•	 Hogyan	munkálkodik	javunkra	az	irgalom	törvénye?

Javasolt feladatok
•	 Az	Alma	40–42-ből	két	vagy	több	utalás	felhasználá-

sával készíts és lehetőleg mondj is el egy rövid beszé-
det a lélekvilágról!

•	 Mit	tanított	Alma	fiának,	Koriántonnak	a	
feltámadásról?

•	 Írj	rövid	meghatározást	vagy	magyarázatot	a	követ-
kezőkhöz: a visszaállítás törvénye, az igazságosság 
törvénye, az irgalom törvénye.

32. fejezet
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Alma 43–51

33. fejezet

Bevezetés
Versengés, széthúzás és háború tette kockára a nefita 
nemzet fennmaradását. Nem csak a lámániták miatt vol-
tak konfliktusaik. A hataloméhes elszakadó nefiták sok 
komoly gondot eredményeztek. A nefiták úgy győzték 
le az ellenségeiket, hogy gyakorolták a Jézus Krisztusba 
vetett hitüket és követték prófétáikat, valamint más 
igazlelkű katonai vezetőiket.

Vesd össze Moróni kapitány és Amalikiás indítékait és 
szándékait! Mormon próféta azt írta Moróni kapitányról: 
„Ha minden ember olyan lett volna, és olyan volna, és 
mindig is olyan lenne, mint Moróni, akkor íme, örökre 
megrázkódna a pokol hatalma; igen, az ördögnek soha 
többé nem lenne hatalma az emberek gyermekeinek 
szíve felett” (Alma 48:17). Morónihoz hasonlóan mi 
is szilárdak maradhatunk „a Krisztusba vetett hitben” 
(Alma 48:13), még nehéz, embert próbáló körülmények 
közepette is.

Szövegmagyarázat
Alma 43:2–3. „A nefiták és a lámániták  
közötti háborúk”
•	 Alma	könyvének	ezen	a	pontján,	a	43–62.	fejezetben	
Mormon felhívja az olvasó figyelmét, hogy visszatér a 
„háborúk beszámolójához” (Alma 43:3). Vannak, akik 
csodálkoznak azon, miért esik ilyen sok szó hábo-
rúról a Mormon könyvében. Ezra Taft Benson elnök 
(1899–1994) kijelentette, hogy „a Mormon könyvéből 
megtudjuk, hogyan élnek Krisztus tanítványai háborús 
időkben” (in Conference Report, Oct. 1986, 5; vagy 
Ensign, Nov. 1986, 7).

Mivel Mormon látta napjainkat és tudta, hogy háborúk 
és háborúk hírei idejét éljük majd (lásd T&Sz 45:26; lásd 
még Jelenések 9), azt is leírta, hogyan éljünk igazlel-
kűen ilyen időszakokban. Sok utolsó napi szentnek volt 
már és lesz még része katonai összecsapásokban. Nézd 
meg, milyen evangéliumi tantételeket vett bele Mormon 
ezekbe a háborús fejezetekbe! Mormon felfedte, milyen 
hatalmas szenvedést okozott a harc, de azt is kifejtette, 
miért lehet szükség az életet és a szabadságot védő 
háborúra. Mormon és a mai próféták is leírták, milyen 
körülmények között jogos a háború (lásd az Alma 
43:45–47 szövegmagyarázatát a 253–254. oldalon és az 
Alma 51:13-ét a 258. oldalon).

Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) leírta, milyen 
bánat kíséri a mennyekben az ilyen eseményeket, még 
akkor is, ha a háború jogos: „Úgy gondolom, Mennyei 
Atyánk biztosan sírt, amikor látta, ahogyan gyermekei 
évszázadokon át elfecsérlik isteni születési előjogaikat 
azzal, hogy könyörtelenül pusztítják egymást” (lásd 
Liahóna, 2003. máj. 79.). A nefiták és Moróni kapitány 
megfelelőképpen álltak hozzá a háborúhoz és a 
vérontáshoz (lásd az Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23 
szövegmagyarázatát a 254. oldalon).

•	 A	második	világháború	idején	az	Első	Elnökség	a	
következő nyilatkozatot adta ki, tisztázandó az egyház 
álláspontját a háborúról:

„Az egyháztagoknak állam-
polgári kötelezettségeik 
vannak uralkodójukkal 
szemben, és ha szólítják 
őket, akkor hű szolgálatot 
kell nyújtaniuk. [A katonai 
szolgálatot is beleértve 
ebbe.] Maga az egyház 
azonban, mint olyan, nem 
vállal felelősséget ezekért a 
politikai döntésekért, me-

lyeket illetően mindössze annyit tehet, hogy tagjait or-
száguk iránti teljes hűségre biztatja, valamint szabaddá 
teszi azokat a létesítményeket, melyekre a legfennköl-
tebb hazaszeretet tart igényt.

[…] Minden állampolgárnak kötelezettségei vannak az 
állammal szemben. Ennek ad hangot a Hittételek, amely 
kijelenti:

»Hiszünk a királyoknak, elnököknek, uralkodóknak 
és elöljáróknak való alárendeltségben, a törvény 
iránti engedelmességben, annak tiszteletében és 
támogatásában.« […]

E tantételeknek engedelmeskedve az egyház tagjai 
mindig is kötelességüknek érezték, hogy országuk 
védelmére siessenek, amikor fegyverbe hívták őket. […]

Az egyház viszont a háború ellen van, és az ellen is 
kell lennie. […] Nem tekinthet a háborúra nemzetközi 
viták igazlelkű rendezésének eszközeként; ezek békés 
tárgyalások és intézkedések útján rendezendők és ren-
dezhetők, a nemzetek egyetértésével.
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Az egyház tagjai azonban állampolgárok is, és olyan 
uralkodók alávetettjei, akik felett az egyháznak nincs 
fennhatósága. […]

Ha tehát az ezen tantételek szerint való alkotmányos 
törvény bármely olyan ország katonai szolgálatára 
szólítja fel az egyház férfitagjait, amelynek hűséggel 
tartoznak, akkor legfőbb polgári kötelezettségük 
megfelelni ennek a hívásnak. Ha ilyen hívásra hallgatva 
és feletteseik parancsainak engedelmeskedve ellenük 
harcoló emberek életét oltják ki, az nem teszi őket gyil-
kossokká” (Heber J. Grant, ifj. J. Reuben Clark és David 
O. McKay, in Conference Report, Apr. 1942, 92–94; 
idézte még: Boyd K. Packer, Conference Report, Apr. 
1968, 34–35).

Alma 43:4–8. Nefita elszakadókat neveznek ki 
főkapitányoknak a lámánita seregek felett
•	 A	zorámiták	valamikor	a	nefita	nemzethez	tartoztak,	
kevélységük miatt azonban „a zorámiták lámánitákká 
lettek” (Alma 43:4). Elszakadásuk előtt a nefita vezetők 
jogosan féltek attól, hogy a zorámiták szövetségre 
lépnek a lámánitákkal és ezzel veszélybe sodorják a 
nefita nemzetet (lásd Alma 31:4). A tömeges elpártolás 
megelőzése végett Alma missziót vezetett a zorámiták 
visszatérítésére, akik közül már sokan hátat fordítottak 
az igaz hitnek. Bár a zorámiták egy része visszaállíttatott 
a hithez, többségük haragos volt és háborúra készülve 
kezdett „elvegyülni a lámánitákkal, hogy őket is haragra 
serkentsék” (Alma 35:10–11). A lámánita hadvezetők a 
vérszomjasabb zorámitákat és amalekitákat nevezték 
ki főkapitánynak, ezzel igyekezve előnyt szerezni a 
nefitákkal szemben.

A zorámiták felkérték a lámánita hordákat, hogy 
jöjjenek és foglalják el országukat a nefiták elleni 
támadás első lényegi mozzanataként (Alma 43:5). A 
lámánita fővezér jött élükön, az amalekita Zerahemna. 
Az amalekiták régebbi nefita elszakadók voltak, és a 
legtöbb elszakadóhoz hasonlóan igencsak haragudtak a 
nefitákra, természetük pedig »gonoszabb és gyilkosabb 
volt, mint… a lámánitáké« (Alma 43:6). Zerahemna 
meggyőződött róla, hogy a hadseregben minden kulcs-
fontosságú parancsnoki szerepkört amalekiták töltenek 
be, akárcsak ő maga, avagy hasonlóan vérszomjas 
zorámiták (Alma 43:6)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 
2nd ed. [1988], 296).

Alma 43:13–14. Túlerővel néztek 
szembe és arra kényszerültek, hogy 
szembeszálljanak az ellenséggel
•	 A	lámánitákká	vált	nefita	elszakadók	száma	majdnem	
elérte azon nefiták számát, akik hűek maradtak (lásd 
Alma 43:14). Ez a hatalmas tömeg a lámánita seregekkel 
együtt komoly túlerőt jelentett a nefitákkal szemben 
(lásd Alma 43:51; lásd még Móziás 25:3; Alma 2:27, 35). 
Hitükre támaszkodva azonban a nefiták bíztak benne, 
hogy Isten a hatalmas túlerővel szemben is meg fogja 
erősíteni őket a csatáikban, ahogyan azt Gedeon seregé-
vel (lásd Bírák 7–9), Elizeussal (lásd 2 Királyok 6:15–23), 
valamint Benjámin királlyal (lásd Mormon szavai 1:14) 
és Almával is tette (lásd Alma 2:27–35).

Alma 43:15–54. Moróni kapitány hittel 
és stratégiával is védte a nefitákat
•	 Főkapitányi	szolgálata	alatt	Moróni	saját	erősségeire	
és az Úr hatalmára is támaszkodott, hogy megvédje a 
nefitákat. Az Alma 43 jól példázza, hogyan vegyítette 
Moróni kapitány saját jó ítélőképességét az Isten taná-
csa iránti engedelmességével. Minden katonát fejlett 
katonai fegyverzettel látott el (lásd 19–21. vers), és 
kikérte a próféta tanácsát, mielőtt csatába indult volna 
(lásd 23–24. vers).

A lámániták hadjáratát amalekita és zorámita tisztek ve-
zették, akiknek Morónit kivéve minden parancsnokkal 
szemben hatalmas előnyt jelentett volna a nefita hadve-
zetési titkok és módszerek ismerete. Moróni előrelátása 
már első és logikus céljuktól is eltérítette őket – Jerson 
földje lerohanásától (Alma 43:22). Ott állította fel fő 
védekező állásait, azonban amikor a próféta tanácsát 
kikérő küldöncök visszatértek, megtudta, hogy a lámá-
niták meglepetésre készülve a nehezebben elérhető, 
de gyengébb Manti földje felé vették útjukat, ahol nem 
számítottak rájuk (Alma 43:24). Moróni azonnal Mantiba 
vitte a fő hadtestet, és készenlétbe állította ott az embe-
reket (Alma 43:25–26).

Mivel kémei és felderítői a lámániták minden mozdu-
latát jelezték neki, Moróni csapdába tudta csalni az el-
lenséget, és meglepte őket, amikor épp átkeltek a Sidon 
folyón (Alma 43:28–35)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 
297–98).
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Moróni kapitány számított az Úr áldásaira, mert ő maga 
a legjobb erőfeszítéseit adta. Ő volt talán napjai legzse-
niálisabb katonai elméje, mégis alázatosságot tanúsított 
azzal, hogy követte az próféta tanácsát. Ez hatalmas 
eszközzé tette Moróni kapitányt Isten kezében.

Alma 43:18–22, 37–38. Ma milyen 
védőpáncélzattal rendelkezünk?
•	 Moróni	kapitány	védőpáncélzattal	látta	el	seregét,	
ami jelentős különbséget eredményezett az ellenségeik-
kel vívott csatákban (lásd Alma 43:37–38). Harold B. Lee 
elnök (1899–1973) elmagyarázott egy módszert, hogyan 
vonatkoztathatjuk ma életünkre ezeket a verseket:

„Négy olyan testrészünk van, amelyről azt mondta vagy 
úgy látta Pál apostol, hogy ezeket sebezhetik meg legin-
kább a sötétség erői. Az ágyékunk, amely az erényt, az 
erkölcsi tisztaságot jelképezi. A szívünk, amely viselke-
désünk jelképe. Lábaink, amelyek életcéljainkat jelenítik 
meg, végül pedig a fejünk, amely a gondolatainkat.

[…] Ágyékunkat igazsággal kell körülöveznünk. Mi 
az igazság? Az Úr szavai szerint az igazság a dolgok 
ismerete ahogyan azok vannak, ahogyan azok voltak 
és ahogyan azok lesznek [T&Sz 93:24]. […] »Ágyékunk 
legyen igazsággal körülövezve« – mondta a próféta.

Ami pedig a szívet illeti, miféle mellvért védje azt, 
ahogyan életünk során viselkedünk? Szívünket az 
igazlelkűség mellvértjének kell befednie. Nos, miután 
megismertük az igazságot, már van mércénk, amivel 
ítélhetünk helyes és helytelen között, és így viselkedé-
sünk mindig azzal lesz mérve, amit igaznak tudunk. A 
viselkedésünket fedő mellvért legyen az igazlelkűség 
mellvértje.

De vajon mi védje a lábunkat, vagyis mihez mérjük az 
életcéljainkat? […] »Felsarúzván lábaitokat a békesség 
evangyéliomának készségével« (Efézusbeliek 6:15). […]

Végül pedig ott az idvesség sisakja. […] Mi az idvesség? 
Az idvesség a szabadulás. Mitől való szabadulás? A 
haláltól és a bűntől való szabadulás. […]

Mostanra tehát Pál apostol… felfegyverezte emberét, aki 
egyik kezében pajzsot tart, a másikban pedig kardot, 
azoknak a napoknak a fegyvereit. Az a pajzs a hit 
pajzsa, a kard pedig a lélek kardja, amely Isten szava. 
Nem jut eszembe a hitnél és az Isten szavát tartalmazó 

szentírások ismereténél hatékonyabb fegyver. Aki 
felöltötte ezeket a páncélokat és előkészült ezekkel a 
fegyverekkel, az készen áll rá, hogy az ellenség ellen 
menjen” (Feet Shod with the Preparation of the Gospel of 
Peace, Brigham Young University Speeches of the Year 
[Nov. 9, 1954], 2–3, 6–7; lásd még Efézusbeliek 6:13–17; 
T&Sz 27:15–18).

Alma 43:23–25
Miért kért Moróni kapitány tanácsot a prófétától? 

Mi hogyan kérhetünk tanácsot a prófétától?

Alma 43:23–25. Áldásokat hoz, ha 
engedelmeskedünk a prófétának
•	 Sok	győzelmet	hozott	az,	hogy	Moróni	kapitány	
kikérte és követte a próféta tanácsát. Az élet csatái is 
megnyerhetők ma a próféta követésével.

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) kihangsúlyozta, 
miért kell követnünk a prófétákat: „Hallgassunk azok 
szavára, akiket prófétákként és látnokokként támoga-
tunk, valamint a többi férfitestvérre úgy, mintha örök 
életünk függne ettől, mert az függ tőle!” (in Conference 
Report, Apr. 1978, 117; vagy Ensign, May 1978, 77).

Alma 43:45–47. „Még vér ontásával is”
•	 Az	emberi	élet	szent.	Az	ártatlan	élet	kioltása	utálatos	
„az Úr szemében” (Alma 39:5). Ha azonban magunkat, 
családunkat, szabadságunkat, vallásunkat vagy orszá-
gunkat védjük, akkor jogos a másik életének kioltása. 
Gordon B. Hinckley elnök segített tisztázni a háború és 
a vérontás fogalmát:

„A lámániták és a nefiták között dúló háborúról a 
feljegyzés ezt modja: »a nefitákat azonban jobb cél lel-
kesítette, mert ők nem…hatalomért harcoltak, hanem az 
otthonaikért és a szabadságaikért harcoltak, a feleségei-
kért és a gyermekeikért, és mindenükért, igen, hódolati 
rítusaikért és az egyházukért.

És azt tették, amiről úgy érezték, hogy olyan kötelesség, 
amellyel Istenüknek tartoznak« (Alma 43:45–46).

Az Úr azt tanácsolta nekik: »Védjétek meg családjaitokat, 
még vér ontásával is« (Alma 43:47). […]

Alma 43–51
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Ezekből és más írásokból tisztán láthatjuk, hogy vannak 
idők és körülmények, amikor a nemzetek jogosultak, 
sőt kötelezettségük, hogy a családért és szabadságért 
harcoljanak a zsarnokság, a fenyegetés és az elnyomás 
ellen. […]

Szabadságszerető emberek… vagyunk, akik eltökéltek 
a szabadság védelmében, bárhol is legyen veszélyben. 
Hiszem, hogy Isten nem fogja felelősségre vonni azokat 
az egyenruhás férfiakat és nőket, akik kományuk meg-
bízottjaiként elvégzik azt, amire törvényesen elkötelez-
ték magukat. Előfordulhat azonban, hogy felelősségre 
von majd minket, ha megpróbáljuk visszatartani vagy 
akadályozni azokat, akik a gonoszság és az elnyomás 
erőivel harcolnak” (lásd Liahóna, 2003. máj. 80.).

Alma 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23. Moróni „nem 
gyönyörködött a vérontásban”
•	 Moróni	kapitány	„nem	gyönyörködött	a	vérontásban”	
(Alma 48:11), bár országa védelmében joggal oltotta ki 
más életét. Sok éven át vonakodva harcolt a lámániták-
kal (lásd Alma 48:22). Amikor harcra került sor, min-
denkivel szemben jószívűséget tanúsított, az ellenséggel 
szemben is. A feljegyzés kijelenti, hogy Moróni kapitány 
több alkalommal is megállította a csatát azért, hogy a 
lehető legtöbb életet megkímélje (lásd Alma 43:54–
44:1–2; 55:19). Vonakodva oltottak ki életeket, azon 
bánkódva, hogy testvéreiket felkészületlenül küldik el 
ebből a világból „az Istenükkel való találkozásra” (Alma 
48:23). Moróni kapitány szilárdan hitt abban, hogy akik 
betartják az Istennel kötött szövetségeiket és úgy éri 
őket a halál, azokat megváltja „az Úr Jézus Krisztus”, és 
„örvendezve” távoznak ebből a világból (Alma 46:39).
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Egyes olvasók felteszik a kérdést, hogy ha valaki 
ennyire igyekszik betartani az Úrral kötött szövetsége-
ket, akkor hogyan merülhet el ennyire hadügyekben. 
Talán ezért írta le Mormon azt, hogy Moróni „nem gyö-
nyörködött a vérontásban”, és azt tanulta, hogy „soha 
senkire kardot ne emeljenek, hacsak nem ellenségre 
azért, hogy megóvják az életüket” (Alma 48:11, 14).

Alma 45 betétszöveg. „Beszámoló Nefi népéről”
•	 Az	Alma 45	összefoglalója	előtti	rövid	szövegbetét	az	
eredeti feljegyzés részét képezi (részletesebb magyará-
zatért lásd a Nefi első könyve: uralkodása és elrendelt 
szolgálata szövegmagyarázatát a 11. oldalon). „A 45. 
fejezettől a 62-ig bezárólag” megjegyzés akkor került 
ide, amikor a 1879-ben már fejezetekre bontott formá-
tumban adták ki a Mormon könyvét.

Alma 45:17–19. Alma elment, és 
„többé nem hallottak felőle”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy „a Lélek ragadta 
fel, vagyis az Úr keze temette el” (Alma 45:19) kifejezés 
Alma átváltozására utal: „Mózes, Illés és az ifjabb Alma 
átváltoztak. Az ószövetségi beszámoló, mely szerint 
Mózes meghalt, és az Úr keze ismeretlen sírba temette, 
hibás. (5 Mózes 34:5–7.) Igaz, talán őt is »az Úr keze 
temette el«, amennyiben ez a kifejezés átvitt értelemben 
van itt jelen, és azt jelenti, hogy átváltozott. A Mormon 
könyvebeli beszámoló viszont feljegyzi, hogy Almát »a 
Lélek ragadta fel«, és »a szentírások azt mondják, hogy 
Mózest magához vette az Úr; és mi azt feltételezzük, 
hogy Almát is befogadta, amikor a Lélek által odavite-
tett« (Alma 45:18–19). Ne felejtsük el, hogy a nefitáknál 
ott voltak a rézlemezek, és ezek voltak azok »a szentírá-
sok«, amelyek beszámoltak róla, hogy Mózes átváltozás 
által vitetett el. Ami pedig Illést illeti, az Ószövetség 
gyönyörűen megfogalmazza, hogy tüzes szekéren 
»felméne… a szélvészben az égbe« (2 Királyok 2)” 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 805).

Alma 46–50. A gonosz és az igazlelkű 
vezetés közötti ellentét
•	 Mormon	világosan	felfedte	az	Amalikiás	és	Moróni	
kapitány közötti szembeszökő különbségeket (lásd 
Alma 48:7; 49:25–28). Amalikiás „azon szabadság 
alapjának elpusztítására” törekedett, melyet Isten adott 
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a nefitáknak, Moróni kapitány azonban meg akarta 
őrizni azt (Alma 46:10).

Az Amalikiáshoz hasonló, hatalomhoz tolakodó gonosz 
emberek is boldogulhatnak egy darabig a világ normái 
szerint, azonban végül romlásba döntik magukat és 
követőiket is. Ezzel szemben a Moróni kapitányhoz 
hasonló vezetők nemes vágyakkal inspirálják az embe-
reket, amelyek végül legyőzik a gonosz fondorlatokat. A 
következő ábra összehasonlítja Morónit és Amalikiást:

Moróni kapitány Amalikiás

„A nép hangja” és a bírák 
nevezték ki a seregek főka-
pitányává (Alma 46:34; lásd 
még 43:16).

Ármánykodással és megté-
vesztéssel jutott hatalomhoz 
(lásd Alma 47:1–35; 48:7).

Igazlelkűségre buzdította a 
népet, és arra tanította őket, 
hogy legyenek hűek Isten-
hez és a szövetségeikhez 
(lásd Alma 46:12–21; 48:7).

Gyűlölet- és propaganda-
beszéddel hergelte a népet 
(lásd Alma 48:1–3).

Örvendezett országa és 
népe szabadságában és füg-
getlenségében (lásd Alma 
48:11).

A nép szabadságának meg-
döntésére törekedett (lásd 
Alma 46:10).

Szerette a testvéreit, „népe 
jólétéért és biztonságáért 
rendkívül sokat fáradozott” 
(Alma 48:12).

„Nem törődött emberei 
vérével”, és saját önző céljai 
elérésén fáradozott (Alma 
49:10).

Igazlelkű tantételek által 
irányított férfi, aki arra taní-
totta a nefitákat, hogy soha 
ne emeljenek kardot, csakis 
családjuk, életük vagy sza-
badságuk védelmében (lásd 
Alma 48:10, 14).

Szenvedélyek által irányított 
férfi, aki erőszakos leroha-
násra, valamint arra tanította 
a népet, hogy tegyenek es-
küt a pusztításra (lásd Alma 
49:13, 26–27).

Alázatosan Isten segítségét 
kérte az élet megőrzéséhez 
(lásd Alma 48:16).

Átkozta Istent, és esküdö-
zött, hogy ölni fog (lásd 
Alma 49:27).

Azon igyekezett, hogy véget 
vessen a viszálykodásnak és 
a széthúzásnak (lásd Alma 
51:16).

Azon igyekezett, hogy vi-
szályt és széthúzást idézzen 
elő (lásd Alma 46:6, 10).

Alma 46:12–13
Miért szent kötelességünk megvédeni 
az otthonainkat, a szabadságunkat és 
a vallási jogainkat? Hogyan védhetjük 

meg otthonainkat a gonosz erőitől?

Alma 46:12–15, 36. A szabadság zászlaja
•	 Bátorságot igényel az, hogy igazlelkű ügyhöz embe-
reket toborozzunk. Ezra Taft Benson elnök gyakran ta-
nított róla, milyen fontos 
dolgokat tett meg Moróni 
kapitány, amikor felemelte 
a szabadság zászlaját. 
Gyakran hangsúlyozta an-
nak szükségességét, hogy 
legyünk tevékeny állampol-
gárok, és álljunk ki a sza-
badság és a függetlenség 
mellett: „Tevékeny rész-
vétellel és szolgálattal te-
gyétek jobbá a 
közösségeteket! Ne felejtkezzetek el az azzal kapcsola-
tos állampolgári felelősségetekről, hogy »a gonosz győ-
zelméhez csak annyi kell, hogy a jó emberek semmit ne 
tegyenek« (Edmund Burke). […] Tegyetek valami jelen-
tőségteljeset Istentől kapott szabadságotok és független-
ségetek védelmében” (in Conference Report, Apr. 
1988, 58; vagy Ensign, May 1988, 51).

Benson elnök azt is tanította:

„Ebben a szent írásban, a Mormon könyvében, felfigye-
lünk rá, mennyire kiterjedt és elhúzódó a szabadságért 
folyó küzdelem. Azt is látjuk, gyakran mennyire szolgá-
latkészen mondanak le az emberek a szabadságukról, 
ha valaki gondoskodást ígér nekik. […]

A többi prófétához hasonlóan, akiknek szavait feljegyzi 
Mormon könyve, Moróni is választott földként beszélt 
Amerikáról – a szabadság földjeként. Csatába vitte 
azokat az embereket, akik készen álltak harcolni sza-
badságuk fenntartásáért .
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Így	szól	a	feljegyzés:	»…az	egész	országban…	minden	
toronyra	felvonatta	a	szabadság	zászlaját.	Így	ültette	el	
Moróni a szabadság zászlaját a nefiták között« [Alma 
46:36].

Ma is erre van szükség – a szabadság zászlajának elülte-
tésére népünk között, egész Amerikában.

Bár erre az eseményre Kr. e. mintegy hetven évvel került 
sor, a küzdelem, melyet a Mormon könyvének szent 
beszámolója lefed, ezer éven át tartott. Valójában a 
szabadságért való küzdelem egy folyamatos harc – ma 
is itt van köztünk, nagyon is valós értelemben” (in Con-
ference Report, Oct. 1962, 14–15).

Alma 46:23–27. Prófécia József köpenyéről
•	 Moróni megszaggatott köpenye – a szabadság zász-
laja – az egyiptomi József köpenyének megőrzött mara-
dékára emlékeztetett. 
Moróni kijelentette, hogy a 
nefiták József magjának 
maradéka, és csak addig 
maradnak meg, amíg Istent 
szolgálják (lásd Alma 
46:22–24). Joseph Fielding 
Smith elnök (1876–1972) 
beszélt József köpenye 
megmaradt részének jel-
képrendszeréről és a prófé-
ciáról, amelyek 
napjainkban töltetnek be:

„Tudjuk, hogy volt egy bizonyos prófécia a József által 
viselt színes köpeny szétfoszlását illetően. Egy része 
megőriztetett, és Jákób a halála előtt arról prófétált, 
hogy miként a köpeny maradéka megőriztetett, úgy 
őriztetik meg József leszármazottainak maradéka [lásd 
Alma 46:24].

Ez a maradék, mely most a lámániták között található, 
végül részesülni fog az evangélium áldásaiban. Egye-
sülni fognak a nemzetek közül kigyűjtött maradékkal, 
és az Úr örökre megáldja őket” (The Way to Perfection 
[1970], 121).

Alma 47:36. Széthúzás és viszály
•	 A	Mormon	könyve	ismételten	figyelmeztet	rá,	hogy	
akik az egyházhoz tartoznak, majd „elpártolnak”, azok 
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keményszívűvé válnak, „teljesen elfelejtkezve az Úrról, 
Istenükről” (Alma 47:36).

Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából figyelmeztetett rá, hogy ugyanezek a 
problémák ma is fennállnak, amikor az elpártolók saját 
kevélységükből adódóan kritikussá válnak az egyházzal 
szemben: „Vannak olyan, az egyházat hivatalosan el-
hagyó vagy csak attól elmaradó tagok, akik nem tudják 
békén hagyni azt. Általában kedvére szeretnének tenni 
közönségüknek a világban, és kritikusakká vagy lega-
lábbis lekezelőkké válnak a testvérekkel szemben. Nem 
csak meg akarják tartani Isten ládáját, de időnként jól 
meg is lökik azt! Gyakran ugyanazokat az igaz tanokat 
tanították nekik, mint a hűeknek, azonban ők az elpár-
tolás irányába haladtak (lásd Alma 47:36). Elméjüket 
megkeményítette a kevélység (lásd Dániel 5:20)” (Men 
and Women of Christ [1991], 4).

•	 Russell M.	Nelson	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mának tagja körülírta, milyen következményekkel jár a 
viszály és az elpártolás:

„»Akiben ott van a viszálykodás lelke, az nem tőlem való 
[mondja az Úr]« (3 Nefi 11:29–30). […]

Az Úr szentjei világszerte… megtanulták, hogy az elpár-
tolás útja valós veszélyekhez vezet. A Mormon könyve 
figyelmeztet erre:

»…nem sokkal az elpártolásuk után makacsabbak és 
megátalkodattabbak, és vadabbak, gonoszabbak és 
kegyetlenebbek lettek…; átadva magukat a henyélés-
nek és mindenféle szemérmetlenségnek; igen, teljesen 
elfelejtkezve az Úrról, Istenükről« (Alma 47:36).

Mily megosztó is az elpártolás ereje! Kis cselekedetek 
ily nagy következményekhez vezethetnek. Pozíciójától 
vagy helyzetétől függetlenül senki nem szerezhet biztos 
védettséget a viszálykodás borzalmas árától. […]

A viszály az egység megbomlását segíti elő” (in Con-
ference Report, Apr. 1989, 86–88; vagy Ensign, May 
1989, 68, 70).

Alma 48:1–10. Álljunk ki keresztény 
tantételek mellett
•	 Krisztus	igaz	követőinek	időnként	Moróni	népéhez	
hasonlóan ki kell állniuk „szabadságuk, és földjeik, 
és asszonyaik, és gyermekeik, és a béke” védelméért 
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(Alma 48:10). Moróninak feltett szándéka volt, hogy 
segítsen népének fenntartani „azt, amit ellenségeik a 
keresztények ügyének neveztek” (Alma 48:10).

Amilyen magasra csap ma a világban a gonoszság hul-
láma, Gordon B. Hinckley elnök felvetése szerint „van-
nak olyan időszakok, amikor ki kell állnunk azért, ami 
helyes és illő, a szabadságért és a civilizációért, ahogyan 
Moróni is összehívta napjaiban a népet, hogy védjék 
meg asszonyaikat, gyermekeiket, valamint a szabadság 
ügyét (lásd Alma 48:10)” (lásd Liahóna, 2002. jan. 84.).

Alma 48:10–18
Milyen tulajdonságok tették  sikeres 

vezetővé Moróni kapitányt?

Alma 48:19. Ők „sem tettek kisebb szolgálatot”
•	 Mit	jelent	az,	hogy	Hélamánék	„sem	tettek	kisebb	
szolgálatot”? Howard W. Hunter elnök (1907–1995) azt 
tanította, hogy Isten szemében minden igazlelkű szolgá-
lat ugyanolyan elfogadható, bár nem mindenki szolgál 
előkelő elhívásokban:

„Bár Hélamán nem volt olyan észrevehető vagy 
feltűnő, mint Moróni, ő sem tett kisebb szolgálatot; 
vagyis ugyanolyan segítőkész és hasznos volt, akárcsak 
Moróni. […]

Nem leszünk mindannyian 
Morónihoz hasonlóak, 
egész nap, mindennap 
begyűjtve kollegáink di-
cséretét. Legtöbben csen-
des, viszonylag ismeretlen 
népek leszünk, akik har-
sonaszó nélkül jönnek-
mennek és végzik 
munkájukat. Akik közüle-

tek magányosnak vagy ijesztőnek találják ezt, vagy 
egyszerűen csak elényészőnek, azoknak azt mondom: 
nem tesztek »kisebb szolgálatot« legnagyobb feltűnést 
keltő társaitoknál. Ti is Isten seregéhez tartoztok.

Gondoljatok bele például, milyen fontos szolgálatot 
végez a méltó utolsó napi szent otthon csendes 

névtelenségében az anya vagy az apa. Gondoljatok az 
evangéliumi tanok tanítóira, az elemis karnagyokra, a 
cserkészvezetőkre és a Segítőegylet látogató tanítóira, 
akik milliókat szolgálnak és áldanak meg, de akiknek 
nevét soha nem ünnepli a nyilvánosság vagy jelenik 
meg az országos médiában.

Mindennap láthatatlan emberek tízezrei teszik lehetővé 
a boldogságunkat és a lehetőségeinket. A szentírások 
szóhasználatával ők sem tesznek »kisebb szolgálatot« 
azoknál, akiknek élete ott van az újságok címoldalán.

A történelem és a kortárs figyelem gyakran összpontosít 
az egyre, mintsem a sokra” (“No Less Serviceable,” 
Ensign, Apr. 1992, 64).

Alma 49–50. Nefita városok megerősítése
•	 Moróni	ihletettsége	és	előrelátása	a	városok	mege-
rősítése terén fordulópontnak bizonyult a háborúban. 
Nefiták ezrei menekültek meg azért, mert fel voltak 
készítve a városok. Tanulva ebből megerősíthetjük 
életünket igazlelkű gondolatokkal és tettekkel azért, 
hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, illetve „az 
ellenség… tüzes nyilai[nak]” (1 Nefi 15:24; lásd még 
Hélamán 5:12   ). Az Úr megígérte nekünk, hogy 
ha alázatosan keressük Őt, akkor meg fogja mutatni 
nekünk a gyengeségeinket és erőssé teszi számunkra 
a gyenge dolgokat (lásd Ether 12:27   ). A következő 
ábra felsorol néhány példát arra, ahogyan magunkra 
vonatkoztathatjuk a nefiták megerősítő előkészületeit:

Hogyan erősítették meg 
magukat a nefiták

Mi hogyan erősíthetjük 
meg magunkat

Megerősítették a gyengébb 
erődítményeket (lásd Alma 
48:9).

Meg kell erősíteni életünk-
ben a gyenge pontokat.

A nefiták azelőtt soha nem 
ismert módon készültek fel 
az ellenségre (lásd Alma 
49:8).

Fel kell készülnünk, ahogy 
korábban még sosem, hogy 
szembeszálljunk az ördög 
családságaival.

A nefiták erődítményekké 
tették a korábban még 
gyenge városokat (lásd 
Alma 49:14).

Ha Krisztushoz jövünk, ak-
kor meg tudja erősíteni szá-
munkra a gyenge dolgokat 
(lásd	Ether	12:27).

Alma 43–51
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Hogyan erősítették meg 
magukat a nefiták

Mi hogyan erősíthetjük 
meg magunkat

A nefiták hatalmat kaptak 
az ellenségeik felett (lásd 
Alma 49:23).

Ha hűek vagyunk és bízunk 
az Úrban, akkor Ő hatalmat 
ad nekünk az ellenségeink 
felett.

A nefiták néhány győ-
zelem után sem hagyták 
abba az előkészületeiket 
(Alma 50:1).

Ha sikeresen legyőztünk 
valamilyen kísértést vagy 
próbatételt, nem szabad lan-
kadnunk, hanem továbbra 
is ki kell tartanunk, mindig 
figyelnünk és imádkoznunk 
kell, hogy ne győzessünk le 
(lásd Alma 13:28).

A nefiták biztonsági 
tornyokat építettek, hogy 
már messziről lássák az 
ellenséget (lásd Alma 50:4).

Ha a prófétákra támaszko-
dunk, akik mai őrállóink a 
tornyon és messzire látnak, 
akkor jobban fel leszünk 
készülve a jövőre.

Alma 51:13. Fegyverbe a haza védelmében
•	 Állampolgárokként	országunk	kormányzó	törvé-
nyeinek hatálya alá tartozunk. Russell M. Nelson elder 
a következő tanácsot adta azoknak, akik szembe-
néznek az országuk védelmében való fegyverfogás 
kötelezettségével:

„Az emberek valójában testvérek, mivel Isten valójában 
a mi Atyánk. Ennek ellenére a szentírások tele vannak 
viszályokról és csatározá-
sokról szóló történetekkel. 
Erősen elítélik a hódító há-
borúkat, de támogatják a 
polgárok családjuk és sza-
badságuk megvédésére irá-
nyuló kötelezettségét [lásd 
Alma 43:45–47; 46:11–12, 
19–20; 48:11–16]. […] En-
nek az egyháznak sok 
nemzetben élő tagja lesz 
katonai szolgálatra hívva. 

»Hiszünk abban, hogy a kormányokat Isten állítota fel 
az ember javára; és hogy ő felelősségre vonja őket 
azokkal kapcsolatos tetteikért, ami a társadalom jóléte 
és biztonsága érdekében történő törvényhozást és azok 
végrehajtását illeti« [T&Sz 134:1].

A második világháború alatt, amikor az egyháztagok 
ellenkező oldalon kényszerültek harcolni, az Első 
Elnökség megerősítette, hogy »az állam felelős állampol-
gárai illetve alattvalói felügyeletéért, politikai jólétükért, 
és a bel- és külpolitikai irányelvek foganatosításáért. […] 
Az egyház, mint olyan, nem felelős ezekért az irányel-
vekért, [csak annyiban, hogy] hazájuk iránti hűségre 
biztatja a tagjait« [in James R. Clark, comp., Messages 
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of 
Latterday Saints, 6 vols. (1965–75), 6:155–56]” (lásd 
Liahóna, 2002. nov. 40.).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	vennél	bele	egy	olyan	felsorolásba,	amely	tartal-

mazza azokat a legfontosabb lelki megerősítéseket, 
amelyekre szükséged van, hogy biztonságban légy az 
elpusztításodra törekvő ellenségtől?

•	 Milyen	módon	szolgálhatnak	háború	idején	Moróni	
kapitányhoz hasonlóan az utolsó napi szent katonák?

•	 Milyen	hatással	lehet	egy	bátor	katona	az	országára,	a	
közösségére vagy a családjára?

Javasolt feladatok
•	 Mivel	nem	midannyian	leszünk	Morónihoz	hason-

lóan kimagaslóak, írd le, milyen értékes szolgálatot 
végeznek az anyák és az apák! Azt is írd le, miért 
fontos a vasárnapi iskolai tanító, az elemis karnagy, 
a cserkészvezető, a segítőegyleti látogató tanító vagy 
egy általad választott egyházi elhívás!

•	 Írd	le	életed	néhány	gyenge	területét,	és	tervezd	meg,	
hogyan „erősíted” majd meg ezeket a gonoszság 
ellen.

33. fejezet
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Alma 52– 63

34. fejezet

Bevezetés
Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) megfigyelte, 
hogy „a Mormon könyvéből megtudjuk, hogyan élnek 
Krisztus tanítványai háborús időkben” (in Conference 
Report, Oct. 1986, 5; vagy Ensign, Nov. 1986, 7). 
Mormonnak célja volt azzal, hogy a Mormon könyvébe 
számos háborús beszámolót belevett. Ezek a beszámo-
lók megtanítják, hogy a vallási jogok fenntartásához 
szükség van a szabadság megőrzésére, hogy milyen 
kárt okoznak az árulók, milyen értékkel bír akár csak 
néhány igazlelkű fiatal, mi igazolhatja erkölcsileg a 
háborút, és milyen stratégiákkal győzhető le a gonosz, 
miközben támaszkodunk Isten beavatkozó hatalmára.

Szövegmagyarázat
Alma 52–53. Háború és vérontás
•	 Az	Alma	52–53	igazolja	a	Szabadító	kijelentését,	mely	
szerint „a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök” 
(Máté 26:52). A lámániták gonosz és hitehagyó nefiták 
(Ammoron és társai) vezetésével a nefita városok erő-
szakos elfoglalására és megtartására törekedtek. Azon-
ban minden városért nagy árat fizettek: „Mert egyetlen 
várost sem vettek be nagy vérveszteség nélkül” (Alma 
52:4). Moróni kapitány mindig vonakodott felvenni 
a kardot, inkább azon volt, hogy letegye azt és béke 
legyen (lásd Alma 52:37). Tudta, hogy még ha győznek 
is a nefiták, az mindkét oldalon életek ezreibe kerül.

Soha nem lenne háború, ha minden ember Jézus Krisz-
tus evangéliuma szerint élne. Ő a Békesség Hercege, 
követői pedig a béke követei.

Alma 53:9
Miért kerültek veszélyes helyzetbe a 

 nefiták? Mit tehettek volna azért, hogy 
elkerüljék az ilyen helyzeteket?

Alma 53:9. Romlottság – a konfliktus valós oka
•	 A	következő	magyarázat	kifejti,	hogyan	mutathatnak	
rá belső szükségletekre az olyan külső megpróbáltatá-
sok, amelyekben a nefitáknak is részük volt: „Végül is 
így áldást jelentett a nefitáknak az, hogy küszöbükön 
voltak a lámániták és emlékezésre serkentették őket, 

mert »boldog ember az, a kit Isten megdorgál« ( Jób 
5:17). Nem számít, mennyire gonoszok, vadak és 
züllöttek is lehettek a lámániták (mert bizony, azok 
voltak!), nem számít, milyen túlerőben voltak a ne-
fitákkal szemben, hogyan zárták körül őket, milyen 
ármányosan kémkedtek, szivárogtak be és forralták ki 
ördögi terveiket, lihegtek véres fenyegetéseket és tettek 
félelmetes előkészületeket a totális háborúra, a nefiták 
problémáját nem ők jelentették. Csak azért voltak ott, 
hogy emlékeztessék a nefitákat valós problémájukra, 
ami az volt, hogy járjanak egyenes derékkal az Úr előtt” 
(Hugh Nibley, Since Cumorah, 2nd ed. [1988], 339–40).

Alma 53:10–18. A szövetségek fontossága
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából megosztotta, hogyan nyerünk hatalmat 
szövetségeink betartása által: „Néha kísértés ér minket, 
hogy adjuk át életünk irányítását a szövetség helyett a 
kényelemnek. Nem mindig kényelmes az evangéliumi 
normák szerint élni, kiállni az igazságért és bizonyságot 
tenni a visszaállításról. […] De nincs ott a lelki erő, ha 
a kényelmünkért élünk. Az erő akkor jő, ha betartjuk a 
szövetségeinket” (lásd Liahóna, 1999. júl. 102.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke elmagyarázta, hogy a szövetségek betartása 
biztonságban tart minket:

„Tartsátok meg szövetségeiteket és akkor biztonságban 
lesztek. Szegjétek meg őket, és akkor nem lesztek 
biztonságban. […]

Nem szeghetjük meg szövetségeinket úgy, hogy a 
következmények elől is megszökjünk” (in Conference 
Report, Oct. 1990, 107–8; vagy Ensign, Nov. 1990, 84).

Alma 53:16–21. Az ifjú harcosok példája
•	 Az	ifjú	harcosok,	akik	apáik	helyett	indultak	csatába,	
igazlelkű fiatal férfiak voltak. Elkötelezték magukat 
országuk megvédése mellett (lásd Alma 56:5). Nem 
féltek szembenézni a halállal és bátrak voltak a csatá-
ban (lásd Alma 56:45–49, 56). Isten bámulatos erővel és 
védettséggel jutalmazta a hitüket. Egyikük sem halt meg 
a harcban (lásd Alma 57:25–26). Nem mindig van ez 
így a katonai szolgálatba lépő igazlelkű fiatal férfiakkal. 
Időnként az igazlelkűek is meghalnak „az Úrban” (T&Sz 
63:49). Ezek a fiatal férfiak azonban isteni védelmet 
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kaptak, ami megőrizte halandó életüket a csatában. 
Olyan férfiasságot példáztak, amit Isten minden fiának 
tükröznie kell, és tanúkként álltak a nefita nemzet előtt 
arra, hogy ha hűségesek, akkor Isten megmenekíti őket.

Alma 53:20–21. Jó példának lenni a katonai 
szolgálatban
•	 A	mi	időnkben	az	Első	Elnökség	a	következőket	
tanácsolta a katonai szolgálatot teljesítő egyháztagok-
nak: „Bevonuló fiataljainknak, függetlenül attól, hogy 
hol vagy kit szolgálnak, azt mondjuk, éljetek tisztán, 
tartsátok be az Úr parancsolatait, imádkozzatok Hozzá 
folyamatosan azért, hogy megőrizzen benneteket az 
igazságban és az igazlelkűségben, éljetek az imáitok 
szerint, és akkor bármi ér is titeket, veletek lesz az Úr, és 
semmi olyan nem történik majd, ami ne Isten tiszteletét 
és dicsőségét, valamint a ti szabadulásotokat és felma-
gasztosulásotokat szolgálná. Akkor tiszta életetekből, 
amiért imádkoztok, olyan öröm költözik a szívetekbe, 
amely meghaladja az értelmeteket és a kifejezőkészsé-
geteket. Mindig a közeletekben lesz az Úr; megvigasztal 
titeket; érezni fogjátok jelenlétét a legnagyobb próbaté-
tel órájában; olyan mértékben őriz és véd majd titeket, 
amely megfelel legbölcsebb céljainak. Akkor, ha vége 
a háborúnak és visszatértek otthonaitokba, mily nagy 
lesz boldogságotok amiatt, hogy igazlelkűen éltetek – 
legyetek bár a győztesek vagy a legyőzöttek között –, 
hisz úgy éltetek, ahogy azt az Úr megparancsolta. Olyan 
önuralommal tértek vissza az igazlelkűség vonatkozá-
sában, hogy ezt követően érintetlenül hagynak titeket 
Sátán fortélyai és cselszövései. Hitetek és bizonyságotok 
törhetetlenül erős lesz. Úgy néznek majd fel rátok és 
tisztelnek benneteket, mint aki átment a próbatétel és 
a kísértések tüzes kemencéjén és sértetlenül jött elő. 
Testvéreitek tanácsért, támogatásért és útmutatásért 
fordulnak majd hozzátok. Horgonyok lesztek, akikhez 
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később Sion fiataljai hozzáköthetik az emberbe vetett 
hitüket” (Heber J. Grant, ifj. J. Reuben Clark és David O. 
McKay, in Conference Report, Apr. 1942, 96).

Alma 53:20–21. „Mindig igaznak bizonyultak”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
kifejtette, mit jelent mindig igaznak lenni:

„[Az igaz ] szó magában foglal elkötelezettséget, feddhe-
tetlenséget, kitartást és bátorságot. A kétezer ifjú harcos 
leírására emlékeztet minket a Mormon könyvéből:

[Alma 53:20–21].

E leírás szellemében kérdezem visszatért misszionáriu-
sainkat – férfiakat és nőket, akik szövetséget kötöttek, 
hogy az Urat szolgálják, és akik már szolgálták is Őt az 
evangélium hirdetésének és a szentek tökéletesítésének 
nagyszerű munkájában –, hűek vagytok a hithez? 
Megvan bennetek az ahhoz szükséges hit és további 
elkötelezettség, hogy saját életetekben következetesen 
az evangélium tantételei mutatkozzanak meg? Jól szol-
gáltatok, de vajon – ahogy a pioníroknak volt – van-e 
nektek is bátorságotok és kitartásotok ahhoz, hogy 
hűek legyetek a hithez és mindvégig kitartsatok?” (lásd 
Liahóna, 1998. jan. 76.; kiemelés hozzáadva).

Alma 56:45–48. „Mi nem kételkedünk 
abban, hogy anyáink tudták ezt”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy csak azt adhatják 
a szülők, amivel ők maguk már rendelkeznek:

„Ha a szülők jól végzik  
tanítói és segítő munkáju-
kat, és ha a gyermekek 
készségesen fogadják az 
üzenetet, akkor olyan cso-
dás helyzetekre bukka-
nunk, amilyenről azon 
fiatalemberek kapcsán 
olvashatunk a Mormon 
könyvében, akiket olyan jól 
megtanítottak az édesanyáik [Alma 56:47–48]. […]

Megérinti a szívünket és nyilvánvaló számunkra az, hogy 
mennyire bíztak ezek a fiatal férfiak az édesan yjukban, 
de azt a bizonyos »ezt« először oly módon kellett tudniuk 
az édesanyáknak, hogy az őket közelről figyelő és 
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hallgató (mert a szüleiket figyelő gyermekek esetében 
mindig így van) fiatal férfiak ne kételkedjenek abban, 
hogy édesanyjuk tudta annak igaz voltát” (That My 
Family Should Partake [1974], 58–59).

•	 Annak	szükségességéről	beszélve,	hogy	a	nőknek	
éberebbeknek kell lenniük, Julie B. Beck nőtestvér, a 
Segítőegylet általános elnöke így jellemezte azokat a 
szövetségbe tartozó nőket, akik tudják, kik ők:

„A Mormon könyvében 2000 kiváló fiatal férfiról olva-
sunk, akik különösen hősiesek, bátrak és erősek voltak. 
»Igen, igaz és józan emberek voltak, mert megtanították 
őket arra, hogy tartsák be Isten parancsolatait, és 
járjanak egyenes derékkal őelőtte« (Alma 53:21). Ezek 
a fiatal férfiak tisztelettel adóztak édesanyjuknak. Azt 
mondták: »Anyáink tudták ezt« (Alma 56:48). […]

Az anyák felelőssége sosem kívánt nagyobb éberséget, 
mint napjainkban. Most még jobban szükségünk van 
olyan anyákra, akik tudják, mint bármikor máskor a 
világ történelmében. […] Amikor az anyák tudják, hogy 
kik ők, ki Isten, és szövetségeket kötöttek vele, nagy 
erőre és befolyásra tesznek szert, gyermekeik javára” 
(lásd Liahóna, 2007. nov. 76.).

Alma 57:19–21. „Kemény és rettenthetetlen”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	beszélt	
annak fontosságáról, hogy szilárdak és rettenthetetlenek 
maradjunk:

„»Az egyházat tükrözitek mindabban, amit gondoltok, 
mondotok és tesztek – mondta Hinckley elnök a 
fiataloknak. – Legyetek hűek az egyházhoz és Isten 
királyságához!« […]

Hinckley elnök azt mondta a fiataloknak, hogy kint 
vannak, »akárcsak Hélamán fiai, egy olyan világban, 
amely tele van romboló hatásokkal. […] Ha azonban a 
Mindenhatóba helyezitek bizalmatokat, követitek ezen 
egyház tanításait, és sebeitek ellenére ragaszkodtok 
ahhoz, akkor megőriztettek, áldottak lesztek, megerő-
södtök és boldogsgá tétettek.«

Hinkckley elnök azt mondta a fiataloknak arról a világ-
ról, amelyben élnek: »Babilónia közepében vagytok. 
Nagy pusztítással jő az ellenség. Emelkedjetek felül 
rajta, mert nemes születési előjoggal rendelkeztek. 

Emelkedjetek felül rajta!«” (“Prophet Grateful for Gospel, 
Testimony,” Church News, Sept. 21, 1996, 4).

Alma 58. A szabadságért folytatott harc joga
•	 A	vérontással	járó	szabadságharccal	kapcsolatos	
meglátásért nézd meg az Alma 43:45–47 szövegmagya-
rázatát a 253–254. oldalon.

Alma 58:10–11. Az Úr „békét szólt a lelkünkhöz”
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Dennis E.	Sim-
mons elder kifejtette, hogy Isten békessége nem függ a 
külső körülményektől:

„Ha porba dől is körülöttünk az egész világ, a megígért 
Vigasztaló igaz tanítványságunk eredményeként az Ő 
békességét adja nekünk. […] A világ gondjaitól függet-
lenül velünk lehet az Ő békessége. Az Ő békessége az 
a béke, az a derű, az a vigasz, amelyet szívünknek és 
elménknek szól a Vigasztaló, a Szentlélek, miközben 
azon vagyunk, hogy kövessük Őt és betartsuk az Ő 
parancsolatait. […]

Amint azt Hélamán is felfedezte a csata közepette: 
»békét szólt a lelkünkhöz« (Alma 58:11)…, ez a béke 
mindenkihez szólhat, aki őszintén keresi. Ez a béke 
olyan bizonyosságokból ered, amelyeket a halk, szelíd 
hang szól” (in Conference Report, Apr. 1997, 41–42; 
vagy Ensign, May 1997, 31).

Alma 58:10–11
Milyen eredménnyel járt a nefiták hittel telt 
imája? Hogyan alkalmazhatók ezek a vála-
szok, amikor a szabadulásunkért küzdünk?

Alma 58:34–37. „Nem kívánunk zúgolódni”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	segített	nekünk,	hogy	jobban	
megértsük a zúdolódás okát: „Egy boldog eljövendő 
napon »akik zúgolódtak, tant tanulnak« (Ésaiás 29:24; 
2 Nefi 27:35). Ez azt sugallja, hogy az egyháztagok közti 
zúgolódás jelentős kiváltó oka a tanbéli tanulatlanság” 
(“A Choice Seer,” in Brigham Young University 1985–86 
Devotional and Fireside Speeches [1986], 115).
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Alma 59:9. Könnyebb egy várost tartani
•	 Mormon	feljegyzi,	hogy	sokkal	könnyebb	egy	várost	
tartani, mintsem visszaszerezni (Alma 59:9). A váro-
sokhoz hasonlóan így van ez az emberekkel is. Sokkal 
nehezebb és veszélyesebb visszaszerezni az elbukotta-
kat, mint visszatartani őket a bukástól. Ezra Taft Benson 
elnök (1899–1994) szavaival élve „jobb felkészülni és 
megelőzni, mintsem kijavítani és bűnbánatot tartani” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285).

Alma 59:11–12. Gonoszság miatt elveszített 
városok
•	 Nefiha	városának	elvesztése	jól	szemlélteti,	milyen	
szoros kapcsolat állt fenn a nefiták gonoszsága és 
aközött, hogy nem tudták „az Úr erejével” legyőzni az 
ellenségeiket (lásd Móziás 9:17; 10:10–11; Alma 60:16). 
A nefita seregek vezetői gyakran olyan emberek voltak, 
akikben „megvolt a kinyilatkoztatás és a prófétálás lelke 
is” (3 Nefi 3:19). Ezek az igazlelkű katonai vezetők 
nem a lámánitáknak, hanem a nefiták gonoszságának 
tulajdonították a nefita vereségeket. A hű nefiták ezzel 
szemben általában – gyakran viszonylag kevés élet 
árán – meg tudták védeni magukat és vissza tudtak sze-
rezni elveszített városokat (lásd Alma 52:19; 56:53–56; 
57:7–12; 58:25–28; 62:22–26). Az Úr többször is tanította 
nekünk, hogy bár szembenézhetünk nehézségekkel és 
komoly gondokkal, de ha igazlelkűek vagyunk és Őreá 
támaszkodunk, akkor mindig biztosak lehetünk benne, 
hogy Ő velünk lesz és végül győzedelmeskedik a mun-
kája (lásd T&Sz 6:34; 10:69; 33:13).
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Alma 60:10–14. Az igazlelkűek meggyilkolása
•	 Moróni	azt	írta,	hogy	az	Úr	megengedi	az	igazlelkűek	
halálát, hogy „igazságossága és ítélete lesújthasson a 
gonoszokra; nem szükséges tehát azt feltételeznetek, 
hogy az igazlelkűek elvesztek, mivel megölték őket; 
mert íme, ők igenis bemennek az Úrnak, Istenüknek 
nyugalmába” (Alma 60:13).

A második világháború kezdete után nem sokkal 
azt mondta az egyház Első Elnöksége: „A most dúló 
rettenetes háborúban a világ minden részén, sok 
országban vannak kitéve igazlelkű fiataljaink annak, 
hogy saját országuk katonai szolgálatra szólítja őket. 
Az ily módon szolgálatot teljesítők közül néhányan 
már haza is hívattak mennyei otthonukba; minden bi-
zonnyal mások is követik majd őket. De »íme – Moróni 
szavaival élve, a szolgálatot teljesítő igazlelkűek, akik 
megöletnek – igenis bemennek az Úrnak, Istenüknek 
nyugalmába« [Alma 60:13], és az Úr azt mondja róluk, 
hogy »akik énbennem halnak meg, nem ízlelik meg 
a halált, mert az édes lesz számukra« (T&Sz 42:46). 
Szabadulásuk és felmagasztosulásuk biztosítva lesz az 
eljövendő világban. Nem hozatik fel ellenük az, hogy 
a pusztítás munkájában testvéreikre is csapást mértek. 
Ennek bűne, ahogy azt az ősi Moróni mondta, azokat 
kárhoztatja majd, akik »nemtörődöm módon, gondolat-
talan dermedtségben« ülnek trónusaikon, azokat a 
vezetőket a világban, akik a gyűlölet hevében, hamis-
lelkű hatalomra és uralomra vágyva embertársaik felett, 
olyan örök erőket hoztak működésbe, amelyeket nem 
értenek és nem tudnak irányítani. Isten a neki megfe-
lelő időben ítéletet hoz majd felettük” (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark Jr., and David O. McKay, in Conference 
Report, Apr. 1942, 95–96).

Alma 60:19–36. Moróni levele Pahoránnak
•	 Pahorán	dönthetett	volna	úgy,	hogy	megsértődik	
Moróni levelein, de nem tette. David A. Bednar elder 
a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette a tényt, hogy 
Pahoránhoz hasonlóan mi is dönthetünk úgy, hogy nem 
sértődünk meg:

„Amikor azt hisszük, illetve mondjuk, hogy megbán-
tottak minket, ilyenkor általában azt értjük ezalatt, 
hogy úgy érezzük, megsértettek minket, rosszul bántak 
velünk, semmibe vettek, illetve lekezeltek bennünket. 
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Bizony előfordulnak durva, kínos, becstelen és galád 
dolgok másokkal való kapcsolatainkban, és ezek okot 
adhatnának arra, hogy megsértődjünk. Jóllehet, lehetet-
len egy másik ember számára, hogy megsértsen titeket 
vagy megsértsen engem. Valójában azt hinni, hogy egy 
másik ember megsértett minket, alapvetően helytelen. 
A megsértődés olyan döntés, amelyet mi hozunk meg; 
nem olyan állapot, amelyet valaki vagy valami más 
kényszerít vagy ró ki ránk. […]

Jézus Krisztus engesztelésének megerősítő hatalma 
által ti és én is megáldathatuk azzal, hogy elkerüljük s 
legyőzzük a sérelmeinket. »A te törvényed kedvelőinek 
nagy békességök van, és nincs bántódásuk« (Zsoltárok 
119:165). […]

Neal A. Maxwell elder magyarázata szerint az egyház 
nem »egy mindenről gondoskodó szeretetotthon a már 
tökéletes emberek számára« (in Conference Report, Apr. 
1982, 57; vagy Ensign, May 1982, 38). Az egyház sokkal 
inkább egy laboratórumi gyakorlat és műhelymunka, 
amelyen tapasztalatokat szerzünk, miközben egymáson 
gyakoroljuk »a szentek tökéletesítésének« folyamatát.

Maxwell elder azt is éleslátón elmagyarázta, hogy ebben 
az utolsó napi laboratóriumban, melyet a visszaállított 
egyháznak nevezünk, az egyháztagok alkotják a »kli-
nikai anyagot« (lásd ‘Jesus, the Perfect Mentor,’ Ensign, 
Feb. 2001, 13), amely létfontosságú a növekedéshez és 
a fejlődéshez. […]

Ti és én nem tudjuk irányítani a többi ember szándékát 
és viselkedését. Azt azonban mi határozzuk meg, 
hogy mi hogyan cselekszünk. Kérlek, emlékezzetek 
arra, hogy ti és én meghatalmazottak vagyunk, akiket 
erkölcsi önrendelkezéssel ruháztak fel, és dönthetünk 
úgy, hogy nem sértődünk meg” (lásd Liahóna, 2006. 
nov. 90–91.).

Alma 60:23. A belső edény megtisztítása
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	nem	sok	kételyt	hagyott	ab-
ban, hogy ránk is vonatkoznak ezek a figyelmeztetések. 
Kijelentette: „Nincs minden jól Sionban. Moróni tanácsá-
nak megfelelően meg kell tisztítanunk a belső edényt 
(lásd Alma 60:23), először magunkkal kezdve, aztán a 
családunkkal, végül pedig az egyházzal” (in Conference 
Report, Apr. 1986, 3, vagy Ensign, May 1986, 4).

Alma 60:23
Lehet, hogy érdemes megjelölnöd ezt a verset. 
Aztán tedd fel magadnak a kérdést, hogy mit 
kell tenned belső edényed megtisztításáért.

Alma 61. Jogtalan feddésre adott válasz
•	 Neal A.	Maxwell	elder	kifejtette,	hogyan	kerülhet	sor	
nézetkülönbségekre akár hű egyháztagok között: „A 
tökéletlen emberekkel teli tökéletes egyházban időn-
ként adódnak félreértések. Az amerikai földrészen élő 
ősi izráeliták között is előfordult ennek egy figyelemre 
méltó esete. Moróni kétszer is írt Pahoránnak, és pa-
naszkodott, hogy elhanyagolják, mert nem érkezett meg 
az oly szükséges utánpótlás. Moróni éles hangnemben 
azzal vádolta az ország kormányzóját, Pahoránt, hogy 
»gondolattalan dermedtségben« ül a trónusán (Alma 
60:7). Pahorán hamarosan igen hazafias választ küldött, 
elmagyarázva, miért nem tudta azt tenni, amit Moróni 
akart. Bár megfeddték, Pahorán nem volt dühös; még 
meg is dicsérte Morónit szívének nagyszerűségéért (lásd 
Alma 61:9). Mivel a tanítványok fokozott odaadással 
végzik dolgukat, időnként taktikai különbségeket ered-
ményeznek az Úr munkája előmozdításának legjobb 
formáit tárgyaló beszélgetések. Amint az ebben az 
epizódban is történt, időnként elhangzik olyan feddés, 
amely később alaptalannak mutatkozik” (All These 
Things Shall Give Thee Experience [1979], 119).

Alma 62:41. A viszontagságok hatásai
•	 Dallin H.	Oaks	elder	kifejtette,	hogy	mi	döntjük	el,	
milyen hatással lesznek ránk a próbatételek:

„Ezek a nagy viszontagságok bizonyára nincsenek örök 
cél vagy hatás híján. Istenhez fordíthatják a szívünket. 
[…] Bár a viszontagságok halandó nehézségeket ered-
ményezhetnek, egyúttal örök áldásokhoz is vezethetik 
az embereket.

Úgy tűnik, a halandóság élményével együtt járnak olyan 
hatalmas szerencsétlenségek is, mint a természeti csa-
pások és a háborúk. Teljes mértékben nem előzhetjük 
meg őket, de eldönthetjük, hogyan reagálunk majd 
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rájuk. A háború és a katonai szolgálat viszontagsága 
például némelyek lelki pusztulásához vezetett, mások 
számára pedig lelki ébredést jelentett. A Mormon 
könyve leírja ezt az ellentétet:

»De íme, a nefiták és a lámániták közötti háború rendkí-
vüli hosszúsága miatt sokan makacsak lettek, a háború 
rendkívüli hosszúsága miatt; és megpróbáltatásaik miatt 
sokan béketűrőek lettek, olyannyira, hogy egészen 
az alázatosság mélységéig megalázkodtak Isten előtt« 
(Alma 62:41).

Hasonló ellentétről olvastam azt követően, hogy évek-
kel ezelőtt pusztító hurrikán otthonok ezreit tette tönkre 
Floridában. A hírek beszámoltak két külön emberről, 
akik ugyanazt a tragédiát szenvedték el és ugyanabban 
az áldásban volt részük: mindkettejük otthona teljesen 
elpusztult, azonban egyik családtagjuk sem halt vagy 
sérült meg. Egyikük azt mondta, hogy ez a tragédia 
szertefoszlatta a hitét; vajon hogyan engedhette meg 
Isten ennek megtörténtét – kérdezte. A másik azt 
mondta, hogy ez a tapasztalat megerősítette a hitét. 
Isten jó volt hozzá, mondta. Bár odaveszett a család ott-
hona és javai, megmaradt az életük és újraépíthetik az 
otthonukat. Egyikük szemében félig üres volt a pohár. 
Másikuk szemében a pohár félig tele volt. A halandó 
önrendelkezés ajándéka mindannyiunkat felhatalmaz 
rá, hogy eldöntsünk, miként cselekszünk, amikor csapás 
ér” (“Adversity,” Ensign, July 1998, 7–8).

Alma 63:4–10. Utazás az észak felé eső földre
•	 „[Spencer W.]	Kimball	elnök	azt	mondta	a	déli	ten-
gereken élő szentek egy csoportjának: »Joseph F. Smith 
elnök, az egyház elnöke arról számolt be: ’Új-zélandi 
testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy Hagót népétől 
származtok.’ Új-Zélandon a szenteknek csak ennyi kel-
lett. Az Úr prófétája szólt. […] Okkal gondolhatjuk azt, 
hogy Hagót és társai mintegy tizenkilenc évszázadon 
át a szigeteken laktak, Kr. e. 55 és 1854 között, mielőtt 
eljutott volna hozzájuk az evangélium. Elveszítették 
mindazokat a világos és értékes dolgokat, amelyeket 
a Szabadító elhozott a földre; mert valószínűleg a szige-

teken voltak, amikor Krisztus megszületett Jeruzsálem-
ben« (Temple View Area Conference Report, February 
1976, p. 3.)” ( Joseph Fielding McConkie and Robert L. 
Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 
4 vols. [1987–91] 3:329).

David O. McKay elnök (1873–1970) alátámasztotta, mi 
történt Hagót népének egy részével, amikor a követ-
kező kijelentést tette az új-zélandi templom felszentelő 
imájában: „Hálát adunk azért, hogy utat mutattál Lehi 
atya gyermekeinek ezekre a termékeny szigetekre, és 
lehetővé tetted a boldogulásukat” (“Dedicatory Prayer 
Delivered by Pres. David O. McKay at New Zealand 
Temple,” Church News, May 10, 1958, 2).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	tehetsz	hazád	tiszteletéért,	támogatásáért	és	

védelméért?

•	 Milyen	tanulságokat	szűrhetünk	le	Moróni	és	Pahorán	
leveleiből, ami segíthet nekünk az életünkben? (Lásd 
Alma 60–61.)

•	 Milyen	összefüggés	van	az	igazlelkűség	és	a	szabad-
ság között?

•	 Az	Alma	52–63	elolvasása	után	milyen	lényegi	
tantétételeket taníthatnál valakinek a háború 
vonatkozásában?
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Javasolt feladatok
•	 Jegyezd	fel	a	naplódba,	hogyan	alkalmazhatnád	Mo-

róni védekezési taktikáit az igazlelkűségért vívott sze-
mélyes csatáidban!

•	 Azokat	a	meglátásaidat	is	feljegyezheted,	hogy	mi-
ként védheted meg magad hited ellenségeitől.

•	 Írj	családi	este	tanítási	vázlatot	az	alább	felsorolt	
 témák egyikéről vagy némelyikéről:

 1. Az Úrtól kapott eszközök használata (lásd Alma 
60:21)

 2. A belső edény megtisztítása (lásd Alma 60:23)

 3. Isten dicsőségének, nem a világ tiszteletének 
 keresése (lásd Alma 60:36)

 4. A megbántódás kerülése (lásd Alma 61:9)

Alma 52–63

265



Hélamán 1– 4

35. fejezet

Bevezetés
A Hélamán 1–4 éles ellentétet jelenít meg a jó és a go-
nosz gyümölcsei között. Látjuk, milyen hatásai vannak 
a gonosznak a társadalomra, valamint az egyénekre. 
Ha látjuk, milyen személyes fejlődésben és áldásokban 
részesülnek a kihívásokkal teli körülmények közepette 
is hű szentek, akkor az bátorságot adhat nekünk ahhoz, 
hogy nehéz időszakokban is kitartsunk az igazlelkű 
tantételek mellett. Összevethetjük a gonoszság által 
bekövetkező viszályt, valamint az igazlelkűség által 
elnyerhető békét és örömöt. Ezen ellentétek megfigye-
lése olyan tantételekre építő út megtervezésére indíthat 
minket, amely boldogságot hoz és elkerüli az engedet-
lenségből fakadó gyötrelmeket.

Szövegmagyarázat
Hélamán 1:1–21. A viszály rombol
•	 Hélamán	könyve	felidézi	a	nefiták	közti	nagy	gonosz-
ság egy időszakát. A gadianton rablók gyarapodtak, 
a tömegek pedig számos kört írtak le bűnbánattal 
kísért gonoszság és pusztulás közt, amely után ismét 
visszatértek a gonoszsághoz. A gondok nagy része 
visszavezethető a Hélamán első fejezetében kezdődő 
„viszálykodásra”. Míg lehetnek, akik szerint a „viszályko-
dás” viszonylag ártalmatlan bűn, a következő általános 
felhatalmazottak mind mondtak valamit a viszálykodás 
veszélyeiről.

James E. Faust elnök (1920–2007) az Első Elnökségből 
egyenes szavakkal megmondta, hogy az Úr Lelke ki 
nem állhatja a viszálykodást: „Ahol viszálykodás van, 
onnan eltávozik az Úr Lelke, és nem számít, ki a hibás” 
(in Conference Report, Apr. 1996, 57; vagy Ensign, May 
1996, 41).

•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy a viszálykodást sa-
ját gonosz céljai végett szítja szándékosan Sátán: „Nem 
véletlenül van jelen a világban a korrupció, a tisztesség-
telenség, a bajkeverés, a viszálykodás bűne, valamint 
más gonosz dolgok. Sátán és követői könyörtelen 
hadjáratának bizonyítékai ezek. Minden rendelkezésére 
álló eszközt és fogást felhasznál a megtévesztésre, a 
megzavarásra és a félrevezetésre” (in Conference Re-
port, Oct. 1994, 100; vagy Ensign, Nov. 1994, 76).

•	 A	viszálykodás	pusztító	hatásával	ellentétben	
Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből a békesség 
lelkületéből fakadó egységet hangsúlyozta: „Ahol ilyen 
lelkület van az emberekben, ott összhangra számítha-
tunk. A Lélek szívünkbe helyezi az igazság bizonyságát, 
ami egységessé teszi azokat, akik osztoznak ezen a 
bizonyságon. Isten Lelke soha nem szít viszálykodást 
(lásd 3 Nefi 11:29). Soha nem szít versengéshez vezető, 
megkülönböztető érzéseket az emberek között (lásd 
Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 131). 
Személyes békességhez és másokkal érzett egységhez 
vezet. Eggyé teszi a lelkeket. Eggyé tett lelkeken állhat 
aztán egységes család, egységes egyház, valamint békés 
világ” (lásd Liahóna, 1998. júl. 77.).

Hélamán 1:27, 33
Milyen ellentétet veszel észre e versek között 

abban, ahogyan a szembenálló seregek az ellen-
ségeikkel bántak? Honnan ered a különbség?

Hélamán 1–2. Társadalmakat pusztíthatnak 
el a gonosz titkos cselekedetek
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából kifejtette, hogy ma is fenyegetnek titkos 
összeesküvések:

„A Mormon könyve azt tanítja, hogy a bűnözéssel 
együttjáró titkos összeesküvések komoly kihívást 
jelentenek nemcsak az egyéneknek és a családoknak, 
hanem egész civilizációknak is. Napjaink titkos össze-
esküvései közé tartoznak a bűnbandák, kábítószer 
kartellek és a szervezett bűnözői családok. A jelenkor 
titkos összeesküvései nagyjából ugyanúgy működnek, 
mint a Mormon könyve idejében a gadianton rablók. 
Titkos jeleik és jelszavaik vannak. Titkos szertartásokon 
és beavató ceremóniákon vesznek részt. Céljaik közé 
tartozik, hogy »hazájuk törvényei ellenére, valamint Iste-
nük törvényei ellenére« gyilkoljanak, és fosztogassanak, 
és lopjanak, és paráznaságokat és mindenféle gonoszsá-
gokat kövessenek el [Hélamán 6:23].

Ha nem vagyunk óvatosak, korunk titkos összees-
küvései éppen olyan gyorsan és éppen oly kiterjedt 
mértékben tehetnek szert hatalomra és befolyásra, 
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akárcsak a Mormon könyvében. Emlékeztek a mintára? 
A titkos összeesküvések a társadalom gonoszabb részén 
kezdődtek, de végül elcsábították »az igazlelkűek legna-
gyobb részét«, mígnem az egész társadalom beszennye-
ződött [Hélamán 6:38]. […]

A Mormon könyve azt tanítja, hogy az ördög »min-
den bűnnek a szerzője«, és e titkos összeesküvések 
megalapítója [Hélamán 6:30; lásd 2 Nefi 26:22]. Olyan 
mértékben tudja használni a titkos összeesküvéseket, 
ideértve a bandákat is, amilyen mértékben »képes meg-
kaparintani az emberek gyermekeinek szívét« [Hélamán 
6:30]. Célja az, hogy elpusztítson egyéneket, családokat, 
közösségeket és nemzeteket [lásd 2 Nefi 9:9]. Ez bizo-
nyos fokig sikerült is neki a Mormon könyve idejében. 
Ma is túlságosan nagy a sikere. Ezért olyan fontos, hogy 
mi, papságviselők, szilárdan kiálljunk amellett, ami igaz 
és helyes, minden tőlünk telhetőt megtéve azért, hogy 
segítsük közösségünk biztonságának megőrzését” (lásd 
Liahóna, 1998. jan. 39–40.).

Hélamán 1–2. Isten népe segíthet a gonosz 
szervezetek céljainak meghiúsításában
•	 A	Világkereskedelmi	Központot	és	a	Pentagont	ért	
terroristatámadást követő általános konferencia során 
Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) utalt azokra a 
terrorista szervezetekre, amelyek elkötelezték magukat 
a gyilkosság, az önkényuralom, a félelem és a gonosz 
fennhatóság elősegítése mellett:

„A terrorista szervezeteket fel kell kutatni és le kell törni.

Mi, ennek az egyházank a tagjai, tudunk valamit az 
ilyen csoportokról. A Mormon könyve szól a Gadian-
ton rablókról és az ő vér-
szomjas, eskü alatt tartott 
titkos szervezetükről, 
amely gonoszságra és 
pusztításra törekedett. Az 
ő idejükben rendelkezé-
sükre álló eszközökkel 
megtettek minden tőlük 
telhetőt, hogy elpusztítsák 
az egyházat, hogy álböl-
csességükkel megnyerjék az embereket és átvegyék a 
társadalom feletti uralmat. Ugyanezt láthatjuk a jelen-
legi helyzetben is.

Békés nép vagyunk. Krisztus követői vagyunk, aki a 
Békesség Hercege. Vannak azonban olyan időszakok, 
amikor ki kell állnunk azért, ami helyes és illő, a sza-
badságért és a civilizációért, ahogyan Moróni is össze-
hívta napjaiban a népet, hogy védjék meg asszonyaikat, 
gyermekeiket, valamint a szabadság ügyét (lásd Alma 
48:10)” (lásd Liahóna, 2002. jan. 84.).

Hélamán 3:20. „Szüntelenül azt tette, 
ami helyes volt Isten szemében”
•	 Bár	nehéz	idők	jártak	és	gonosz	erők	fenyegették	
a társadalmat, Hélamán példát mutatott abban, hogy 
rendíthetetlenül az Úr akaratát tette, és ezt mi is követ-
hetjük ezekben a kihívásokkal teli mai napokban. Héla-
mánhoz hasonlóan mi is tehetünk a következményektől 
függetlenül „mindig jót” (Tégy mindig jót! Himnuszok, 
152. sz.). A kulcsszó a szüntelenül.

Spencer J. Condie elder a Hetvenektől kihangsúlyozta, 
milyen fontos szövetségeink betartása egy módjaként 
annak, ahogy következetességet fejlesztünk ki a jó 
megtételében:

„Az igazi megtérés és a bűnök bocsánata bizonyítékai 
közül talán ez a leginkább figyelemre méltó: már 
nincs többé hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot 
tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. […]

Minden alkalommal megerősíthetjük a jó megtételére 
irányuló hajlandóságunkat, amikor szövetséget kötünk 
és betartjuk azt. Amikor papsági szertartásokban 
veszünk részt, a magasból kiterjednek lefelé a papság 
erői, és mindig egy kicsit közelebb visznek minket a 
mennyekhez. Akik tiszta szívvel vesznek az úrvacso-
rából és vesznek részt a templomi szertartásokban, és 
akik hűen betartják a szövetségeiket, azoknak nincs 
szükségük hosszas utasításokra a visszafogott öltözkö-
dés, a nagylelkű böjti felajánlások és a tizedfizetés, a 
bölcsesség szavának betartása, avagy a sabbat napjának 
megszentelése kapcsán. Nincs szükségük szigorú 
emlékeztetőkre, hogy osszák meg másokkal az evangé-
liumot, hogy menjenek el gyakran a templomba, hogy 
végezzenek családtörténeti kutatást, illetve tegyenek 
eleget házi- vagy látogatótanítási feladataiknak. Arra 
sem kell noszogatni őket, hogy látogassák meg a bete-
geket és szolgálják a szükséget látókat.

Hélamán 1–4
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Ők a Legmagasságosabb hű szentjei, akik betartják az 
Úr házában kötött szent szövetségeiket, »elhatározva 
azt, hogy mindvégig szolgálják őt, és cselekedeteikkel 
valóban kinyilvánítják, hogy részesültek Krisztus Lelké-
ből, bűneik bocsánatára« (T&Sz 20:37). Akik betartják 
a szövetségeket…, azok a felajánlás törvénye szerint 
élnek. Idejük, tehetségeik és pénzügyi forrásaik mind az 
Úrhoz tartoznak.

Szövetségeik betartása által szert tettek arra a haj-
landóságra, hogy állandóan jót cselekedjenek” (“A 
Disposition to Do Good Continually,” Ensign, Aug. 
2001, 14, 19).

Hélamán 3:24–25. Gyarapodás az 
életünkben és az egyházban
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Dean L.	Larsen	
elder a következő megfigyelést tette az Úr iránti hűség 
és a boldogulás közötti kapcsolatról:

„Ha az emberek élete összhangban van az Úr akaratá-
val, akkor helyére látszik kerülni minden olyan alapvető 
tényező, amely elhozza Isten gyermekeinek szánt 
áldásait. Szeretet és összhang uralkodik. Úgy tűnik, 
még az időjárás, az éghajlat és az elemek is reagálnak 
erre. Kitart a békesség és derű. Szorgosság és fejlődés 
fémjelzi az emberek életét. […]

Az Úr biztosított minket arról, hogy megáldja és 
felvirágoztatja népét, ha betartják a parancsolatait és 
nem felejtenek el áldásaik forrásaként reá tekinteni” (in 
Conference Report, Oct. 1992, 58–59; vagy Ensign, Nov. 
1992, 41–42).

Hélamán 3:24–26
Milyen meglátásokat tárnak elénk ezek 
a versek a „gyarapodás”  jelentéséről? 
Miben különbözik ez attól a gyarapo-

dástól, amit a világ tud ajánlani?

Hélamán 3:29–30. „Megragadhatja Isten szavát”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	azt	tanította,	
hogy bizonyos áldások csakis szorgalmas szentírás-
tanulmányozás által jönnek el: „Siker az igazlelkűségben, 

a megtévesztés elkerülésének és a kísértéssel szem-
beni ellenállás hatalma, útmutatás a mindennapi éle-
tünkben, a lélek 
gyógyulása – néhány 
olyan ígéret, amelyeket az 
Ő szavához térőknek 
adott az Úr. Vajon ígér-e 
az Úr úgy, hogy ne teljesí-
tené be? Ha azt mondja 
nekünk, hogy ha megra-
gadjuk szavát, akkor ré-
szünk lesz ezekben a 
dolgokban, akkor biztosan miénk lehetnek ezek az 
áldások. Ha pedig nem ragadjuk meg, akkor elvesz-
hetnek az áldások. Legyünk bármilyen szorgalmasak 
is más területeken, bizonyos áldások csakis a szentí-
rásokban találhatók meg, csakis abban, ha az Úr sza-
vához térünk és erősen megragadjuk azt, miközben 
a sötét ködön át az élet fájához igyekszünk” (“The 
Power of the Word,” Ensign, May 1986, 82).

Hélamán 3:30. „Ábrahámmal, és Izsákkal, 
és Jákóbbal… együtt leüljenek”
•	 Az	„Ábrahámmal,	és	Izsákkal,	és	Jákóbbal…	együtt	
leüljenek” kifejezés azt jelenti, hogy a hűek ki fogják 
érdemelni e három nagy pátriárka társaságát és celesz-
tiális jutalmak elnyerését. A Tan és a szövetségek 132:37 
szerint „Ábrahám… és… Izsák és Jákób… beléptek 
felmagasztosulásukba az ígéretek szerint, és trónokon 
ülnek, és nem angyalok, hanem istenek”.

Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta, hogy az egyház tagjai Ábrahám, Izsák és 
Jákób áldásainak örököseivé válhatnak:

„A szövetség, amelyet először Ábrahámmal kötött az 
Úr, majd Izsákkal és Jákóbbal megerősített, páratlan 
jelentőséggel bír: […]

Mi is a szövetség gyermekei vagyunk. A régiekhez 
hasonlóan mi is megkaptuk a szent papságot és az 
örökkévaló evangéliumot. Ábrahám, Izsák és Jákób az 
őseink. Izráelből valók vagyunk. Jogunk van az evangé-
lium, a papsági áldások és az örök élet elnyerésére. A 
föld nemzeteit meg fogják áldani az erőfeszítéseink és 
utódaink fáradozásai. Ábrahám szó szerinti magja kapja 
meg ezeket a megígért áldásokat, valamint azok, akik 
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örökbefogadás útján jöttek családjába – arra alapozva, 
hogy elfogadták az Urat és engedelmeskednek a paran-
csolatainak” (in Conference Report, Apr. 1995, 42–43; 
vagy Ensign, May 1995, 33).

Hélamán 3:33–34, 36; 4:12. A 
kevélység hatása az egyházra
•	 Mormon	gondosan	rámutatott,	hogy	a	kevélység	nem	
volt része az Úr egyházának, azonban a nagy gazdagság 
miatt kezdett beférkőzni néhány egyháztag szívébe 
(lásd Hélamán 3:36), ami az egyház egészére káros ha-
tással bírt. Ezra Taft Benson elnök hasonló gondolatokat 
juttatott kifejezésre:

„Gondoljunk bele, milyen  
árat követelt tőlünk a ke-
vélység a múltban, és mi-
lyen árat követel most 
tőlünk a saját életünkben, 
a családunkban és az 
egyházban!

Gondoljunk a bűnbánatra, 
mely megváltoztatná az 
életeket, fenntartaná a 
házasságokat, és megerősítené a családokat, ha a ke-
vélység nem tartana vissza minket attól, hogy bevalljuk 
a bűneinket, és elhagyjuk azokat (lásd T&Sz 58:43).

Gondoljunk a sok-sok testvérünkre, akik kevésbé 
tevékenyek az egyházban, mert megsértődtek, és 
kevélységük nem engedi, hogy megbocsássanak, vagy 
mindenből falatozhassanak az Úr asztaláról.

Gondoljunk a fiatal férfiak és házaspárok ezreire, akik 
misszióban lehetnének, ha a kevélységük nem tartaná 
vissza őket attól, hogy szívüket átadják Istennek (lásd 
Alma 10:6; Hélamán 3:34–35).

Gondoljunk bele, mennyire előrehaladna a templomi 
munka, ha ez a jóravaló szolgálat fontosabb lenne 
számunkra az időnkért versenyző sok kevély igye-
kezetnél” (in Conference Report, Apr. 1989, 6; vagy 
Ensign, May 1989, 6).

•	 További	információért,	valamint	a	kevélység	
körforgása felvázolásának megtekintéséhez lásd „Az 
igazlelkűség és a gonoszság körforgása” című ábrát a 
függelékben (422. oldal).

©
 B

us
at

h.
co

m

•	 D. Todd	Christofferson	elder	a	Tizenkét	Apostol	
Kvórumából azt tanította, hogy a legfőbb lépés, mely 
által teljesen hűségesekké válunk az evangéliumban, az 
a kevélység elkerülése, illetve eltávolítása:

„Miként érhetjük el, hogy Jézus Krisztus evangéliuma ne 
csak egy hatás legyen az életünkben, hanem ez legyen 
a vezérlő hatás, ténylegesen az igazi veleje annak, akik 
vagyunk? […]

Első lépésként félre kell tennetek mindennemű 
büszkeséget, mely oly megszokott mai világunkban. 
Ez alatt azt a hozzáállást értem, amikor nem ismerjük 
el Isten felhatalmazását arra, hogy irányítsa életünket. 
[…] Ma a következőképp halljuk [ezt]: »Járd a magad 
útját« vagy »Az, hogy valami helyes vagy helytelen, 
attól függ, hogy mit érzek helyesnek önmagam szá-
mára«. Ez a fajta hozzáállás lázadás Isten ellen” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 11.).

Hélamán 3:35. A szív megszentelődése
•	 A	megszentelődés „annak folyamata, ahogyan meg-
szabadulunk a bűntől, ahogyan nemessé, tisztává és 
szentté válunk Jézus Krisztus engesztelése által (Mózes 
6:59–60)” (Kalauz a szentírásokhoz).

•	 Hélamán	napjaiban	a	hű	egyháztagok	tovább	fejlőd-
tek lelkileg, ami oda vezetett, hogy „megszentelődött a 
szívük” (Hélamán 3:35).

James E. Faust elnök azt tanította, hogy ilyen fejlődés 
a Szentlélek segítségével következik be, aki arra indítja 
legbensőbb vágyainkat, hogy úgy igazgassuk életünket, 
ahogy azt a Szabadító elvárja tőlünk. Ennek folyamán 
szentelődünk meg: „Krisztusi viselkedés árad az emberi 
szív és lélek legmélyebb forrásaiból. Az Úr Szent Lelke 
irányítja, amint az evangéliumi szertartások ígérik. 
Legnagyobb reményünknek annak kell lennie, hogy 
élvezzük az ebből az isteni irányításból fakadó meg-
szentelődést; legnagyobb félelmünknek pedig annak, 
hogy elveszítjük ezeket az áldásokat” (lásd Ensign, 
1998. júl. 21.).

•	 Hélamán	napjaiban	a	szentek	folytatták	a	jó	
cselekedeteket, és egyre inkább megerősödtek a 
lelki tulajdonságaik, ami aztán megszentelődéshez 
vezetett. D. Todd Christofferson elder elmagyarázta, 
hogy a megszentelődés a tökéletességre való törekvés 
ösvényén tett lépés: „Az engedelmesség ösvényén való 
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személyes kitartás különbözik némiképp attól a töké-
letesség halandóságban való elérésétől. A tökéletesség 
némelyek feltételezéseivel ellentétben nem előfeltétele 
a megigazulásnak és a megszentelődésnek. Pont ellen-
kezőleg: a megigazulás (amikor bocsánatot nyerünk) és 
a megszentelődés (amikor megtisztulunk) előfeltétele a 
tökéletességnek. Csakis »Krisztusban« válhatuk tökéle-
tessé	(lásd	Moróni	10:32),	nem	tőle	függetlenül.	Így	hát	
mindössze egyszerű szorgalom követeltetik meg tőlünk 
ahhoz, hogy az ítélet napján irgalmat nyerjünk” (“Justifi-
cation and Sanctification,” Ensign, June 2001, 24–25).

Hélamán 3:35. Alázatosságukban 
egyre erősebbekké váltak
•	 Az	alázatosság	kialakítása	olyan	erősítő	tényező,	
amely akkor is és most is nagyobb hitet és örömöt ered-
ményez a hű egyháztagok életében.

„Akkor vagytok alázatosak, amikor hálásan elismeritek, 
hogy az Úrtól függtök – megértitek, hogy állandóan 

szükségetek van az Ő tá-
mogatására. Az alázat an-
nak elismerése, hogy 
adottságaitok és képességei-
tek Isten ajándékai. Ez nem 
a gyengeség, gyávaság vagy 
félelem jele, hanem annak 
jelzése, hogy tudjátok, mi-
ben is rejlik igazi erőssége-
tek. Lehettek egyszerre 
alázatosak és rettenthetetle-
nek. Lehettek egyszerre alá-
zatosak és bátrak. […]

Az Úr meg fog erősíteni, amint alázatossá váltok Előtte” 
(Hűek a hithez: evangéliumi értelmező szótár  [2004]. 6.).

Hélamán 3:35. Szilárdak a hitben
•	 Az	egyház	ereje	az	egyes	egyháztagok	erős	meg-
győződésén nyugszik. A Hélamán 3:35 leírja azoknak 
az egyháztagoknak az életét, akik szilárdak voltak a 
hitükben és eltökéltek a tetteikben.

Russell M. Nelson elder rámutatott, hogy egyénileg 
érjük el ezt a viselkedés- és hozzáállásbeli szilárdságot: 
„Csakis egyénileg tudjátok kialakítani magatokban az 
Istenbe vetett szilárd hitet és a személyes ima iránti 

szeretetet. Csakis egyénileg tudjátok betartani Isten pa-
rancsolatait. Csakis egyénileg tudtok bűnbánatot tartani. 
Csakis egyénileg válhattok érdemessé a szabadulás és 
a felmagasztosulás szertartásaira” (lásd Liahóna, 2003. 
nov. 44.).

Hélamán 3:35. Szívünk átengedése Istennek
•	 Az	„átengedték	a	szívüket”	kifejezés	azt	jelenti,	hogy	
szívüket alávetették vagy átadták Istennek. Ha valaki 
átengedi a szívét Istennek, akkor személyes vágyait 
feladva, azokat az Úr vágyaira cseréli. Neal A. Maxwell 
elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol Kvórumából azt 
tanította, hogy szívünk és lelkünk Istennek való átenge-
dése az Úrnak tett felajánlás legmagasabb formája:

„A végső felajánlás… önmagunk átengedése Isten-
nek. A szív, lélek és elme mindent magukba foglaló 
szavaival írta le Krisztus az első parancsolatot, amely 
állandóan érvényben van, nem csak időszakosan (lásd 
Máté 22:37). Ha betartjuk, akkor cselekedeteink teljes 
mértékben lelkünk tartós jólétére szenteltetnek (lásd 
2 Nefi 32:9).

Az ilyesfajta teljesség magában foglalja az érzések, 
gondolatok, szavak és tettek alázatos ötvözetét” (lásd 
Liahóna, 2002. júl. 39.).

Hélamán 4:11–13
Sorolj fel legalább hat olyan komoly bűnt, ame-

lyet Nefi napjaiban elkövettek az egyházta-
gok, és ami megvonta tőlük az Úr védelmét!

Hélamán 4:22–26. A bűn 
meggyengíti az embereket
•	 M. Russell	Ballard	elder	erre	figyelmeztetett:	„Őszin-
tének kell lennetek magatokhoz és hűnek kell marad-
notok az Istennel kötött szövetségeitekhez. Ne essetek 
annak a gondolkozásmódnak a csapdájába, hogy 
elkövethettek egy kis bűnt, és az nem fog számítani. Ne 
feledjétek: »az Úr a legcsekélyebb mértékű elnézéssel 
sem tekinthet… a bűnre« (T&Sz 1:31). […] Néhány 
fiatal balgán úgy érvel, hogy »nem nagy ügy«, ha most 
bűnt követ el, mert majd megbánja később, amikor 
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templomba vagy misszióba akar menni. Aki így tesz, az 
megszegi azokat az ígéreteket, amelyeket a halandóság 
előtti életben és a keresztelő vizében is tett Istennek. 
Önmegtévesztés a kis bűn elkövetésének ötlete. A bűn 
az bűn! A bűn meggyengít lelkileg, és mindig örök 
kockázatnak teszi ki a bűnöst. A bűn elkövetésének 
döntése, még a megbánás szándékával is, nem jelent 
mást, mint Istentől való elfordulást és szövetségek 
megszegését” (in Conference Report, Apr. 1993, 6; vagy 
Ensign, May 1993, 7).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mormon	utalt	a	krisztusi	emberre	(lásd	Hélamán	

3:29). Szerinted mi jellemzi a krisztusi embert? Mi az 
a két vagy három cél, aminek kitűzése annak az irá-
nyába vinne téged, hogy Krisztus emberévé válj? Mit 
kell tenned ezen célok eléréséért?

•	 A	Hélamán	3:35	felsorolja,	mi	a	haszna	annak,	ha	
szilárdak vagyunk a hitben. Ezen áldások közül 
melyeket tapasztaltad mostanában? Mi tett érdemessé 
téged ezekre az áldásokra?

Javasolt feladatok
•	 Vizsgáld	meg	magad	és	döntsd	el,	hol	jelenthet	gon-

dot életedben a kevélység. Jegyezz fel célokat ennek 
a kevélységnek a leküzdésére!

•	 A	„gyarapodás”	címszó	alatt	sorolj	fel	minél	több	
olyan áldást, amelyeket úgy gondolod, hogy mosta-
nában kaptál az Úrtól!

Hélamán 1–4
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Hélamán 5–9

36. fejezet

Bevezetés
A nefita történelem e kritikus pontján a gonoszok 
többen voltak, mint az igazlelkűek. Olyan romlottá 
váltak a törvényeik, hogy nem sok jót hoztak. Akárcsak 
dédapja, Alma, Nefi is lemondott főbírói hivataláról, és 
teljes időben az Úr munkájának szentelte magát (lásd 
Alma 4:15–20). A lelki sötétség ezen időszakában a 
nép kezdett „megérni a pusztulásra” (Hélamán 5:2). 
Nefi, valamint fivére, Lehi szorgalmasan munkálkodtak 
azon, hogy gátat szabjanak a gonoszság áradatának, és 
sokakat visszafordítottak az Úrhoz.

Szövegmagyarázat
Hélamán 5:2. „A nép hangja”
•	 Amikor	a	nép	62	évvel	korábban	királyt	szeretett	
volna, Móziás azt tanácsolta, hogy „a nép hangja által” 
kormányozzanak (Móziás 29:26), mondván, hogy a nép 
többsége általában nem kíván hamislelkűséget. A nép 
hangja általi kormányzást jobbnak gondolták egy olyan 
monarchiánál, ahol egy hamislelkű király pusztulásba 
viheti őket. A Szabadító eljövetelét megelőző ezen 
időszakban azonban a nefiták között „többen voltak 
azok, akik a gonoszt választották, mint azok, akik a jót 
választották” (Hélamán 5:2). Ez a romlottság igazolta 
Móziás figyelmeztetését, mely szerint ha ez történik, 
„akkor ideje lesz, hogy Isten ítéletei lesújtsanak rátok; 
igen, akkor ideje lesz, hogy nagy pusztulással látogas-
son meg benneteket” (Móziás 29:27). Ez a figyelmez-
tetés teljesedett be a Szabadító megjelenését megelőző 
pusztításokkal (lásd 3 Nefi 8–11).

Az Úr napjainkban is kijelentette ezen tantétel valósá-
gát: „Amikor a gonoszok uralkodnak, gyászolnak az 
emberek” (T&Sz 98:9).

Hélamán 5:5–7. „Eszetekbe jut a nevetek”
•	 Hélamán	sajátos	módon	adta	át	örökségét	fiainak	–	
nemes őseikről nevezte el őket, hogy segítsen fiainak 
emlékezni azok igazlelkű tetteire. Carlos E. Asay elder 
(1926–1999) a Hetvenek Elnökségéből a következő 
meglátással segít nekünk értékelni, hogy mit jelentett  
ez Nefinek és Lehinek:

„Bár Ádám nem minden gyermeke kapott jelentőség-
teljes nevet, sokan kaptak, és az hatásal is volt rájuk. 

Hatással volt Hélamán fiainak, Nefinek és Lehinek az 
életére. […] [Lásd Hélamán 5:5–7.]

A feljegyzés tanúsítja, hogy Nefi és Lehi elődeik, vagyis 
névrokonaik példája szerint alakították az életüket, és 
megbecsülést hoztak a nekik adott nevekre” (Family 
Pecan Trees: Planting a Legacy of Faith at Home 
[1992], 66–67).

•	 George	Albert	Smith	elnök	(1870–1951)	mai	példát	
hozott rá, milyen nagy hatással lehet valakire egy jó 
név:

„Egy napon… tudatom hatókörén kívül kerültek az 
engem körülvevő dolgok, és az hittem, átléptem a 
másik oldalra. Egy nagy és csodaszép tónak háttal állva 
találtam magam, előttem pedig hatalmas erdő állt. […]

Felfedező útra indultam,  
és hamarosan ráleltem  
egy ösvényre az erdőben, 
amelyről látszott, hogy 
nem nagyon használják, és 
amit majdnem teljesen be-
nőtt a fű. Követtem ezt az 
ösvényt, és amikor már 
egy ideje sétáltam és jelen-
tős távolságot megtettem 

az erdőn át, megláttam egy felém jövő férfit. Észrevet-
tem, hogy igen termetes ember, és felgyorsítottam a 
lépteimet, hogy odaérjek hozzá, mert felismertem 
benne a nagyapámat. A halandóságban több mint 
százharminc kilót nyomott, úgyhogy képzelhetitek, 
milyen termetes ember volt. Emlékszem, milyen bol-
dog voltam, amikor megláttam. Róla neveztek el, és 
erre mindig is büszke voltam.

Amikor nagyapa néhány lépésnyire ért tőlem, megállt. 
Ezzel nekem is jelezte, hogy álljak meg. Aztán – és ez 
az, amit örökre emlékezetükbe szeretnék vésni a fiúk-
nak, a lányoknak és a fiataloknak – nagyon komolyan 
rám nézett és azt mondta:

»Szeretném tudni, mihez kezdtél a nevemmel.«

Minden lepergett előttem, mintha képernyőn látnám 
– minden, amit tettem. Ez az élénk visszatekintés 
hamarosan elért oda, hogy ott álltam. Az egész életem 
lepergett előttem. Mosolyogva a nagyapámra néztem és 
azt mondtam:
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»Soha semmi olyat nem tettem a neveddel, amit szé-
gyellned kellene.«

Előrelépett, átölelt, és miközben ezt tette, újra tudatára 
ébredtem azoknak a dolgoknak, amelyek a földön 
körülvettek. Párnám olyan nedves volt, mintha vizet ön-
töttek volna rá – a hála könnyeitől, hogy szégyenérzet 
nélkül tudtam válaszolni.

Azóta sokszor eszembe jutott ez, és el akarom mondani 
nektek, hogy azóta még annál is jobban törekszem rá, 
hogy vigyázzak erre a névre. Azt akarom tehát mondani 
a fiúknak és a lányoknak, a fiatal férfiaknak és nőknek, 
az egyház fiataljainak és az egész világnak: Tiszteljétek 
édesapátokat és édesanyátokat! Tiszteljétek a nevet, me-
lyet viseltek, mert egy napon kiváltságotokban áll majd 
és kötelesek is lesztek beszámolni nekik (és Mennyei 
Atyátoknak) arról, hogy mihez kezdtetek a nevükkel” 
(“Your Good Name,” Improvement Era, Mar. 1947, 139).

Hélamán 5:9. „Nincs más út, sem mód, mely 
által meg lehet szabadítani az embert”
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból a Hélamán 5:9-et felhasználva tanított arról, hogy 
csak a csodás engesztelés teszi lehetővé a szabadulást:

„A bűnbánat abszolút lényeges ahhoz, hogy az engesz-
telés elvégezze teljes csodáját az életünkben. Ha megér-
titek az engesztelést, látni 
fogjátok, hogy Isten nem 
valamiféle féltékeny lény, 
aki örömét leli a félrelépők 
üldözésében. Ő teljes mér-
tékben tökéletes, szerető, 
megértő, türelmes és meg-
bocsátó Atya. Készen áll a 
kérlelésre, a tanácsadásra, a 
megerősítésre, a feleme-
lésre és a megerősítésre. Annyira szeret minket, hogy 
hajlandó volt engedni, hogy tökéletes, bűntelen, teljes 
mértékben engedelmes, teljesen igazlelkű Fia leírhatat-
lan gyötrelmet és fájdalmat szenvedjen el, majd áldozat-
ként adja magát mindenkiért [lásd Hélamán 5:9]. Ezen 

engesztelés által élhetünk egy olyan világban, ahol tel-
jes igazságosság uralkodik annak szférájában, hogy 
rend legyen a világban. Azonban ezt az igazságosságot 
megszelídíti az irgalom, amely Jézus Krisztus tanításai 
iránti engedelmesség által érhető el.

Melyikünknek nincs szüksége a megbocsátás csodájára? 
Legyen bár életetek enyhén foltos, akár keményen 
eltorzult a hibáktól, a felépülés tantételei ugyanazok. A 
kezelések hossza és súlyossága a körülményektől függ, 
azokhoz alkalmazkodik. Célunknak minden bizonnyal 
a megbocsátás elnyerésének kell lennie. Ehhez a célhoz 
csak egyetlen út visz el, a bűnbánat, mert megíratott:

»Nincs más út, sem eszköz, mely által meg lehet szaba-
dítani az embert, csakis Jézus Krisztusnak engesztelő 
vére által«” (in Conference Report, Apr. 1995, 101; vagy 
Ensign, May 1995, 75).

Hélamán 5:9–11
Hasonlítsd össze Richard G. Scott elder kije-
lentését az engesztelés szabadító hatalmá-

ról azzal, amit Hélamán tanított a fiainak. 

Hélamán 5:9–14.    Emlékezzetek
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	tanított	róla,	
milyen fontos szerepet játszik lelkiségünkben az em-
lékezet: „Ha a legfontosabb szót keresitek a szótárban, 
tudjátok-e, melyik az? Lehet az emlékezz. Mert mind-
annyian szövetséget kötöttetek – tudjátok, mit kell ten-
netek, és tudjátok, hogyan –, leginkább emlékeznünk 
kell. Ezért megy mindenki minden sabbat-napon úrva-
csorai gyűlésre – hogy vegyen az úrvacsorából és hallja 
a papok imáját, mely szerint »készek… őrá mindenkor 
emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik 
adott«. Soha senki ne felejtsen el úrvacsorai gyűlésre 
menni! Az emlékezz a szó. Az emlékezz a program” 
(“Circles of Exaltation” [address to Church Educational 
System religious educators, June 28, 1968], 5).

Hélamán 5–9
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Hélamán 5:12.    Erős alap
•	 Bruce C.	Hafen	elder	a	Hetvenektől	élénken	szem-
léletette, hogy hosszú távú biztonságunkhoz és túlélé-
sünkhöz erős alapokra van szükségünk:

„Valaki azt mondta egyszer, hogy addig nem lehet ész-
revenni a pókháló és az erősre sodort kötél közötti kü-
lönbséget, amíg erő nem hat a szálra. A bizonyságunk 
is ilyen, és legtöbbünk esetében ezek a bizonyságunkat 
feszítő erők már elkezdtek működni. Ez lehet, hogy 
nem egy általunk szeretett személy halála. Lehet, hogy 
még nem kérték tőlünk, hogy mondjunk le valamiről, 
ami igazán értékes számunkra, bár az ilyen próbatétel 
valószínűleg idővel mindannyiunkat utolér. A feszítő 
erők azonban most legnagyobb valószínűséggel olyan 
erős kísértések formájában jelentkeznek, amelyek 
megmutatják nekünk, hogy az evangélium felszínes 
elfogadása nem ad elég erőt a sötétség erői haragja 
teljességének kivédésére. Talán betegséggel és csaló-
dásokkal terhelt helyre kapunk misszionáriusi elhívást, 
pedig azt terveztük, hogy olyan misszióba megyünk, 
ahol határtalanok a lehetőségek. Az is lehet, hogy túl 
sok olyan kérdésünk van, amelyet korlátolt tudásunk 
egyszerűen nem tud megválaszolni, és akik azt állítják, 
hogy többet tudnak nálunk, meggyőző magabiztosság-
gal látszanak csipkelődni velünk.

Amikor ilyen idők köszöntenek be, bizonyságunknak 
többnek kell lennie a csak jó időben használható hit 
pókháló-szálainál. Sodronyszálnak kell lennie, amely 
elég erős hozzá, hogy ellenálljon a nyilaknak, amelye-
ket az küld, aki elpusztítana minket. A stressz és a gon-
dok napjaiban »Megváltónk sziklájára« kell építenünk, 
»aki Krisztus, Isten Fia…, hogy amikor az ördög elküldi 

erős szeleit, igen, nyilait a forgószélben…, és hatalmas 
zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma 
felettetek …a szikla [miatt,] melyre építettetek« (Héla-
mán 5:12)” (The Believing Heart, 2nd ed. [1990], 21–22).

Hélamán 5:12.    Sátán „hatalmas 
zivatara benneteket ver majd”
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	leírta,	milyen	mai	viharo-
kat küld Sátán Mennyei Atyánk gyermekeire:

„Mi is erős és pusztító erőkkel nézünk szembe, amelye-
ket az ellenség engedett szabadjára. Mindannyiunkat 
fenyegetnek a bűn, a gonoszság, az erkölcstelenség, a 
züllés, a zsarnokság, a megtévesztés, az összeesküvés és 
a becstelenség hullámai. Nagy erővel, gyorsan közeled-
nek, és ha nem figyelünk, akkor elpusztítanak minket.

De elhangzott számunkra a figyelmeztetés. Arra szólít 
fel minket, hogy legyünk figyelmesek, hallgassunk oda, 
és örök életünket mentve meneküljünk el a gonosz-
ságtól. Segítség nélkül nem tudunk szembeszállni vele. 
Magasabb helyre kell menekülnünk, vagy erősen kell 
kapaszkodnunk bele, ami megakadályozhatja, hogy 
elsodródjunk. Biztonságot jelenthet az, ha erősen ka-
paszkodunk Jézus Krisztus evangéliumába. Ez minden 
olyan erőtől megvéd minket, amit felsorakoztathat a go-
nosz. A Mormon könyvében az egyik ihletett próféta azt 
tanácsolta népének: »Emlékezzetek rá, hogy Megváltónk 
sziklájára, aki Krisztus, Isten Fia, arra kell építenetek az 
alapotokat; hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, 
igen, nyilait a forgószélben, igen, amikor minden 
jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd, 
akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a 
nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába« (Hélamán 
5:12)” (in Conference Report, Oct. 1978, 6; vagy Ensign, 
Nov. 1978, 6).

Hélamán 5:22–25
Vesd össze a Hélamán 5:22–25-öt, valamint 

a 2 Nefi 1:15-öt és az Alma 34:15–16-ot! 
 Hogyan nyilvánul meg ezekben a 

tapasztalatokban Krisztus szeretete?
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Hélamán 5:35–41. Aminádáb és a „sötét felhő”
•	 A	feljegyzés	elmondja	nekünk,	hogy	Aminádáb	
„születését tekintve nefita volt, és valamikor Isten egy-
házához tartozott, de elpártolt tőlük” (Hélamán 5:35). 
A Hélamán 5:35-ben lejegyzett reakciói azt mutatják, 
hogy még mindig tudott valamit arról, hogyan kell bűn-
bánatot tartani és az Úrhoz fordulni. F. Burton Howard 
elder a Hetvenektől a következő magyarázatot fűzte 
hozzá ehhez:

„A visszaút megtalálásához Aminádáb [emlékezete 
szerint] bűnbánatot kell tartani és addig kell imádkozni, 
amíg el nem tűnik a kétely és a sötétség és újra látha-
tóvá nem válnak a fontos dolgok. […]

A visszatérés lehetséges. Akik abbahagyták az imádko-
zást, újra elkezdhetik. Akik eltévedtek, megtalálhatják a 
sötétségen átvezető utat és hazajöhetnek.

És ha így tesznek, akkor tudni fogják, ahogyan én is 
tudom, hogy az Urat inkább az érdekli, most milyen 
emberek vagyunk és hol állunk, nem az, hogy milyenek 
voltunk és hol álltunk” (in Conference Report, Oct. 
1986, 99–100; vagy Ensign, Nov. 1986, 77–78).

Hélamán 5:50–52; 6:1–8. Drámai átváltozás
•	 Nefi	és	Lehi	lámániták	közötti	missziójának	ereje	és	
hatása drámai volt. Figyeld meg, milyen dolgok történ-
tek meg sikeres missziójuk után, a lámániták többségé-
nek történetében most először:

 1. A lámániták többsége megtért az evangéliumhoz 
(lásd Hélamán 5:50).

 2. A lámániták letették fegyvereiket, felhagytak gyűlö-
letükkel és hamis hagyományaikkal (lásd Hélamán 
5:51).

 3. Készségesen átadták azt a földet, ami a nefitákhoz 
tartozott (lásd Hélamán 5:52).

 4. A lámániták többsége igazlelkűbb lett a nefitáknál 
(lásd Hélamán 6:1).

 5. A lámániták prédikálni kezdték az evangéliumot a 
nefitáknak (lásd Hélamán 6:4).

 6. Az egész országban béke volt (lásd Hélamán 6:7).
 7. A lámániták és a nefiták szabadon utazhattak és ke-

reskedhettek egymással (lásd Hélamán 6:8).

Hélamán 6:17. Kincsekre helyezett szívek
•	 Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt taní-
totta, hogy a világiasság gátolja a sugalmazást és a lelki-

séget: „Megfeledkeznek Istenről a hiúság miatt. Egy kis 
jólét és béke vagy éppen a legkisebb jóra fordulás elő-
idézheti a függetlenség érzését. Hamar úgy érezhetjük, 
hogy kézben tartjuk életünket, és a jóra fordulás saját 
eredményünk, nem pedig egy Istené, aki a Lélek halk, 
szelíd hangján kommunikál velünk. A gőg zajt kelt ben-
nünk, ami megnehezíti azt, hogy meghalljuk a Lélek 
halk hangját. Hiúságunkban hamarosan már nem is tö-
rekszünk annak meghallására. Hamarosan azt gondol-
hatjuk, hogy nincs is rá szükségünk” (lásd Liahóna, 
2002. jan. 17.).

Hélamán 6:21, 26–31
Mi az indítéka Lucifernek és követőinek? 
Hogyan késztethet ez minket arra, hogy 
Mennyei Atyánk közelében maradjunk?

Hélamán 6:18–40. A titkos 
összeesküvések gonoszságai
•	 Hélamán 6.	fejezete	számos	bepillantást	nyújt	a	titkos	
összeesküvésekbe, elmondja hogyan működnek, mi 
motiválja őket és hogyan kerülnek hatalomra.

 1. Két céljuk van: a pénz- és a hatalomszerzés, és ez-
zel büszkélkednek (lásd Hélamán 6:17; Ether 8:22; 
Mózes 5:31).

Hélamán 5–9
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 2. A titkos összeesküvések fennmaradásához általá-
nos gonoszságra van szükség (lásd Hélamán 6:21, 
31, 38).

 3. A titkos összeesküvések titokban virágoznak, és a 
titkosság megszegése főben járó bűn (lásd Hélamán 
5:22; 6:22; Mózes 5:29, 50).

 4. A titkos összeesküvések formai szövetségkötéssel 
járnak (lásd Hélamán 6:22; Mózes 5:30–31).

 5. Pénz- és hatalomszerzés végett gyilkolnak, erő-
szakoskodnak, erőszakkal fenyegetnek, rabolnak, 
bujálkodnak, paráználkodnak és hízelegnek (lásd 
Hélamán 2:4–5; 6:17, 23).

 6. A titkos összeesküvések az ország törvényeivel 
szemben álló törvények alapján működnek (lásd 
Hélamán 6:23).

 7. Sátán a nagy összeesküvő és szerző (lásd Hélamán 
6:26–30).

 8. A résztvevők bíráskodnak saját tagjaik felett – nem 
az ország törvényei, hanem saját törvényeik szerint 
(lásd Hélamán 6:23–24).

 9. Arra törekednek, hogy amilyen gyorsan csak lehet, 
megragadják a kormányzati hatalmat (lásd Hélamán 
2:5; 6:39).

 10. A résztvevők mások szabadságának megdöntésére 
törekednek, de saját szabadságukat fent kívánják 
tartani (lásd Ether 8:25; Mózes 5:28–33).

 11. A titkos összeesküvések nemzetek pusztulását okoz-
zák (lásd Alma 37:21, 26, 29; Hélamán 2:13; Ether 
8:21–22).

 12. A titkos összeesküvések utálatosak Isten szemében 
(lásd 3 Nefi 9:9; Ether 8:18).

Hélamán 8:14–15. „A rézkígyó”
•	 A gonoszság elleni tanúságként és Krisztusról való 
bizonyságként Nefi utalt egy ószövetségi eseményre, 

amikor Izráel gyermekeit 
„tüzes repülő kígyók” gyö-
törték (1 Nefi 17:41; 4 
Mózes 21:6–9). Az izráeliták 
gondját az előzte meg, 
hogy gonosz dolgokat 
mondtak Istenről és prófé-
tájáról (lásd 4 Mózes 21:5), 
pont ahogyan azt Nefi nap-
jainak züllött bírái is tették. 
Amikor Mózes felemelte a 
rézkígyót, az Krisztus 

keresztre feszítését jelképezte. Amikor az emberek fel-
néztek a rézkígyóra, meggyógyultak.

Nefi ennek a történetnek a felhasználásával kihangsú-
lyozza, hogy hittel kell Isten Fiára tekintenünk, és élni 
fogunk (lásd Hélamán 8:15; lásd még János 3:14–15). 
Krisztus engesztelő áldozata által mindazok felülkere-
kedtek Sátán utálatos mérgén, akik bűnbánatot tartot-
tak. Aztán emlékeztette a népet, hogy minden próféta 
tanúbizonyságot tett Krisztusról (lásd Hélamán 8:16–23).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából még tovább tisztázta a Mormon 
könyvében felidézett rézkígyó jelképrendszerét:

„Isteni körültekintés és mély szimbolizmus van itt jelen. 
E szükséges részletesség híján a tüzes kígyók ószövet-
ségi története nem adja meg nekünk azon lelki meglá-
tások teljességét, amelyek nyilvánvalóan »hasznunkra 
és okulásunkra« szolgálhatnak (1 Nefi 19:23). Ebben a 
történetben a jelképek azt hangsúlyozzák ki, hogy az Úr 
Jézus útja egyszerű, ugyanakkor elengedhetetlen. Iró-
nikus, hogy Mózes idejében mégis sokan elvesztek. A 
jövő vonatkozásában ez az ígéret: »És mint ahogy azok, 
akik erre a kígyóra tekintenek, élni fognak, éppen úgy, 
aki Isten Fiára hittel, töredelmes lélekkel tekint, élhet, 
méghozzá addig az életig, mely örökkévaló« (Hélamán 
8:15; lásd még 1 Nefi 17:41; Alma 37:46).

Így	kapunk	igazolt	és	kibővített	analógiát,	hála	azoknak	
az értékes és világos dolgoknak, amelyeket megadnak 
nekünk »ezek az utolsó feljegyzések«.

Az egész történet arra mutat rá, hogy Jézus Krisztusra, 
Urunkra kell tekintenünk; ez is egyszerű, de elenged-
hetetlen követelmény. Mily világos és értékes, bármely 
korban!” (Plain and Precious Things [1983], 22).

Hélamán 8:16–25
A Hélamán 8, valamint a Tan és a szövetségek 
6:9; 11:9; 15:6; 16:6 szerint mi minden próféta 
üzenete? Te hogy reagálsz erre az üzenetre?

Hélamán 9:36–41. Isten mindent tud
•	 Voltak,	akik	miután	látták,	hogy	titkos	és	rejtett	
dolgokról is tud, Istennek akarták kikiáltani Nefit. Ez 
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érthető, Isten bizonyos tulajdonságai egyetemességének 
köszönhetően. Neal A. Maxwell elder azt tanította, hogy 
Isten egyik jellemvonása a mindentudás:

„Az Úr egy olyan kinyilatkoztatásban, amely John Whit-
mernek adatott, beszélt róla, mi van ez utóbbi szívében, 
amiről csak az Úr és John Whitmer tudott, tanúbizony-
ságot téve arról, hogy Isten mindent tud az adott egyén 
szükségleteiről (T&Sz 15:3).

Pál azt mondta a korinthusbeli szenteknek: »És ismét: 
Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók« 
(1 Korinthusbeliek 3:20). Az özönvizet közvetlenül 
megelőző időszakban Isten nemcsak az emberek go-
noszságát látta a földön, hanem az emberek »szíve gon-
dolatának minden [képzelgését]« is (1 Mózes 6:5). Tudja, 
»a mi lelketekben készül« (Ezékiel 11:5). Jézus maga 
mondta, hogy mielőtt imádkozunk, »tudja a ti Atyátok, 
mire van szükségetek« (Máté 6:8). Valóban, Nefi szavai-
val élve »Isten… minden dolgot tud, és semmi sincs, 
amit ő ne tudna« (2 Nefi 9:20).

Így	hát	a	mindentudás	az	élő	Isten	egyik	jellemvonása.	
Amint arról Hélamán 9:41-ben olvasunk: »…ha nem 
lenne Isten, akkor nem tudhatott volna minden dolgot.« 
»És most íme, tanúbizonyságot kaptál; mert ha olyan 
dolgokat mondtam neked, amelyeket senki ember nem 
tud, akkor vajon nem kaptál-e tanúbizonyságot?« (T&Sz 
6:24)” (Things As They Really Are [1978], 22).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Hélamán	ősatyáik,	Lehi	és	Nefi	példáját	használta,	

hogy megerősítse saját fiait, Nefit és Lehit. A te csalá-
dodban kik gyakoroltak rád jó hatást? Mi volt bennük 
az, ami hatással volt rád?

•	 Milyen	benyomásokat	keltettél	másokban	a	család-
nevedről azzal, ahogyan eddig éltél?

•	 Milyen	alapokra	építed	az	életedet?	Kell-e	változtat-
nod valamin? Melyik alap a legfontosabb számodra?

•	 Milyen	akadályai	voltak	a	lelkiségnek	Nefi	idejében,	
amelyekhez hasonlókkal ma is szembetalálkozol?

Javasolt feladatok
•	 Kutasd családod  

történetét, és fedezd fel, 
kik voltak családodban 
az első megtértek! Be-
szélj a családtagjaiddal, 
és gyűjts történeteket a 
hitükről, valamint megté-
résükről saját élettörténe-
ted számára!

•	 Beszélgess	egy	barátod-
dal vagy családtagoddal arról, hogyan tarthatnád be 
jobban a parancsolatokat, hogyan élhetnél jobban az 
evangélium tantételei szerint, és maradhatnál közel 
Mennyei Atyádhoz egy olyan világban, amelyet egyre 
jobban betölt a gonoszság!
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Hélamán 10 –12

37. fejezet

Bevezetés
Nagy megtiszteltetés az, ha valakiben teljes mértékben 
megbízik Isten. A Lectures on Faith című könyv azt 
tanítja, hogy a hithez szükség van Isten jóváhagyásának 
a tudatára: „Bármely ember számára annak tudása, 
hogy a pillanatnyi életvitele Isten akarata szerint való, 
alapvetően szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegye neki, 
hogy bízzon Istenben, mert enélkül senki nem nyerhet 
örök életet” ([1985], 7).

Bizalom és jóváhagyás úgy érkezik, hogy Isten minden 
parancsolatát betartjuk. Hélamán 10–12. fejezetei kieme-
lik, mennyire fontos odafigyelni a Lélek késztetéseire. 
Csak ha ezt tesszük, akkor lehetünk biztosak abban, 
hogy Isten akarata szerint élünk. Ezek a fejezetek azt is 
kiemelik, mennyire fontos azt akarni, amit Isten akar. Az 
Úr tudta, hogy Nefi nem fog „olyat kérni, mely ellen-
tétben van [Isten akaratával]” (Hélamán 10:5). Ha kis 
dolgokban hűnek bizonyulunk, akkor az Úr ránk bízza 
a nagyobb dolgokat.

Szövegmagyarázat
Hélamán 10:1–3. Elmélkedés
•	 Az elmélkedés során alaposan elgondolkozunk 
„gyakran a szentírásokon vagy Isten más dolgain.  
Amikor imával társul, az… 
elgondolkozás kinyilatkoz-
tatáshoz és megértéshez 
vezethet” (Kalauz a szentí-
rásokhoz: Elgondolkozik.). 
Nefi és más próféták is 
kaptak elmélkedés közben 
kinyilatkoztatásokat. 
M. Russell Ballard elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból azt tanította: „Mind-
annyiunknak javára válna az elgondolkozásra és az 
elmélkedésre fordított idő. Az önelemzés csendes per-
ceiben sokat taníthat nekünk a Lélek” (in Conference 
Report, Oct. 1995, 4; vagy Ensign, Nov. 1995, 6).

•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából felvetette, hogy a csendes hely elősegíti az 
elmélkedést: „Találjatok egy békés, csendes zugot, ahol 
időnként elgondolkozhattok, és engedjétek meg az 

Úrnak, hogy irányt szabjon az életeteknek!” (Liahóna, 
2001. júl. 9.).

•	 Russell M.	Nelson	elder,	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumának tagja elmondta, milyen hasznokat hajt az 
elmélkedés: „Amikor átgondoljátok a tanok tantételeit 
és imádkoztok róluk, a Szentlélek szólni fog az 
elmétekhez és a szívetekhez [lásd T&Sz 8:2]. A szent-
írásokban bemutatott események új meglátásokhoz 
vezetnek, és megpihennek a szíveteken azok a tanté-
telek, amelyek helyzetetekben alkalmazhatóak” (lásd 
Liahóna, 2001. jan. 21).

Hélamán 10:4–5. „Nem fogsz olyat kérni, 
mely ellentétben van az akaratommal”
•	 Ha	Nefihez	hasonlóan	mi	is	megtanulunk	„a	Lélek	
hatására” (Hélamán 10:17) és Isten akarata szerint kérni, 
akkor „úgy lesz meg, amint” kérjük (lásd T&Sz 46:30; 
50:29–30). Marion G. Romney elnök (1897–1988) az 
Első Elnökségből megosztott néhány felvetést arról, 
mire van szükség a megfelelő kérésekhez:

„Amikor Jézus nevében konkrét személyes dolgokért 
imádkozunk az Atyához, akkor lelkünk legmélyén 
éreznünk kell, hogy kéréseinket készen állunk alávetni 
Mennyei Atyánk akaratának. […]

El fog jönni az idő, amikor már az előtt tudni fogjuk 
Isten akaratát, mielőtt kérnénk valamit. Akkor majd 
minden »alkalmas« lesz, amit kérünk. Minden »helyes« 
lesz, amit kérünk. Ez akkor következik be, amikor az 
igazlelkű élet eredményeként oly mértékben élvezzük 
majd a Lélek társaságát, hogy Ő mondja meg, mit kér-
jünk” (in Conference Report, Oct. 1944, 55–56).

Romney elnöknek volt egy olyan élménye, amikor az 
Úr a Nefinek adotthoz hasonló ígéretett tett neki. Jeffrey 
R. Holland elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából így 
beszélt erről:

„1967-ben Ida Romney nőtestvér komoly agyvérzést 
kapott. Az orvosok azt mondták az akkori Romney 
eldernek, hogy a vérzés súlyos károsodásokat okozott. 
Felajánlották, hogy gépi úton életben tartják, de nem 
javasolták ezt. A család felkészült a legrosszabbra. Rom-
ney elnök a hozzá legközelebb állóknak bizalmasan 
elmondta, hogy bár gyötrődik és személyesen vágyik 
Ida felépülésére és arra, hogy továbbra is élvezhesse a 
társaságát, mindenekfelett »az Úr akaratának megtételére 
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és arra vágyott, hogy nyafogás nélkül tegye azt, amit 
tennie kell«.

A napok előrehaladtával Romney nőtestvér egyre 
kevesebb dologra reagált. Természetesen kapott áldást, 
azonban Romney elder »vonakodott tanácskozni ez 
ügyben az Úrral«. Mivel korábban már imádkozott 
sikertelenül azért, hogy Idának és neki lehessenek 
gyermekei, tudta, hogy soha nem kérhet imában olyat, 
ami nincs összhangban az Úr akaratával. Böjtölt, hogy 
tudhassa, hogyan mutassa ki az Úrnak, hogy van hite, 
és elfogadja életükben Isten akaratát. Biztos akart lenni 
abban, hogy minden tőle telhetőt megtesz. Ida azonban 
egyre gyengébb lett.

Egyik este, amikor Ida nem ismerte meg őt és beszélni 
sem tudott, Romney elnök nagyon lehangolt állapotban 
ment haza és fordult szokásához híven a szentírásokhoz 
azzal a vággyal, hogy az Úrral lehessen. Felvette a Mor-
mon könyvét és ott folytatta az olvasást, ahol előző este 
abbahagyta. Hélamán könyvében Nefi prófétáról olva-
sott, akit hamis vádakkal illettek és jogtalanul lázadással 
vádoltak. Miután csodával határos módon megmenekült 
vádlóitól, Nefi hazatért és az átélt dolgokon tűnődött. 
Miközben így tett, hangot hallott.

Bár Marion Romney azelőtt is sokszor olvasta már ezt a 
történetet, ezen az estén személyes kinyilatkoztatásként 
hatott rá. A szentírás szavai annyira megérintették a szí-
vét, hogy hetek óta először úgy érezte, igazi béke van 
benne. Úgy tűnt, mintha közvetlenül hozzá szólna az 
Úr. A szentírásban az áll: »Áldott vagy te…, azon dolgok 
miatt, melyeket tettél; …nem a saját életed megóvására 
törekedtél, hanem az én akaratom megismerésére és 
megtételére, valamint parancsolataim megtartására. 
És most, amiért olyan fáradhatatlanul tetted ezt, íme, 
örökre megáldalak téged; és hatalmassá teszlek téged 
szóban és tettben, hitben és cselekedetekben; igen, 
olyannyira, hogy minden dolog szavad szerint lesz majd 
néked, mert nem fogsz olyat kérni, mely ellentétben 
van az akaratommal« (Hélamán 10:4–5).

Ez volt a válasz. Csak az Úr akaratának megismerésére 
és megtételére törekedett, és az Úr szólt. Térdre esett, 
kiöntötte a szívét, majd amikor imáját azzal zárta: 
»legyen meg a Te akaratod«, érzett vagy talán valóban 
hallott is egy hangot, amely azt mondja: »Nem akaratom 
ellen való az, hogy Ida meggyógyuljon.«

Romney testvér gyorsan talpra állt. Már hajnali két óra is 
elmúlt, de tudta, mit kell tennie. Gyorsan felvette a 

nyakkendőjét és a zakóját, 
majd elindult az éjszakába, 
hogy meglátogassa Idát a 
kórházban. Nem sokkal 
három óra előtt ért oda. 
Felesége állapota változat-
lan volt. Meg sem rezzent, 
amikor sápadt homlokára 

tette a kezét. Tántoríthatatlan hittel hívta segítségül fele-
ségéért a papság hatalmát. Egyszerű áldást mondott, 
majd kiszaladt száján az a hihetetlen ígéret, mely szerint 
fel fog épülni, visszanyeri szellemi képességeit, és még 
»nagy küldetés« vár rá a földön.

Bár nem kételkedett, Romney elder nagyon megle-
pődött, amikor Ida szemei az áldás után felnyíltak. 
Némileg megdöbbenve mindazon, ami történt, leült az 
ágy szélére, hogy hónapok óta először hallja felesége 
gyenge hangját. Azt mondta: »Te jó ég, Marion, mit 
keresel itt?« Azt sem tudta, sírjon-e vagy nevessen. 
Megkérdezte tőle: »Ida, hogy vagy?« A mindkettejükre 
oly jellemző humor felvillanásával felesége így válaszolt: 
»Mihez képest, Marion? Mihez képest?«

Ida Romney attól a perctől fogva elkezdett felépülni, 
hamarosan elhagya a kórházi ágyat, és élt, hogy lássa, 
amint férjét támogatják az egyház Első Elnökségének 
tagjaként, ami valóban »nagy küldetés a földön« (F. Bur-
ton Howard, Marion G. Romney: His Life and Faith [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1988], pp. 137–42.)” ( Jeffrey R. 
Holland and Patricia T. Holland, On Earth As It Is in 
Heaven [1989], 133–35).

Hélamán 10:4–5
Milyen jellemvonásokat találsz  ebben 

a két versben, amelyek miatt ilyen 
 áldásokban részesülhetett Nefi?

Hélamán 10:7. A pecsételés hatalma
•	 Nefi	olyan	szorgalmasan	szolgált,	hogy	az	Úr	nagy	
hatalmat ruházott rá. Hatalmat kapott az emberek 
és a föld elemei felett. A pecsételés szent hatalma is 
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megadatott neki, ugyanaz a hatalom, amellyel Illés 
próféta rendelkezett: „Illés hatalma a papság azon 
pecsételő hatalma, amely által a földön megkötött vagy 
feloldott dolgok kötve vagy oldva vannak a mennyben 
(T&Sz 128:8–18)” (Kalauz a szentírásokhoz: Illés.).

•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	tanított	róla,	
milyen pecsételő hatalmat kaptak a különböző 
próféták:

„Az Úr felhatalmazással ruházta fel néhány választott 
szolgáját, és kivételes hatalmat adott nekik. […] Ily mó-
don nyerte el Illés a halottak feltámasztása, a betegek 
meggyógyítása, valamint az egek bezárása papsági 
hatalmának kulcsait, hogy csak szavára essen az eső; 
és több mint három éven át nem volt eső; és az is ha-
talmában állt, hogy tüzet hívjon le az égből az egyház 
ellenségeinek elpusztítására. […]

Az Úr hasonló felhatalmazást adott Nefinek, Hélamán 
fiának, akinek szintén felhatalmazása volt az egek 
bezárására és hasonló bámulatos munkák elvégzésére, 
csupán hite által és az Úr parancsára [lásd Hélamán 
10:7]. Az Úrnak csak néhány szolgájára ruháztatott rá 
ez a csodálatos hatalom” (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:95).

Hélamán 10:13–15. „Azon nagy csoda ellenére”
•	 Joseph	Smith	próféta	azt	tanította,	hogy	„a	csodák	a	
hit gyümölcsei” (History of the Church, 5:355). Egyesek 
csodák által keresnek hitet; azonban ez ellentétes a 
menny rendjével. A hit megelőzi a csodát – nem követi 
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azt. Amikor Nefi csodával határos módon megmondta, 
hogy Szeántum a főbíró gyilkosa, az a próféta hitének 
eredménye volt. Sajnos azon emberek többsége, akik 
tanúi voltak ennek a csodának, hit nélkül éltek. A csoda 
nem térítette meg őket, mert „nem jelek [vagy csodák] 
által érkezik a hit, hanem a jelek azokat követik, akik 
hisznek” (T&Sz 63:9). Az életükben szükséges változás-
nak bűnbánatra vezető hittel kellett volna kezdődnie 
(lásd Alma 34:15–17). Sajnos ezek az emberek, akik 
hatalmas csodának voltak tanúi, továbbra is megkemé-
nyítették a szívüket, és bűnbánat helyett Nefit üldözték.

Hélamán 11:1–16. Próféták imádkoznak a népért
•	 Nefinek	népéért	mondott	imája	azt	szemlélteti,	
hogy a próféta aggódik a népért. Amellett, hogy a nép 
előtt Istent képviselik, a próféták időnként népükért is 
közben kívánnak járni. Amikor mérgeskígyók gyötörték 
őket, Izráel gyermekei Mózeshez mentek és arra kérték: 
„…imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyó-
kat. És imádkozék Mózes a népért” (4 Mózes 21:7).

Amerikában Nefi, Lehi fia, azt írta: „Szüntelenül imád-
kozom [népemért] nappal, és éjjel szemeim öntözik 
miattuk a párnámat; és hittel fohászkodom Istenemhez” 
(2 Nefi 33:3).

•	 Napjaink	prófétái	is	imádkoznak	értünk.	A	2001.	
szeptember 11-i tragikus terrortámadást követő általá-
nos konferencián így imádkozott Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008):

„Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk…, akinek mi a 
gyermekei vagyunk, Hozzád fordulunk hittel e sötét és 
komoly órán! Kérünk, drága Atyánk, áldj meg minket 
hittel! Áldj meg minket szeretettel! Áldj meg jószívűség-
gel a szívünkben! Áldj meg az állhatatosság szellemével, 
hogy gyökerestül kiirthassuk az e világban lévő szörnyű 
gonoszságot! Adj védelmet és útmutatást azoknak, akik 
tevékeny módon részt vesznek a háború ügyeinek 
előmozdításában! Áldd meg őket, védelmezd meg az 
életüket; óvd meg őket a bajtól és a gonosztól! Halld 
meg szeretteik imáit, melyet biztonságuk érdekében 
hallatnak! […]

Ó Atyánk, tekints irgalommal erre, a mi saját nemze-
tünkre, és annak barátaira a szükség ezen óráján! Tarts 
meg minket, és segíts mindig Beléd és Szeretett Fiadba 
vetett hittel járnunk, akinek az irgalmára számítunk, és 

37. fejezet

280



akire Szabadítónkként és Urunkként tekintünk. Áldd 
meg a béke ügyét, és gyorsan hozd el nekünk azt ismét, 
ezért könyörgünk Hozzád alázatosan, azt kérve, hogy 
bocsásd meg a vétkeinket, nézz el bűneink felett, légy 
kegyes és irgalmas hozzánk, és add, hogy szívünk 
szeretettel forduljon Feléd! Alázattal imádkozunk az Ő 
nevében, aki mindannyiunkat szeret, igen, az Úr Jézus 
Krisztus, a mi Megváltónk és Szabadítónk nevében, 
ámen” (lásd Liahóna, 2002. jan. 105.).

Hélamán 11:4–5. Az Úr időnként a természetet 
felhasználva igazítja helyre gyermekeit
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	kifejtette,	
hogy „az Úr időnként az időjárást felhasználva fenyíti 
meg népét törvényei megszegéséért” (in Conference 
Report, Apr. 1977, 4; vagy Ensign, May 1977, 4; lásd 
még T&Sz 43:21–25).

Hélamán 11:18–12:6. Az igazlelkűség 
és a gonoszság körforgásai
•	 A	Mormon	könyve	történelmében	számos	alka-
lommal ment át a nép az igazlelkűség, a gyarapodás, 
a gazdagság, a kevélység, a gonoszság, a pusztulás, 
az alázatosság és az újbóli igazlelkűség körforgásán. 
További információkért és a kevélység körforgása felvá-
zolásának megtekintéséhez lásd „Az igazlelkűség és a 
gonoszság körforgása” című ábrát a függelékben (422. 
oldal).

L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
sajnálkozott amiatt, hogy az emberiség nem tud kitörni 
a negatív körforgásokból: „Véleményem szerint a ha-
landóság egyik legnagyobb rejtélye az, hogy miért nem 
tanul az emberiség a történelemből” (in Conference 
Report, Oct. 1992, 19; vagy Ensign, Nov. 1992, 16). Az 
Úr bizonyára a mi hasznunkra helyezte el a viselkedés 
eme nyilvánvaló mintáit a szentírásokba, hogy segítsen 
nekünk a mi életünkben elkerülni ezeket a problémákat 
(lásd T&Sz 52:14–19).

Hélamán 11:22–23. „Tanok egyes pontjai”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából jelezte, mi alkotja Krisztus igaz 
tanát: „Krisztus igaz tana az, hogy minden embernek 
hozzá kell jönnie, hitre kell szert tennie, bűnbánatot kell 
tartania, meg kell keresztelkednie, be kell fogadnia a 

Szentlelket, majd mindvégig hittel ki kell tartania ahhoz, 
hogy szabadulást nyerjen. (2 Nefi 31:17–21; 3 Nefi 
11:29–41; T&Sz 10:67; 68:25)” (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 204).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mának elnöke a következő kijelentést tette az igaz tan 
erejéről:

„Az igaz tan, amennyiben megértik, megváltoztatja a 
hozzáállást és a viselkedést.

Az evangélium tanainak  
tanulmányozása gyorsab-
ban javítja a viselkedést, 
mint ahogy a viselkedés 
tanulmányozása javítja azt. 
[…] Ezért hangsúlyozzuk 
oly erélyesen az evangé-
lium tanainak tanulmányo-
zását” (in Conference 
Report, Oct. 1986, 20; vagy Ensign, Nov. 1986, 17).

Hélamán 11:21–38. Visszatérő gonoszság
•	 Joseph	Smith	próféta	azt	tanította,	hogy	„az	ördög	
mindig ugyanakkor állítja fel az ő királyságát, hogy 
Istennel ellenkezzen” (History of the Church, 6:364). 
Mindahányszor, amikor megalapíttatik vagy megerősö-
dik a Szabadító egyháza, az ellenség valamilyen formá-
ban ellenállást próbál gerjeszteni, hogy támadja Isten 
szentjeinek előrehaladását. A Hélamán 11-ben példát 
látunk a Sátán által kialakított ellenállásra. A Gadianton 
rablókat kisöpörték az országból. Az egyház igazlelkű 
nefita és lámánita tagjai rendkívüli békét élveztek (lásd 
Hélamán 11:21). Azonban mindössze néhány év múlva 
Sátánnak a népre gyakorolt befolyása oda vezetett, 
hogy visszatértek a gonoszsághoz és lehetővé tették, 
hogy a Gadianton rablók visszaszerezzék a hatalmat és 
a befolyást.

Hélamán 12:1–3. Az emberek állhatatlansága
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából felfedte néhány lehetséges okát a lelki 
állhatatlanságnak:

„Vajon egyszerű, önkéntelen feledékenységről van szó? 
Avagy az intellektuális feddhetetlenség kudarcáról, 
mert nem vagyuk hajlandóak felidézni és elismerni a 
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múlt áldásait? Avagy a szelídség hiányáról, és azért van 
szükség ilyen kemény leckék megismétlésére, mert 
figyelmen kívül hagyjuk az enyhébb és gyengédebb 
jelzéseket, amelyek intenek, hogy »emlékezzünk 
Őreá«? […]

Naponta szükségünk van a Lélekre, hogy naponta 
segítsen nekünk emlékezni. Különben olyankor kö-
vetkeznek be emlékezetkiesések, amikor a leginkább 
sebezhetők vagyunk. A természetes ember számára 
nem természetes a tegnap áldásainak hálás emlékezet-
ben tartása, különösen akkor nem, amikor oly nagyon 
nyomasztják a test mai szükségletei” (Lord, Increase Our 
Faith [1994], 101–2).

•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	ezt	
a meglátást tette még arról, hogy miért lehetünk 
állhatatlanok: „Az Istentől való függés gyorsan el-
halványulhat, amikor az imák megválaszoltatnak. És 
a nehézségek csökkenésével együtt csökkennek az 
imák is. A Mormon könyve újra és újra elismétli ezt 
a szomorú történetet” (Liahóna, 2002. jan. 16.).

Hélamán 12:1–9
E versek alapján milyen szerepet játszik az em-

lékezés vagy annak hiánya abban, hogy segítsen 
a kevélység körforgásának elkerülésében?

Hélamán 12:2. Amikor Isten felvirágoztatja 
népét, elfelejtik Őt
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	leírta,	milyen	
nehézségek adódhatnak a gyarapodásból: „Úgy tűnik, 
a mi próbatételünk a legkeményebb mindenek között, 
mert a gonoszok körmönfontabbak és okosabbak. Ez 
mind kevésbé látszik fenyegetőnek és nehezebb ész-
revenni. Míg az igazlelkűség minden próbatétele küsz-
ködést mutat, ez a bizonyos próbatétel egyáltalán nem 
is tűnik próbatételnek, mert nincs benne küszködés, 
ezért is lehet nagyon megtévesztő. Tudjátok, mit tehet 
az emberekkel a béke és a gyarapodás – el tudja altatni 
őket” (Larry E. Dahl, “Fit for the Kingdom,” in Studies in 
Scripture, Volume Five: The Gospels, edited by Kent P. 
Jackson and Robert L. Millet [1986], 5:369).

•	 Harold B.	Lee	elnök	(1899–1973)	összehasonlította	
a „luxus” próbatételét az élet egyéb próbatételeivel: 
„Próbára tétetünk és megpróbáltatunk. Talán nem is 
ismerjük fel, milyen kemény próbatételeken megyünk 
keresztül. Az egyház korai napjaiban gyilkosságok 
voltak és fosztogatás. A sivatagba űzték a szenteket. 
Éheztek, nem nagyon volt ruhájuk és fáztak. Örökösei 
vagyunk annak, amit adtak nekünk. Igen ám, de mihez 
kezdünk vele? A luxus ölében sütkérezünk, nem látott 
még ehhez hasonlót a világ történelme. Úgy tűnik, talán 
ez az egyik legkeményebb próbatétel, amelyre valaha 
is sor került ezen egyház történelmében” (Dahl, “Fit for 
the Kingdom,” in Studies in Scripture, 5:369).

Hélamán 12:4. „A világ hiábavaló dolgaira”  
helyezik szívüket
•	 Mormon	kihangsúlyozta,	milyen	balgák	azok,	akik	
a világ hiábavaló, avagy értéktelen, üres és hitvány 
dolgaira helyezik a szívüket. Dallin H. Oaks elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta: „»A világ 
hiábavaló dolgai« közé tartozik a vagyon, a kevélység, 
az előkelőség és a hatalom világi kvartettjének minden 
kombinációja. Mindezeket illetően a szentírások arra 
emlékeztetnek bennünket: »ezeket nem tudod magaddal 
vinni« (Alma 39:14). Olyan kincsekre kell törekednünk, 
amelyeket a szentírások a hűeknek ígérnek: »a tudás 
nagyszerű kincseire…, méghozzá rejtett kincsekre« 
(T&Sz 89:19)” (lásd Liahóna, 2001. júl. 101.).

Hélamán 12:5–6. „Gyorsan emelkednek  
fel a kevélységben”
•	 A	kevélységről	szóló	klasszikus	beszédében	Ezra	
Taft Benson elnök leírta, milyen sok vetülete van a 
kevélységnek:

„A kevélység természetéből fakadóan versengő. Isten 
akarata ellen szegezzük a miénket. Ha Istenre irányítjuk 
a kevélységünket, akkor annak lelkisége »az én akara-
tom legyen meg, ne a tiéd«. […]

A kevélyek nem tudják elfogadni Isten felhatalmazását, 
hogy irányítsa az életüket (lásd Hélamán 12:6). Az 
igazságról való megállapításaikat szembehelyezik Isten 
fenséges tudásával, a képességeiket Isten papsági 
hatalmával, a teljesítményeiket pedig az Ő hatalmas 
műveivel.
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[…] A kevélyek azt kívánják, hogy Isten értsen velük 
egyet. Nem tartják fontosnak, hogy változtassanak saját 
véleményükön azért, hogy az egyezzen Istenével. […]

A kevélység titkos összeesküvéseket eredményez, 
melyeket hatalom- és haszonszerzésre, valamint a világ 
dicsőségének elnyerésére hoznak létre (lásd Hélamán 
7:5; Ether 8:9, 16, 22–23; Mózes 5:31). A kevélység bű-
nének gyümölcsei név szerint a titkos összeesküvések, 
amelyek a járedita és a nefita civilizációt is lerombolták, 
és eddig is, valamint ez után is sok nemzet bukását 
okozzák (lásd Ether 8:18–25)” (in Conference Report, 
Apr. 1989, 4–5; vagy Ensign, May 1989, 4, 6).

•	 Joe J.	Christensen	elder	a	Hetvenektől	azt	tanította,	
hogy a kevélység hamislelkű hasonlítgatásokhoz vezet 
és a bukásunkat is okozhatja:

„A kevélység arra indít minket, hogy túlságosan törőd-
jünk vele, vajon másokkal összehasonlítva magunkat 
szerintünk mennyire vagyunk intelligensek, milyen 
márkájú farmert vagy más ruhát – »drága ruházatot« – 
viselünk, milyen szervezethez tartozunk, a város mely 
részén lakunk, mennyi pénzünk van, milyen fajhoz 
vagy nemzetiséghez tartozunk, milyen autót vezetünk, 
és melyik egyházhoz tartozunk, mennyi iskolázottság-
ban lehetett részünk, és így tovább.

A szentírásokban sok minden jelzi azt, hogy a kevélység 
azért növekedett, hogy egyéneket, nemzeteket, sőt 
időnként már magát az egyházat is elpusztítsa. […]

Megszámolták, hogy A Mormon könyvében nem 
kevesebb, mint harminc alkalommal bomlott meg a gya-
rapodás és a békesség körforgása, elsősorban az emberi 
kevélység hatásai miatt” (One Step at a Time: Building a 
Better Marriage, Family, and You [1996], 138–39). (Lásd 
„Az igazlelkűség és a gonoszság körforgása” című ábrát 
a függelék 422. oldalán.)

Hélamán 12:7–19. Az ember semmisége
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	segített	nekünk	meg-
érteni, hogy »az emberek gyermekeinek semmisége« 
(Hélamán 12:7) kifejezés nem az ember értékére utal: 
„Nos, ez a próféta nem azt akarta mondani, hogy az Úr 
jobban törődik a föld porával és jobban szereti azt, mint 
a gyermekeit. […] Arra mutat rá itt, hogy a föld pora en-
gedelmes. Az Úr parancsára erre-arra mozdul. Minden 
összhangban van a törvényeivel. A világegyetemben 

minden betartja a neki adott törvényt, amennyire én 
tudom, az embert kivéve. Bárhová tekintünk, törvényt 
és rendet látunk, az elemek elhívásuknak megfelelően 
engedelmeskednek a nekik adott törvénynek. Az ember 
azonban lázad, és e tekintetben az ember kevesebb a 
föld poránál, mert elveti az Úr tanácsait” (in Conference 
Report, Apr. 1929, 55).

Hélamán 12:15. Csillagászati ismeretek
•	 A	Hélamán	12:14–15-ből	kitűnik,	hogy	Mormon	ren-
delkezett a világegyetem fizikai törvényeit illető alapis-
meretekkel: „Utalás történik itt arra a bibliai történetre, 
amikor Józsué megparancsolja a napnak és a holdnak, 
hogy álljanak meg, míg serege elvégzi az emoreusok 
megfutamítását ( Józsué 10:12–14). Itt helyreigazítást kap 
a beszámoló, amely azt feltételezte, hogy a nap forog 
az egy helyben álló föld körül. (Lásd még Ésaiás 38:7–8; 
2 Királyok 20:8–11.) Ezek a versek finoman, de biztosan 
tudatják velünk azt, hogy a próféta-szerkesztő Mormon, 
sok ősi lelki vezetőhöz hasonlóan, egyáltalán nem volt 
tájékozatlan Isten, az ember és a világegyetem dolgai-
ban” ( Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, 
Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 vols. 
[1987–91], 3:397).

Hélamán 12:23–24. A bűnbánat Krisztus 
kegyelméhez vezet minket
•	 David A.	Bednar	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból a következő magyarázatot fűzte Isten kegyelmének 
hatalmához:

„A Bibliaszótárból megtudjuk, hogy a kegyelem kifeje-
zéssel a szentírások gyakran megerősítő vagy felhatal-
mazó hatalomra utalnak:

©
 C

or
bi

s

Hélamán 10–12

283



»A szó fő jelentéstartama a Jézus Krisztus bőséges irgal-
mának és szeretetének eszköze által adott isteni segítség 
vagy erő.

[…] Hasonlóan az Úr kegyelméből adatik meg, a Jézus 
Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit és a bűnbánat 
révén, hogy az emberek erőt és segítséget kapnak olyan 
jó cselekedetek elvégzésére, melyet saját erejükből nem 
tudnának megtenni. Ez a kegyelem olyan erő, mely 
lehetővé teszi az embereknek, hogy örök életet és fel-
magasztosulást nyerjenek, miután minden tőlük telhetőt 
megtettek« (p. 697).

Ennek következtében az engesztelés felhatalmazó és 
megerősítő jellege segíteni fog nekünk meglátni a jót, 
megtenni azt, és azzá válni, méghozzá oly módon, 
amit korlátozott halandó képességeinkkel soha nem 
ismerhetnénk fel vagy vihetnénk véghez. Tanúságomat 
teszem, hogy a Szabadító engesztelésének felhatalmazó 
ereje valóságos” (lásd Liahóna, 2004. nov. 76–77.; lásd 
még T&Sz 93:20, 27–28).

•	 Gene R.	Cook	elder	a	Hetvenektől	a	Szabadító	ke-
gyelmének személyes természetéről beszélt:

„Az Úr engesztelés általi kegyelme megtisztíthat minket 
a bűntől és segíthet is nekünk, hogy próbatételeken, 
betegségeken, és akár jellembeli hibákon keresztül is 
tökéletesítsük magunkat. […] Krisztus helyrehozhatja 
azokat a hibáinkat és esendőségeinket, amelyek 
másként nem lennének helyrehozhatók (lásd 1 Mózes 
18:14; Márk 9:23–24).

Ennek a nagyszerű igazságnak mindannyiunkat 
reménnyel kellene eltöltenie, amennyiben gyorsan 

eszünkbe jut, hogy a kegyelem akkor fejti ki hatását az 
életünkben, ha megbánjuk a bűneinket. […]

Bűnbánó szívre és jócselekedetekre van szükség ahhoz, 
hogy kegyelem állíttasson vissza hozzánk. Ha valaki 
buzgón válaszért fohászkodik az imájában, a válasz 
talán sokkal inkább a személyes bűnök megbánásán 
áll vagy bukik, mint bármi más tényezőn (lásd T&Sz 
101:7–8; Móziás 11:23–24).

A kegyelem elnyeréséhez nem kell tökéletesnek len-
nünk, de igyekeznünk kell a tőlünk telhető legjobban 
betartani a parancsolatokat. Akkor az Úr lehetővé teszi 
számunkra ezen erő elnyerését” (in Conference Report, 
Apr. 1993, 99–100; vagy Ensign, May 1993, 80–81).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	lépéseket	teszel	meg	azért,	hogy	elkerüld	éle-

tedben a kevélység körforgását?

•	 Hol	láttad	életedben	a	papság	hatalmának	
működését?

•	 Mit	tehetsz	azért,	hogy	elérj	imáidban	arra	a	pontra,	
ahol már nem kérsz semmi olyat, ami az Úr akarata 
ellen való?

Javasolt feladatok
•	 Oszd	meg	egy	családi	estén,	mit	tanultál	a	Hélamán	

12–14-ből arról, hogyan és miért feddi meg az Úr a 
gyermekeit!

•	 Írd	le	a	naplódba,	hogyan	kezeled	életedben	a	ke-
vélység körforgását!

37. fejezet
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Hélamán 13–16

38. fejezet

Bevezetés
Jézus Krisztus evangéliuma minden embernek felajánlja 
a változás lehetőségét. A Mormon könyve nagy részé-
ben a lámániták cselekede-
tei „gonoszak voltak”; 
azonban „a nefiták prédiká-
lása folytán” (Hélamán 
15:4) „legnagyobb részük” 
elfogadta az evangéliumot 
(Hélamán 6:1) és hatalmas 
szívbéli változást tapasztalt 
meg. Itt, Hélamán könyvé-
ben, nyilvánvalóan megfor-
dulnak a szerepek – akiket 
egykor tanítottak, azok az 
emberek válnak tanítókká. A nefiták közül viszont 
sokan kevélyekké váltak és semmibe vették saját 
prófétáikat, ezért az Úr lámánita prófétát küldött, aki 
figyelmeztette őket, hogy tartsanak bűnbánatot és 
készüljenek az Úr jövetelére. Nézd meg, hogyan 
reagáltak a nefiták összességében és egyénileg az Úr 
lámánita küldöttére! Sámuel szavai elég fontosak voltak 
a Szabadítónak ahhoz, hogy amerikai személyes 
papsági szolgálata során kijelentse azok érvényességét 
és tanúbizonyságot tegyen azok maradéktalan beteljese-
déséről (lásd 3 Nefi 23:9–13).

Szövegmagyarázat
Hélamán 13:3. „Mindazt, amit a szívébe ültet”
•	 Sámuel,	aki	próféta	volt,	nem	saját	kútfejéből	vette,	
hogy mit prédikáljon a nefitáknak. A Hélamán 13:3-
ban azt olvassuk, hogy azt tanította, „amit [az Úr] a 
szívébe ültet[ett]”. Ezzel a kinyilatkoztatási folyamattal 
kapcsolatban Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol 
Kvórumának elnöke kifejtette, gyakran hogyan érkezik 
el hozzánk az Úr hangja:

„A kinyilatkoztatás olyan szavakként érkezik, amelyeket 
inkább érzünk, mintsem hallunk. Nefi azt mondta 
tévelygő fivéreinek, akiket angyal látogatott meg: »ti már 
nem éreztetek, így hát nem érezhettétek a szavait« [1 Nefi 
17:45; kiemelés hozzáadva].

A szentírások tele vannak az ehhez hasonló kijelen-
tésekkel: »a fátyol elvétetett elménkről, és értelmünk 
szemei megnyíltak« [T&Sz 110:1], vagy »elmédben 

és szívedben szólok majd hozzád« [T&Sz 8:2], vagy 
»mondjátok el a gondolatokat, amelyeket a szívetekbe 
helyezek« [T&Sz 100:5]. Több száz olyan vers van, amely 
a kinyilatkoztatásról tanít” (in Conference Report, Oct. 
1994, 77; vagy Ensign, Nov. 1994, 60).

Hélamán 13:11–16. Néhány igazlelkű 
ember miatt megkíméltetnek
•	 Voltak	olyan	idők,	amikor	azért	menekültek	meg	
a gonoszok a rettenetes pusztulástól, mert éltek kö-
zöttük igazlelkű emberek. Zarahemla gonosz népe is 
igazlelkű embereknek köszönhette, hogy megőriztetett 
és nem pusztult el, bár ezt természetesen nem tudták. 
Néhány éven belül azonban Zarahemla elveszítette 
ezt a csendes és méltányolatlan védelmet, és Sámuel 
szavai beteljesedtek (lásd 3 Nefi 9:3). Még Sodoma és 
Gomora is megmenekült volna, ha élt volna ott csupán 
10 igazlelkű ember (lásd 1 Mózes 18:23–33).

Igenis számít az, ahogyan élünk. Néhány ember 
személyes igazlelkűsége is hatalmas áldást jelenthet 
másoknak, különösen saját családunkban és helyi 
közösségünkben.

Hélamán 13:19–22. Gazdagság és lelkiség
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
így jellemezte az anyagiasság és a lelkiség közötti 
kapcsolatot:

„Az anyagiasság, amely anyagi szükségleteket és célokat 
helyez előtérbe, nyilvánvalóan ellentéte a lelkiségnek. A 
szabadító azt tanította, hogy ne gyűjtsünk magunknak 
»kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, 
és a hol a tolvajok kiássák és ellopják« (Máté 6:19). A 
mennyekben kell kincseket gyűjtenünk: »Mert a hol van 
a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is« (Máté 6:21). […]

Önmagában semmi rossz nincs a pénzben. Az irgalmas 
szamaritánus ugyolyan pénzt használt, hogy szolgálja 
embertársát, mint Júdás, hogy elárulja a Mestert. 
Azonban »minden rossznak gyökere a pénz szerelme « 
(1 Timótheus 6:10; kiemelés hozzáadva). Az jelenti a 
döntő különbséget, hogy milyen mértékű lelkiséggel 
tekintünk e világ dolgaira és világi tapasztalatainkra, 
hogyan értékeljük és kezeljük azokat.

Ha megengedjük, hogy a pénz hódolatunk tárgyává 
váljon vagy első helyre kerüljön, az önzővé és kevéllyé 
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tehet minket, felfuvalkodottá »a világ hiábavaló dolgai-
ban« (Alma 5:37). Ezzel szemben ha hivatalos kötelezett-
ségeink teljesítésére, valamint tizedünk és felajánlásaink 
fizetésére használjuk, akkor a pénz feddhetetlenség 
bizonyítéka lehet és önzetlenséget fejleszthet ki. A 
javak lelki értelemben felvilágosult használata segíthet 
nekünk felkészülni a celesztiális dicsőség magasabb 
törvényére” (in Conference Report, Oct. 1985, 78; vagy 
Ensign, Nov. 1985, 62–63).

Hélamán 13:21–22
Minek tulajdonította Sámuel a nefiták 
 átkát? Mire emlékeztek és mit felejtet-
tek el? Miért fontos ez a te életedben?

Hélamán 13:23–29. Az élő próféta követése
•	 M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból tanított annak fontosságáról, hogy kövessük az élő 
prófétákat és apostolokat: 
„Kedves testvéreim, kérlek, 
figyeljetek oda a dolgokra, 
melyeket az egyház vezetői 
tanítottak nekünk. […] Al-
kalmazzátok a tanításokat, 
melyek segítenek nektek és 
családotoknak! Családi kö-
rülményeinktől függetlenül 
mindannyian hozzuk a pró-
féták és apostolok tanításait 
otthonainkba, hogy mege-
rősítsük kapcsolatainkat 
egymással, Mennyei Atyánkkal, és az Úr Jézus Krisztus-
sal! Az Úr nevében ígérem nektek, hogy ha nem csak 
fületekkel, hanem szívetekkel és figyelni fogtok, a 
Szentlélek ki fogja nyilvánítani az igazságot [az egyház 
elnöke], tanácsosai, az apostolok és más egyházi veze-
tők üzeneteiről. A Lélek késztetést ad nektek, hogy tud-
játok, egyénekként és családokként mit tegyetek 
tanácsuk követése végett, hogy megerősödjön a bizony-
ságotok, hogy békében és örömben legyen részetek” 
(lásd Liahóna, 2001. júl. 82.).

Hélamán 13:38. A gonoszság ellentétes 
a boldogság természetével
•	 Sámuel	figyelmeztette	a	nefitákat,	hogy	gonosztevés-
ben keresnek boldogságot, ami ellentétes a boldogság 
természetével. Erről a problémáról és az igazi boldogság 
eljövetelének módjáról szólva Richard G. Scott elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából rámutatott, hogy a bol-
dogság csakis igazlelkűséggel jő el:

„Észrevettétek, hogy Sátán úgy munkálkodik, hogy 
megpróbálja rabul ejteni az elmét és az érzelmeket, 
felvillanó képekkel, harsogó zenével, valamint minden 
fizikai érzék végletekig való stimulálásával? Kitartóan 
törekszik az életet megtölteni cselekménnyel, szórako-
zással és ingerekkel, úgy, hogy az ember ne is tudjon 
elgondolkodni választásai következményein. Gondol-
jatok csak bele! Vannak, akik számára úgy jelenik meg 
az Isten legalapvetőbb parancsolatai megszegésére való 
kísértés, hogy a csábító tettek elfogadhatónak vannak 
feltüntetve, vonzónak, sőt, kívánatosnak látszanak. 
Látszólag nincs semmi komoly következmény, épp 
ellenkezőleg, tartós öröm és boldogság látszik. Vegyé-
tek számításba azonban, hogy ezeket az előadásokat 
forgatókönyvek és színészek uralják! Valószínűleg a 
meghozott döntések kimenetelét szintén a producer 
kívánságai szabják meg.

Az élet azonban nem ilyen. Igen, az erkölcsi önrendel-
kezés lehetővé teszi, hogy úgy válasszunk, ahogy csak 
akarunk, a választások kimenetelét azonban nem mi 
szabjuk meg. Az ember hamis alkotásaival ellentétben 
Mennyei Atyánk meghatározza választásaink következ-
ményeit. Az engedelmesség boldogságot eredményez, 
parancsolatainak megszegése pedig nem” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 102).

Hélamán 13:38
Milyen módon kapcsolódik az Alma  

41:10–11    a Hélamán 13:38-hoz? Miért 
lehetetlen boldogságra lelni a bűnben?

38. fejezet
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Hélamán 14. Sámuel próféciája 
a Szabadító eljöveteléről
•	 A	szentírások	egyik	legkülönlegesebb	próféciája	az,	
amit Jézus Krisztus születéséről és haláláról mondott 
Sámuel. A következő ábra felvázolja Sámuel tanításait, 
beleértve ebbe Krisztus születését és halálát, valamint 
ezek feljegyzett beteljesedését, és azokat, amelyekkel 
Sámuel utasításokat adott a népnek:

A Szabadító születéséről szóló 
prófécia

Beteljesedés

Hélamán 14:2 Öt év múlva 
megszületik

3 Nefi 1:13

Hélamán 14:3–4 A születése előtti 
éjszakán nem lesz 
sötétség

3 Nefi 1:15

Hélamán 14:5 Új csillag 3 Nefi 1:21

Hélamán 14:6 Sok jel és csoda 
az égben

Hélamán 16:13; 
3 Nefi 2:1

Hélamán 14:7 Mindenki meg-
döbben és a 
földre rogy

3 Nefi 1:16–17

Sámuel arra tanította őket, 
hogy készüljenek a Szaba-
dító fogadására (Hélamán 
14:8–13)

Tanítás

Hélamán 14:8 Higgyetek Istenben

Hélamán 14:9, 13 Tartsatok bűnbánatot és 
nyerjetek megbocsátást 
Krisztus által

Hélamán 14:30 Szabadon cselekedhettek

A Szabadító haláláról szóló prófécia Beteljesedés

Hélamán 
14:20, 27

Három napra elsö-
tétül a nap

3 Nefi 8:19–23

Hélamán 14:21 Mennydör-
gés, villámlás, 
földrengések

3 Nefi 8:6–7

Hélamán 14:22 Feltöredezik a föld 3 Nefi 8:12, 
17–18

A Szabadító haláláról szóló prófécia Beteljesedés

Hélamán 14:23 Nagy viharok; 
hegyek alant fekvő 
helyekké tétetnek, 
völgyekből pedig 
hegyek lesznek

3 Nefi 8:5–6

Hélamán 14:24 Országutak és váro-
sok pusztulnak el

3 Nefi 8:8–11, 
13–14

Hélamán 14:25 Sírok nyílnak meg 
és feltámadt szen-
tek szolgálnak az 
embereknek

3 Nefi 23:9–13

Hélamán 14:11. „Hogy megismerhessétek 
a bűnbánat feltételeit”
•	 Richard G.	Scott	elder	tanított	a	bűnbánat	feltételeiről:

„A The Miracle of Forgiveness (A megbocsátás csodája) 
című könyvében Spencer W. Kimball elnök rendkívül jó 
kalauzt ad a bűnbánat általi megbocsátás elnyeréséhez. 
Sokaknak segített már megtalálni a visszavezető utat. A 
bűnbánat öt lényegi alkotóelemét nevezi meg:

A bűn miatti bánkódás. Nézzetek utána és elmélked-
jetek, hogy eldöntsétek, vétketeket mennyire tartja 
komolynak az Úr. Ez gyógyító bánathoz és lelkiismeret-
furdaláshoz vezet. Annak őszinte vágyát is elhozza 
magával, hogy változzatok és készen álljatok a megbo-
csátás minden feltételének alávetni magatokat. […]

A bűn elhagyása. Ez annak rendíthetetlen, tartós 
elhatározása, hogy nem ismételjük meg a vétket. Ennek 
az elkötelezettségnek a betartása biztosítja azt, hogy 
ne kelljen újra megtapasztalni az adott bűn keserű 
utóízét. […]

A bűn beismerése. Mindig be kell vallanotok bűneiteket 
az Úrnak. Ha komoly vétkek, például erkölcstelenség, 
akkor a püspöknek vagy a cövekelnöknek is be kell 
vallani. Kérlek, értsétek meg, hogy a beismerés nem 
bűnbánat! Elengedhetetlen lépés, de önmagában még 
nem elegendő. A kisebb hibák említéséből álló részle-
ges beismerés nem segít nektek komolyabb, felfedetlen 
vétkek tisztázásában. […]

A bűn jóvátétele. Amennyire csak lehetséges, helyre 
kell állítanotok, vissza kell adnotok azt, amit elloptatok, 
elrontottatok vagy tönkretettetek. A készséges jóvátétel 
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kézzelfogható bizonyíték az Úr előtt arra, hogy elköte-
leztétek magatokat minden tőletek telhető megtételére 
azért, hogy bűnbánatot tartsatok.

Minden parancsolat betartása. A teljes engedelmesség 
hozza el életetekbe az evangélium hatalmának teljessé-
gét, ami erőt ad ahhoz, hogy konkrét bűnök elhagyá-
sára összpontosítsatok. Olyan dolgok is ide tartoznak, 
amelyeket először talán nem soroltatok a bűnbánathoz, 
például: gyűlések látogatása, tizedfizetés, szolgálat nyúj-
tása és másoknak való megbocsátás. […]

Hozzáfűzöm mindehhez  
a hatodik lépést: A Szaba
dító elismerése. Bizonyságot 
teszek róla, hogy a bűnbá-
nathoz szükséges lépések 
közül annak a meggyőző-
désnek a megléte a legdön-
tőbb, legfontosabb 
számotokra, hogy a Meg-
váltó révén jő megbocsátás. 
Mindenképp tudnotok kell 
azt, hogy csak az Ő feltételei alapján nyerhettek bocsá-
natot” (in Conference Report, Apr. 1995, 102; vagy En
sign, May 1995, 76).

•	 A	Kimball	elnök	és	Scott	elder	által	fent	tanított	
fontos alkotóelemek mellett a bűnbánatnak a változást 
is magában kell foglalnia. Jeffrey R. Holland elder, 
a Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette: „Meg kell 
változtatnunk mindent, ami része lehet a problémának 
és képesek vagyunk megváltoztatni. […] Köszönjük 
Mennyei Atyánknak, hogy lehetővé tette a változást, 
köszönjük Jézusnak, hogy képesek vagyunk a változásra, 
hiszen ezt végső soron csakis az Ő mennyei segítségük-
kel tesszük meg. Természetesen nem minden nehézsé-
günk tudható be cselekedeteink következményének. 
Ezek gyakran mások cselekedeteinek a következmé-
nyei, vagy az élet halandó eseményei. De bármi, amit 
mi meg tudunk változtatni, azt meg kell változtatnunk, 
a többit pedig meg kell bocsátanunk. Ha így teszünk, 
a Szabadító engeszteléséhez annyira lesz szabad az 
utunk, amennyire csak mi, saját tökéletlenségeinkkel 
szabaddá tudjuk tenni azt. Ő majd onnan átveszi a 
dolgot” (lásd Liahóna, 2006. máj. 70.).
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Hélamán 14:11–12. Sámuel célja a tanítással
•	 A	Hélamán	14:11–12-ben	Sámuel	próféta	felsorolt	
négy olyan igazságot, amelyet meg akart tanítani a 
népnek:

Ismerjétek Isten ítéleteit

Ismerjétek a bűnbánat feltételeit

Tudjatok Jézus Krisztus eljöveteléről

Ismerjétek eljövetelének jeleit

Hélamán 14:15–19. Az engesztelés 
legyőzi a halált
•	 A	lámánita	Sámuel	leírta,	mi	a	különbség	a	fizikai	
halál, az első lelki halál, valamint a második lelki halál 
között, és hogyan segít nekünk a Szabadító engeszte-
lése legyőzni ezeket.

Fizikai halál. Earl C. Tingey elder a Hetvenek Elnöksé-
géből meghatározta a fizikai halált és azok körét, akik 
megtapasztalják azt: „A fizikai halál a lélek és a halandó 
test különválása. Ádám bukása miatt az egész emberi-
ség el fogja szenvedni a fizikai halált” (lásd Liahóna, 
2006. máj. 73.).

Az első lelki halál. Lelki halál az, amikor valaki kivágatik 
„az Úr jelenlétéből” (Alma 42:9).

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) kifejtette, hogy 
a fent említett mindkét halál Ádám és Éva bukásának az 
eredménye: „Első szüleink, Ádám és Éva, nem engedel-
meskedtek Istennek. Mivel ettek a tiltott gyümölcsből, 
halandókká váltak. Ebből adódóan ők és leszármazot-
taik is ki lettek téve a halandó és a lelki halálnak (a 
halandó halál a test és a lélek különválása; a lelki halál 
pedig a lélek elválasztása Isten jelenlététől, valamint a 
lélek dolgait illető halál)” (in Conference Report, Apr. 
1978, 7; vagy Ensign, May 1978, 6).

Számunkra akkor következett be ez a lelki halál, amikor 
elhagytuk Isten jelenlétét és megszülettünk a halan-
dóságba. A lámánita Sámuel ezt az Ő jelenlétéből való 
kivágást nevezte „az első” halálnak (Hélamán 14:16).

A lámánita Sámuel azt tanította, hogy Mennyei Atyánk 
minden halandóságban élt gyermeke le fogja győzni 
a fizikai és lelki halált, méghozzá Jézus Krisztus en-
gesztelésének hatalma által (lásd Hélamán 14:17). Sok 
más szentírás is tanúskodik ennek tényéről (lásd 2 Nefi 
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2:9–10; 9:15, 22, 38; Alma 11:43–44; 12:12–15, 24; 42:23; 
3 Nefi 26:4).

A második lelki halál. A második lelki halál olyan végle-
ges vagy végső lelki halál, amely nem abból ered, hogy 
Isten jelenlétét elhagyva a halandóságba születünk, ha-
nem olyan személyes bűnből, amit nem bántunk meg.

A Szabadító e második lelki halál legyőzéséhez is 
biztosított segítséget. Szenvedett a bűneinkért, és ezáltal 
lehetőséget ad nekünk a bűnbánatra. Akik azonban 
nem tartanak bűnbánatot, azokat újra utoléri „egy lelki 
halál, igen, egy második halál, mert ismét kivágatnak, 
ami az igazlelkűséghez tartozó dolgokat illeti” (Hélamán 
14:18). Ez azt jelenti, hogy akinek tisztázatlan bűne van, 
az nem maradhat meg Isten jelenlétében, amikor ítéletre 
visszavitetik Őhozzá.

Russell M. Nelson elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak tagja, így írta le ezt a helyzetet:

„Ha a fizikai halál azt megelőzően sújt le, hogy rendbe-
tettük volna azt, ami erkölcsileg helytelen, akkor elsza-
lasztottuk	a	bűnbánat	lehetőségét.	Így	hát	»a	halál	[igazi]	
fullánkja… a bűn« (1 Korinthusbeliek 15:56).

Még a Szabadító sem szabadíthat meg minket a bűne-
inkben. Megvált minket a bűneinktől, de csakis bűnbá-
natunk feltételével. Mi vagyunk a felelősek saját lelki 
túlélésünkért vagy halálunkért (lásd Rómabeliek 8:13–
14; Hélamán 14:18; T&Sz 29:41–45)” (in Conference 
Report, Apr. 1992, 102; vagy Ensign, May 1992, 73).

Hélamán 15:3–4. Isten szeretete
•	 Az	Úr	minden	embert	szeret,	de	nem	tűrheti	a	
bűnt. Bár Hélamán 15:4 kijelenti, hogy az Úr gyűlölte 
a lámánitákat, „mivel szüntelenül gonoszak voltak a 
cselekedeteik”, Sámuel azon számos lámánitát példázza, 
akiknek tanították az evangélium üzenetét, és akik 
megtérésük után elnyerték Isten jóindulatát.

Russell M. Nelson elder beszélt Isten azok iránt érzett 
szeretetéről, akik bűnt követnek el: „Ez azt jelenti, 
hogy az Úr nem szereti a bűnöst? Természetesen nem 
azt jelenti. Az isteni szeretet végtelen és egyetemes. A 
Szabadító a szenteket és a bűnösöket is szereti. János 
apostol megerősítette ezt: »Mi szeressük őt; mert ő előbb 
szeretett minket« [1 János 4:19]. Nefi pedig, látomásban 
látva az Úr halandó szolgálatát, kijelentette: »Igen, le-
köpdösik, és ő eltűri, szerető kedvessége és hosszútűrése 

miatt az emberek gyermekei iránt« [1 Nefi 19:9; kiemelés 
hozzáadva]. Tudjuk, milyen határtalan a Megváltó sze-
retete, mert meghalt, hogy mindenki, aki meghal, újra 
élhessen” (“Divine Love,” Ensign, Feb. 2003, 24).

Hélamán 15:7–8. Tartós szívbéli változás
•	 Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) jól tudta, milyen 
ereje van a szentírásoknak, különösen a Mormon köny-

vének, és hogy ezek élete-
ket változtathatnak meg. 
Kihangsúlyozta, milyen 
fontos szívünkbe vésni az 
utolsó napi szentírásokban 
tanított tanokat, ha szilár-
dak és állhatatosak akarunk 
maradni a hitben (lásd Hé-
lamán 15:8). Benson elnök 
azt tanította: „A közösségi, 
erkölcsi, kulturális vagy is-

kolázottsági megtértek nem fogják túlélni a perzselő 
napot, ha nem eresztenek mély gyökereket az evangé-
lium teljességébe, melyet a Mormon könyve tartalmaz” 
(in Conference Report, Apr. 1975, 96; vagy Ensign, May 
1975, 65).

Hélamán 16:2–3, 6–8. Isteni védelem
•	 Nem	szokatlan	az	a	védelem,	amelyben	Sámuelnek	
volt része, miközben elmondta bűnbánatra szólító 
üzenetét. A szentírások számos példát hoznak olyan 
prófétákra, akiknek élete veszélyben volt, de csodálatos 
módon megőriztetett, hogy be tudják fejezni a külde-
tésüket. Gondold át a következő példákat, és idézd fel, 
hogyan tudták átadni az Úr szavait, miközben sebesülés 
vagy halál fenyegette őket: Noé (lásd Mózes 8:18), Áb-
rahám (lásd Ábrahám 1:5, 12, 15–19), Lehi (lásd 1 Nefi 
1:19–20; 2:1–4), Nefi (lásd 1 Nefi 17:48–55) és Abinádi 
(lásd Móziás 13:1–5). Időnként az Úr szolgái végül 
életüket vesztik, de – Abinádi szavaival élve – csak ha 
már átadták »az üzenetet, aminek az átadására az Úr 
[elküldte őket]« (Móziás 13:3).

Robert D. Hales elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
tagja, a következőkre emlékeztetett minket:

„Minden adományozási korszak prófétája készen állt 
kockára tenni az életét, bátran Isten akaratát tették és 
hirdették szavát. […]

Hélamán 13–16
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Kövessük Urunk, Jézus Krisztus, valamint az Ő múltbéli 
és jelen prófétáinak példáját! Lehet, hogy nem követel-
tetik meg tőlünk életünk vértanúként való feláldozása, 
ahogyan azt sok próféta tette. Az viszont megkövetel-
tetik, hogy engedelmeskedjünk az Úr parancsolatainak 
és legyünk hűek a vele kötött szövetségeinkhez” (in 
Conference Report, Apr. 1996, 49; vagy Ensign, May 
1996, 35).

Hélamán 16:2–20. Ki hogyan fogadja a prófétát
•	 A	Hélamán	16	feljegyzi,	hogyan	reagáltak	a	gonoszok	
Sámuel prófétára és üzenetére. Ezra Taft Benson elnök 
beszélt róla, hogyan reagálnak a gonoszok napjaink 
prófétáira:

„A próféta nem feltétlenül lesz népszerű a világban vagy 
a világi emberek között.

Amikor a próféta felfedi az igazságot, az megosztja 
az embereket. Az őszinte szívűek hallgatnak szavára, 
azonban a hamislelkűek vagy figyelmen kívül hagyják 
a prófétát, vagy harcolnak ellene. Amikor a próféta 
rámutat a világ bűneire, a világ vagy be akarja zárni a 
próféta száját, vagy úgy akar tenni, mintha a próféta 
nem is létezne, de nem akarja megbánni a bűneit. Az 
igazság próbája soha nem a népszerűség. Sok prófétát 
megöltek vagy kivetettek. Amint egyre közelebb kerü-
lünk az Úr második eljöveteléhez, számíthattok rá, hogy 
a világban lévő emberek egyre gonoszabbá válnak, és 
egyre kevésbé lesz köztük népszerű a próféta” (“Four-
teen Fundamentals in Following the Prophet,” in 1980 
Devotional Speeches of the Year [1981], 29; lásd még The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133).

A következőkben felsorolunk néhány olyan okot, 
amiért az emberek a Hélamán 16:2–21-ben nem voltak 
hajlandók hallgatni a próféta szavaira:

 1. Személyes düh (lásd 2. vers)

 2. Az emberek inkább saját erejükben és képességeik-
ben bíznak (lásd 15. vers)

 3. A próféták időnként csak jól találgatnak a próféciáik-
kal (lásd 16. vers)

 4. A tanítások gyakran ésszerűtlenek (lásd 18. vers)
 5. A próféták tanításai zavaros hagyományok, és nem 

bizonyíthatók (lásd 20. vers)
 6. A próféták inkább rászednek és megtévesztenek 

minket, nem pedig igazi csodákat tesznek (lásd 
21. vers)

Hélamán 16:15, 18, 20. Saját erőnkre 
és bölcsességünkre támaszkodva
•	 Dallin H.	Oaks	elder	figyelmeztetett	minket,	hogy	a	
lelki igazságok meghatározásánál ne támaszkodjunk 
kizárólag személyes tanulmányozásra és érvekre:

„A Mormon könyve leírja, milyen volt azoknak az em-
bereknek a viselkedése, akik kizárólag »a saját erejükre 
és a saját bölcsességükre« támaszkodtak, és arra, aminek 
saját szemükkel tanúi lehettek. (Hélamán 16:15, 20) 
Ezek az emberek észérvek alapján elutasították a pró-
fétálásokat, mondván: »Nincs értelme, hogy eljöjjön egy 
olyan lény, mint valami Krisztus« (18. vers). Ugyanezt 
a hozzáállást tanúsította egy előkelő professzor, aki a 
következő kijelentéssel utasította el a Mormon könyvét: 
»Angyaloktól nem kap könyvet az ember. Ez ilyen 
egyszerű.«

Akik kizárólag tanulmányozás és érvek által törekednek 
evangéliumi tudásra, azok különösen hajlamosak a 
tudományok űzői között oly jellemző önelégültségre 
és önhittségre. Amint azt Pál apostol napjaiban meg-
figyelte: »az ismeret felfuvalkodottá tesz.« A tanultakat 
pedig figyelmeztette: »De meglássátok, hogy ez a ti 
szabadságotok [tudásotok] valamiképen botránkozá-
sukra ne legyen az erőteleneknek. […] És a te ismereted 
miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus 
meghalt« (1 Korinthusbeliek 8:1, 9, 11)” (The Lord’s Way 
[1991], 46–47).

38. fejezet
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Hélamán 16:22
Mi célja van Sátánnak a viszály elterjesztésével?

Hélamán 16:22. Sátán elterjeszti a viszályt
•	 Miért	fontos	kerülni	a	másokkal	való	viszálykodást?	
Russell M. Nelson elder kifejtette, hogy az erre adott 
válasz a halandóság előtti életbe nyúlik vissza:

„Ismernünk kell a viszály igazi forrását ahhoz, hogy 
megértsük, miért parancsolta meg nekünk az Úr a 
viszály kerülését. A Mormon könyvebeli próféta már 
Krisztus születése előtt felfedte ezt a fontos ismeretet. 
[…] [Lásd Hélamán 16:22.] […]

Már a világ megformálása előtt létezett viszály. Amikor 
először bejelentésre került Istennek a föld megterem-
tésére és a halandó életre vonatkozó terve, Isten fiai és 
leányai felkiáltottak örömükben. A terv pilléreit alkotta 
az ember önrendelkezése, hogy azután le fog bukni Is-
ten jelenlétéből, és hogy egy Szabadító irgalmasan lehe-
tővé teszi majd az emberiség megváltását. A szentírások 
felfedik, hogy Lucifer határozottan módosítani kívánta a 
tervet, az ember önrendelkezésének elpusztításával. […]

Sátán önző erőfeszítései Isten tervének megváltoztatá-
sára nagy viszályt eredményeztek a mennyben. […]

A mennyei háború nem véres háború volt. Ütköző 
elképzelések harca volt ez – a viszálykodás kezdete.

A szentírások ismételten figyelmeztetnek rá, hogy 
a viszály atyja ellenzi Mennyei Atyánk tervét. Sátán 
módszere a viszály fertőző fekélyére támaszkodik. Az 
motiválja, hogy magánál Istennél is többre tartsák őt” 
(in Conference Report, Apr. 1989, 85–86; vagy Ensign, 
May 1989, 68–69).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Gondold	át,	hogy	ha	Sámuel	napjaiban	éltél	volna,	

vajon elfogadtad volna-e ezeket a prófétákat, és kiáll-
tál volna-e védelmükben a tömegek ellen. Szerinted 
milyen tekintetben követed életedben az élő prófétát?

•	 A	Hélamán	15:7	leírja,	mi	vezette	el	a	lámánitákat	a	
hatalmas változáshoz. Ismersz valakit, akinek a szent-
írások megismerése után olyan élményben volt része, 
amely megváltoztatta az életét?

•	 Olvasd	el	a	Hélamán	16:22-t!	Tapasztalataid	szerint	
milyen eszközzel lehet leginkább a békét és összhan-
got fenntartani a családodban és az ismerőseiddel?

Javasolt feladatok
•	 Írj	levelet	egy	misszionáriusnak!	Foglald	bele	a	le-

vélbe egy olyan tantétel kifejtését, amit Sámuel ta-
nításaiból tanultál! Magyarázd el, szerinted hogyan 
vonatkozik az életedre!

•	 Taníts	családi	estén	leckét	arról,	hogy	mi	a	különbség	
a kemény szív és a megtört szív között! Használha-
tod a következő szentírásokat: Hélamán 16:13–23 és 
3 Nefi 9:20.

Hélamán 13–16
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3 Nefi 1–7

39. fejezet

Bevezetés
Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) megfigyelése 
szerint „a nefita történelemnek közvetlenül a Szabadító 
megjelenése előtti feljegyzése sok párhuzamot fed fel 
napjainkkal, amikor a Szabadító második eljövetelét 
várjuk” (in Conference Report, Apr. 1987, 3; vagy 
Ensign, May 1987, 4). A Szabadító amerikai megjelenése 
előtt csak azok tudtak állhatatosak maradni, akik szilárd 
bizonysággal rendelkeztek és teljesen megtértek. Ez 
napjainkra is igaz. Az Úr második eljövetele előtt csak 
azok tudnak majd állhatatosak maradni, akik szilárd 
bizonysággal rendelkeznek és teljesen megtérnek. 
A 3 Nefi 1–7 figyelmes tanulmányozása segíteni fog 
abban, hogy megértsd, hogyan adhatja meg Jézus 
Krisztusról való bizonyságod és evangéliumához való 
megtérésed az ahhoz szükséges erőt, hogy életed 
kihívásai közepette is hű maradj a Szabadítóhoz. 

Szövegmagyarázat
Tanulságos lehet, ha összehasonlítjuk a Mormon 
könyve könyveinek és az általuk lefedett időszakoknak 
a hosszát. Nézd meg a függelékben az „Oldalak és 
időszakaszok a Mormon könyvében” ábrát (419. oldal).

3 Nefi 1. Prófécia beteljesedése
•	 Nefi buzgón imádkozott  
az Úrhoz, amikor ellensé-
geik meg akarták ölni azo-
kat, akik hittek a lámánita 
Sámuel által megjövendölt 
jelekben. Imájára adott vá-
laszában az Úr azt mondta 
Nefinek, hogy ne féljen, 
mert még aznap éjjel betel-
jesednek Krisztus születésé-
nek jelei. A feljegyzés 
gondosan leírja, hogyan 
teljesedett be Sámuel min-
den egyes próféciája (lásd a 
Hélamán 14. szövegmagyarázatát a 287. oldalon).

3 Nefi 1:1. A nefita naptárrendszer
•	 A	Mormon	könyve	egészében	a	nefiták	három	külön-
böző viszonyítási ponthoz mérték naptárukban az időt.

Viszonyítási pont Mikor 
használták

Szentírásrész

Amikortól Lehi elhagyta 
Jeruzsálemet

Kr. e. 600–92 1 Nefi 1–
Móziás 29

Amikortól királyok 
uralkodásáról bírák kor-
mányzására váltottak

Kr. e. 92– 
Kr. u. 1

Móziás 29– 
3 Nefi 1

Jézus	Krisztus	születése	
jelének idejétől

Kr. u. 1–421 3 Nefi 1–
Moróni 10

Megjegyzés: A jel Jézus születésekor adatott, azonban 
csak Kr. u. 9-ben kezdték el ehhez viszonyítani az időt.

3 Nefi 1:29. Meg kell védenünk magunkat 
attól, hogy félrevezessenek
•	 A	3 Nefi 1:29	jól	szemlélteti,	hogy	egyetlen	nemzedék	
alatt is bekövetkezhet a hitehagyás. Hithű szülők olyan 
gyermekeinek szomorú történetét olvassuk itt, akiket 
„hazugsággal és hízelgő szavakkal [rávettek], hogy csat-
lakozzanak ezekhez a Gadianton rablókhoz”.

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből azt tanította: 
„Az egyház fiataljainak… kezében van a jövő. Az 
egyház mindig is egy nemzedéknyire volt az eltűnéstől. 
Ha egy egész nemzedék elveszne, ami nem fog bekö-
vetkezni, akkor elveszítenénk az egyházat. Azonban ha 
egyvalaki is elvész Jézus Krisztus evangéliuma számára, 
akkor az leszármazottak nemzedékei előtt zárja be az 
ajtót, hacsak az Úr ki nem nyújtja kezét, hogy vissza-
hozza némelyiküket” (“We Must Raise Our Sights” 
[Church Educational System conference on the Book 
of Mormon, Aug. 14, 2001], 1; lásd LDS .org itt: gospel 
library/additional addresses/CES addresses).

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	tanácsot	
adott napjaink fiataljainak, melyben megmondta, miként 
kerüljék el, hogy elvezessék őket az igazságtól:

„E nemzedék dicsőséges fiataljainak azt mondom: 
Legyetek igazak! Ragaszkodjatok a hithez! Álljatok ki 
szilárdan azokért a dolgokért, amelyekről tudjátok, 
hogy helyesek!

Óriási kísértéseknek vagytok kitéve. Zúdul rátok a 
népszerű szórakoztatás csarnokaiból, az internetről, a 
filmekből, a televízióból, az értéktelen olvasmányokból, 
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és más módokon. Ezek körmönfontak, ingerlőek és 
nehéz ellenállni nekik. A kortársak nyomása hatalmas 
lehet. Ennek ellenére, fiatal barátaim, ti nem adhatjátok 
be a derekatokat. Erősnek kell lennetek! A távolba kell 
tekintenetek ahelyett, hogy engednétek a jelen csábító 
kísértéseinek. […]

Ti vagytok a valaha volt legjobb nemzedékünk. Minden 
eddiginél jobban ismeritek az evangéliumot. Hűsé-
gesebben teljesítitek a kötelességeiteket. Erősebbek 
vagytok, amikor szembenéztek az elétek kerülő kísér-
tésekkel. Éljetek a normáitok szerint! Imádkozzatok az 
Úr irányításáért és oltalmáért! Ő soha nem hagy titeket 
egyedül. Meg fog vigasztalni. Támogatni fog titeket. 
Megáld és felmagasztal benneteket, jutalmatokat édessé 
és csodálatossá teszi. Észre fogjátok venni, hogy pél-
damutatásotok másokat is megragad, akik bátorságot 
fognak meríteni az erőtökből” (lásd Liahóna, 2003. 
nov. 83–84.).

3 Nefi 2:1–2. Kezdtek nem hinni a 
jelekben, melyeket kaptak
•	 Rögtön	az	után,	hogy	megadatott	Krisztus	születésé-
nek jele, Sátán hazugságokat kezdett terjeszteni, hogy 
megkeményítse a nép szívét (lásd 3 Nefi 1:22). Bár a 
hatás nem volt azonnali, nem telt bele sok idő, és so-
kaknak „kezdett megkeményedni a szívük, és elvakulni 
az elméjük, és kételkedni kezdtek mindabban, amit 
hallottak és láttak” (3 Nefi 2:1).

Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt tanította, hogy mi is sebezhetővé 
válhatunk, ha Sátán támadja a hitelveinket: „Mily gyor-
san megjelenik [Sátán], akár olyan helyeken is, ahol 
az embereknek különleges lelki élményekben volt 
részük, és megpróbálja rávenni az embereket, akik je-
leket láttak, hogy »kételkedni kezd[jenek] mindabban, 
amit halottak és láttak« (3 Nefi 2:1–2). Az ellenség 
nagyobb eséllyel győz meg minket arról, hogy balga-
ságban hiszünk, ha aggódunk amiatt, hogy balgáknak 
tűnhetünk embertársaink szemében” (Things As They 
Really Are [1978], 41).

Milyen tanulságokat vonjanak le a hívők a jelek és a 
szabadulás vonatkozásában? (Lásd T&Sz 63:8–12.) A je-
lek hitből erednek, az hozza létre őket. Megerősítik a 
hűségeseket és hitet adnak a lelkileg fogékonyaknak. A 
jelek elsődleges célja azonban nem a hit ébresztése, ha-
nem annak jutalmazása (lásd T&Sz 68:9–11). A jelek 
senkire nem erőltetnek hitet. Sajnos a szentírásokban és 
napjaink világában is sokszor látjuk azt, hogy akiknek 
nincs hitük, azok figyelmen kívül hagyják vagy kima-
gyarázzák a legcsodálatosabb jeleket és Isten hatalmá-
nak bizonyítékait.

3 Nefi 2:1–3
Hogyan magyarázták ki ezek az 

 emberek Krisztus születésének jeleit? 
 Mihez  vezetett a hitetlenségük? Milyen 

 hatással van a hit a cselekedetre?

3 Nefi 2:1–4. Miért látnak időnként 
jeleket a gonoszok?
•	 A	szentírásokban	láthatunk	néhány	olyan	okot,	ami-
ért az Úr időnként jeleket mutat a gonoszoknak:

A próféták igazolása végett. A jel, amelyet Nefi, Hélamán 
fia, a főbíró halálát illetően adott a népnek, megmutatta, 
hogy Nefinek igaza volt (lásd Móziás 20:21).

Ne maradjon kifogásuk a gonoszoknak. A gonoszok 
ezt követően teljes mértékben felelősek a tetteikért. Az 
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Úr kijelentette: „aki jeleket keres, az lát majd jeleket, de 
nem szabaduláshoz vezetőt” (T&Sz 63:7).

A próféták szavai helyességének megmutatása végett. 
Mivel a gonoszok be akarják bizonyítani, hogy nincs 
igazuk a prófétáknak, az Úr időnként vitathatatlan jele-
ket mutat (lásd Hélamán 9:2–4).

A gonoszok kárhoztatására. Ha a gonoszok jeleket 
látnak, akkor az Úr haragja miatt van az, és a kárhozta-
tásukra (lásd T&Sz 63:11). A Szabadító kijelentette, hogy 
„gonosz és parázna nemzetség” kíván jelt (Máté 12:39).

3 Nefi 3–4. Fizikai és lelki felkészülés
•	 Giddiánhi	szavain	(3 Nefi	3:1–10)	könnyű	észrevenni	
Sátán ujjlenyomatát, mert gonosz céljai elérése végett 
hízeleg (2. vers), aggódást tettet (5. vers), és hamis 
ígéreteket tesz (7–8. vers). Mily nagyon hasonlítanak 
az ördög ígéretére Giddiánhi szabadságra vonatkozó 
ígéretei, amikor csak fogságot kínálhatott és olyan 
javakból való részesedést ígért, amelyek felett nem is 
ő rendelkezett (lásd 7. vers).

Lakoneusz azonnal népére irányította a figyelmét. 
Tudta, hogy fizikailag és lelkileg is fel kell készülniük 
Giddiánhi rablóinak küszöbön álló támadására. 
Embereivel erős erődítményeket építtetett (14. vers), 
egy helyre gyűjtette az állataikat és a családjaikat (13. 
vers) – Zarahemla földjére (22–23. vers). Fegyvereket 
és páncélzatot készíttetett velük (26. vers) és hét évnyi 
ellátmányt gyűjtetett (3 Nefi 4:4). Lakoneusz utasítást 
adott népének, hogy hagyják „kietlen” az elhagyott 
földeket, hogy a rablók ne tudjanak élelmet fosztogatni 
(3–4. vers).

Ami pedig ennél is fontosabb, Lakoneusz lelkileg is 
felkészíttette a népét. Emlékeztette őket a bűnbánat 
biztonságára (3 Nefi 3:15). Népe bűnbánatot tartott és 
buzgón imádkozott az Úrhoz (25. vers; 4:8). Fizikailag 
és lelkileg is bölcsen felkészültek tehát ellenségeik 
közelgő támadására.

•	 Minket	is	arra	kértek,	hogy	készüljünk	fel	fizikailag	
és lelkileg is a küszöbön álló csapásokra. Dallin H. 
Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából tanított róla, 
mit kell tennünk azért, hogy felkészüljünk a Szabadító 
eljövetelét megelőző eseményekre:

„Mi lenne, ha holnap lenne eljövetelének napja? Ha 
tudnánk, hogy holnap találkozunk az Úrral – idő előtti 
halálunk, vagy az Ő váratlan eljövele révén –, mit 
tennénk ma? Milyen bűnöket vallanánk be? Milyen 
szokásainkkal hagynánk fel? Milyen kötelezettségeknek 
tennénk eleget? Mit bocsátanánk meg másoknak? Miről 
tennénk bizonyságunkat?

Ha akkor megtennénk ezeket, akkor miért ne tennénk 
meg most? Miért ne törekedjünk békességre, míg az el-
érhető? Ha felkészülésünk lámpái már csak pislákolnak, 
fogjunk hozzá azonnal a feltöltésükhöz!

Testileg és lelkileg is fel kell készülnünk a második el-
jövetel idejére megjövendölt eseményekre. Valószínűleg 
az a felkészülés lesz leginkább elhanyagolva, amelyik 
kevésbé látványos és inkább nehéz – vagyis a lelki 
felkészülés. […]

Követjük-e az Úr parancsát, melyben azt mondja: »Állja-
tok tehát szent helyeken, és ne mozduljatok el, míg el 
nem jön az Úr napja; mert íme, hamar eljön az«? (T&Sz 
87:8). Mik ezek a »szent helyek«? Bizonyos, hogy ide 
tartoznak a templomok, valamint hűen betartott szövet-
ségei. Bizonyos, hogy ide tartoznak az olyan otthonok 
is, ahol a gyermekeket becsben tartják, és a szülőket 
tisztelik. Bizonyos, hogy a szent helyek közé tartoznak 
olyan állomáshelyek is, amelyekre papsági felhatalma-
zás jelöl minket, beleértve ebbe a missziós szolgálatot, 
valamint a gyülekezetekben, egyházközségekben és 
cövekekben hűen teljesített elhívásokat” (lásd Liahóna, 
2004. máj. 9–10.).

3 Nefi 4:10. Az Istenbe vetett 
hit legyőzi a félelmet
•	 A	nefiták	fizikailag	és	lelkileg	is	felkészültek	rá,	hogy	
szembeszálljanak Giddiánhi rablóival. Utolsó jeleként 
annak, hogy alávetik magukat az Úrnak, és ezt félre is 
értelmezték az ellenségeik, a földre rogytak és az Úrhoz 
fohászkodtak. Aztán talpra álltak és Istenbe vetett hittel 
szálltak szembe az ellenségeikkel. (Lásd 3 Nefi 4:8–10.) 
Mi is szembe tudunk szállni az ellenségeinkkel és félel-
münket felválthatjuk az Istenbe vetett hittel.

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Aspostol Kvóru-
mából leírta, milyen hitre van szükség, hogy szem-
benézhessünk napjaink kihívásaival: „Ha magunkat 
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és családunkat fel szeretnénk készíteni az eljövendő 
évek kihívásaira, akkor hitre kell cserélnünk a félel-
münket. Le kell tudnunk győzni az ellenünk szegülő 
és minket fenyegető ellenségtől való félelmünket. Az 
Úr azt mondta: »Ne félj…, kicsi nyáj, tegyél jót; hadd 
szövetkezzen ellened föld és pokol, mert ha a sziklámra 
lettél felépítve, akkor ők nem győzedelmeskedhetnek« 
(T&Sz 6:34)” (in Conference Report, Oct. 1989, 43; vagy 
Ensign, Nov. 1989, 34).

3 Nefi 5:1–3. A hit bűnbánathoz és 
mindenféle jó cselekedetekhez vezet
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	John H.	Groberg	
elder kifejtette, milyen kapcsolat áll fenn a hit és a bűn-
bánat között:

„Ha alaposan belegondolunk, felismerjük, hogy az első 
tantételre – az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre – épül 
minden más; vagyis Krisztusba vetett hitre van szükség 
a bűnbánathoz és a keresztelkedéshez, illetve az evan-
gélium bármely más szertartásának elvégzéséhez. Jézus 
tette lehetővé a szabadító bűnbánatot és jelentőség-
teljessé a keresztelkedést. Ha hiszünk Őbenne, akkor 
bűnbánatot tartunk és megkeresztelkedünk.

Ha nem tartunk bűnbánatot vagy elutasítjuk a keresz-
telkedést, illetve nem vagyunk hajlandóak betartani 
a parancsolatait, az azért van, mert nincs elegendő 
hitünk Őbenne. Nem különálló tehát a bűnbánat, 
a keresztelkedés, illetve az összes többi tantétel és 
szertartás, hanem tulajdonképpen Krisztusba vetett 
hitünk kiterjesztéseiről van szó. Őbelé vetett hit nélkül 
nem sok örök értékű dolgot teszünk. Őbelé vetett hittel 
az örökkévaló értékkel bíró dolgok megtételére össz-
pontosítóvá válik életünk” (in Conference Report, Oct. 
1993, 35; vagy Ensign, Nov. 1993, 26).

3 Nefi 5:1–3; 6:4–5
Mit tudtak teljes bizonyossággal az 
emberek? Mit mondott Mormon, mi 
volt az egyetlen olyan dolog, amely 

megakadályozhatta a gyarapodásukat?

3 Nefi 5:13. „Jézus Krisztus… tanítványa”
•	 Mormon Krisztus tanítványának mondta magát. 
Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) elmagyarázta 
Mormon elhívásának ter-
mészetét: „Bár a nefita ti-
zenkettekről minden 
esetben tanítványokként 
beszélünk, tény az, hogy 
isteni felhatalmazást kapva 
Krisztus különleges tanúi 
voltak saját népük között. 
Tulajdonképpen tehát 
apostolai voltak a nefiták-
nak, bár jogkörük, amint az Nefinek kinyilatkoztatásra 
került, végül alá lett vetve Péter és a Palesztinában kivá-
lasztott tizenkettek felhatalmazásának és jogkörének” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:122).

Míg Mormon személyesen apostoli elhívást kapott, a 
tanítvány kifejezés általánosabb meghatározással is 
bírhat. A tanítvány ugyanis „Jézus Krisztus követője, 
aki Krisztus tanításai szerint él (T&Sz 41:5)” (Kalauz a 
szentírásokhoz: Tanítvány.).

L. Tom Perry elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
bővebben kifejtette ezt:

„A következőket írta valaki a tanítványi mivoltról:

»A tanítvány szó a latinból származik és tanulót [jelent]. 
Krisztus tanítványa az, aki azt tanulja, hogyan legyen 
Krisztushoz hasonló, aki megtanul úgy gondolkodni, 
érezni és cselekedni, ahogyan Ő. Az ember által ismert 
életformák közül az követeli a legtöbbet, ha igaz 
tanítványok akarunk lenni és eleget akarunk tenni a 
tanulás e feladatának. Egyetlen más tudományág sem 
hasonlít ehhez… sem követelmények, sem jutalmak 
tekintetében. Magában foglalja az egyén teljes átalakulá-
sát, a természetes ember állapotából a szent állapotába, 
aki szereti az Urat és teljes szívével, lelkével, elméjével 
és erejével szolgál« (Chauncey C. Riddle, ‘Becoming a 
Disciple,’ Ensign, Sept. 1974, 81)” (lásd Liahóna, 2001. 
jan. 73.).

Amellett, hogy beszélt a tanítványi mivoltról, Mormon 
utalhatott itt arra is, hogy nemcsak a tanítvány, hanem az 
Úr Jézus Krisztus apostolának a felhatalmazásával is bír.

3 Nefi 1–7
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3 Nefi 5:22–26. Az utolsó napi 
összegyűjtés jelentése
•	 Dallin H.	Oaks	elder	elmagyarázta	az	összegyűjtés	
jelentését és célját:

„Az idők egy másik jele a hithűek gyülekezése (lásd 
T&Sz 133:4). E mostani, utolsó adományozási korszak 
korai éveiben Sion összegyűjtésének számos helye volt 
az Egyesült Államokban: Kirtland, Missouri, Nauvoo, 
valamint a hegyeknek teteje. Ezekre a gyülekezésekre 
mindig leendő templomok helyén került sor.

Most, amikor cövekek alakulnak és templomok épül-
nek a legtöbb olyan nemzetben, ahol szép számmal 
vannak a hithűek, a parancsolat nem az egy helyre való 
gyülekezés, hanem az, hogy gyülekezzünk a saját ha-
zánkban található cövekekbe, ahol a hithűek az örök-
kévalóság minden áldását élvezhetik majd az Úr 
házában. Ott, saját hazájukban engedelmeskedhetnek 
az Úr parancsának, hogy terjesszék ki népe határait és 
erősítsék meg a cövekeit (lásd T&Sz 101:21; 133:9, 14). 
Ily módon Sion minden cöveke védelem és menedék »a 
zivatar, valamint a harag elől, amikor az elegyítetlenül 
kiömlik az egész földre« (T&Sz 115:6)” (lásd Liahóna, 
2004. máj. 8.).

3 Nefi 6:10–16, 18, 29
Mi vezetett el oly sok nefita  hitehagyásához? 

Hogyan szolgálhat ez  figyelmeztetésként 
számunkra az utolsó napokban?
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3 Nefi 6:12. A gyarapodás és a 
békesség kevélységhez vezethet
•	 A	Szabadító	nefiták	közötti	személyes	papsági	szolgá-
latát közvetlenül megelőző években rövid gyarapodás 
időszakát élvezte a nép. Ez az időleges siker azonban 
sajnos oda vezetett, hogy „rendkívül nagy gazdagságuk 
miatt felemelkedtek, kevélyek és dicsekvők lettek” 
(3 Nefi 6:10).

Henry B. Eyring elnök figyelmeztetett ezekre a kihívá-
sokra napjainkban: „Egy kis jólét és béke vagy éppen 
a legkisebb javulás elhozhatja nekünk a függetlenség 
érzését. Hamar úgy érezhetjük, hogy kézben tartjuk 
életünket, és a javulás saját eredményünk, nem pedig 
egy Istené, aki a Lélek halk, szelíd hangján kommunikál 
velünk. A gőg zajt kelt bennünk, ami megnehezíti azt, 
hogy meghalljuk a Lélek halk hangját. Hiúságunkban 
hamarosan már nem is figyelünk rá. Hamarosan azt 
gondolhatjuk, hogy nincs is rá szükségünk” (lásd 
Liahóna, 2002. jan. 17.).

•	 A	Mormon	könyve	történelmében	számos	alkalom-
mal ment át a nép az igazlelkűség, a gyarapodás, a 
gazdagság, a kevélység, a gonoszság, a pusztulás, az 
alázatosság és az újbóli igazlelkűség körforgásán. To-
vábbi információkért, valamint a kevélység körforgása 
felvázolásának megtekintéséhez lásd „Az igazlelkűség 
és a gonoszság körforgása” című ábrát a függelékben 
(422. oldal).

3 Nefi 6:12–13. Mi döntjük el, hogyan reagálunk  
a körülményekre
•	 A	feljegyzés	kijelenti,	hogy	„egyesek	felemelkedtek	a	
kevélységben, míg mások rendkívül alázatosak voltak” 
(3 Nefi 6:13). Mindannyiunknak el kell döntenünk, 
melyik irányba fordulunk. Marvin J. Ashton elder 
(1915–1994) a Tizenkét Apostol Kvórumából a követ-
kezőket tanította erről a tantételről: „Bizonyos, hogy 
az Istentől kapott egyik kiváltságunk az, hogy minden 
körülmény közepette jogunkban áll megválasztani a 
hozzáállásunkat. Engedhetjük, hogy a körülöttünk zajló 
események határozzák meg a tetteinket, vagy átvehetjük 
az irányítást, és a tiszta vallás tantételeit használva 
útmutatásként uralhatjuk mi az életünket. A tiszta vallás 
Jézus Krisztus evangéliumának a megismerése, majd 
annak tettekre való átváltása. Addig semmi nem szolgál 
igazán a javunkra, amíg életünk részévé nem tesszük 
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azt” (in Conference Report, Oct. 1982, 91; vagy Ensign, 
Nov. 1982, 63).

3 Nefi 6:15–18. Sátán megkísértette őket, hogy 
kövessenek el tudatosan bűnt Isten ellen
•	 Sátán,	aki	halandóság	előtti	létünkben	fellázadt	Isten	
ellen (lásd Mózes 4:3; T&Sz 29:36; 76:25), lázadást kíván 
szítani Isten szentjei között. A bűnben való szándékos 
részvételnek ahhoz van köze, hogy melyik hang köve-
tése mellett döntünk. Benjámin király figyelmeztetett:

„És most, azt mondom nektek, testvéreim, hogy miután 
megtudtátok, és megtanították nektek mindezen 
dolgokat, ha vétkeztek és az ellen cselekedtek, melyet 
elmondtak … –

azt mondom nektek, hogy az olyan ember, aki ezt teszi, 
nyíltan fellázad Isten ellen, a gonosz léleknek akar tehát 
engedelmeskedni, és minden igazlelkűségnek ellen-
ségévé válik; ezért az Úrnak nincs helye benne, mert 
ő nem lakik szentségtelen templomokban” (Móziás 
2:36–37).

•	 Ezzel	kapcsolatban	ezt	jegyezte	meg	Neal A.	Maxwell	
elder: „Bizonyára a mostaninál jóval inkább meg kellene 
gondolnunk azt, hogy a saját egónk feletti irányítást 
átengedjük annak [Sátánnak], aki a halandóság előtti 
világban még saját egóját sem tudta uralni. Gyakran 
megengedjük most az ellenségnek annak közvetett meg-
tételét, aminek közvetlen megtételét akkor megtagadtuk 
tőle” (We Will Prove Them Herewith [1982], 45).

•	 M. Russell	Ballard	elder	bővebben	kifejtette,	milyen	
veszélyeket rejt, ha engedünk Sátán kísértéseinek:

„A halandóság előtti világban, mielőtt elhagytuk volna 
Mennyei Atyánk jelenlétét, óvott és figyelmeztetett min-
ket, milyen új élmények várnak ránk a halandóságban. 
Tudtuk, hogy mindannyiunknak húsból és csontból 
való fizikai teste lesz. Mivel azelőtt soha nem voltunk 
halandók, nem volt gyakorlatunk a halandóság kísér-
téseinek kezelésében. Mennyei Atyánk azonban tudta 
és megértette ezt. Figyelmeztetett minket, hogy tartsuk 
irányításunk alatt a halandó testünket és vessük alá 
azt a lelkünknek. Lelkünknek kell majd felülkerekedni 
azokon a fizikai kísértéseken, amelyekkel testünk a 
halandó világban találkozik. A Sátán befolyása feletti 
lelki erő abból származik, hogy betartjuk Urunk, Jézus 
Krisztus parancsolatait. […]

Sátán időnként oly módon igyekszik kísérteni bennün-
ket, ami felfedi a legnagyobb gyengeségeinket vagy 
elpusztítja az erősségeinket. Örömmel kecsegtető ígé-
retei azoban rövid életű megtévesztések. Gonosz terve 
szerint azért kísért minket, hogy bűnt kövessünk el, 
mert tudja, hogy akkor elválasztjuk magunkat Mennyei 
Atyánktól és a Szabadítótól, Jézus Krisztustól. Ily módon 
egyre távolabb kerülünk Mennyei Atyánk megígért 
áldásaitól, egyre közelebb ahhoz a nyomorhoz és gyöt-
relemhez, amelyben Sátán és követői epekednek. Ha 
bűnt követünk el, akkor Sátán hatalmába kerülünk.

Nos, kedves fiatal barátaim, tudom, milyen küzdelmet 
jelent nektek nap mint nap az Úr parancsolatainak be-

tartása. Egyre ádázabb harc 
folyik a lelketekért. Az el-
lenség erős és ravasz. Fizi-
kai testetekben azonban ott 
van Isten egy fiának vagy 
leányának erős lelke. Mivel 
Ő szeret titeket és azt 
akarja, hogy Őhozzá haza-
térjetek, Mennyei Atyánk 
lelkiismeretet adott nektek, 
amely megmondja a lelke-

teknek, hogy mikor tartjátok be az Úr parancsolatait és 
mikor nem. Ha jobban odafigyeltek a lelki önmaga-
tokra, amely örökkévaló, mint a halandó önmagatokra, 
amely időleges, akkor mindig ellen tudtok állni Sátán 
kísértéseinek és felül tudtok kerekedni a hatalmába ke-
rítő próbálkozásain” (in Conference Report, Apr. 1993, 
5–6; vagy Ensign, May 1993, 6–7).

3 Nefi 7:15–26. Nefi és követői hűsége
•	 A	nefiták	igazlelkűségtől	való	elfordulásáról	szóló,	
egyébként szomorú beszámoló egyik derűs pontja 
Nefi és népe állhatatos hűsége. Példájuk mintát nyújt 
nekünk arra, hogyan tartsuk meg igazlelkűségünket a 
gonoszság idején. Olvasunk Nefi személyes tapaszta-
latból született erős bizonyságáról (lásd 3 Nefi 7:15), 
hogy merészen tanított „a bűnbánatról és a bűnök 
bocsánatáról, az Úr, Jézus Krisztusba vetett hit által” (16. 
vers). Hatalommal és felhatalmazással tanított, „mert 
oly nagy volt az Úr, Jézus Krisztusba vetett hite” (18. 
vers), és akik reagáltak a bizonyságára, azokat „Isten 
hatalma és Lelke látogatta meg” (21. vers). Akik hittek, 
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meggyógyíttattak (lásd 22. vers), bűnbánatot tartottak, 
megkeresztelkedtek, és „elnyerték bűneik bocsánatát” 
(lásd 24–25. vers).

3 Nefi 7:21–25
Mit tettek azok, akik megtértek?  Neked 

milyen élményeid vannak ezekkel a 
 fontos tantételekkel kapcsolatban?

3 Nefi 7:21–26. Teljes megtérés
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból beszélt róla, milyen különbség van a teljes mérték-
ben megtértek és azok között, akik még híján vannak 
ennek. Azt is tanította, hogy folyamatosan szükségünk 
van a megtérés körforgására, amely erősíti az állhatatos-
ságot Krisztus igaz követőjében:

„Mindannyian megfigyeltük már, hogy néhány ember 
úgy éli az életét, hogy szüntelenül a helyes dolgokat 
cselekszi. […] Amikor nehéz döntéseket kell hozniuk, 
akkor úgy tűnik, hogy mindig helyesen döntenek, még 
akkor is, ha más, vonzó lehetőségek is rendelkezésükre 
állnak. Tudjuk, hogy ki vannak téve kísértéseknek, de 
úgy tűnik, észre sem veszik azokat. Hasonlóképpen 
megfigyelhetjük, hogy vannak mások, akik nem ilyen 
hősiesek döntéseik meghozatalakor. Az erős lelki 
környezetben elhatározzák, hogy jobbak lesznek. […] 
Mégis hamarosan újra ugyanazokat a dolgokat teszik, 
amelyekről már elhatározták, hogy elhagyják. […]

Néha a megtérés szót használjuk annak leírására, amikor 
egy őszinte ember úgy dönt, hogy megkeresztelkedik. 
A megtérés … azonban ennél sokkal többet jelent. […] 
Marion G. Romney elnök így magyarázta a megtérést:

»A megtérés azt jelenti, hogy valaki egy másik hithez 
vagy cselekedethez fordul, elhagyva az előzőt. A megté-
rés lelki és erkölcsi változás. A megtérés nem csak Jézus 
és az ő tanításainak elméletbeli elfogadását foglalja 
magában, hanem az Őbelé és az evangéliumába vetett 
megmozgató hitet. Átalakuláson dolgozó hitet, valós 

változást abban, amit az élet értelmének gondolunk, 
valamint Isten iránti hűséget az érdeklődési körünkben, 
a gondolatainkban és a viselkedésünkben. Aki valóban 
teljesen megtér, abban tulajdonképpen meghalnak a 
Jézus Krisztus evangéliumával ellentétes dolgok. Ezek 
helyére Isten szeretete kerül, annak rendíthetetlen 
és mindenek feletti elhatározásával, hogy betartjuk a 
parancsolatait« [in Conference Report, Guatemala Area 
Conference 1977, 8]. […]

Egyszerűen fogalmazva az igaz megtérés a hit, a 
bűnbánat és a következetes engedelmesség gyümölcse. 
A hit Isten szavának hallásából jön [lásd Rómabeliek 
10:17] és arra reagál. A Szentlélektől megerősítő 
tanúbizonyságot kaptok azokról a dolgokról, ame-
lyeket hitből fogadtatok el, azáltal, hogy hajlandóak 
vagytok megtenni azokat [lásd Ether 12:6]. Elvezetnek 
titeket a rossz dolgok megtételéből vagy a jó dolgok 
elmulasztásából származó hibák megbánására. Ennek 
eredményeképp megerősödik bennetek a következetes 
engedelmesség képessége. A hit, a bűnbánat és a 
következetes engedelmesség körforgása még nagyobb 
megtéréshez vezet titeket, az azzal járó áldásokkal” 
(lásd Liahóna, 2002. júl. 26–27.).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	jelent	Krisztus	tanítványának	lenni?	(Lásd	3 Nefi	

5:13.) Mi segítne neked abban, hogy elkötelezettebb 
tanítványa legyél Jézus Krisztusnak?

•	 A	3 Nefi	6:14	megvizsgálja	a	nefiták	közötti	egyen-
lőtlenséget. Milyen hatása volt az egyházra ennek az 
egyenlőtlenségnek? Mit mondott Mormon, mi volt 
ennek a gonoszságnak a valódi oka? (Lásd 15. vers.) 
Általában mi történik olyankor, ha az emberek kezdik 
azt hinni, hogy jobbak másoknál? Hogyan támasztja 
alá a Mormon könyve történetének ez a része a Pél-
dabeszédek 16:18-at?

•	 Megtanították	nekünk	annak	fontosságát,	hogy	a	
hitünket tettek kísérjék, és kitartsunk a hitben. Ezek 
a fejezetek negatív és pozitív példát is hoznak erre. 
Te milyen példákat láttál? Mit tanulhatunk ezekből a 
példákból? Melyik vonatkozik közvetlenül rád, mi-
közben igyekszel hű maradni?

39. fejezet
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Javasolt feladatok
•	 A	3 Nefi	1–7-ből	megtanuljuk	a	személyes	bizonyság	

és megtérés fontosságát. Ossz két oszlopra egy pa-
pírlapot, és írd fel az egyes oszlopok tetejére a követ-
kező címeket:

 1. Személyes bizonysághoz és megtéréshez vezető 
viselkedésmódok, hitelvek és tettek

 2. A személyes bizonyságot és megtérést leromboló 
viselkedésmódok, hitelvek és tettek

Aztán nézd át a 3 Nefi 1–7-et, és sorold fel a megfe-
lelő oszlopokba azokat a tanításokat, eseményeket, 
tantételeket	és	tanokat,	amelyeket	felfedezel.	Írd	le	
röviden, mit tanultál mindebből, és taníts róla egy 
családi estén!

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	azt	tanította,	hogy	a	Mormon	
könyvében a Szabadító első eljövetelét közvetlenül 
megelőző események közül sok párhuzamba állít-
ható a második eljövetelét megelőző eseményekkel. 
Sorold fel azokat a Hélamán 14 és 3 Nefi 7 között 
található eseményeket, tanításokat, tanokat és tanté-
teleket, amelyek szerinted párhuzamba állíthatók az 
utolsó napokkal!

•	 Tanuld	meg	kívülről	a	3 Nefi	5:13-at!	E	szavakat	ismé-
telve gondold át, hogyan hirdethetnéd másoknak a 
Szabadító szavait! Hited megvallását kezdheted azzal 
is: „hiszem, hogy…”.
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3 Nefi 8 –11

40. fejezet

Bevezetés
Gondolkodj el a Mennyei Atyánktól elhangzó tanúbi-
zonyságon:	„Íme,	ez	az	én	Szeretett	Fiam,	akiben	én	
gyönyörködöm, akiben megdicsőítettem a nevemet. Őt 
hallgassátok” (3 Nefi 11:7). Képzeld el, hogyan reagáltál 
volna, ha ott lettél volna ennél a bejelentésnél és Jézus 
Krisztus megjelenésénél – a Mormon könyve legfőbb 
eseményénél. Képzeld el, milyen érzést váltott volna 
ki	belőled	a	Fiú	kijelentése:	„Íme,	én	Jézus	Krisztus	
vagyok, az, akiről a próféták bizonyságot tettek, hogy el 
fog jönni a világra” (3 Nefi 11:10). Gondolj bele, milyen 
hatással volt ez azok életére, akik lelki és fizikai tanúbi-
zonyságot is kaptak Jézus Krisztus valóságáról!

Számos alkalommal hallotta ez a nép Isten hangját. 
3 Nefi 8–11 olvasásakor nézd meg, mit tanított! Gon-
dold át, te fel tudod-e ismerni Isten hangját és követni 
tudod-e neked szóló üzenetét!

Szövegmagyarázat
3 Nefi 8:1. Csodatevés Jézus nevében
•	 Nefi	megjegyezte,	hogy	„senki	nem	volt,	aki	Jézus	
nevében csodát tudott tenni úgy, hogy ne tisztult volna 
meg teljesen a gonoszságtól” (3 Nefi 8:1; lásd még T&Sz 
121:36   ).

Vaughn J. Featherstone elder mesélte a következő tör-
ténetet, míg az Elnöklő Püspökségben szolgát, és ez jól 
szemlélteti, hogy a papságviselőknek mindig tisztáknak 
kell lenniük:

„Az emberek nem rejthetik el a bűnt. Nem űzhettek 
csúfot Istenből, midőn viselitek az Úr szent papságát és 
úgy tesztek, mintha a szolgái lennétek.

Ismerek egy nagyszerű embert, aki karjába vette halott 
fiát és azt mondta: »Jézus Krisztus nevében, a szent 
melkisédeki papság hatalma és felhatalmazása által 
megparancsolom, hogy élj!« És a halott fiú felnyitotta 
szemeit.

Ez a nagyszerű férfitestvér nem lett volna képes erre, 
ha néhány éjszakával azelőtt pornográf anyagokat 
nézegetett volna vagy bármi hasonló dologban vétkes 
lett volna. A papság működéséhez tiszta csatornára van 
szükség” (in Conference Report, Apr. 1975, 100; vagy 
Ensign, May 1975, 66).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából elmagyarázta, hogy bár nem minden papsági 
szolgálat eredményez csodát, csak azok tudnak Krisztus 
nevében csodát tenni, akik érdemesek. A papságviselők-
nek tisztán és szeplőtlenül kell tartani magukat: „Ugyan-
akkor viszont, fiatal barátaim mind az ároni, mind pedig 
a melkisédeki papságban, nem minden imára jön válasz 
ilyen hamar, és nem minden papsági megnyilatkozás 
érheti el az élet megújulását vagy megmaradását. Időn-
ként más Isten akarata. Ám fiatalemberek, meg fogjátok 
tanulni, ha eddig nem történt volna meg, hogy az ijesztő, 
sőt veszélyes pillanatokban hitetek és papságotok a leg-
jobbat követeli majd meg tőletek, és a legjobbat abból, 
amit a mennyből segítségül hívhattok. Ti, ároni papsági 
fiúk, nem fogjátok mindig pontosan úgy használni a 
papságotokat, mint a felszentelt elderek a melisédeki 
papságot, azonban minden papságviselőnek eszköznek 
kell lennie Isten kezében, s hogy azok legyetek, ahhoz 
Józsué szavaival élve »tisztítsátok meg magatokat« [ Jó-
zsué 3:5]. Tettre késznek és érdemesnek kell lennetek” 
(lásd Liahóna, 2001. jan. 47.).

3 Nefi 8:6–19. Természeti katasztrófák 
tesznek bizonyságot Krisztusról
•	 „Nagy	és	borzalmas	vihar…,	amilyenről	még	soha	
nem hallottak az egész országban” zúdított rájuk 
hallatlan természeti csapásokat (3 Nefi 8:6–7). Ezek a 
természeti katasztrófák jelek voltak Amerikában, tanú-
bizonyságot téve Jézus Krisztus jeruzsálembeli keresztre 
feszítéséről (lásd 1 Nefi 19:10–12; Hélamán 14:20–21). 
Napjainkban is vannak olyan természeti katasztrófák, 
amelyek a második eljövetel közeledtét jelzik.
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Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a második eljövetel egyik jeleként említette azt, hogy 
egyre több az erős földrengés: „A második eljövetel jelei 
mind körülöttünk vannak, és egyre gyakoribbnak és 
erőteljesebbnek tűnnek. Például a The World Almanac 
and Book of Facts, 2004 [Világ almanach és tények 
könyve, 2004] szerint a nagyobb földrengések száma az 
1980-as és 1990-es években duplájára nőtt az előző két 
évtizedhez képest (lásd 189–190. oldal). Jelen évszáza-
dunk első pár évében ez további éles növekedést mutat. 
A világszerte pusztító jelentős árvizek, szökőárak, hurri-
kánok, tájfunok, hóviharok listája is hasonló növekedést 
mutat az utóbbi években (lásd 188–189. oldal). Az ötven 
évvel ezelőtti adatok a mérési követelmények miatt nem 
képezhetnek összehasonlítási alapot, de a természeti 
katasztrófák gyorsuló üteme az elmúlt néhány évtized-
ben igen vészjósló” (lásd Liahóna, 2004. máj. 7–8.).

3 Nefi 8:23. Háromnapos sötétség
•	 A	háromnapos	sötétség	Jézus	Krisztus	halálát	jelké-
pezte, aki „a világ világossága és élete” (3 Nefi 11:11). 
Mormon kihangsúlyozta, hogy a három napos sötétség 
a Szabadító halálaként adott „jel” volt (lásd 1 Nefi 19:10; 
Hélamán 14:27; 3 Nefi 8:23). Miután leírta a három órán 
át tartó „nagy zivatar” (3 Nefi 8:5) pusztítását, Mormon 
feljegyezte, hogy beteljesedett az egyik jel, a teljes 
sötétség (lásd 3 Nefi 10:14). Olyan sűrű volt a sötétség, 
hogy „egyáltalán nem lehetett világosság” (3 Nefi 8:21). 
A sötétség ezen időszaka alatt Jézus Krisztus – aki a 
Világ Világossága – teste sírboltban feküdt. Feltámadása 
napján, miután Krisztus legyőzte a halált, újra világosság 
virradt Amerika népére, jelezve, hogy Krisztus legyőzte 
a halált és a sötétséget (lásd 3 Nefi 10:9–11).

3 Nefi 8:24–25
A túlélők milyen okokat  mondtak 

a borzalmas pusztításra?  Hogyan 
 alkalmazható ez napjainkra?

3 Nefi 8:24–25. A próféták 
elutasítása szenvedést hoz
•	 Akárcsak	az	ősi	időkben,	a	próféták	elutasítása	
ma is szenvedéshez vezet. N. Eldon Tanner elnök 

(1898–1982) az Első Elnökségből az amerikai szentek-
nek a Szabadító halála utáni szenvedéseit azok pusztu-
lásához hasonlította, akik napjainkban úgy döntenek, 
hogy nem követik a mai prófétákat:

„Ma a világ elutasítja Isten prófétáinak üzeneteit. Vajon 
nincs-e gyász és siránkozás a föld színén, mert az 
emberek háborúban állnak egymással? Nincsenek-e kö-
zöttünk sokan, akik gyászolják ifjúságuk tévelygéseit és 
azokat a tragédiákat, amelyek akkor érték őket, amikor 
elfordultak az igazlelkűségtől és elszenvedték annak 
következményeit, hogy alkohollal, dohánnyal, kábító-
szerekkel és más tiltott dolgokkal babráltak? Hányan 
gyászolnak annak eredményeként, hogy közösségeink-
ben jelen van a törvénytelenség? Meg kell szívlelnünk 
a történelem tanulságait, nehogy mi is éppen úgy 
felemésztődjünk, mint néhány korábbi civilizáció.

Ezt az üzenetet hozta el Krisztus annak az ősi nefita 
népnek” (in Conference Report, Apr. 1975, 53; vagy 
Ensign, May 1975, 35–36).

3 Nefi 9:14. Jöjjetek énhozzám
•	 Jézus	Krisztus	azt	ígérte:	„Áldottak	azok,	akik	hozzám	
jönnek” (3 Nefi 9:14).

Jeffrey R. Holland elder kifejtette, mit jelent ez a 
meghívás és hogyan vonatkozik az életünkre: „»Jöjjetek 
– mondja [Krisztus] szeretettel. – Jöjjetek és kövessetek!« 
Akárhova is mentek, először gyertek és nézzétek meg, 
én mit teszek, hol és hogyan töltöm az időmet! Tanulja-
tok tőlem, járjatok velem, beszéljetek velem, higgyetek! 
Halljátok, amint imádkozom! Aztán választ fogtok találni 
a saját imáitokra. Isten nyugalmat hoz a lelketeknek. 
Jöjjetek, kövessetek!” (lásd Liahóna, 1998. jan. 67.).

3 Nefi 9:19–20. Változás az 
áldozathozatal parancsolatában
•	 Az	állatáldozat	parancsolata	először	Ádámnak	adatott	
meg. Az állatáldozat célja az volt, hogy a Szabadító 
végső áldozatára irányítsa az ember figyelmét. A 
hűeknek megtanították, hogy miután Isten Fia „nagy 
és utolsó” áldozatként (Alma 34:10) felajánlja vérét, 
vége lesz az állatáldozatoknak. Amulek kifejtette, hogy 
Jézus Krisztus engesztelése után már nem követeltetik 
állatáldozat: „Azzal majd vége lesz… a vérontásnak; 
akkor töltetik majd be Mózes törvénye; …és az a nagy 
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és utolsó áldozat az Isten Fia lesz, igen, végtelen és 
örökkévaló” (Alma 34:13–14). Amikor már teljes volt 
Jézus Krisztus áldozata, a Mormon könyve népének 
egy hang kijelentette: „egyetlen áldozatotokat és égő 
felajánlásotokat sem fogom elfogadni” (3 Nefi 9:19).

•	 Bár	az	állatáldozatokkal	és	az	égő	felajánlásokkal	
felhagytak (lásd 3 Nefi 9:19), az Úr nem vetett véget 
az áldozathozatal törvényének. A 3 Nefi 9:20 alapján 
D. Todd Christofferson elder a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából kifejtette, hogy ma más természetű áldozatokat 
követel az Úr:

„A Szabadító azt mondta, többé nem fogad el égő állat-
áldozatot. Ajándékként vagy áldozatként ezentúl »meg-
tört szívet és töredelmes lelket« fog elfogadni [3 Nefi 
9:20]. […] Felajánlhatjátok az Úrnak megtört, vagyis 
bűnbánó szíveteket, és töredelmes, vagyis engedelmes 
lelketeket. Valójában önmagatokat adjátok ajándékba – 
azt, amik vagytok és amivé váltok.

Van valami bennetek vagy az életetekben, ami tisztáta-
lan vagy helytelen? Ha megszabadultok ettől, akkor az 
ajándék a Szabadítónak. Van olyan jó szokás vagy tulaj-
donság, ami hiányzik az életetekből? Ha felvesztek ilyet 
és jellemetek részévé teszitek, akkor ajándékot adtok az 
Úrnak” (Liahóna, 2004. máj. 12.).

3 Nefi 9:20. „Nem tudták”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	elmagyarázta,	
hogy sokan fejlődnek úgy lelkileg, hogy nem veszik 
észre saját csendes növekedésüket: „Napról napra [az 
utolsó napi szentek] közelebb húzódnak az Úrhoz, és 
közben alig veszik észre, hogy Isten-szerű életet építe-
nek. A jóság, a szolgálat és az elkötelezettség csendes 
életét élik. Olyanok, akárcsak a lámániták, akikről azt 
mondta az Úr, hogy »tűzzel és a Szentlélekkel lettek 
megkeresztelve, és ezt nem tudták« (3 Nefi 9:20; kieme-
lés hozzáadva)” (“A Mighty Change of Heart,” Ensign, 
Oct. 1989, 5).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke, ugyanezzel a szentírással fejezte ki az iránti 
aggodalmát, hogy nem ismerjük el kellőképpen a Szent-
lélek ajándékát. Arra biztatta az utolsó napi szenteket, 
hogy fejlesszék a Szentlélek ajándékát, és tanácsokat 
adott azzal kapcsolatban, hogy miként ismerjék fel a 
Lelket:

„Túl sokan közülünk olyanok, mint akikről ezt mondta 
az Úr: »megtört szívvel és töredelmes lélekkel [jöttek] 
hozzám, …[és] megtérésük idején tűzzel és a Szentlé-
lekkel lettek megkeresztelve, és ezt nem tudták« [3 Nefi 
9:20; kiemelés hozzáadva].

Képzeljétek el: »És ezt nem tudták.« Nem ritka az, 
hogy valaki részesül az ajándékban, és igazából nem 
is tud róa.

[…] Olyan sok helyre kell elmenni, olyan sok tennivaló 
van ebben a zajos világban. Lehet, hogy túlságosan 
elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy odafigyeljünk a Lélek 
késztetéseire” (lásd Liahóna, 2000. júl. 10.).

3 Nefi 10:5–6. „Miként a tyúk 
szárnyai alá gyűjti csibéit”
•	 A csibéit összegyűjtő tyúk és a népét összegyűjtő Úr 
közötti hasonlat kínál néhány érdekes meglátást. A tyúk 
gondoskodik a csibéiről és 
életét is feláldozná a védel-
mükért. Amikor veszély 
fenyeget, szárnyai alá gyűjti 
a csibéit, hogy védje őket. 
Hasonlóképpen, az Úr is 
szereti népét, Izráel házát. 
Életét adta népéért, és 
össze akarja gyűjteni, hogy 
védelmezze és táplálja 
őket. Izráel azonban szá-
mos alkalommal azt választotta, hogy elpártol az Úrtól.

A 3 Nefi 10:5–6-ot magyarázva Henry B. Eyring elnök 
az Első Elnökségből bizonyságot tett arról, hogy a 
Szabadító segíteni fog azoknak, akik megpróbálnak 
Őhozzá jönni:

„Többször is mondta, hogy úgy fog összegyűjteni 
minket, ahogy a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibéit. Azt 
mondja, hogy nekünk kell úgy döntenünk, hogy szelí-
den és »szívünk minden szándékával bűnbánatot« tartva 
[3 Nefi 10:6] Őhozzá jövünk.

Ennek egyik módja az, hogy összegyűlünk az Ő egyhá-
zának szentjeivel. Járjatok el a gyűléseitekre, még akkor 
is, ha nehéznek tűnik! Ha eltökéltek vagytok, Ő segíteni 
fog nektek, hogy megtaláljátok hozzá az erőt” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 18.).
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3 Nefi 10:12. „Akik befogadták a prófétákat”
•	 A	próféták	követése	gyakran	biztonságot	eredmé-
nyez. Azok a nefiták, „akik befogadták a prófétákat”, 
megmenekültek a nagy pusztításoktól (3 Nefi 10:12). 
M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt tanította, hogy a nefitákhoz hasonlóan nekünk is 
követnünk kell a prófétánkat, ha biztonságot, békét, 
gyarapodást és boldogságot remélünk: „Nem kis dolog, 
testvéreim, hogy közöttünk van Isten egy prófétája! 
Nagy és csodálatos áldások jönnek az életünkbe, ha 
hallgatunk az Úr rajta keresztül adott szavára. […] Ha 
meghalljuk az Úrnak az egyház elnöke szavain keresztül 
adott tanácsát, azonnal és pozitívan kell reagálnunk! 
A történelem azt mutatja, hogy biztonság, béke, gya-
rapodás és boldogság jön válaszul a prófétai tanácsok 
követésére” (lásd Liahóna, 2001. júl. 80.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök	tanúbizonyságot	tett	róla,	hogy	
áldások jönnek azoknak, akik követik a prófétákat, és 
figyelmeztetett rá, milyen következményeket hoz az 
elutasításuk:

„Egy alkalommal Karl G. Maeser fiatal misszionáriusokat 
vezetett át az Alpokon. A hegytetőre felérve visszanézett 
és látta, hogy botok sora jelzi a hóban, merre vezet 
biztonságos út az egyébként csalóka gleccseren át.

Megállította a misszionáriusok csapatát, a botokra 
mutatott és azt mondta: »Testvérek, itt áll előttünk Isten 
papsága. Hétköznapi botok, akárcsak mi…, azonban 
elfoglalt helyük teszik őket számunkra azzá, amik. Ha 
letérünk az általuk kijelölt útról, elveszünk« (in Alma P. 
Burton, Karl G. Maeser, Mormon Educator [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1953], p. 22).

Bár egyikünk sem tökéletes, hétköznapi emberek veze-
tésével előre halad az egyház.

Az Úr azt ígérte:

»Ha népem hallgat hangomra, valamint szolgáim 
hangjára, akiket népem vezetésére kijelöltem, akkor 
íme, bizony mondom nektek, nem lesznek elmozdítva a 
helyükről.

Ha azonban nem hallgatnak hangomra, sem ezen 
emberek hangjára, akiket kijelöltem, akkor nem lesznek 
áldottak« (T&Sz 124:45–46).

Tanúbizonyságomat teszem róla, testvérek, hogy az 
egyház vezetőit Isten hívta el, megfelelő felhatalmazás 
által, és az egyház tudja, hogy ők rendelkeznek ezzel a 
felhatalmazással, és megfelelőképpen elrendelték őket 
az egyházi rend szerint elrendelt vezetők. Ha követjük 
őket, megszabadulunk. Ha elmaradunk mellőlük, biz-
tosan elveszünk” (in Conference Report, Apr. 1985, 45; 
vagy Ensign, May 1985, 35).

3 Nefi 11:3. „Hangot hallottak”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	azt	tanította,	hogy	a	„kis	hang”,	
amely „lángra gyújtotta a szívüket” (3 Nefi 11:3; kieme-
lés hozzáadva), inkább érzés volt, mintsem hang: „Eb-
ben a szentírásban a »lángra gyújtotta« kifejezés a vigasz 
és a derű érzésére utal” (“Teaching and Learning by 
the Spirit,” Ensign, Mar. 1997, 13). A derű melegséget, 
gyengédséget, higgadtságot jelent.

•	 Boyd K.	Packer	elnök	szavai	szerint	ahogyan	a	
nefitáknak is ki kellett nyitni a fülüket (lásd 3 Nefi 
11:5) ahhoz, hogy meghallják Isten szavát, nekünk is 
oda kell figyelnünk, hogy érezhessük a Lélek gyengéd 
késztetéseit:

„A Lélek hangját a szentírások nem »hangos« vagy »éles« 
hangként jellemzik. »Nem mennydörgés hangja…, se 
nem nagy zajos lárma hangja.« Inkább »tökéletesen 
szelíd hang…, mintha suttogás [lenne]«, ami egészen 
lelkünk »legmélyéig« hatolhat, és »lángra« tudja gyújtani 
a szívünket. (3 Nefi 11:3; Hélamán 5:30; T&Sz 85:6–7) 
Ne felejtsétek el, hogy Illés szerint az Úr hangja nem a 
szélben volt, nem a földrengésben, se nem a tűzben, 
hanem »halk és szelíd hang« volt. (1 Királyok 19:12)

A Lélek nem kiabálással vagy erős kézzel megrázva 
kelti fel a figyelmünket. Inkább suttog. Oly gyengéden 
cirógat, hogy ha el vagyunk foglalva, akkor talán nem is 
érezzük. (Nem csoda, hogy kinyilatkoztatták nekünk a 
Bölcsesség szavát, mert hogyan is érezhetné meg ezt a 
hangot a részeg vagy a függőségben szenvedő?)

Időnként kicsit megbök, éppen csak annyira, hogy oda-
figyeljünk. Legtöbbször azonban, ha nem engedünk a 
gyengéd érzésnek, visszahúzódik a Lélek” (“The Candle 
of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).
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3 Nefi 11:5–7. „Íme, ez az én Szeretett Fiam”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	beszélt	róla,	milyen	ritka	
élmény meghallani Mennyei Atyánk hangját:

„Az egész világ történelmében nagyon kevés ember 
hallhatta magának az Atyaistennek a hangját, amint 
hozzá szól. Amikor az emberek az égre emelték a sze-
müket, »egy Embert láttak az égből alászállni; és fehér 
köntöst viselt; és lejött és megállt közöttük« [3 Nefi 11:8].

Dicsőséges, feltámadt lény, az Istenség tagja, számtalan 
világ Teremtője, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene állt 
a szemük előtt!” (in Conference Report, Apr. 1987, 4; 
vagy Ensign, May 1987, 5).

3 Nefi 11:11. A keserű pohár
•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnök-
ségből tanította, hogy segít nekünk személyes „keserű 
poharaink” elviselésében az, ha követjük a Szabadító 
nehézségek közepette mutatott példáját: „Sok egyház-
tag, amikor iszik a hozzá elérő keserű pohárból, tévesen 
azt gondoja, hogy ez a pohár elkerüli a többieket. 
A nyugati félteke népének mondott első szavaival a 
názáreti Jézus szívbe markolóan szólt a keserű pohárról, 
amelyet az Atya adott neki (lásd 3 Nefi 11:11). Minden 
léleknek le kell nyelnie keserű dolgokat. Az útról letérő 
gyermek szülei leírhatatlan bánatot ismernek meg. A 
durva vagy érzéketlen férj feleségének akár mindennap 
összetörhet a szíve. Bánat és csalódottság gyötörheti 
azokat az egyháztagokat, akik nem házasodnak meg, 
A keserű pohár felhajtása után azonban eljön az idő, 
amikor el kell fogadni a helyzetet, és felfelé, valamint 
mások felé kell nyújtanunk a kezünket. Harold B. Lee 
elnök azt mondta: »Ne engedjétek, hogy az önsajnálat 
vagy az elkeseredettség letérítsen titeket arról az útról, 
amelyről tudjátok, hogy helyes.« A Szabadító szabta meg 
az irányt: lélekben és szívünkben is újjá kell születnünk” 
(“A Second Birth,” Ensign, June 1998, 2).

3 Nefi 11:14–17. A sebek a kezein, 
a lábfejein és az oldalán.
•	 Amikor	a	feltámadt	Úr	megjelent	a	nefitáknak,	hívta	
őket, hogy érintsék meg sebeit a kezein, a lábfejein és 
az oldalán, és így tanúbizonyságot tehessenek a feltá-
madásáról (lásd 3 Nefi 11:14). Jeffrey R. Holland elder 
azt tanította, hogy Jézus Krisztus halandó sebei az Ő 
áldozatának a jelzései:

„Tűnjenek bármily borúsnak napjaink, a világ Szabadí-
tóéi sokkal sötétebbek voltak. Tanítványai javára, ezen 
napok emlékezetére Jézus úgy döntött, hogy feltámadt, 
egyébként tökéletes testében is meghagyja a sebeket 
a kezein, a lábfejein és az oldalán – ha úgy tetszik, 
annak jeleiként, hogy még azzal is történnek fájdalmas 
dolgok, aki tiszta és tökéletes; ha úgy tetszik, annak 
jeleiként, hogy az evilági fájdalom nem bizonyítja, hogy 
Isten nem szeret téged; ha úgy tetszik, annak jeleiként, 
hogy a gondok elmúlnak és miénk lehet a boldogság. 
Emlékeztessetek másokat arra, hogy a megsebzett 
Krisztus lelkünk Kapitánya, aki még mindig viseli 
megbocsátásunk sebeit, szeretetének és alázatosságá-
nak horzsolásait, engedelmességének és áldozatának 
felsebzett testrészeit.

Elsősorban a sebekről ismerjük majd fel Őt, amikor 
eljön. Lehet, hogy minket is előszólít majd, amint az 
másokkal is tette, hogy lássuk és tapintsuk meg ezeket 
a jeleket. Ha korábban nem emlékeztünk volna erre, 
akkor Ésaiással együtt eszünkbe fog jutni, hogy Isten 
miérettünk volt »útált és… elhagyatott…; fájdalmak 
férfia és betegség ismerője«, aki »megsebesíttetett bűne-
inkért, megrontatott a mi vétkeinkért: békességünknek 
büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg« 
(Ésaiás 53:3, 5)” (“Teaching, Preaching, Healing,” 
Ensign, Jan 2003, 42).

3 Nefi 11:16–21. Hozsánna
•	 „A	hozsánna szó egy olyan héber fohász átirata, 
amely lényegében annyit tesz: »Ó, adj szabadulást!« 
A nép itt nyilvánvalóan arra kérte a Szabadítót, hogy 
tanítsa meg nekik a szabaduláshoz vezető utat; nem 
meglepő tehát, hogy azonnal tanítani kezdi nekik 
az evangélium alapvető tantételeit és szertartásait” 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 261–62).
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3 Nefi 11:21–27. A keresztelés fontossága
•	 Úgy	tűnik,	volt	némi	vita	a	nefiták	között	a	kereszte-
lés módját illetően. Az Úr nyilvánvalóvá tette, hogyan 
kell elvégezni a szertartást. Boyd K. Packer elnök elma-
gyarázta a keresztelés jelentőségét, és figyelmeztetett rá, 
hogy ne változtassunk ezen a szent szertartáson:

„Az alámerítéssel, a bűnök bocsánatára történő ke-
resztelés az első szertartás. A keresztelést alámerítéssel 
kell végezni, mert az időleges halálból, a sírból való 
feltámadást, valamint a lelki haláltól való megváltáshoz 
szükséges megtisztulást is jelképezi.

[…] A terv értelmében a keresztelkedés nem csupán 
arra való, hogy belépjünk Jézus Krisztus egyházába. 
Lelki újjászületés kezdődik, amely végül visszavihet 
minket Isten jelenlétébe.

Ha valóban megértjük, mit jelképez a keresztelkedés, 
akkor nem tarthatjuk jelentéktelennek és nem változ-
tathatjuk meg e szent szertartás formáját. […] A szövet-
séget az úrvacsora által újítjuk meg” (Our Father’s Plan 
[1984], 39–40).

3 Nefi 11:29 
Miért tanácsolja nekünk a  Szabadító, 

hogy kerüljük a viszálykodást?

3 Nefi 11:28–30.    A viszálykodás kerülése
•	 Henry B.	Eyring	elnök	segít	nekünk	megérteni,	hogy	
Isten Lelke soha nem szít viszályt az emberek között: 
„Ahol ilyen lelkület van az emberekkel, ott összhangra 
számíthatunk. A Lélek szívünkbe helyezi az igazság 
bizonyságát, ami egységessé teszi azokat, akik osz-
toznak ezen a bizonyságon. Isten Lelke soha nem szít 
viszálykodást (lásd 3 Nefi 11:29). Soha nem szít versen-
géshez vezető megkülönböztetés-érzéseket az emberek 
között (lásd Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 131). Személyes békességhez és másokkal érzett 
egységhez vezet. Eggyé teszi a lelkeket. Eggyé tett 
lelkeken állhat aztán egységes család, egységes egyház, 
valamint békés világ” (lásd Liahóna, 1998. júl. 77.).

•	 Thomas S.	Monson	elnök	megosztott	egy	olyan	
történetet, amely jól szemlélteti, milyen áldások erednek 

a viszálykodás kerüléséből. A 3 Nefi 11:28–30   elolva-
sása után ezt mondta:

„Végezetül hadd beszéljek két emberről, akik hősök az 
én szememben! Bátor tettüket nem az egész világ előtt 
hajtották végre, hanem Utah államban, a Midway nevet 
viselő békés völgyben.

Hosszú évekkel ezelőtt Roy Kohler és Grant Remund 
együtt szolgáltak egyházi elhívásukban. A legjobb bará-
tok voltak. Földet műveltek és tejgazdaságot vezettek. 
Aztán félreértés támadt köztük, ami egyfajta szakadékot 
vájt közéjük.

Később, amikor Roy Kohler rákban súlyosan megbete-
gedett és csak kevés ideje maradt hátra az életéből, fe-
leségem, Frances és én meglátogattuk őt és a feleségét, 
és adtam neki egy áldást. Amikor utána beszélgettünk, 
Kohler testvér azt mondta: »Hadd mondjam el, mi volt 
életem egyik legbecsesebb élménye!« Aztán elmesélte 
Grant Remunddal való félreértését és az azt követő 
elidegenedést.	Így	mondta:	»Nem	voltunk	valami	jóban	
egymással.

Aztán – folytatta Roy – éppen betakarítottam a szénát a 
közelgő télre, amikor egy éjjel a széna magától lángra 
kapott, minek eredményeképpen az összes széna, a 
csűr és minden, ami benne volt, porig égett. Teljesen 
elkeseredtem – mondra Roy. – Nem tudtam, mihez fo-
gok kezdeni. Az éjszaka sötét volt, csak néhány kihunyó 
parázs világlott. Aztán megláttam, hogy az úton trakto-
rok és munkagépek fénye közelít felém, Grant Remund 
farmja felől. Amikor a ’felmentő sereg’ behajtott az 
udvarunkba és meglátták könnyes arcomat, Grant ezt 
mondta: ’Roy, jó nagy rendetlenséget kell itt eltakarítani. 
Fiaim és én itt vagyunk. Kezdjük hát!’« Közösen nekive-
selkedtek a munkának. Mindörökre eltűnt a rejtett ék, 
ami egy időre elválasztotta őket. Egész éjjel és másnap 
délelőtt is dolgoztak, miközben sok további szomszéd 
csatlakozott hozzájuk.

Roy Kohler elhunyt, és Grant Remund is idősödik. 
Fiaik együtt szolgáltak ugyanazon egyházközség püs-
pökségében. Nagyra becsülöm e két csodálatos család 
barátságát” (lásd Liahóna, 2002. júl. 22.).

3 Nefi 11:28–40. Jézus a tanáról beszélt
•	 A	„tanom”	szó	nyolc	alkalommal	fordul	elő	a	
3 Nefi 11: 28–40-es verseiben. Az Úr a bűnbánattal  
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és a kereszteléssel írta le tanát. A 2 Nefi 31-ben Nefi 
hasonló szavakat használva jelentős időt eltöltött azzal, 
hogy kifejtse, mit nevez Krisztus tanának. Nefi Krisztus 
tanához sorolta a hitet, a bűnbánatot, a keresztelést, 
a Szentlelket, a szentírás-tanulmányozást, valamint a 
mindvégig való kitartást. Az Úr ugyanezeket a tanté-
teleket ismételte meg később, amikor meglátogatta a 
Mormon könyve népét (lásd 3 Nefi 27), és „evangéliu-
momnak” nevezte ezeket. Ezek a tantételek eszünkbe 
juttatják a Hittételek 1:4-et: „Hisszük, hogy ezek az 
Evangélium első tantételei és szertartásai: első, az Úr Jé-
zus Krisztusba vetett Hit; második, Bűnbánat; harmadik, 
alámerítéssel történő Keresztelés a bűnök bocsánatára; 
negyedik, Kézrátétel a Szentlélek ajándékáért.”

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miért	megfelelő	jele	és	jelképe	a	teljes	sötétség	a	Sza-

badító halálának?

•	 Hogyan	próbált	az	Úr	nyájába	gyűjteni	téged?

•	 Hogyan	tesz	valaki	szert	megtört	szívre	és	töredelmes	
lélekre? (Lásd 3 Nefi 9:20.)

•	 Mi	a	különbség	a	„viszálykodás	lelke”	(3 Nefi	11:29)	
és a véleménykülönbséget feloldó beszélgetés között? 
Hogyan lehetnek emberek eltérő véleményen anél-
kül, hogy viszálykodnának?

Javasolt feladatok
•	 Csak	azok	menekültek	meg	az	Úr	eljövetelekor	be-

következő pusztulásoktól, akik befogadták a prófé-
tákat. Sorold fel, milyen utasítások hangzottak el a 
prófétától és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaitól a 
legutóbbi átalános konferencia ülésein! Tervezd meg, 
hogyan fogod ezeket átültetni az életedbe!

•	 Nefi	és	a	lámánita	Sámuel	is	prófétált	róla,	konkrétan	
milyen csapások következnek majd be az amerikai 
kontinensen nem sokkal Jézus Krisztus jeruzsálemi 
halála után. Hasonlítsd össze a próféciákat a 2 Nefi 
26:3–9 és a Hélamán 14:20–27-ben azok beteljesedé-
sével a 3 Nefi 8:5–23-ban!

•	 A	világ	történelmében	nagyon	kevés	ember	hallhatta	
magának az Atyaistennek a hangját, amint hozzájuk 
szól. Készíts egy táblázatot, amelyben összehason-
lítod, mit mondott Mennyei Atyánk Jézus Krisztus 
keresztelésekor (lásd Máté 3:17; Márk 1:11; Lukács 
3:22); a színeváltozás hegyén (lásd Máté 17:5; Márk 
9:7; Lukács 9:35); a nefitáknak (3 Nefi 11:7); valamint 
Joseph Smith prófétának ( Joseph Smith története 
1:17)! Mindegyik kijelentéshez írd le, milyen jelentő-
séggel bír!
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3 Nefi 12–14

41. fejezet

Bevezetés
Halandó szolgálata alatt Jézus a hegyi beszéd elmon-
dásával arra biztatta a tanítványait, hogy szívük minden 
szándékával törekedjenek a tökéletességre. Feltámadása 
után Jézus a nyugati féltekén megjelent a Mormon 
könyve népének, és nekik is elmondta ezt a beszédet.

Az ebben a beszédben található evangéliumi normákat 
mai kinyilatkoztatások is megerősítik. James E. Faust 
elnök (1920–2007) az Első Elnökségből a következő 
megfigyelést tette: „A Szabadítónak a hegyi beszédben 
elmondott páratlan üzenete mindannyiunk számára az 
égő csipkebokor jelentőségével bír. »Hanem először 
Isten királyságának a felépítésére törekedjetek, és az ő 
igazlelkűségének megalapozására« [ Joseph Smith Fordí-
tás, Máté 6:38; lásd még Máté 6:33]. Ennek az üzenetnek 
kell áthatnia a szívünket és a lelkünket. Ezt elfogadva 
foglaljuk el helyünket ebben az életben” (lásd Liahóna, 
2004. máj. 67.).

E szent tantételek tanulmányozásával a Mormon köny-
vében olyan meglátásokra teszel szert, amelyek segíteni 
fognak neked, hogy hű maradj és ne térj le a tökéletes-
séghez vezető útról.

Szövegmagyarázat
3 Nefi 12–14. Életünk tervrajza
•	 A	Bibliában	és	a	Mormon	könyvében	található	hegyi	
beszéd az Úrnak a tökéletességre vonatkozó tervrajza. 
Harold B. Lee elnök (1899–1973) azt mondta erről a 
beszédről: „Krisztus nemcsak azért jött el a világra, hogy 
engesztelést végezzen az emberiség bűneiért, hanem 
azért is, hogy példát állítson a világ elé Isten törvénye 
szerinti tökéletesség normája, valamint az Atya iránti 
engedelmesség tekintetében. A hegyi beszédben a Mes-
ter saját jelleméről adott nekünk egyfajta kinyilatkoz-
tatást, mely jellem tökéletes volt. Ezt nevezhetjük akár 
»önéletrajznak is, melynek minden betűje cselekedetek 
által íratott le«, és ezáltal vázlatként szolgál a saját éle-
tünkhöz” (Decisions for Successful Living [1973], 55–56).

3 Nefi 12:1–2. Hallgassatok az apostolokra
•	 A	Szabadító	azzal	kezdte	a	nefitákhoz	intézett	
beszédét, hogy felhívta a figyelmüket a tizenkét nefita 
tanítvány követésének fontosságára, akiket Ő hívott el, 

és akiknek Ő adott hatalmat és felhatalmazást. Mai ki-
nyilatkoztatás is kihangsúlyozza, milyen biztonságot és 
áldást eredményez az Úr választott szolgáinak követése 
(lásd T&Sz 1:38   ; 21:6). Jeffrey R. Holland elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumából kifejtette, miért kritikus 
fontosságú nekünk ma az, hogy kövessük az Első 
Elnökséget és a Tizenkét Apostol Kvórumát:

„Az egyház apostoli és prófétai alapzata mindig is arra 
szolgált, hogy áldást jelentsen, különösen viszontagság 
vagy veszély idején, amikor összezavart vagy elveszett 
gyermekeknek érezzük magunkat, és talán félünk is egy 
kicsit; amikor az emberek mesterkedő keze vagy az ör-
dög fondorlatossága zaklatni vagy félrevezetni próbál. 
Ilyen időkre, amelyek napjainkban is bekövetkeznek, 
nevezte ki Isten és támogattátok ti az Első Elnökség és a 
Tizenkettek Kvórumának tagjait prófétákként, látnokok-
ként és kinyilatkoztatókként. […]

Az ilyen Krisztusra épített alap mindig is védelmet nyújt. 
[…] Ilyen napokon, amelyekben most vagyunk – és 
többnyire mindig is leszünk –, az élet viharainak »nem 
lesz hatalma felettetek…« [Hélamán 5:12]” (lásd Lia
hóna, 2004. nov. 7).

3 Nefi 12:1–2
Hasonlítsd össze ezekkel a  versekkel 

a Máté 5:1–2-t! Mivel több a 
 Mormon könyve beszámolója?
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3 Nefi 12:3–12. A boldogmondások
•	 A	Szabadító	beszéde	olyan	kijelentésekkel	kezdődik,	
amelyekre boldogmondásokként utalunk. Ezek egytől 
egyig annak kijelentésével kezdődnek, hogy „áldot-
tak…” (lásd 3 Nefi 12:1–11). A magyar nyelvű Bibliában 
a boldogok kifejezés szerepel, innen ered az elnevezés 
(Máté 5:3a). Az eredeti szó fordítható úgy is, hogy „sze-
rencsések” vagy „boldogok”, és úgy is, hogy „áldottak”. 
Ezek a szavak leírják, mit eredményez az, ha a szentek 
alkalmazzák ennek a beszédnek a tanításait.

Az UNSZ angol bibliaszótár  
elmagyarázza, hogy a bol-
dogmondások „olyan ele-
meket írnak le, amelyek 
kifinomult lelki jellemet 
formálnak, és amelyek 
mind jelen lesznek, amikor 
ez a jellem eléri a tökéletes-
séget. A boldogmondások 
nem egymástól elszigetelt 
kijelentések, hanem kap-
csolódnak egymáshoz és 
egyre előrébb visznek” (“Beatitudes,” 620). A Kalauz a 
szentírásokhoz hozzáteszi, hogy „a Boldogmondások 
oly módon vannak elrendezve, hogy mindegyik kije-
le ntés az azt megelőzőre épül” (Boldogmondások.).

Harold B. Lee elnök azt tanította, hogy a boldogmondá-
sok testesítik meg „a tökéletes élet alkotmányát”. „Négy 
közülük egyénekként vonatkozik ránk”, négy pedig „az 
ember másokkal való közösségi kapcsolataira vonat-
kozik” (Decisions for Successful Living [1973], 57, 60). 
A következő ábra felvázolja ezt a kapcsolatot:

Magunk Mások

Áldottak a lélekben 
szegények.

Áldottak a szelídek.

Áldottak, akik gyászolnak. Áldottak az irgalmasok.

Áldottak mindazok, akik 
éhezik és szomjazzák az 
igazlelkűséget.

Áldottak mind a békét 
teremtők.

Áldottak mind a tiszta 
szívűek.

Áldottak mindazok, akiket 
nevem miatt üldöznek.

3 Nefi 12:3. „Áldottak a lélekben 
szegények, akik hozzám jönnek”
•	 Harold B.	Lee	elnök	meghatározta,	mit	jelent	lélek-
ben szegénynek lenni:

„A Mester azt mondta: »Boldogok a lelki szegények: 
mert övék a mennyeknek országa« (Máté 5:3). A lélek-
ben szegények természetesen azokat jelentik, akiknek 
lelki szükségleteik vannak, akik annyira el vannak sze-
gényedve lelkileg, hogy hatalmas epekedéssel nyújtják 
ki kezüket segítségért. […]

Ha mi mindannyian el szeretnénk érni a tökéletességet, 
akkor valamikor fel kell tennünk magunknak ezt a 
kérdést: »Minek vagyok még híján?«, ha fel akarunk 
kapaszkodni a tökéletességhez vezető úton” (Stand Ye 
in Holy Places [1974], 210).

•	 Az	„akik	hozzám	jönnek”	(3 Nefi	12:3)	kifejezés	nincs	
benne a Hegyi beszéd újszövetségi változatában, de 
egyértelműsíti, hogy mit tanít a Szabadító. Akkor áldott 
lélekben szegénynek lenni, ha Krisztushoz jövünk. A 
Szabadító a 3 Nefi 12:2-ben leírta, hogyan kezdünk 
Őhozzá jönni. Az „akik hozzám jönnek” kijelentés 
elvileg más boldogmondásokra is alkalmazható. Krisz-
tushoz kell jönnünk ahhoz, hogy megvigasztaltassunk 
(4. vers), örököljük a földet (5. vers), eltöltsön minket 
a Szentlélek (6. vers), irgalmasságot nyerjünk (7. vers), 
vagy meglássuk Istent (8. vers).

Mielőtt a Szabadító oda ért volna a beszédben, hogy 
akik Őhozzá jönnek, 3 Nefi 11:21 és 12:2 között 19 al-
kalommal említette a keresztelést. A szabadító szertartá-
sokat is el kell fogadnunk ahhoz, hogy teljes mértékben 
Krisztushoz jöjjünk.

Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) leírta, még 
milyen módokon jöhetünk Krisztushoz: „Jöjjünk Krisz-
tushoz az evangélium hirdetése, életünk tökéletesítése 
és halottaink megváltása által! Miközben Krisztushoz 
jövünk, megáldjuk a saját életünket, a családunk éle-
tét, és Mennyei Atyánk gyermekeinek az életét is, le-
gyen szó akár élőkről, akár holtakról” (in Conference 
Report, Apr. 1988, 98; vagy Ensign, May 1988, 85).

3 Nefi 12:4. „Áldottak, akik gyászolnak.
•	 Spencer J.	Condie	elder	a	Hetvenektől	kifejtette,	ho-
gyan látható a boldogmondások fokozódó természete: 
„A boldogmondásokra az igazlelkűség receptjeként 
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is tekinthetünk, amelyben vannak járulékos lépések, 
kezdve a »lélekben« szegényekkel, akik Krisztushoz 
jönnek (3 Nefi 12:3). A celesztiális irányba vivő követ-
kező lépés a gyászolás, különösen a bűn miatti gyász, 
mert »az Isten szerint való szomorúság üdvösségre 
való… megtérést szerez« (2 Korinthusbeliek 7:10)” 
(Your Agency, Handle with Care [1996], 8).

3 Nefi 12:5. „Áldottak a szelídek”
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	kifejtette,	
hogy a szelídség nem gyengeség:

„Ha az Úr szelíd volt, szerény és alázatos, akkor úgy 
tudunk alázatossá válni, hogy megtesszük, amit Ő tett: 
merészen leleplezzük a bűnt, bátran előrelendítjük az 
igazlelkű törekvéseket, minden problémával bátran 
nézünk szembe, uraivá leszünk önmagunknak és a 
helyzetünknek, és eszünkbe sem jut, hogy mindezt 
magunknak köszönhetjük.

Az alázatosság nem kérkedő, nem önhitt, nem kevély. 
Nem gyenge, nem tétovázó, nem szolgalelkű. […]

Az alázatosság és a szelídség inkább erényt, nem gyen-
geséget jelent. A vérmérséklet következetes ellenőrzés 
alatt tartását, a harag és a szenvedély hiányát. […] Nem 
szolgalelkű alárendeltség. Nem meghunyászkodó, nem 
ijedt. […]

Hogyan lesz valaki alázatos? Szerintem úgy, hogy ál-
landóan emlékeztetik a függőségére. Kitől függünk? Az 
Úrtól. És hogyan emlékeztetjük erre magunkat? Valós, 
állandó, hódolatteljes, hálás imával” (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 
232–33).

3 Nefi 12:6. „Éhezik és szomjazzák 
az igazlelkűséget”
•	 Míg	a	Segítőegylet	általános	elnökségében	szolgált,	
Sheri L. Dew nőtestvér kifejtette a vágy (az éhezés 
és a szomjúhozás), valamint a tett, vagyis aközötti 
összefüggést, hogy tenni tudjunk a kívánt eredmények 
eléréséért. „A lelki hallásra való képességünk szoros 
kapcsolatban áll azzal, hogy mennyire vagyunk hajlan-
dóak dolgozni rajta. Hinckley elnök gyakran mondta, 
hogy egyetlen módját ismeri annak, hogy bármit 
elvégezzen: le kell térdelni, segítségért kell könyörögni, 
aztán talpra kell állni és munkához kell látni. A hit és 

a kemény munka e kombinációja jelenti a tökéletes 
tananyagot a Lélek nyelvének elsajátításához. A Sza-
badító azt tanította: »Áldottak mindazok, akik éhezik 
és szomjazzák az igazlelkűséget, mert el fogja tölteni 
őket a Szentlélek« (3 Nefi 12:6; kiemelés hozzáadva). Az 
éhezés és a szomjazás valós lelki munkálkodásra for-
dítható le. A templomi hódolat, a fokozott tisztasághoz 
vezető bűnbánat, a megbocsátás és annak keresése, az 
őszinte böjt és ima mind-mind fogékonyabbá tesznek 
bennünket a Lélekre. A lelki munka működik, és ez 
jelenti a kulcsot ahhoz, hogy megtanuljuk meghallani az 
Úr hangját” (lásd Nem vagyunk egyedül. Liahóna,1999. 
jan. 114.).

3 Nefi 12:8. „A tiszta szívűek”
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, mit jelent tiszta szívűnek 
lenni:

„Tiszta szívűnek lenni annyit tesz, hogy csalárdság nél-
kül valók vagyunk, ami nélkülözhetetlen erénye annak, 
aki szeretné, ha Krisztus követői közé számlálnák. […]

Ha csalárdság nélkül valók vagyunk, akkor tisztessé-
gesek vagyunk, hűségesek és igazlelkűek. Ezek mind 
az Istenség jellemvonásai, és a szentektől is megköve-
teltetnek. Akik tisztességesek, azoknak méltányos és 
igazságos a beszéde, egyenes a bánásmódja, mentes 
a megtévesztéstől, és felette áll a lopásnak, az elferdí-
tésnek, vagy bármely más csalárd tettnek. A tisztesség 
Istentől való, a tisztességtelenség pedig az ördögtől, aki 
kezdettől fogva hazug volt. Az igazlelkűség azt jelenti, 
hogy olyan életet élünk, amely összhangban van az 
evangélium történyeivel, tantételeivel és szertartásaival” 
(Finding Peace in Our Lives [1995], 181–82).

3 Nefi 12:9. Béketeremtők
•	 Russell M.	Nelson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból bizonyságot tett annak végső forrásáról, hogy béke-
teremtővé váljunk: „A földön uralkodó békességnek és 
az emberek közti jóakaratnak [lásd Lukács 2:14] útja az, 
ha Jézus Krisztushoz jövünk, aki a »békesség fejedelme« 
[Ésaiás 9:6]” (Liahóna, 2002. nov. 39.).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából leírta, hogyan válhatunk békete-
remtőkké: „Béketeremtők: ennek a boldogmondásnak 
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a tökéletes jelentéskörében csak azok a béketeremtők, 
akik hisznek az evangélium teljességében és terjesztik 
azt. Az evangélium a béke üzenete az egész emberiség-
nek. Isten gyermekei: akiket örökbe fogadtak Isten csa-
ládjába az igazságért való rajongásuk eredményeként. 
Ily módon örököseivé válnak Istennek és örököstársaivá 
Krisztusnak (Rómabeliek 8:14–18; Galátziabeliek 3:26–
29; 4:1–7)” (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vols. [1971–73], 1:216).

3 Nefi 12:13. „A földnek sója”
•	 A	Mormon	könyvének	beszámolója	jelzi,	hogy	az	
egyház tagjainak célként törekedniük kell rá, hogy 
„a földnek sója” legyenek (3 Nefi 12:13). A mózesi 
áldozathozatal rituáléjában a só arra emlékeztetett, hogy 
emlékezetben kell tartanunk, tartósítanunk kell Istennel 
kötött szövetségeinket (lásd 4 Mózes 18:19; 2 Krónika 
13:5). A szenteknek ezekben az utolsó napokban 
ugyanígy segíteniük kell a szövetségek visszaállításában 
és megőrzésében. A Tan és a szövetségek 101:39–40 
jelzi, mit kell tennünk ahhoz, hogy a föld sójának 
számítsunk.

Fontos jelentéssel bír az, ha a föld sójának számítunk. 
A Hetvenek tagjaként Carlos E. Asay elder (1926–1999) 
kifejtette ezt a papságviselőknek:

„»Amikor az emberek elhívást kapnak az én örök 
evangéliumomhoz, és örök szövetséggel szövetséget 
kötnek, akkor a föld sójának és az emberek fűszerének 
számítanak;

elhívást kapnak, hogy legyenek az emberek fűszere« 
(T&Sz 101:39–40; kiemelés hozzáadva).

A fűszer szó ízesítésre, kellemes ízre, érdekes minő-
ségre és jó hírnévre utal. […]

Egy világhírű kémikus elárulta nekem, hogy a só nem 
veszíti el ízét az idő múlásával. Akkor veszíti el az ízét, 
ha keveredik és beszennyeződik. Hasonlóképpen, a 
papsági hatalom sem oszlik el az idővel; az is keveredés 
és beszennyeződés által vész el. […]

Az íz és a minőség elszáll az emberből, ha tisztátalan 
gondolatokkal szennyezi be az elméjét, ha meggyalázza 
száját azzal, hogy kevesebbet mond az igazságnál, és 
gonosz tettekre parazolja az erejét. […]

Mondanék néhány egyszerű irányelvet, különösen a 
fiatal férfiaknak, amelyekkel megőrizhetik az ízüket: 
Ha valami nem tiszta, ne gondolj rá; ha nem igaz, 
ne mondd ki; ha nem jó, ne tedd meg! (lásd Marcus 
Aurelius, ‘The Meditations of Marcus Aurelius,’ in The 
Harvard Classics, Charles W. Eliot, ed., New York: P. F. 
Collier and Son, 1909, p. 211)” (in Conference Report, 
Apr. 1980, 60–61; vagy Ensign, May 1980, 42–43).

3 Nefi 12:14–16. „Úgy ragyogjon világosságotok”
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
személyes élményt elevenített fel, amikor kihangsú-
lyozta annak fontosságát, hogy világosság legyünk 
mások előtt:

„Long Islanden, New York 
államban felnőve megér-
tettem, milyen létfontosságú 
a világosság azok számára, 
akik sötétben utaznak a 
nyílt tengeren. Milyen ve-

szélyes egy összeomlott világítótorony! Mily nagy pusz-
tulást hoz az olyan világítótorony, amelynek tönkrement 
a fénye!

Nekünk, akik rendelkezünk a Szentlélek ajándékával, 
hűnek kell lennünk a sugalmazásaihoz, hogy mások 
számára világosság lehessünk.

»Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt – 
mondta az Úr –, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, 
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat« [Máté 5:16].

Soha nem tudhatjuk, ki függ tőlünk. És a Szabadító 
szavai szerint »nem tudjátok, talán majd visszajönnek 
és bűnbánatot tartanak, és szívük minden szándékával 
hozzám jönnek, és én meg fogom gyógyítani őket; és ti 
lesztek az eszközök, melyek szabadulást hoznak nekik« 
[3 Nefi 18:32]” (lásd Liahóna, 2002. júl. 79.).

3 Nefi 12:17–20, 46–47. Jézus Krisztus 
betöltötte Mózes törvényét
•	 A	Szabadító	halandó	szolgálatának	idejére	már	több	
mint ezer éve a mózesi törvény volt az izráeliták vallási 
és társadalmi életének alapja. A nefiták a rézlemezeken 
rendelkeztek a törvény írott feljegyzéseivel, és a nefita 
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próféták tanították és betartották a törvényt. Amikor a 
Szabadító meglátogatta a nefitákat, azt tanította nekik, 
hogy a törvény teljes mértékben beteljesedett Őbenne. 
Nem szabadott azonban úgy gondolniuk a mózesi 
törvényre, mint ami megsemmisült vagy elmúlt (lásd 
3 Nefi 12:17–18). Hogyan töltötte be a Szabadító Mózes 
törvényét úgy, hogy közben nem törölte el? Mózes 
törvényének erkölcsi és rituális vetülete is volt.

Az erkölcsi vetülethez tartoznak az ehhez hasonló 
parancsolatok: „ne ölj” és „ne kövess el házasságtörést”. 
Jézus Krisztus azt tanította a nefitáknak, hogy ne csak a 
gyilkosságot és a házasságtörést kerüljék, de a haragot 
és a vágyakozást is – a szív azon állapotait, amelyek 
gyilkossághoz és házasságtöréshez vezetnek (lásd 3 Nefi 
12:21–30). Jézus Krisztus evangéliuma tehát abban az 
értelemben beteljesítette a törvényt, hogy magasabb 
törvényt hozva kitágította a mózesi törvény erkölcsi 
vetületét; magában foglalta Mózes törvényének erkölcsi 
parancsait és szívbéli változást igénylő evangéliumi 
tantételek szélesebb környezetébe helyezte azokat.

Mózes törvényének rituális vetülete az állatáldozatokkal 
és égő felajánlásokkal kapcsolatos parancsolatokat 
tartalmazott – ezeket nevezte Abinádi cselekedeteknek 
és szertartásoknak (lásd Móziás 13:30). A nefita próféták 
megértették, hogy a mózesi törvény e részeinek az volt 
a célja, hogy segítsenek az embereknek várakozással 
tekinteni Jézus Krisztus engesztelő áldozatára (lásd 
2 Nefi 25:24; Jákób 4:5; Móziás 16:14–15). Amikor tehát 
beteljesedett a Szabadító halandó küldetése, ezek az 
előretekintő szertartások már nem tekinthettek előre 
egy jövőbeni eseményre – az esemény megtörtént, 
és a szertartások beteljesedtek, abban az értelemben, 
hogy végükhöz értek. A Szabadító tehát azt tanította a 
nefitáknak, hogy fel kell hagyniuk az állatáldozatokkal 
és az égő felajánlásokkal, és követői inkább a megtört 
szív és a töredelmes lélek áldozatát ajánlják fel (lásd 
3 Nefi 9:19–20). Az engesztelésre előre tekintő szertar-
tások helyett a Szabadító bevezette az úrvacsorát, az 
emlékezés szertartását, amely visszatekint a Szabadító 
engesztelő áldozatára (lásd 3 Nefi 18:1–11).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	azt	mondta:	„Jézus	eljött,	
hogy visszaállítsa az evangélium teljességét, amelyet 
Mózes napjai előtt, az alacsonyabb rend ideje előtt 

élveztek az emberek. Nyilvánvalóan nem annak lerom-
bolása végett jött, amit Ő maga nyilatkoztatott ki Mó-
zesnek, ahogyan az egyetemi professzor sem rombolja 
le a számtant, amikor felfedi diákjai előtt az integrálszá-
mítás alapelveit. Jézus azért jött, hogy építsen a Mózes 
által lefektetett alapokra. Az evangélium teljességének 
visszaállításával betöltötte annak szükségét, hogy eleget 
kelljen tenni az előkészítő evangélium által kijelölt 
dolgoknak és feltételeknek. Senkinek nem kellett már 
a hold világosságánál járnia, mert teljes ragyogásával 
felkelt a nap” (Doctrinal New Testament Commentary, 
1:219–20; lásd még Stephen E. Robinson, “The Law after 
Christ,” Ensign, Sept. 1983, 68–73).

3 Nefi 12:19. „Megtört szívvel 
és töredelmes lélekkel”
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából bizonyságot tett a megtört szív és a töredelmes 
lélek értékéről: „Tanúbizonyságot teszek arról, hogy 
»a Szent Messiásban és ő általa jön [megváltás]… 
mindazokért, akiknek megtört a szívük és töredelmes a 
lelkük, és senki másért nem teljesíthető be a törvény« 
[2 Nefi 2:6–7; kiemelés hozzáadva]. A megtört szív és a 
töredelmes lélek megkerülhetetlen követelménye miatt 
engedékenyeknek, szolgálatkészeknek, alázatosaknak 
(vagyis taníthatóknak) és készségesen engedelmesek-
nek kell lennünk” (in Conference Report, Apr. 1997, 77; 
vagy Ensign, May 1997, 53).

3 Nefi 12:22. „Aki haragszik a testvérére”
•	 A	Szabadító	tanításainak	újszövetségi	beszámolója	
szerint „mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, 
méltó az ítéletre” (Máté 5:22). A Mormon könyvében 
ugyanezt tanítja a Szabadító erről a témáról, de kiveszi 
a „ok nélkül” szövegrészt. Ez pedig jelzi, hogy jobb 
teljes egészében kerülni a haragot. Figyelemre méltó, 
hogy Máté 5:22 legrégebbi kéziratában nem szerepel az 
„ok nélkül” kifejezés (lásd Daniel K. Judd and Allen W. 
Stoddard, “Adding and Taking Away ‘Without a Cause’ 
in Matthew 5:22,” in How the New Testament Came to 
Be, ed. Kent P. Jackson and Frank F. Judd Jr. [Sidney B. 
Sperry symposium, 2006], 161).
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3 Nefi 12:27–29. Kerüljük a vágyakozást
•	 Richard G.	Scott	elder	összehasonlította	egymással	a	
szeretet, valamint a vágyakozás indítékait és eredmé-
nyeit. „A szeretet, ahogyan azt az Úr fogalmazta meg, 
felemel, megvéd, tisztel és gazdagítja a másikat. Arra 
késztet, hogy áldozatokat hozzunk a másikért. Sátán 
hamis szeretetre, vagyis a testi vágyra buzdít. Ezt pedig 
a személyes szexuális étvágy csillapításának éhe hajtja. 
Az, aki részt vesz ebben a félrevezetésben, nemigen 
törődik a másiknak okozott fájdalommal és pusztítással. 
Bár gyakran hízelgő szavakkal álcázza magát, önös 
kedvtelés motiválja” (in Conference Report, Apr. 1991, 
43–44; vagy Ensign, May 1991, 35).

3 Nefi 12:30. „Felveszitek a kereszteteket”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	 
Apostol Kvórumából kifejtette, mit jelent a „felveszitek  
a kereszteteket” kifejezés:

„A kereszt mindennapos felvétele azt jelenti, hogy 
mindennap megtagadjuk magunktól a test kívánságait.

Példát veszünk a Mesterről, aki kísértéseket szenvedett 
el, de »nem törődött velük«, és élhetünk így egy 
»emberi kísértés[ekkel]« (1 Korinthusbeliek 10:13) teli 
világban. Jézus természetesen észrevette, mily hatal-
mas kísértések érik Őt, de nem időzött el újra és újra 
rajtuk. Inkább azonnal elutasította őket. Ha elkezdünk 
foglalkozni a kísértésekkel, akkor azok hamarosan 
foglalkoztatni kezdenek bennünket! A »nem törődés« 
egyik formája az, ha már elménk küszöbén elutasítjuk 
ezeket a nem kívánatos bérlőket. Különben is, ezek a 
jövendőbeli bérlők tulajdonképpen barbárok, akiket 
ha beengedünk, akkor csak hatalmas sérülések árán 
tudjuk kilakoltatni őket” (in Conference Report, Apr. 
1987, 88; vagy Ensign, May 1987, 71).

3 Nefi 12:31–32. „Aki feleségül veszi azt, 
aki elvált, az házasságtörést követ el”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	leírta,	kikhez	beszélt	itt	a	
Szabadító, és az hogyan vonatkozik ma ránk:

„A farizeusok, illetve a világ általában nem kapta meg a 
válásra vonatkozó szigorú törvényt, csak a tanítványok, 
»a házban«, ahogy azt később Márk elmagyarázza. Jézus 
emellett kifejezetten korlátozta ennek alkalmazását. 

Nem tudott mindenki ilyen magas normák szerint élni, 
csak azokra vonatkozott, akiknek »adatott«.

[…] Különböző időszakokban és különböző emberek 
között talán érvényben volt, de az egyházat ma nem 
kötelezi ez. Ma a válás a nemi erkölcstelenségen kívül 
számos okból engedélyezett az egyházban, és az elvált 
személyek újra házasodhatnak, és az evangélium 
minden áldását élvezhetik” (Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:548–49).

•	 Úgy	tűnik,	hogy	a	Szabadító	szavainak	nem	az	volt	
az egyik célja, hogy elítélje azokat, akik elvált ember-
rel kötnek házasságot, hanem arra tanította a népet, 
hogy ne forduljanak a házasságban előforduló minden 
apró bosszúság megoldásaként a váláshoz. A válásról 
beszélve azt tanította Gordon B. Hinckley elnök 
(1910–2008):

„A házasság természetesen nem csupán boldogságból 
áll. Évekkel ezelőtt vágtam ki e szavakat egy cikkből, 
melyet Jenkins Lloyd Jones írt:

»Úgy tűnik, hogy az autósmozikban egymás kezét szo-
rongató és csókolózó fiataljaink ezrei úgy képzelik el, 
hogy a házasság egy örökké virágzó mályvarózsákkal 
körülvett házikó, melybe az örökké fiatal és jóképű férj 
az örökké fiatal és csodaszép feleségéhez megy haza. 
Mikor a rózsák hervadásnak indulnak, és megjelenik az 
unalom és a számlák, a válóperes bíróságok zsúfolásig 
telnek. […]

Aki úgy gondolja, hogy a boldogság mindennapos 
dolog, az rengeteg időt fog elpazarolni azzal, hogy 
fel-alá rohangál azt kiabálva, hogy meglopták« (“Big 
Rock Candy Mountains,” Deseret News, 12 June 1973, 
p. A4). […]

A legnagyobb tragédiák között azt hiszem, a legálta-
lánosabb a válás. Olyanná vált ez, mint egy hatalmas 
istencsapás. A Világ almanach legfrissebb kiadásában 
az áll, hogy az Egyesült Államokban az 1990 márciusával 
végződő tizenkét hónapban becslések szerint 2 423 000 
házasság köttetett. Ugyanebben az időszakban körülbelül 
1 177 000 házaspár vált el. (Lásd The World Almanac and 
Book of Facts 1991 [New York: World Almanac, 1990], 
p. 834.)
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Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban majdnem 
minden második házasságra egy válás jutott. […]

A gondok alapja nagyon gyakran az önzés. […]

Túl sokat azok közül, akik  
házasságra lépnek, azzal 
kényeztettek és babusgat-
tak, és valamiképpen azt az 
érzést keltették bennük, 
hogy mindig mindennek 
tökéletesnek kell lennie, 
hogy az élet egy véget nem 
érő szórakozás, és hogy a 
vágyakat az elvek figye-
lembe vétele nélkül ki kell 
elégíteni. Mily tragikusak is a következményei az ilyen 
üres és esztelen gondolkodásnak! […]

A házasságban lévő legtöbb feszültségre nem a válás 
jelenti az orvosságot, hanem a bűnbánat. Nem a kü-
lönválás. Az egyszerű feddhetetlenség az, ami ráviszi az 
embert, hogy összeszedje magát és elvégezze a köteles-
ségét. Ez az aranyszabályban rejlik. […]

Hajlandónak kell lenni elnézni a kisebb hibákat, meg-
bocsátani, majd azután elfelejteni.

Vissza kell fogni a nyelvet. Az ingerültség egy rosszin-
dulatú és maró dolog, ami elpusztítja a gyengédséget és 
elűzi a szeretetet.

Önfegyelemre van szükség, amely visszatart a 
bántalmazástól. […]

Olykor lehet jogos oka a válásnak. Nem én vagyok, 
aki azt mondja, hogy sohasem jogos. Habozás nélkül 
mondom azonban, hogy ez a köztünk jelenlévő pestis, 
amely úgy tűnik, mindenhol terjedőben van, nem Is-
tentől való, hanem inkább az igazlelkűség, a béke és az 
igazság ellenségének műve” (in Conference Report, Apr. 
1991, 94–98; vagy Ensign, May 1991, 72–74).

3 Nefi 12:48. „Azt akarom tehát, 
hogy legyetek tökéletesek”
•	 Tökéletesnek	lenni	ebben	az	életben	nem	lehetséges.	
James E. Faust elnök azonban kifejtette, hogy már 
most tökéletességre kell törekednünk ahhoz, hogy a 
következő életben el tudjuk érni azt. „A tökéletesség 
örök cél. Bár a halandó életünk során nem lehetünk 
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tökéletesek, az erre való törekvés olyan parancsolat, 
amelyet az engesztelés révén végül meg tudunk tartani” 
(lásd Liahóna, 1999. júl. 21.).

•	 Spencer	W.	Kimball	elnök	azt	is	kifejtette,	hogy	miért	
kell tökéletességre törekednünk: »Legyetek azért ti tö-
kéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes« (Máté 
5:48). Ez bizony elérhető cél. Ha nem vagyunk tökéle-
tesek, akkor nem magasztosulunk fel, nem érjük el a 
rendeltetésünket; és a világon ez a legjobb időpont arra, 
hogy elinduljunk ennek a tökéletességnek az irányában. 
Kevéssé vagyok türelmes azokkal, akik azt mondják: 
»Ugyan már, senki sem tökéletes«, amivel azt sugallják: 
»miért is próbáljam meg?«. Természetesen senki nem 
teljesen tökéletes, de van, aki sokkal feljebb jár a létrán” 
(Teachings of Spencer W. Kimball,  165).

3 Nefi 13:1–8, 16–18. Ne mindenki 
előtt tegyétek igazlelkű tetteiteket
•	 A	3 Nefi	e	versei	arra	tanítanak,	hogy	ne	mindenki	
előtt adjunk pénzt a szegényeknek, és ne mindenki 
előtt imádkozzunk és böjtöljünk csak azért, hogy 
lássanak. Az Úr arra biztat minket, hogy titokban 
gyakoroljunk igazlelkűséget. Thomas S. Monson elnök 
elmagyarázta, milyen értékes a névtelen szolgálat:

„Odamentem egy nagy kór-
ház recepciós pultjához, 
hogy megtudjam, melyik 
szobában fekszik az a be-
teg, akit meglátogatni men-
tem. A kórház, mint szinte 
az összes többi az ország-
ban, épp bővítés alatt állt. 
A pult mögött, ahol a re-
cepciós ült, volt egy pom-

pás tábla, amelynek bevésései köszönetet mondtak a 
bővítést lehetővé tevő adományozóknak. Azon adomá-
nyozók neve, akik legalább százezer dollárt adtak, gyö-
nyörű betűkkel külön réztáblácskákon is megjelentek, 
amelyeket csillogó láncok fűztek a nagy táblához.

A jótevők nevei széles körben ismertek. Kereskedő- 
óriások, iparmágnások, tanult professzorok – mind ott 
voltak. Hálát éreztem jószívű jótékonyságukért. Aztán 
egy olyan réztáblácskán akadt meg a szemem, amely 
különbözött a többitől – nem volt rajta név. Egyetlen 

3 Nefi 12–14

313



szó volt csupán rávésve: »Névtelen.« Elmosolyodtam, és 
arra gondoltam, vajon ki lehet a meg nem nevezett ado-
mányozó. Bizonyára olyan csendes örömben volt része, 
amelyet a többiek semelyike nem ismert. […]

Az elmúlt év [1981] telén egy modern repülőgép 
felszállás után meghibásodott és a Potomac folyó jeges 
vizébe merült. Bátor cselekedetek és hőstettek nyilvá-
nultak meg aznap, ezek közül a leginkább drámait egy 
mentőhelikopter pilótája figyelte meg. Mentőkötelet 
dobtak egy küszködő túlélőnek. A férfi ahelyett, hogy 
megragadta volna az életmentő kötelet, rákötötte azt 
valaki másra, akit kiemeltek és biztonságba helyeztek. 
Újra leeresztették a kötelet, és megint mást mentettek 
meg. Öt embert mentettek ki így a jeges vízből. A név-
telen hős nem volt közöttük. Nevét nem ismerjük, de 
»hátrahagyta azt az élénk levegőt, melyen az ő erénye 
hagyott nyomot« (Stephen Spender, ‘I think continually 
of those—’ in Masterpieces of Religious Verse, ed. James 
Dalton Morrison [New York: Harper and Brothers Pub-
lishers], p. 291.). […]

Irányítsa életünket ez az igazság [szolgálat]! Nézzünk 
felfelé, miközben előre haladunk Istenünk és embertár-
saink szolgálatában! És fordítsuk egyik fülünket Galilea 
felé, hogy hallhassuk a Szabadító tanításainak vissz-
hangját: »Alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek 
előtt, hogy lássanak titeket« (Máté 6:1). »Ne tudja a te bal 
kezed, mit cselekszik a te jobb kezed« (Máté 6:3). Ami 
pedig a jó cselekedeteinket illeti: »Meglásd, senkinek 
se szólj« (Máté 8:4). Szívünk könnyebb, életünk ragyo-
góbb, lelkünk pedig gazdagabb lesz ettől.

A névtelenül nyújtott szeretetteljes szolgálatról talán 
nem tudnak majd az emberek – azonban Isten tud az 
ajándékról és ismeri az ajándékozót” (in Conference 
Report, Apr. 1983, 73–74, 76; vagy Ensign, May 1983, 
55–57).

3 Nefi 13:7. „Ne használjatok 
hiábavaló ismétléseket”
•	 A	hiábavaló azt jelenti: „üres, értéktelen, lényegte-
len, nem fontos” (Noah Webster’s First Edition of an 
American Dictionary of the English Language, 1828 
[1967]). Akkor hiábavalóak az imáink, ha megszokásból 
mondjuk őket, nem nagyon gondolva bele vagy érezve 
át őket.

Mormon próféta figyelmeztetett, hogy ha valaki »imád-
kozik, de nem szívének igaz szándékával… semmi 
haszna nincs ebből, mert Isten nem fogadja be az 
ilyent« (Moróni 7:9). Imáitok jelentőségteljessé tételéhez 
őszintén kell imádkoznotok, »szívetek minden erejével« 
(Moróni 7:48). […] Gondoljátok át alaposan, milyen a 
hozzáállásotok és milyen szavakat használtok!” (Hűek a 
hithez: evangéliumi értelmező szótár [2004]. 86.).

•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	figyelmeztetett	rá,	hogy	ne	
használjunk ismétléseket az imában: „Imáink kiürülnek, 
ha újra és újra oly gyakran hasonlóképpen használunk 
hasonló szavakat, hogy azok inkább szavalattá válnak, 
mintsem kommunikációvá. Ezt nevezte a Szabadító 
»sok beszédnek« (Máté 6:7)” (“Improving Our Prayers,” 
Ensign, Mar. 2004, 24; lásd még Alma 34:27–28).

3 Nefi 13:9–13
A hatékony ima mely tantételeit tanítja meg 

a Szabadító ezekben a versekben?

3 Nefi 13:9–13. Az Úr imája
•	 Az	Úr	imájának	tantételeit	mintaként	használhatjuk	
a királyságban végzett szolgálatunk során. Henry B. 
Eyring elnök az Első Elnökségből azt tanította:

„Az ima Mennyei Atyánk iránti tisztelettel kezdődik. Ezt 
követően az Úr a királyságról és annak eljöveteléről 
beszél. A szolga, akinek bizonysága van arról, hogy ez 
Jézus Krisztus igaz egyháza, örömet érez annak előre-
haladása miatt, és arra vágyik, hogy mindenét odaadva 
segítse annak felépítését.

Maga a Szabadító muta-
tott példát az ima követ-
kező szavai által 
lefektetett normával: »Le-
gyen meg a te akaratod, 
miképen a mennyben, 
azonképen e földön is« 
(Lukács 11:2). Ezt imád-
kozta az egész emberisé-

gért és az egész világért hozott engesztelés tetőfokán 
(lásd Máté 26:42). A hű szolga azért imádkozik, hogy 

Pa
ul

 M
an

n,
 ©

 IR
I, 

19
99

41. fejezet

314



még a legkisebbnek látszó feladatot is úgy végezze el, 
ahogyan azt Isten szeretné. Mindent megváltoztat az, ha 
inkább az Ő sikeréért dolgozunk és imádkozunk, nem a 
sajátunkért.

A Szabadító ezt követően felállította nekünk a szemé-
lyes tisztaság normáját: »És bocsásd meg nékünk a mi 
bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a 
kik nékünk adósok. És ne vígy minket kísértetbe, de 
szabadíts meg minket a gonosztól« (Lukács 11:4). Az 
erősítés, mellyel azoknak kell szolgálnunk, akik felett 
őrködünk, a Szabadítótól származik. Nekünk is és nekik 
is meg kell bocsátaniuk ahhoz, hogy Ő megbocsásson 
(lásd Máté 6:14). Csak az Ő védelmével és az Ő engesz-
telése által lehetővé tett szívbéli változással remélhetjük 
azt, hogy tiszták maradunk, és remélhetik ők is ezt. 
Szükségünk van erre a változásra, hogy állandóan 
velünk legyen a Szentlélek. […]

Lehet önbizalmatok, ha az Urat szolgáljátok. A Szaba-
dító segíteni fog nektek annak megtételében, amire 
elhívott titeket, legyen az valamilyen feladat az egyház-
ban, vagy örök szülői elhívás. Imádkozhattok a feladat 
elvégzéséhez szükséges segítségért, és tudhatjátok, 
hogy megkapjátok azt” (lásd Liahóna, 2000. júl. 81.).

3 Nefi 13:19–24. „Ne a földön 
gyűjtsetek magatoknak kincseket”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	utalt	a	földi	kincsek	múlandó	
természetére:

„Gyakran túlságosan ragaszkodunk jelentéktelen, tűnő 
tárgyakhoz. A föld anyagi kincsei csak arra valók, hogy 
szállást és ételt biztosítsanak számunkra, míg itt iskolába 
járunk. Megfelelő helyre kell tennünk az aranyat, az 
ezüstöt, a házakat, a részvényeket, a földeket, a csordá-
kat és minden más földi javainkat.

Bizony, csak ideiglenesen tartózkodunk ezen a helyen. 
Azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a felmagasztosulás-
hoz vezető első leckét – az Úr evangéliumi terve iránti 
engedelmességet” (in Conference Report, Apr. 1971, 17; 
vagy Ensign, June 1971, 33).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
rávilágított, milyen kincseket gyűjthetünk magunknak: 
„A Szabadító azt tanította, hogy ne gyűjtsünk magunk-
nak kincseket a földön, hanem inkább gyűjtsünk kin-
cseket a mennyben (lásd Máté 6:19–21). A boldogság 

nagyszerű terve legfőbb céljának világosságában 
hiszem, hogy a legnagyobb kincset mind a földön, mind 
pedig a mennyben, gyermekeink és leszármazottaink 
jelentik” (in Conference Report, Oct. 1993, 100; vagy 
Ensign, Nov. 1993, 75).

3 Nefi 13:34. „Ne aggódjatok tehát a holnapért”
•	 A	Mormon	könyve	nyilvánvalóvá	teszi	Máté	6:25–32	
jelentését, mert jelzi, hogy Jézus a beszédnek ezt a 
részét a tizenkét nefita tanítványhoz intézte (lásd 3 Nefi 
13:25–34). Miután Jézus megbízta őket ezzel, újra a 
sokasághoz fordult, és megint kezdett hozzájuk beszélni 
(lásd 3 Nefi 14:1). Segít, ha látjuk, hogy Jézus a beszéd 
folyamán többször is hol ehhez, hol ahhoz a hallgató-
sághoz fordult.

3 Nefi 14:1–2. Ítélkezés
•	 Dallin H.	Oaks	elder	világossá	tette	a	3 Nefi	14	1–2-
es verseinek jelentését azzal, hogy elmagyarázta az 
igazlelkű és a hamislelkű ítélkezés közötti különbséget. 
Aztán felvázolta ezeket az igazlelkű tantételeket:

„Gondokozásra késztetett az, hogy egyes szentírások 
azt parancsolják, hogy ne ítélkezzünk, mások pedig 
azt, hogy ítélkezzünk, és még meg is mondják, hogyan. 
Azonban ezeket a részeket tanulmányozva meggyő-
ződtem róla, hogy ezek a látszólag ellentmondásos 
utasítások következetesekké válnak akkor, ha az örök-
kévalóság szemszögéből nézzük őket. A kulcsot annak 
megértése jelenti, hogy kétféle ítélkezés van: végső 
ítélkezés, amelyet megtiltanak nekünk, és közbenső 
ítélkezés, amelyre parancsot kapunk, azonban igazlelkű 
tantételek szerint kell ítélkeznünk. […]

Először is, az igazelkű ítélkezésnek meghatározása 
szerint közbensőnek kell lennie. […]

Másodszor, az igazlelkű ítélkezést az Úr Lelkének kell 
irányítania, nem haragnak, bosszúnak, féltékenységnek 
vagy önös érdeknek. […]

Harmadszor, a közbenső ítéletnek a sáfárságunkba kell 
tartoznia ahhoz, hogy igazlelkű legyen. […]

Negyedszer pedig, ha lehetséges, tartózkodnunk kell 
az ítélkezéstől addig, amíg nem ismerjük eléggé a 
tényeket” (“ ‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Aug. 
1999, 7, 9–10).

3 Nefi 12–14
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3 Nefi 14:7–8. Imában kérve
•	 James E.	Faust	elnök	bizonyságot	tett	mindannyiunk	
ajándékáról és kiváltságáról, mely szerint ima által 
elérhetjük Mennyei Atyánkat: „Teremtőnkhöz járulni 
Szabadítónk által bizonyára életünk egyik legnagyobb 
kiváltsága és áldása. […] Nincs olyan földi hatalom, ami 
lerombolhatná közvetlen kapcsolatunkat a Teremtőnk-
kel. Soha nem léphet fel mechanikus vagy elektromos 
hiba ima közben. Nincs korlátja annak, meddig és hány-
szor imádkozunk egy nap. Nincs meghatározva, mennyi 
kérést, kívánságot mondhatunk el imánkban. Nem kell 
bajlódnunk titkárnőkkel, nem kell időpontot kérnünk, 
hogy elérjünk a kegyelem királyi székéhez. Ő bármikor 
és bárhol elérhető” (lásd Liahóna, 2002. júl. 62.).

3 Nefi 14:12. Az aranyszabály
•	 Russell M.	Nelson	elder	az	aranyszabályt	idézve	a	
következő megjegyzéseket tette:

„[ Jézus] megtanította az aranyszabályt, mondván: »A 
mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek csele-
kedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal« 
[Máté 7:12]. Ez az alapelv szinte minden fő vallásban 
megtalálható. Mások is tanították, például Konfúciusz 
és Arisztotelész. Végtére is az evangélium nem a Bet-
lehemi Gyermek születésével kezdődött. Örökkévaló. 
A kezdetekben már hirdették Ádámnak és Évának. Az 
evangélium részei sok kultúrában fennmaradtak. Még 
a pogány mitológiákat is gazdagabbá tették a korábbi 
adományozási korszakokból fennmaradt igazság 
darabkái.

Ám bárhol is legyen, bárhonyan is nyilvánuljon meg, 
az aranyszabály magában foglalja Isten királyságának 
erkölcsi kódexét. Megtiltja, hogy az egyén megsértse a 
másik jogait. Ugyanúgy kötelező a nemzetekre, a szer-
vezetekre és az egyénekre nézve. Könyörületességével 
és béketűrésével felváltja a »szemet szemért és fogat 
fogért« [Máté 5:38] elv megtorló intézkedéseit. Ha azon 
a régi, sehova nem vezető ösvényen maradnánk, hama-
rosan mind megvakulnánk és fogatlanná válnánk” (lásd 
Liahóna, 2002. nov. 39–40.).

3 Nefi 14:15–20
Mit tanít ezeknek a verseknek a jelképrendszere 

azokról, akik prófétáknak tartják magukat?

3 Nefi 14:15. „Óvakodjatok a hamis prófétáktól”
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából figyelmeztetett azokra, akik hamis tant tanítanak 
vagy hirdetnek: „Óvakodjunk a hamis prófétáktól és 
hamis tanítóktól, akár férfiakról, akár nőkről legyen szó, 
olyanokról, akik az egyház tanainak önjelölt kinyilvání-
tói, és akik igyekeznek hamis evangéliumokat terjesz-
teni, és követőket magukhoz vonzani azzal, hogy olyan 
előadói esteket, könyveket és újságokat támogatnak 
anyagilag, amelyeknek tartalma ellentmond az egyház 
alapvető tanainak. Óvakodjatok azoktól, akik Isten igaz 
prófétái ellen szólnak, és publikálnak írást azoktól, akik 
tevékenyen térítenek másokat, meggondolatlanul sem-
mibe véve azok örökös jólétét, akiket bűnbe visznek. 
[…] »Magukat állítják világosságként a világ elé, hogy 
nyerészkedjenek és elnyerjék a világ dicséretét; de nem 
törekednek Sion jólétére« (2 Nefi 26:29)” (lásd Liahóna, 
2000. jan. 74.).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miben	más	az,	ha	készségesen	teszünk	valami	jót,	

vagy ha vonakodva tesszük meg ugyanazt?

•	 Elemezd	indítékaidat,	és	döntsd	el,	vajon	„Isten	ki-
rályságát” keresed-e először (3 Nefi 13:33).

Javasolt feladatok
•	 Mondj	el	saját	szavaiddal	annyi	boldogmondást,	

amennyire csak emlékszel! Ezután nézd meg a 3 Nefi 
12:3–12-t, hogy lásd, hogy ment!

•	 Mit	kell	tenned	azért,	hogy	még	teljesebb	mértékben	
visszautasítsd a hamislelkű gondolatokat és vágyakat? 
Írj	tervet	ennek	véghezvitelére!

41. fejezet
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3 Nefi 15–17

42. fejezet

Bevezetés
Mózes napjaiban Izráel gyermekei merevnyakúak 
voltak és keményszívűek. Ennek eredményeképp 
elveszítették annak kiváltságát, hogy a magasabb 
törvény teljessége szerint élhessenek (lásd Móziás 
13:29–31). Ehelyett a magasabb törvény azon részei 
mellé, amelyeket még mindig betarthattak, megkapták 
Mózes törvényét (az alacsonyabb törvényt), hogy az 
segítsen nekik Krisztushoz jönni (lásd T&Sz 84:18–27). 
Feltámadása után Jézus Krisztus azt tanította a nefiták-
nak, hogy Mózes törvénye Őbenne beteljesedett (lásd 
3 Nefi 12:17–18). Azt tanította, hogy „a régi dolgok 
elmúltak” (3 Nefi 15:2–4), és Ő „a törvény és a világos-
ság”, amelyet követniük kell (3 Nefi 15:9).

A 3 Nefi 15–17 olvasása közben figyeld meg a hitetlen 
zsidók és a tanítható nefiták közötti különbségeket! 
Vesd össze, milyen igazságokat tartott vissza a Szabadító 
a jeruzsálembeliektől, és milyen figyelemreméltó kinyi-
latkoztatásokat adott Amerikában! Figyeld meg, hogy 
tanításainak megértése hitet, elmélkedést és imát kíván! 
Miközben e hűségesebb tanítványok által megtapasz-
talt leírhatatlan örömről és hívő gyermekeik csodálatos 
élményeiről olvasol, fel fogod ismerni, mily nagyon 
megéri megfizetni ezt az árat.

Szövegmagyarázat
3 Nefi 15:1–10. Mózes törvényét Jézus 
Krisztus adta és teljesítette be
•	 A	Mormon	könyve	korábbi	prófétái	azt	tanították,	
hogy Mózes törvénye végül be fog teljesedni. Nefi, 
Jákób és Abinádi is felkészítették népüket, hogy végül 
fogadják majd el Mózes törvényének végét. Jeffrey R. 
Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából meg-
nevezte annak okait, amiért a nefiták fel tudták adni a 
régit és be tudták fogadni az újat:

„A nefita gyülekezet nyilvánvalóan készségesebben fo-
gadta ezt, mint a zsidó világ, részben azért, mert a nefita 
próféták oly gondosan tanítottak a törvény átmeneti 
természetéről. Abinádi azt mondta: »…szükséges, hogy 
most még betartsátok Mózes törvényét; de azt mondom 
nektek, hogy el fog jönni az idő, amikor már nem 
lesz szükség Mózes törvényének betartására« [Móziás 
13:27]. Nefi ugyanennek szellemében hangsúlyozta ki a 
következőket: »A törvényt illetően pedig azért szólunk, 

hogy gyermekeink megtudhassák a törvény halott vol-
tát; és ők, tudván a törvény halott voltát, várakozással 
tekinthessenek majd az életre, mely Krisztusban van, és 
tudják, hogy mivégre adatott a törvény. És miután a tör
vény betöltetett Krisztusban, hogy nincs szükség szívük 
megkeményítésére ellene, amikor a törvényt el kell vetni « 
[2 Nefi 25:27; kiemelés hozzáadva.]

Ez a fajta tanítás – a figyelmeztetés, hogy Mózes törvé-
nyének vak védelmében ne keményítsük meg szívünket 
Krisztus ellen – sokaknak hasznára lehetett volna (és 
sokakat megmenthetett volna) akkor az Óvilágban 
éppen úgy, mint most szerte a világon” (Christ and the 
New Covenant [1997], 156–57).

3 Nefi 15:2–8. Mózes törvénye 
és a magasabb törvény
•	 Jézus	azt	mondta,	hogy	„a	régi	dolgok	elmúltak,	és	
minden dolog megújult” (3 Nefi 15:3). Jeffrey R. Holland 
elder a következőképp magyarázta ezt: „Fontos megér-
tenünk, hogy Mózes törvényét Jézus Krisztus már aze-
lőtt is létező evangéliumának sok alapvető része lefedte, 
vagyis magában foglalta. Soha nem akart valami olyasmi 
lenni, ami Jézus Krisztus evangélumától különáll, külön-
választott, vagy netalántán azzal szemben áll. […] Célja 
soha nem tért el a magasabb törvényétől. Mindkettő 
Krisztushoz kívánta vinni az embereket” (Christ and the 
New Covenant, 147). Jézus tehát mondhatta ezt: „Mert 
íme, népemmel kötött szövetségem még nem teljesedett 
be egészen; a Mózesnek adott törvénynek viszont 
énbennem vége van” (3 Nefi 15:8).

A nefitákkal és Mózes törvényével kapcsolatos további 
tudnivalókért lásd Móziás 13:27–35 szövegmagyarázatát 
(153. oldal).

3 Nefi 15:5–8. Nem egészen 
teljesedett be a szövetség
•	 Azt	illetően,	hogy	mire	gondolt	Jézus,	amikor	azt	
mondta: „nem semmisítem meg a prófétákat” (3 Nefi 
15:6), lásd a 3 Nefi 12:17–20, 46–47 szövegmagyarázatát 
(310–311. oldal).

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta: „népemmel 
kötött szövetségem még nem teljesedett be egészen” 
(3 Nefi 15:8)? Jehova az ősi időkben szövetséget 
kötött Ábrahámmal. Ábrahámnak (1) utódokat ígért 
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az örökkévalóságon át, (2) olyan földet, amely végül 
celesztiális királyság lesz, valamint (3) Isten papsági ha-
talmát. Ezek az ígéretek Ábrahám leszármazottainak is 
megadattak (lásd T&Sz 132:30–31), és a jövőben fognak 
beteljesedni.

3 Nefi 15:9
Mire van szükség az örök élet elnyeréséhez?

3 Nefi 15:11–13. „Ez örökségetek földje”
•	 Izráel	tizenkét	törzse	mindegyikének	ki	lett	jelölve	
egy földterület Kánaán földjén örökségük földjeként. 
Azon kívül, amit a Szentföldön kaptak, József leszárma-
zottainak Amerika földje is meg lett ígérve örökségük 
részeként. A Szabadító azt mondta a tizenkét nefita 
tanítványnak, hogy ők és népük „József házának egy 
maradéka” (3 Nefi 15:12), és „ez örökségetek földje” 
(13. vers).

•	 Orson F.	Whitney	elder	(1855–1931)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórmából a következő leírást adta az örökség földjé-
ről: „Amerika egy másik neve, amelyet a Mormon könyve 
igazol, József földje, mert így nevezte a pátriárka, Jákób 
a tizenkét fiának adott áldásban (1 Mózes 49:22–26), va-
lamint Mózes próféta, amikor elbúcsúzott Izráel tizenkét 
törzsétől (1 Mózes 33:13–15). Jákób így utalt Józsefre: 
»termő ág a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat«, 
és ezt beteljesítette az, amikor Lehi és társai Ázsiából 
Amerikába vándoroltak, átkelve a Csendes-óceánon. 
Talán nem is kell hozzáfűzni, hogy e nyugati földrészek 
fő jellemzői a hatalmas hegyláncok, az Andok és a Szik-
lás-hegység, amelyeket méltán nevezett a héber pátriárka 
úgy, mint »ős hegyek… és… örök halmok«, amelyekben 
a természet elrejtette a »földnek drágaságai[t]« – aranyat, 
ezüstöt és más érceket –, valamint az ég áldásait – az 
azóta felfedezett és a még ezután előkerülő szent 
feljegyzéseket” (“The Book of Mormon: Historical and 
Prophetic Phases,” Improvement Era, Sept. 1927, 944–45).

3 Nefi 15:17. „Egy pásztor”
•	 Jézus	Krisztust	gyakran	nevezzük	Jó	Pásztornak	(lásd	
T&Sz 50:44; János 10:7–18; Alma 5:38–60; Hélamán 
7:18). A pásztor, valamint a pásztor és nyája közötti 

kapcsolat metaforája személyes törődést és aggodalmat 
fejez ki. Napjainkban a következőket fűzte hozzá valaki 
a pásztor munkájával kapcsolatos személyes törődéshez:

„A pásztor éjjel-nappal, mindig a juhaival van. […] Erre 
azért van szükség, mert nincsenek védett helyen, és 
mert vadállatok és rablók ólálkodnak körülöttük. A 
Kelet egyik legismertebb és leggyönyörűbb látványa a 
nyáját legelőre vezető pásztor. […] Bízik abban, hogy 
a juhok követik, ők viszont elvárják tőle, hogy soha ne 
hagyja el őket. […]

Mivel mindig velük van, és oly mélyen érdeklődik irán-
tuk, a pásztor nagyon alaposan megismeri az ő juhait. 
[…] Egy nap Libanon legvadabb vidékén egy misszioná-
rius találkozott egy pásztorral, és különböző kérdéseket 
tett fel neki a juhaival kapcsolatban, például azt, hogy 
esténként megszámolja-e őket. Azt felelte, hogy nem 
számolja meg, mire megkérdezte tőle, hogy akkor 
honnan	tudja,	vajon	mind	ott	vannak-e.	Így	válaszolt:	
»Uram, ha bekötnéd a szemem és odahoznál hozzám 
egy bárányt, majd csak annyit engednél nekem, hogy 
arcára tegyem a kezem, egy pillanat alatt meg tudnám 
mondani, hogy enyém-e vagy sem«” (George M. Mackie, 
Bible Manners and Customs [n.d.], 33, 35).
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•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából azt mondta erről a személyes 
törődésről:

„Jézus nagyon is személyesen pásztorkodik felettünk és 
oktat minket. […]

Jézus egyénileg ismer mindenkit és törődik mindenki-
vel; még a legapróbbnak látszó dolgokra is gondosan 
ügyel” (That Ye May Believe [1992], 204–5).

3 Nefi 15:18
Mi a kapcsolat hit és megértés  között? 
Hogyan vonatkozik ez nálad a szent-

írások tanulmányozásásra?

3 Nefi 16:1–3. Más juhok
•	 A	3 Nefi	16	1–3-as	versei	nyilvánvalóvá	teszik,	hogy	
vannak a nefitákon kívül más juhok is, és a Szabadító 
úgy tervezte, őket is meg fogja látogatni. A 3 Nefi 17:4 
elárulja, hogy ezek a más juhok Izráel „elveszett törzsei”. 
A Jó Pásztor nyája egésze felett őrködik, és szükség 
szerint gondoskodik róluk.

3 Nefi 16:3–13. Izráel összegyűjtése
•	 További	információkért	Izráel	összegyűjtését	illetően	
lásd „Izráel összegyűjtése” a függelékben (424. oldal).

3 Nefi 16:4–7. A Mormon könyve eljuttat 
minket Krisztus ismeretéhez
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke kifejtette, hogy a Mormon könyve egyik fő 
célja az, hogy segítsen nekünk eljutni annak ismereté-
hez, hogy Jézus a Krisztus.

„A Mormon könyve központi célja az, hogy tanúbizony-
ságot tegyen Jézus Krisztusról. A Mormon könyvében 
található hatezernél több versnek több mint a fele utal 
közvetlenül Őreá.

Így	hát	»Krisztusról	beszélünk,	Krisztusban	örvende-
zünk, Krisztusról prédikálunk, Krisztusról prófétálunk, 
és próféciáink szerint írunk, hogy gyermekeink 

tudhassák, milyen forráshoz forduljanak bűneik bocsá-
natáért« (2 Nefi 25:26)” (lásd Liahóna, 2005. máj. 8–9.).

3 Nefi 16:4–13. Kik a nemzsidók?
•	 A	Mormon	könyvében	a	nemzsidó szó legtöbbször 
egy tetszőleges olyan személyre utal, aki nem zsidó. 
Zsidónak számít bárki, aki Júda leszármazottja, illetve 
Jeruzsálem földjéről származik – akárcsak Lehi gyerme-
kei. Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) kifejtette, 
hogy ezen meghatározás szerint sok nemzsidóban 
igenis ott van Izráel vére: „Az idők teljességének ezen 
adományozási korszakában az evangélium először a 
nemzsidókhoz jutott el, aztán kerül majd el a zsidókhoz. 
[Lásd T&Sz 19:27. ] Azonban azok a nemzsidók, akik be-
fogadják az evangéliumot, nagyrészt olyan nemzsidók, 
akiknek ereiben ott csörgedez Izráel vére” (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. [1957–66], 4:39).

Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából szintén beszélt erről: „Eddig tehát 
azokat mondtuk zsidóknak, akik Júda királyságának 
állampolgárai, vagy az ő egyenes ági leszármazottaik, 
függetlenül attól, hogy mely törzshöz tartoznak. És 
amint azt már említettük, a kifejezés ilyetén használata 
mellett mindenki más nemzsidó, még Izráel királyságá-
nak szétszórt és elveszett maradékai is, akiknek ereiben 
ténylegesen ott csörgedezik annak becses vére, akit 
Izráelnek neveztek. Joseph Smith tehát, Efráim törzsé-
ből, magának Izráelnek fő és elsődleges törzséből, volt 
az a nemzsidó, akinek keze által előkerült a Mormon 
könyve, és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza tagjai, akik rendelkeznek az evangéliummal 
és akik leszármazás által Izráel véréből valók, azok a 
nemzsidók, akik elviszik a szabadulást a lámánitáknak 
és a zsidóknak” (The Millennial Messiah [1982], 233).

3 Nefi 17:1–3. „Gondolkozzatok el azokon 
a dolgokon, amiket mondtam”
•	 Néhányan	azok	közül,	akik	az	evangéliumot	ta-
nulmányozzák, hihetik azt, hogy a szentírások puszta 
olvasása vagy a próféták szavainak hallgatása elegendő. 
A Szabadító azonban azt az utasítást adta a nefitáknak, 
hogy ne csak hallgassák szavait, hanem „menjetek… 
el az otthonaitokba, és gondolkozzatok el azokon a 
dolgokon, amiket mondtam” (3 Nefi 17:3). Tanítása 
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szerint ez segíteni fog nekik a megértésben és felkészíti 
elméjüket „a holnapi napra”, amikor újra eljön (3. vers). 
Ez összhangban áll a szentírások más részeivel, ahol azt 
a parancsot kapjuk, hogy gondolkozzunk el azon, amit 
olvasunk, látunk vagy hallunk. Moróni az elgondolko-
zást is hozzásorolta a Mormon könyvéről való bizonyság 
elnyeréséhez szükséges dolgokhoz (lásd Moroni 10:3). 
Nefi azt mondta olvasóinak: „Lelkem gyönyörködik az 
Úr dolgaiban, és szívem szüntelenül elgondolkozik azon 
dolgokon, amiket láttam és hallottam” (2 Nefi 4:16).

•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988)	az	Első	Elnök-
ségből így írta le az elmélkedés erejét:

„A szentírásokat olvasva felkeltette a figyelmemet, mily 
gyakran használja a Mormon könyve az elgondolkozik 
szót. A szótár azt mondja, hogy az elgondolkozik azt 
jelenti: »elméjében mérlegre tesz, mélyen belegondol, 
megfontol, elmélkedik« […]

Az elgondolkozás érzésem szerint az ima egy formája. 
Legalábbis sok esetben volt egy közelítés az Úr Lelké-
hez. Nefi beszámol egy ilyen alkalomról:

»Mert lőn – írja –, miután szerettem volna megtudni 
azokat a dolgokat, amiket atyám látott, és hittem, hogy 
az Úr velem is tudathatja azokat, amint szívemben 
elgondolkozva ültem, elragadott az Úr Lelke, igen, 
egy rendkívül magas hegyre…« (1 Nefi 11:1; kiemelés 
hozzáadva).

Aztán következik Nefi beszámolója az Úr Lelkétől 
kapott nagyszerű látomásról, amelyben azért volt része, 
mert hitt próféta atyja szavaiban és oly nagy vágy volt 
benne arra, hogy többet tudjon, hogy elgondolkozott 
rajtuk és imádkozott felőlük” (in Conference Report, 
Apr. 1973, 117–18; vagy Ensign, July 1973, 90).

•	 Ha	elgondolkozunk	Isten	dolgain,	az	segít	nekünk,	
hogy ne váljunk önteltekké, amikor Őhozzá közelítünk. 
Neal A. Maxwell elder elmagyarázta, milyen veszélyeket 
rejt az, ha nem tesszük rendszeresen életünk részévé az 
evangéliumot: „A Rameumptomnál hódoló egyének oly 
rituálissá tették a vallásukat, hogy »addig semmit nem 
beszéltek az Istenükről, amíg [egy héttel később] újra 
össze nem gyűltek a szent szószéknél« (Alma 31:23). 
Figyeljétek meg, ezzel szemben milyen utasítást adott 
Jézus követőinek ezen a féltekén: [3 Nefi 17:3.] Nézzétek 
meg, ahogy a Mester a családra összpontosít – a közös 

elgondolkozásra, imádkozásra és felkészülésre! Ha 
rutinná tesszük a vallásunkat és nem tesszük első helyre 
a királyságot, akkor ne lepődjünk meg azon, ha szívünk 
és elménk természetes módon más dolgokhoz sodródik” 
(Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], 30–31).

3 Nefi 17:2–3
Minek a megtétele végett küldte haza a 

Szabadító a nefitákat? Milyen módon vál-
hat javunkra az ima és az elgondolkozás?

3 Nefi 17:4. A szétszórt Izráel nem 
veszett el az Atya számára
•	 Bár	az	embereknek	nincs	tudomásuk	Izáel	szétszórt	
törzseiről, Isten számára nem vesztek el. Tudja, hol van-
nak, mert „tudja, hogy hova vitte őket” (3 Nefi 17:4). Az, 
hogy Ő tud róluk, és az, hogy a Szabadító meglátogatta 
Izráel elveszett törzseit, annak lehetőségét sejteti, hogy 
egy napon rendelkezésünkre állnak majd Jézus nyájánál 
tett látogatásainak beszámolói.

Neal A. Maxwell elder a következőket figyelte meg: „A 
később előkerülő kincsek között elveszett könyvek is 
vannak. A jelenlegi szentírások húsznál is többet emlí-
tenek ezekből. Leginkább meglepőek és terjedelmesek 
valószínűleg Izráel elveszett törzseinek feljegyzései lesz-
nek (lásd 2 Nefi 29:13). Még csak nem is tudnánk róla, 
hogy Krisztus közelgő harmadik tanúbizonysága is vár 
még ránk, ha nem lenne a Mormon könyve, e becses 
második tanúbizonyság Krisztusról! A szent feljegyzé-
sek e harmadik kötete teljessé teszi majd az igazság 
hármashangzatát. Akkor, amint azt a Tökéletes Pásztor 
megmondta: »szavamat is egybegyűjtik« (14. vers). »Lesz 
egy nyáj és egy pásztor« (1 Nefi 22:25), egybeforrasztva 
az emberiség történelmének minden keresztény adomá-
nyozási korszakát (lásd T&Sz 128:18)” (in Conference 
Report, Oct. 1986, 70; vagy Ensign, Nov. 1986, 52).

3 Nefi 17:5–10. Jézus meggyógyította 
és megáldotta az embereket
•	 A	3 Nefi	17:5–10	bizonyítékot	hoz	rá,	milyen	hatalmas	
könyörületességet érzett Jézus az emberek, fivérei és 
nővérei iránt. Megkérte őket, hogy hozzák Őhozzá a 
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betegeket, és mindannyiukat meggyógyította. Jeffrey R. 
Holland elder ennek a lelki pillanatnak az erejére 
összpontosított: „A betegeket és a vakokat, a sántákat és 
a bénákat, a leprásokat és az elsorvadtakat, mindazokat 
szólítva, aki »bármely más módon nyomorult«, Krisztus 
azt kérte, hogy hozzák őket előre, hogy meggyógyít-
hassa őket. […] Isteni meglátással érezve, hogy ezek az 
emberek látni szeretnék a csodákat, amelyeket jeruzsá-
lembeli testvéreiknek tett, és azonnal felismerve, hogy 
elegendő hitük van a gyógyuláshoz, Krisztus minden 
szükségletet kielégített a tömegben, »és ő mindenkit 
meggyógyított, amint odavitték őket hozzá«. A könyörü-
letesség és az irgalom ilyetén kiáradására a gyülekezet 
egésze, a meggyógyítottak és az egészégesek egyaránt 
»leborultak a lábainál, és hódoltak neki; és aki a tömeg 
ellenére oda tudott jönni, az megcsókolta a lábát, úgy-
hogy könnyeikben fürdött a lába« [3 Nefi 17:5–7, 9–10]” 
(Christ and the New Covenant, 268–69).

3 Nefi 17:11–24. „Nézzétek kicsinyeiteket”
•	 Míg	az	Elemi	általános	elnökeként	szolgált,	Michae-
lene P. Grassli nőtestvér utalt rá, hogy a gyermekeknek 
lehetnek lelki élményeik:

„Jelentőségteljesnek tartom azt, hogy… a Szabadító csak 
a gyermekeknek mondta el legszentebb tanításait, majd 
megoldotta a nyelvüket, hogy taníthassák a sokaságot. 
(Lásd 3 Nefi 26:14.)

Csoda-e hát, hogy a  
Szabadító nefitáknál tett 
látogatása után kétszáz 
éven keresztül békében és 
igazlelkűségben éltek? A 
nekik és gyermekeiknek 
adott csodálatos utasítások, 
áldások és figyelem követ-
keztében a gyermekek 
gyermekei sok nemzedé-
ken át továbbadták az 
igazlelkűséget.

Ne becsüljük alá napjaink gyermekeinek képességét és 
lehetséges erejét, hogy állandóvá tegyék az igazlelkűsé-
get! Nincs az egyházban még egy embercsoport, amely 
ily fogékony lenne az igazságra” (“Behold Your Little 
Ones,” Ensign, Nov. 1992, 92–94).

©
 D

el
 P

ar
so

n,
 1

99
5

•	 A	chilei	egyháztagoknak	hasonló	élményben	volt	
részük, amikor Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) 
meglátogatta őket: „A gyermekek iránti szeretet egyik 
legnagyszerűbb kifejezésre juttatását akkor láttam, 
amikor cövekelnökként Chilében szolgáltam. Spencer 
W. Kimball elnök területi konferenciára jött Chilébe. 
Négy országból érkező egyháztagok gyűltek össze egy 
körülbelül tizenötezer főt befogadó stadionban. Meg-
kérdeztük Kimball elnöktől, hogy mit szeretne csinálni 
a konferencia után. Könnyes szemmel azt felelte: »látni 
szeretném a gyermekeket«. Az egyik papsági vezető a 
mikrofonon bejelentette, hogy Kimball elnök a stadion-
ban jelen lévő minden egyes gyermekkel kezet szeretne 
fogni vagy meg szeretné áldani őket. Az emberek meg-
döbbentek – hatalmas csend lett. Kimball elnök mintegy 
kétszáz gyermeket üdvözölt egyesével, könnyezve 
fogva kezet velük, puszilva meg őket, vagy helyezve 
fejükre áldó kezét. A gyermekek nagyon tisztelettudóak 
voltak, és reá nézve ők is könnyeztek. Kimball elnök azt 
mondta, életében nem érzett még ilyesfajta lelkiséget. 
Csodálatos pillanat volt ez az ott jelenlévő egyháztagok 
mindegyikének életében” ( Janet Peterson and Eduardo 
Ayala, “Friend to Friend,” Friend, Mar. 1996, 6–7).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Szerinted	mit	jelent	a	Szabadító	kijelentése:	„Íme,	én	

vagyok a törvény és a világosság”? (3 Nefi 15:9)

•	 Miért	mondta	szerinted	Jézus	Krisztus	a	népnek,	
hogy gondolkozzanak el az általa tanított dolgokon, 
és kérjék Mennyei Atyánktól azok megértését? Miért 
játszott ez a folyamat fontos szerepet az Ő következő 
látogatására való felkészülésükben?

•	 Milyen	fontosságot	tulajdonítottál	és	tulajdoní-
tasz a Mormon könyvében található szövetségek 
megértésének?

Javasolt feladatok
•	 Oszd	meg	egy	barátoddal	vagy	a	családod	egyik	tag-

jával, hogy mit jelent a János 10:16-ban említett „más 
juhaim”,    , és mire utal.

•	 Beszélgess	el	egy	barátoddal	arról,	milyen	lehe-
tett volna ott lenni azok között, akik tanúi voltak 
a 3 Nefi 15–17-ben leírt bámulatos csodáknak és 
eseményeknek.

3 Nefi 15–17
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3 Nefi 18 –19

43. fejezet

Bevezetés
A nefitáknál tett látogatása idején a Szabadító bevezette 
az úrvacsorát és kihangsúlyozta, hogy az úrvacsora célja 
az Őreá való emlékezés. Azt ígérte: „És ha mindig em-
lékeztek rám, akkor Lelkem veletek lesz” (3 Nefi 18:11). 
Ugyanez az ígéret részét képezi az úrvacsorai imának. 
A 3 Nefi 18–19 tanulmányzása során gondolkozz el 
rajta, mit tanított Jézus az úrvacsoráról és az imáról, és 
hogyan segíthetnek neked ezek a tanítások elmélyíteni 
a tanítványságodat, hogy teljesebb mértékben élvezhesd 
a Szentlélek társaságát.

Szövegmagyarázat
3 Nefi 18:1–14. Minek az em-
lékezetére tegyétek ezt
•	 A Szabadító azt tanította, hogy az úrvacsoravétel el-
sődleges célja az Őrá való emlékezés. Az úrvacsora szer-
tartása alatt lehetőségünk 
nyílik arra, hogy Isten Fiára 
összpontosítsunk, és nem 
szabad megengednünk, 
hogy elkalandozzanak a 
gondolataink vagy összeza-
varodjanak. Jeffrey R. Hol-
land elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából szá-
mos megfelelő módját leírta 
annak, ahogyan szövetsé-
geinknek az úrvacsoravétel általi megújítása során emlé-
kezhetünk az Úrra:

„Emlékezhetnénk a Szabadító halandóság előtti életére, 
és mindarra, amit tudtunk szerint elvégzett. […]

Emlékezhetnénk annak egyszerű pompájára, ahogyan 
egy ifjú hölgy által megszületett a halandóságba. […]

Emlékezhetnénk Krisztus csodáira, tanításaira, gyógyítá-
sára és segítségére. […]

Emlékezhetnénk rá, hogy Jézusnak különleges örömöt 
és boldogságot jelentettek a gyermekek, és azt mondta, 
hogy mindannyiunknak hasonlóbbakká kell válnunk 
hozzájuk. […]

Emlékezhetnénk rá, hogy Krisztus barátainak nevezte a 
tanítványait. […]

Emlékezhetnénk – és emlékeznünk is kell – mindazokra 
a csodálatos dolgokra, amelyek életünkben értek 
minket, és hogy »minden jó dolog Krisztustól származik« 
(Moróni 7:24). […]

Lesznek olyan napok, amelyek okot adnak rá, hogy 
emlékezzünk rá, milyen durván bántak vele, milyen el-
utasításban volt része, és milyen igazságtalanságokat… 
szenvedett el. […]

Emlékezhetünk rá, hogy Jézusnak mindenek alá kellett 
szállnia, mielőtt föléjük emelkedhetett volna, és minden-
féle fájdalmat, megpróbáltatást és kísértést szenvedett 
el, hogy irgalom tölthesse el és tudhassa, hogyan támo-
gassa népét a gyengeségeikben” (in Conference Report, 
Oct. 1995, 90–91; vagy Ensign, Nov. 1995, 68–69).

3 Nefi 18:6–7. Az úrvacsora és 
az angyalok szolgálata
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
elmagyarázta, miként képezi részét az angyalok szolgá-
lata az úrvacsorai imák ígéreteinek:

„Az ároni papság e szertartásai szintén létfontosságúak 
az angyalok szolgálatához. […]

Az angyali üzenetek szólhatnak az elméhez egy hang 
vagy pusztán gondolatok, érzések által. […]

A legtöbb angyali közlést inkább érezzük vagy halljuk, 
mint látjuk. […]

Általánosságban, a lelki társaság és közlés áldása csak 
azok számára érhető el, akik tiszták. […] A keresztelés és 
az úrvacsora ároni papsági szertartásain keresztül meg-
tisztulunk bűneinktől, és azt az ígéretet kapjuk, hogy ha 
megtartjuk szövetségeinket, Lelke mindig velünk lesz. 
Hiszem, hogy ez az ígéret nemcsak a Szentlélekre utal, 
hanem az angyalok szolgálatára is, mert »az angyalok a 
Szentlélek hatalma által szólnak, tehát Krisztus szavait 
mondják« (2 Nefi 32:3). Tehát azok, akik viselik az ároni 
papságot, megnyitják az ajtót minden egyháztagnak, aki 
érdemes arra, hogy vegyen az úrvacsorából, s élvezze az 
Úr Lelkének társaságát, valamint az angyalok szolgálatát” 
(lásd Liahóna, 1999. jan. 44–45.).

3 Nefi 18:16, 24. „Példát mutattam nektek”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apostol	
Kvórumából arra intett minket, hogy szerepkörünktől 
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függetlenül amennyire csak tőlünk telik, igyekezzünk  
a Szabadító jellemvonásait tükrözni:

„Mindannyian különféle szerepeket töltünk be a 
családunkban, az egyházban, a közösségünkben, a 
munkánkban, az iskolában, és így tovább. Bár eltérőek 
a szükségleteink, mindannyiunknak Krisztus jellemvo-
násaira kell összpontosítanunk, különösen azokra, ame-
lyeket nekünk személyesen még teljesebb mértékben ki 
kell alakítanunk. […]

Természetesen azt is megtehetjük, hogy a rövid utat 
választjuk, és csupán néhány technikát sajátítunk el tőle. 
Ám ha nem veszünk a lehető legteljesebb mértékben 
példát Őróla, akkor megfosztjuk magunkat a nagyszerű 
mintától. Követésünknek ráadásul a stílust és a tartalmat 
is tükröznie kell. Isten szeretete húzódik meg például 
amögött, hogy meghallgat minket. El tudunk képzelni 
egy olyan Istent, aki nem hallgat meg? Vagy akinek 
nincs hatalma? Vagy aki ne volna hajlandó valamely 
tantétel témájában érvényesíteni az akaratát? Ha mindin-
kább hasonlóvá válunk Őhozzá, az a jellemvonásokban 
és a tettekben is megmutatkozik” (A Wonderful Flood of 
Light [1990], 110).

3 Nefi 18:18. „Mindig legyetek 
éberek és imádkozzatok”
•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	elmondta,	
miért fontos az „őrá mindenkor emlékezni” (T&Sz 
20:77, 79) és a „mindig… imádkozzatok” (3 Nefi 18:18) 
utasítás:

„Mire gondol a Mester, amikor arra figyelmeztet minket: 
»mindig… imádkozzatok«?

Nem vagyok elég bölcs hozzá, hogy minden célját 
ismerve tudjam, miért ígérteti meg velünk szövetségben, 
hogy mindig emlékezni fogunk Őrá, és figyelmeztet 
minket, hogy mindig imádkozzunk, különben legyőze-
tünk. Egyet azonban ismerek. Azért, mert Ő tökéletesen 
tisztában van vele, milyen hatalmas erők befolyásolnak 
minket, és mit jelent emberinek lenni. […]

Tudja, milyen az, amikor ránk nehezednek az élet 
gondjai. […] És tudja, hogy emberi erőink nem mindig 
tudnak elbánni ezekkel. […]

Amint egyre erősebbek lesznek a körülöttünk lévő erők, 
a valamikor még elegendő lelki erő már nem lesz elég. 

És ami azt illeti, hogy milyen növekedést gondoltunk 
valamikor lehetségesnek lelki erő tekintetében, annál 
még nagyobb is rendelkezésünkre áll majd. A lelki 
erő szükségessége és elnyerésének lehetősége is oly 
gyorsan növekszik majd, amit saját felelősségünkre 
becsülhetünk csak le. […]

Kezdjétek azzal, hogy emlékeztek Őrá! Emlékezni  
fogtok arra, amit tudtok, és arra, amit szerettek! […]

Az Úr meghallja szívetek imáit. Lehetnek olyan állan-
dóak szívetek érzései, Mennyei Atyánk és Szeretett Fia 
iránti szeretetetek, hogy imáitok mindig felfelé szállja-
nak” (“Always” [CES fireside for young adults, Jan. 3, 
1999], 2–3, 5; lásd még “Always,” Ensign, Oct. 1999, 
8–10, 12).

3 Nefi 18:18. „Megrostálhasson 
benneteket, mint a búzát”
•	 Amikor	Jézus	figyelmeztette	a	nefitákat,	hogy	„Sátán	
arra vágyik, hogy az övéi legyetek, hogy megrostál-
hasson benneteket, mint a búzát” (3 Nefi 18:18), Ő 
ugyanazt az üzenetet tanította nekik, amit Péternek is 
kifejezésre juttatott (lásd Lukács 22:31).

Bruce R. McConkie elder 
(1915–1985) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a kö-
vetkezőképp magyarázta 
Jézus szavait: „Ez egy szó-
lás, ami azokban az idők-
ben sokkal nyilvánvalóbb 
volt az emberek számára, 
mint ma. Lényegében, gon-
dolati tartalom tekintetében 
Jézus azt mondja: »Péter, 
Sátán téged is le akar 
aratni. Le akarja aratni a 

lelkedet, saját csűrjébe, saját magtárába akar vinni, ahol 
az ő tanítványa leszel.« Ugyanezt a jelképrendszert 
használjuk, amikor azt mondjuk, hogy a mező fehér, 
megérett az aratásra. Majd elmegyünk, prédikáljuk az 
evangéliumot és learatjuk az emberi lelkeket. Nos, Sá-
tán Pétert akarta, meg akarta rostálni őt, mint a búzát, 
vagyis le akarta aratni a lelkét” (Sermons and Writings 
of Bruce R. McConkie, ed. Mark L. McConkie 
[1998], 127).
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3 Nefi 18:18–21
Milyen utasításokat adott itt Jézus, 
amelyek javítanának az imáidon?

3 Nefi 18:21. „Imádkozzatok családotokban”
•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	beszélt	
a családi ima fontosságáról: „Biztos vagyok benne, 
hogy semmi nem helyettesítheti annak szokását, hogy 
reggel és este együtt letérdel a család – apa, anya, és a 
gyermekek. Ez teszi jobbá és szebbé az otthonokat, nem 
annyira a puha szőnyegek, a szép függönyök, az okosan 
vegyített színek” (in Conference Report, Apr. 1963, 127).

3 Nefi 18:26–32. Szent szertartás
•	 Figyeld	meg,	hogy	a	3 Nefi	18:26-ban	a	Szabadító	
már nem a sokasághoz beszél, hanem a vezetőkhöz 
fordul, „akiket kiválasztott”. A 28–29. vers üzenete 
papsági vezetőknek szól, figyelmeztetésként, hogy ne 
engedjék meg méltatlannak az úrvacsoravételt. Ezekből 
a versekből megtudjuk, hogy az egyház tagjainak az Úr 
által elhívott személyekre, például a püspökre vagy a 
cövekelnökre kell hagyniuk ezt a fajta ítélkezést, annak 
felelősségét, hogy eldöntsék, vajon méltó-e valaki az 
úrvacsoravételre.

•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	John H.	Groberg	
elder kifejtette, mit jelent érdemesen venni az 
úrvacsorából:

„Ha jobbak szeretnénk lenni (vagyis bűnbánatot sze-
retnénk tartani), de nem vagyunk papsági korlátozás 
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alatt, akkor véleményem szerint érdemesek vagyunk. 
Ha azonban nem vágyunk rá, hogy jobbak legyünk, ha 
nem szándékozunk követni a Lélek útmutatását, akkor 
fel kell tennünk magunknak a kérdést: Érdemesek 
vagyunk rá, hogy vegyünk, vagy csak kigúnyoljuk az 
úrvacsora igazi célját, azt, hogy elősegítse a személyes 
bűnbánatot és fejlődést? Ha emlékezünk a Szabadítóra 
és mindarra, amit tett és tenni fog értünk, akkor jobbá 
tesszük a cselekedeteinket és ezáltal közelebb kerülünk 
Hozzá, ami az örök élethez vezető úton tart minket.

Ha azonban nem vagyunk hajlandóak a bűnbánatra és 
a fejlődésre, ha nem emlékezünk Őrá és nem tartjuk be 
a parancsolatait, akkor megálltunk a fejlődésben, és ez 
lelkünk kárhozatát jelenti.

Az úrvacsora nagyon is személyes élmény, és mi va-
gyunk azok, akik tudatosan érdemesek vagyunk rá vagy 
ellenkezőleg. […]

Ha érdemesen veszünk az úrvacsorából, akkor érezni 
fogjuk, mely dolgokban kell fejlődnünk, és megkapjuk 
az ehhez szükséges segítséget és elhatározást. Problé-
máinktól függetlenül az úrvacsora mindig reményt ad.

A legtöbb problémát magunknak kell megoldanunk. Ha 
például nem imádkozunk vagy nem fizetünk tizedet, 
akkor egész egyszerűen el kell határozunk ennek 
elkezdését. Néhány más problémával azonban – a Lélek 
tudatni fogja velünk, melyekkel – fel kell keresnünk a 
püspököt” (in Conference Report, Apr. 1989, 50; vagy 
Ensign, May 1989, 38–39).

3 Nefi 18:36–37. Jézus hatalmat adott 
tanítványainak „a Szentlélek megadására”
•	 A	sokaság	nem	tudta,	mit	tett	vagy	mondott	a	
Szabadító, amikor megérintette a tanítványait és szólt 
hozzájuk; azonban Mormon tájékoztat minket a tanítvá-
nyok bizonyáságtételéről: „hogy hatalmat adott nekik 
[a tanítványoknak] a Szentlélek megadására” (3 Nefi 
18:37). Moróni betöltötte az ígéretet, amelyet atyja tett 
az olvasónak: „ezután meg fogom mutatni nektek, 
hogy ezen bizonyságok igazak” (3 Nefi 18:37), amikor 
később beszámolt erről az eseményről és a szavakról, 
melyeket Krisztus mondott a tizenkét tanítványnak. Azt 
is elmagyarázta, hogy amikor a Szabadító megérintette 
a tanítványait, hogy felhatalmazást adjon nekik, ezt 
kézrátétel által tette (lásd Moróni 2:1–3).

43. fejezet
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3 Nefi 19:6–8, 16–17
Szerinted miért fontos része az imának a 

térdelés, amikor arra lehetőség van?

3 Nefi 19:9. A tanítványok a 
Szentlélekért imádkoztak
•	 A	Jézus	által	kiválasztott	tizenkét	tanítvány	azért	
imádkozott „hogy adassék meg nekik a Szentlélek” 
(3 Nefi 19:9). Bruce R. McConkie elder elmagyarázta, 
milyen jelentés van e kérés mögött:

„Különbség van a Szentlélek ajándéka és aközött, hogy 
ezt az ajándékot élvezze is valaki. Keresztelés után 
minden szent megkapja az ajándékot, vagyis a Lélek 
megszentelő hatalmára való jogot; azonban csak azok 
élvezik valójában a megígért jutalmat, akik érdemesek 
és betartják a parancsolatokat. Az egyház tagjai gya-
korlatilag csak időről időre élvezik a Lélek társaságát, 
amikor engedelmesség által összhangba tudnak kerülni 
a Végtelennel.

A Szentlélek ajándékának tulajdonképpeni élvezete a 
legnagyobb ajándék, amit a halandóságban elnyerhet az 
ember. Elnyerésének ténye arról tanúskodik, hogy az ily 
áldott szentek megbékéltek Istennel, és azon dolgokat 
teszik, amelyek örök életet biztosítanak nekik az előttük 
álló birodalmakban” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 257).

•	 Heber J.	Grant	elnök	(1856–1945)	beszélt	róla,	hogy	
kérjük Istentől naponta kétszer a Szentlélek útmutatását: 
„Nem nagyon vagy egyáltalán nem féltem azt a fiút vagy 
lányt, fiatal férfit vagy fiatal nőt, aki naponta kétszer 
őszintén és tudatosan kéri Istentől az Ő Lelkének 
útmutatását. Biztos vagyok benne, hogy amikor kísértés 
éri őket, az akkor nekik adott sugalmazás által lesz 
erejük legyőzni azt. Védelmet helyez körénk az, ha az 
Ő Lelkének útmutatásáért esdeklünk az Úrhoz, és ha 
őszintén törekszünk az Úr Lelkének irányítására, akkor 
biztosíthatlak benneteket arról, hogy meg is kapjuk azt” 
(Gospel Standards [1976], 26).

•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988),	az	Első	
Elnökség második tanácsosa kijelentette, hogy a kö-
vetkező egyszerű, négypontos program követése által 

nyerhetjük el és tarthatjuk meg a Lelket: „Ha el akar-
játok nyerni és meg akarjátok tartani a Lélektől kapott 
irányítást, a következő négypontos egyszerű program 
követése által megtehetitek azt. Először is, imádkoz-
zatok! Szorgalmasan imádkozzatok! […] Másodszor, 
tanulmányozzátok és ismerjétek meg az evangéliumot! 
Harmadszor, éljetek igazlelkűen; bánjátok meg a bű-
neiteket! […] Negyedszer, szolgáljatok az egyházban!” 
(“Guidance of the Holy Spirit,” Ensign, Jan. 1980, 5).

3 Nefi 19:10–13. Újbóli keresztelkedés
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	elmagya-
rázta, miért parancsolta meg Jézus a nefitáknak, hogy 
keresztelkedjenek meg újra:

„Amikor Krisztus ezen a fölrészen megjelent a nefiták-
nak, megparancsolta nekik, hogy keresztelkedjenek 
meg, bár korábban már megkeresztelkedtek bűneik 
bocsánatára. […] A Szabadító megparancsolta nefinek 
és a népnek, hogy keresztelkedjenek meg újra, mert az 
evangélium szerint most újra megszervezte az egyházat 
[lásd 3 Nefi 19:7–15; 26:17]. Azt megelőzően a törvény 
szerint volt megszervezve [lásd 3 Nefi 9:15–22; 11:10–40; 
12:18–19; 15:4–10].

[…] Ugyanezen okból Joseph Smith és azok, akik 
1830. április 6. előtt keresztelkedtek meg, az egyház 
megszervezésének napján újra megkeresztelkedtek” 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 2:336).

3 Nefi 19:18, 22. „Jézushoz imádkoztak”
•	 A	szentírásokban	sehol	nem	tanítják	nekünk	azt,	
hogy Jézushoz imádkozzunk. Ebben a különleges eset-
ben azonban a tanítványok a Fiúhoz intéztek imákat, 
nem az Atyához. Bruce R. McConkie elder felvetett 
egy okot, amiért ez előfordulhatott: „Különleges oka 
van annak, miért került sor erre ebben az esetben, egy 
egyszeri alkalommal. Jézus már megtanította nekik, 
hogy nevében az Atyához imádkozzanak, és először így 
is tettek. […] Jézus az Atyát jelképezve ott volt előttük. 
Látták őt, mintha az Atyát látták volna; őhozzá imádkoz-
tak, mintha az Atyához imádkoztak volna. Különleges 
és egyedi helyzet volt ez” (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 560–61). Azt is meg kell 
jegyezni, hogy a Szabadító konkrétan kijelentette: azért 
imádkoznak ez alkalommal hozzá az emberek, mert, 
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mint mondta: „velük vagyok” (3 Nefi 19:22). Ezen felül, 
ez alkalommal, „nem szaporítottak sok szót, mert mega-
datott nekik hogy mit imádkozzanak” (3 Nefi 19:24).

3 Nefi 19:19–20, 27–28. „Köszönöm neked”
•	 A	szentírások	sok	példát	hoznak	arra,	hogy	a	Szaba-
dító köszönetét fejezi ki az Atyának (lásd Márk 14:23; 
János 6:5–11; 11:33–35, 41; 1 Korinthusbeliek 11:23–24). 
Amikor másodszor is visszatért, hogy meglátogassa a 
nefitákat, Jézus a szentírásokban feljegyzett első és má-
sodik imáját is azzal kezdte, hogy köszönetet mondott 
Atyjának (lásd 3 Nefi 19:19–20, 27–28). Robert D. Hales 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából kihangsúlyozta 
ezt a tantételt:

„Az ima elengedhetetlen része annak, hogy megbecsü-
lésünket fejezzük ki Mennyei Atyánk iránt. Várja, hogy 
minden reggel és este őszinte, egyszerű, szívből jövő 
imában fejezzük ki hálánkat a sok-sok áldásunkért, 
ajándékunkért és tehetségünkért.

Ha imánkban hálát és köszönetet juttatunk kifejezésre, 
azzal megmutatjuk, hogy a bölcsesség és a tudás 
magasabb forrásától függünk – az Atyaistentől és Fiától, 
a mi Urunktól és Szabadítónktól, Jézus Krisztustól” (in 
Conference Report, Apr. 1992, 89; vagy Ensign, May 
1992, 64).

3 Nefi 19:20–23, 29. Ima az egységért
•	 Jézus	követői	közti	egységért,	valamint	a	követői	által	
tanított emberek közötti egységért imádkozott Mennyei 
Atyjához (lásd János 17:11, 20–21). Krisztus a Tan és a 
szövetségben is tanított az egység tantételéről: „Azt 
mondom nektek, legyetek egyek; és ha nem vagytok 
egyek, akkor nem vagytok 
az enyéim” (T&Sz 38:27).

Jeffrey R. Holland elder 
összehasonlította Jézus 
Krisztus egységet kérő imá-
ját a 3 Nefi 19:20–23-ban és 
a János 17:11, 20–23-ban: 
„A Szabadító által használt 
nyelvezetből világosan 
látjuk, hogy ilyesfajta 
egységet a Szentlélek ad, és 
az újszövetségi beszámoló 

nem kommunikálja világosan ezt a tanbéli állítást. Az 
is jelentőségteljes, hogy Isten abban látja az Istenségbe 
vetett hitünk egyik alapvető bizonyítékát, hogy látja és 
hallja, amint imádkozunk. Krisztus szóvá is tette ezt a 
nefiták érdekében. Azt mondta az Atyának: »látod, hogy 
hisznek bennem, mert hallod őket« [3 Nefi 19:22]. […] 
Ez a menny csodálatos megnyilatkozásainak és a Szent 
Vigasztaló(k) társaságának kulcsa” (Christ and the New 
Covenant [1997], 280).

•	 D. Todd	Christofferson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából kifejtette, hogyan válhatunk eggyé az Atyával 
és a Fiúval:

„Jézus tökéletes egységet valósított meg az Atyával 
azáltal, hogy alávetette magát, testileg és lelkileg is, az 
Atya akaratának. A Szabadító szolgálata mindig tisztán 
céltudatos volt, mert semmilyen gyengítő és elterelő 
kettőslelkűség nem volt benne. Jézus ezt mondta Aty-
jára utalva: »Én mindenkor azokat cselekszem, a melyek 
néki kedvesek« [ János 8:29]. […]

Addig biztosan nem leszünk egyek Istennel és Krisztus-
sal, amíg nem az Ő akaratuk és érdekük lesz a leghőbb 
vágyunk. Ez a fajta alázatoság nem érhető el egyetlen 
nap alatt, de a Szentlelken keresztül az Úr tanítani fog 
minket, ha mi is akarjuk, addig, amíg idővel valóban azt 
nem mondhatjuk, hogy Ő bennünk van, ahogy az Atya 
Őbenne. Néha beleremegek, amikor arra gondolok, mit 
kell tennem, de tudom, hogy csakis ebben a tökéletes 
egységben található meg az öröm teljessége” (lásd 
Liahóna, 2002. nov. 72–73.).

3 Nefi 19:24. „Nem szaporítottak sok szót”
•	 Mit	jelent	imádkozni	és	nem	szaporítani	„sok	szót”?	
(3 Nefi 19:24) Gene R. Cook elder a Hetvenekből a 
következő meglátást tette:

„Amikor a nefita tanítványok Jézus színe előtt imád-
koztak, mindannyiunk számára jó példát mutattak. A 
feljegyzés azt mondja, …»nem szaporítottak sok szót …«

Ez megfelel annak a parancsolatnak, amelyet halandó 
szolgálattétele alatt adott a zsidóknak az Úr. Azt 
mondta: »Mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszé-
dűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő 
sok beszédükért hallgattatnak meg« (Máté 6:7; lásd még 
3 Nefi 13:7).

43. fejezet
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Amikor mások előtt imádkozunk, figyeljünk rá, hogy soha 
ne sodorjon el minket az emberek tiszteletére törekvés 
vágya, amely arra indíthat minket, hogy valós szándék 
nélkül, szükségtelenül hosszan imádkozzunk. Ugyanez a 
figyelmeztetés érvényes azok esetében, akik halandó kö-
zönségükhöz szólva imádkoznak ahelyett, hogy az Úrhoz 
szólnának. Mindig gondosan figyelnük kell a »míves« imák 
vagy a valamilyen hatást kiváltani kívánó imák kerülésére. 
Mert az Úr bizony nem örül az ilyesfajta hozzáállásnak, 
és nem válaszolja meg annak imáját, aki nem az Úrra 
összpontosít, vagy aki valós szándék nélkül imádkozik” 
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], 43–44).

3 Nefi 19:24–25
Mi tűnik ki ezekből a versekből, mi történt a 

tanítványokkal? Válaszodat hasonlítsd össze a 
3 Nefi 19:28–29 és a Mózes 1:9–11-es verseivel!

3 Nefi 19:35. A csodák azokat 
követik, akik hisznek
•	 Hatalmas	csodák	kísérték	a	Szabadítónak	a	Mormon	
könyve idején élő szenteknél tett látogatását – gyógyítá-
sok, angyalok, ragyogó arcok, leíráshoz túl szent imák 
csodája, valamint sok más bámulatos megnyilatkozás. 
Jézus azt mondta a tanítványainak: „Ily nagy hitet még 
soha nem láttam, mind a zsidók között; tehát hitetlensé-
gük miatt nem tudtam ily nagy csodákat mutatni nekik” 
(3 Nefi 19:35).

Vajon történnek ma csodák, avagy elmúlt már a csodák 
napja? Dallin H. Oaks elder azt tanította, hogy még 
mindig történnek csodák; azonban szent voltuk miatt 
gyakran nem hallunk felőlük:

„Miért nem árulnak el többet az általános konferenciai 
és a helyi gyűléseken mondott beszédek az általunk 
látott csodákról? A legtöbb általunk megtapasztalt 
csodát nem oszthatjuk meg. A szentírások tanításainak 
megfelelően szentnek tartjuk őket, és csak akkor oszt-
juk meg őket, amikor a Lélek késztet erre. […]

Napjaink kinyilatkoztatása azt az utasítást adja: »ne 
kérkedjenek magukkal ezen dolgokat illetően, se ne 
beszéljék ki ezeket a világ előtt; mert ezek a dolgok a ti 

hasznotokra és szabadulásotokra adatnak nektek« (T&Sz 
84:73). Egy másik kinyilatkoztatás kijelenti: »Emlékez-
zetek rá, hogy ami felülről jön, az szent, és óvatosan, 
valamint a Lélek által adott korlátozással kell mondani« 
(T&Sz 63:64). […]

Az utolsó napi szentek általában követik ezeket az uta-
sításokat. Bizonyságtételnél és közönség előtt elhangzó 
beszédeinkben alig teszünk említést legcsodálatosabb 
élményeinkről, és nem jelekre hagyatkozunk annak 
tekintetében, hogy az evangélium igaz. Általában csak 
határozottan kijelentjük a visszaállított evangélium igaz 
voltáról való bizonyságunkat, és elmondunk néhány 
részletet arról, ahogyan megkaptuk azt. Miért van ez? 
Jelek követik azokat, akik hisznek. Ha valakinek a 
megtérítése végett keresünk csodát, az egy helytelen 
jelvárás. Ugyanígy általában helytelen nagyközönség 
előtt csodálatos körülményekről szólni, mert az 
emberek lelki érettsége nagyon is eltérő lehet. Ha 
nagyközönséghez szólunk, a csodák egyesek számára 
hitet erősíthetnek, másoknak azonban helytelen jelként 
szolgálhatnak” (“Miracles” [CES fireside for young 
adults, May 7, 2000], 3, www .ldsces .org).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Ha	visszaemlékszel	rá,	milyen	érzés	volt,	amikor	

megkeresztelkedtél, az hogyan teheti jobbá követ-
kező alkalommal az úrvacsoravétel élményét?

•	 A	tanítványok	„azért	imádkoztak,	amit	a	legjobban	
óhajtottak…, hogy adassék meg nekik a Szentlélek” 
(3 Nefi 19:9). Te mire vágysz leginkább? Olyan vala-
mire, amit imába foglalnál? Miért vagy miért nem?

•	 A	Szabadító	arca	„rájuk	[a	tanítványaira]	mosolygott”	
(3 Nefi 19:25, 30). Szerinted ez mit jelent? Mit tehetsz 
azért, hogy másokra mosolyogjon az arcod?

Javasolt feladatok
•	 Most,	hogy	már	számos	szentírást	és	egyéb	tanítást	

olvastál az úrvacsoráról, alakíts ki saját tervet arra, 
hogy életed jelentőségteljesebb részévé tedd az 
úrvacsorát!

•	 Tanulmányozd	a	Szabadító	imáinak	leírását	a	3 Nefi	
19:19–23, 27–29, 31–32-ben! Gondolkodj el azon a 
tantételen, amit ezek a leírások tanítanak imáid jobbá 
tételéről! Jegyezd fel megfigyeléseidet és következte-
téseidet a naplódba.

3 Nefi 18–19
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3 Nefi 20 –22

44. fejezet

Bevezetés
Minden igazlelkű szülő azt reméli, hogy utódaik maguk 
is megismerik Istent és hűek lesznek Őhozzá. Isten 
megígérte Ábrahámnak és utódainak, hogy leszármazot-
taik az utolsó napokban rendelkezni fognak az evangé-
lium áldásaival és biztonságot adó helyekre gyűjtetnek. 
Az Atya azt parancsolta a Szabadítónak, hogy tanítsa 
ezeket az ígéreteket a nefitáknak.

A gyülekezés tantétele többről szól annál, hogy bizo-
nyos földekre vagy országokba gyűlnek az emberek. 
Lelki összegyűjtést is magában foglal, amelyre akkor 
kerül sor, amikor valaki kapcsolatba kerül az egyházzal 
és csatlakozik ahhoz. Szétszórt állapotában Izráel elve-
szítette Istene, az Ő evangéliuma, a papság, a templom 
és a szabadulás igazságainak ismeretét. Az Atya azon-
ban megígérte, hogy az utolsó napokban kinyújtja kezét 
Izráelnek, és felajánlja nekik evangéliumát, papságát, 
a templomot, valamint az örök élethez vezető utat. 
Mennyei Atyánk minden gyermekének fel akarja aján-
lani az evangélium áldásait, és segít véghezvinni ezt az 
utolsó napi összegyűjtést.

Szövegmagyarázat
3 Nefi 20:1. Folyamatosan imádkoznunk  
kell a szívünkben
•	 Imájuk	befejeztével	a	Szabadító	fontos	tanácsot	
adott a nefitáknak, mely szerint mindig legyen ima a 
szívükben. Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából hasonló kijelentést tett:

„A próféták már régóta  
megmondták nekünk, hogy 
imádkozzunk gyakran és 
alázatosan. […]

Csendben is lehet imád-
kozni. Az ember elgondol
hatja az imát, különösen 
akkor, amikor a szavak 
zavaróak lennének” (lásd 
Liahóna, 2003. máj. 7.).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke, azt tanította:

„Tanuljatok meg imádkozni! Imádkozzatok gyakran! 
Imádkozzatok az elmétekben és a szívetekben! Imád-
kozzatok térden állva! […]

Az ima a ti saját kulcsotok a mennyhez. A zár a fátyol 
felétek eső oldalán van [lásd Jelenések 3:20]” (in Con-
ference Report, Oct. 1994, 76–77; vagy Ensign, Nov. 
1994, 59).

3 Nefi 20:8–9
Mit ígér a Szabadító azoknak, akik 
vesznek az úrvacsorából? Miért oly 

figyelemre méltó ez az ígéret?

3 Nefi 20:8–9. Az úrvacsorai ígéret, 
mely szerint eltölt a Lélek
•	 Az	úrvacsoravétellel	kapcsolatos	áldásokról	azt	
tanította Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: „Ha minden héten járunk az egyházba, 
lehetőségünk van arra, hogy részesüljünk az úrvacsorá-
ból, amint azt az Úr megparancsolta nekünk (lásd T&Sz 
59:9). Ha helyes hozzáállással és felkészüléssel cselek-
szünk, és veszünk az úrvacsorából, keresztelésünk tisz-
tító hatása megújul, és megillet minket az ígéret, mely 
szerint Lelke mindig velünk lesz. Ennek a Léleknek, a 
Szentléleknek a küldetése az, hogy bizonyságot tegyen 
az Atyáról és a Fiúról, és az igazsághoz vezessen minket 
(lásd János 14:26; 2 Nefi 31:18). A személyes megtéré-
sünkhöz szükséges bizonyság és igazság az elsődleges 
aratása annak, hogy hetente megújítjuk szövetségeinket. 
Ennek az ígéretnek a beteljesedését élvezem életem 
mindennapos döntéseiben és személyes lelki fejlődé-
semben” (lásd Liahóna, 2002. júl. 37.).

•	 Oaks	elder	azt	is	tanácsolta:	„Azokhoz	a	testvéreim-
hez, akik megengedték maguknak az úrvacsorai szövet-
ségek elengedhetetlen megújításának elhanyagolását, 
az Első Elnökség szavaival könyörgök: »jöjjetek vissza 
és lakmározzatok az Úr asztalánál, ízleljétek meg újra 
a szentek közösségének édes és kielégítő gyümölcseit« 
(‘An Invitation to Come Back,’ Church News, 22 Dec. 
1985, 3). Váljunk érdemessé a Szabadító ígéretére, mely 
szerint az úrvacsoravétel által eltöltetünk (lásd 3 Nefi 
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20:8; lásd még 3 Nefi 18:9), ami azt jelenti, hogy elte-
lünk »a Lélekkel« (3 Nefi 20:9). Ez a Lélek – a Szentlélek 
– a mi vigasztalónk, útmutatónk, üzenetátadónk, tolmá-
csunk, tanúságtevőnk és megtisztítónk – csalhatatlan 
vezetőnk, aki megszentel minket az örök élethez vezető 
halandó utunkon” (in Conference Report, Oct. 1996, 82; 
vagy Ensign, Nov. 1996, 61).

3 Nefi 20:11–13. Ésaiás írt Izráel összegyűjtéséről
•	 Jézus	a	nefitáknak	és	nekünk	is	megparancsolta	
Ésaiás szavainak kutatását. Amikor látjuk Ésaiás próféci-
áinak beteljesedését, tudni fogjuk, hogy Isten betartja az 
Izráel házával kötött szövetségét. A kalauz kifejti, hogy 
„Ésaiás sok próféciája foglalkozik a Megváltó eljövetelé-
vel” (Ésaiás. 57.). Izráel szétszórása és összegyűjtése is 
Ésaiás két fő témája.

Szoros kapcsolatban állnak egymással a Megváltó 
tanításai és Izráel összegyűjtése. Isten azért szórta 
szét Izráelt, mert bűnt követtek el és elutasították Őt. 
Az engesztelés azonban lehetőséget ad nekik arra, 
hogy megbékéljenek Istennel, megbocsáttassanak a 
bűneik, és mind lelkileg, mind pedig fizikailag Őhozzá 
gyűjtessenek.

•	 További	információkért	Izráel	összegyűjtését	illetően	
lásd: „Izráel összegyűjtése” a függelékben (424. oldal).

3 Nefi 20:11–13
Mi az összegyűjtés időzítése ismeretének kul-
csa? (Lásd 3 Nefi 21:1–7.) Milyen szerepet ját-
szunk az összegyűjtésben? (Lásd T&Sz 88:81.)

•	 A	Szabadító	beszélt	róla,	hogy	betölti	Atyjának	a	szét-
szórt Izráel összegyűjtésére vonatkozó szövetségét. Kik 
alkotják Izráelt, és miért lettek szétszórva? Az Úr megí-
gérte Ábrahámnak, hogy utódai rendelkezni fognak az 
evangéliummal és a papsággal, és általuk áldatik majd 
meg a föld minden családja (lásd Ábrahám 2:9–11). 
Ezek az ígéretek megújíttattak Ábrahám fiával, Izsákkal 
(lásd 1 Mózes 26:3–5), valamint Izsák fiával, Jákóbbal 
(lásd 1 Mózes 28:12–15), és Jákób leszármazottaival, 
akik Izráel gyermekei.

Izráel gyermekei azonban sajnos bűnt követtek el Isten 
ellen és eljátszották ezeket az ígéreteket. Isten figyel-
meztetései teljesedtek be végül akkor, amikor kiűzettek 
a nekik ígért földről és az egész földön szétszórattak. 
Az Úr azonban nem feledkezett el róluk. Mennyei 
Atyánk megígérte, hogy egy napon tanítani fogják nekik 
az evangéliumot és az ígéret földjeire gyűjtetnek. Ez 
az ígéret részét képezi az általa kötött szövetségnek, 
mely szerint össze fogja gyűjteni és tanítani fogja Izráel 
gyermekeit.

•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	kifejtette,	
hogy az evangéliumi szövetség elfogadása által ele-
get teszünk a gyülekezés törvényének: „Nos, Izráel 
összegyűjtése abból áll, hogy csatlakozunk az igaz 
egyházhoz és megismerjük az igaz Istent. […] Bárki 
tehát, aki elfogadja a visszaállított evangéliumot, és aki 
saját nyelvén igyekszik hódolni a szentekkel együtt 
abban a nemzetben, ahol él, eleget tett Izráel összegyűj-
tése törvényének, és örököse minden olyan áldásnak, 
amelynek ígéretét megkapták ezen utolsó napok szent-
jei” (The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], 439).

•	 Az	egyház	korai	napjaiban	a	vezetők	arra	biztatták	
a megtérteket, hogy központi gyülekező helyeken 
csatlakozzanak hozzájuk, például Ohio, Missouri, Illi-
nois vagy Utah államban. Ma a szentek azt az utasítást 
kapják, hogy építsék az egyházat ott, ahol élnek:

„Napjainkban az Úr jónak látta, hogy a világ sok részén 
rendelkezésünkre bocsássa az evangélium áldásait, 
azt is beleértve ebbe, hogy egyre több templom van. 
El szeretnénk tehát ismételni azt a régóta érvényes 
tanácsunkat az egyház tagjai számára, hogy maradjanak 
hazájukban, mintsem hogy az Egyesült Államokba 
vándorolnának ki. […]

Ha az egyháztagok világszerte a szülőföldjükön marad-
nak, és saját hazájukban munkálkodnak az egyház felé-
pítésén, akkor nagy áldások érik őket, személyesen is és 
az egyházi közösségeiket is” (Az Első Elnökség levele, 
1999. dec. 1.; lásd még Dieter F. Uchtdorf, Liahóna, 
2005. nov. 102.).

•	 Douglas L.	Callister	elder	a	Hetvenektől	leírta,	mi	
Izráel összegyűjtésének célja és folyamata az utolsó 
napokban: „Jelenlegi összegyűjtésünk elsősorban lelki, 
nem földrajzi. Krisztus kijelentette, hogy az utolsó 

3 Nefi 20–22
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napokban meg fogja alapítani egyházát, meg fogja 
alapítani népét, és meg fogja alapítani közöttük Sionját 
(lásd 3 Nefi 21:22; 3 Nefi 20:21; 3 Nefi 21:1). Mivel 
napjainkban megalapítja egyházát, az embereknek meg 
lehet tanítani az evangéliumot és el lehet vezetni őket 
»az Úr, Istenük ismeretéhez« (3 Nefi 20:13) anélkül, hogy 
elhagynák az otthonukat. A visszaállított egyház korai 
napjainak bejelentéseivel ellentétben vezetőink úgy 
rendelték, hogy a gyülekezésre most az egyes orszá-
gokban és az egyes nyelveken belül kerüljön sor. Már 
nem annyira szükséges fizikailag is sok szent közelében 
lennünk úgy, mint egy évszázaddal ezelőtt, mert az egy-
házi folyóiratok és a műholdas közvetítések távolságot 
és időt áthidalva az egész egyházban megteremtik az 
egység érzetét. Mindenki hozzáfér ugyanazokhoz a kul-
csokhoz, szertartásokhoz, tanhoz és lelki ajándékokhoz” 
(“Book of Mormon Principles: The Gathering of the 
Lord’s Faithful,” Ensign, Oct. 2004, 59).

3 Nefi 20:14, 22. Örökölt föld
•	 Jézus	azt	tanította	a	nefitáknak,	hogy	Mennyei	
Atyánk örökségként nekik adta Amerika földjét. Lehi 
is megkapta ezt az ígéretet, amikor a megígért földre 
érkezett (lásd 2 Nefi 1:5). Ez megerősítette a Jákób 
által Józsefnek adott áldást, mely szerint „Atyád áldásai 
meghaladják az ős hegyek áldásait, az örök halmok 
kiességeit” (1 Mózes 49:26). Az „örök halmok kiességei” 
kifejezés a nyugati féltekére utal. Joseph Fielding Smith 
elnök (1876–1972) kifejtette: „Az Úr örök tulajdonként 
Józsefnek, Jákób fiának adta Amerikát. Amikor utódai a 
feltámadáskor bűntől megtisztulva előjönnek, örökölni 
fogják a földnek ezt a részét. Ez a föld örökké az övék 
lesz” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 1:88).

3 Nefi 20:21–22; 21:23–29. Az Új 
Jeruzsálem Amerikában fog felépülni
•	 Sionnak,	az	Új	Jeruzsálemnek,	fizikailag	és	lelkileg	is	
biztonságos helynek kell lennie. Az utolsó napokról 
szólva a Szabadító azt tanácsolta nekünk, hogy álljunk 
„szent helyeken” (lásd T&Sz 45:32), és biztonságot ígért 
nekünk Sionban és cövekjeiben (lásd T&Sz 115:6). A 
Szabadító azt tanította tanítványainak, hogy Sion 

városa, az Új Jeruzsálem a második eljövetelt felvezető 
időszakban „a béke földje, a menedék városa, a bizton-
ság helye” lesz (lásd T&Sz 
45:66–71).

A tizedik hittétel kijelenti: 
„Hiszünk Izráel szó szerinti 
összegyűjtésében és a Tíz 
Törzs helyreállításában; 
hogy Sion (az Új Jeruzsá-
lem) az amerikai földrészen 
fog felépülni; hogy Krisztus 
személyesen uralkodik 
majd a földön; és hogy a 
föld megújul és elnyeri paradicsomi dicsőségét.”

Más alkalommal azt tanította Joseph Smith próféta 
(1805–1844): „A korokon át Sion felépítésének gondo-
lata mindig is foglalkoztatta Isten népét; olyan téma ez, 
amelyen különös örömmel időztek el a próféták, papok 
és királyok;…nekünk adatott meg, hogy meglássuk 
az utolsó napok »az idők teljességének adományozási 
korszaka …« dicsőségét, részt vegyünk abban és segít-
sünk az előre haladásában. Olyan munka ez, amelyet 
arra szántak, hogy véghezvigye a sötétség erőinek 
elpusztítását, a föld megújítását, Isten dicsőségének 
előhozatalát és az emberi család szabadítását” (History 
of the Church, 4:609–10).

3 Nefi 20:22. Isten közöttünk fog lakni
•	 Miközben	a	Szabadító	Sionról,	vagyis	az	Új	Jeru-
zsálemről tanította a nefitákat, megígérte nekik hogy 
népe „között” lesz majd (3 Nefi 20:22). Az Úr a Tan és 
a szövetségekben is hasonló kifejezést használt:

„De íme, bizony, bizony mondom nektek, hogy rajtatok 
tartom a szememet. Én közöttetek vagyok, és ti nem 
láthattok engem;

Ám hamarosan eljön a nap, amikor látni fogtok engem, 
és tudni fogjátok, hogy vagyok; mert hamarosan elha-
sad a sötétség fátyla, és aki nincs megtisztítva, az nem 
marad meg azon a napon.

Övezzétek fel tehát a derekatokat, és legyetek felké-
szülve!” (T&Sz 38:7–9).
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Az ígéret, mely szerint Isten Sion közepén lakik majd, 
arra is utalhat, hogy Sionban (az Új Jeruzsálemben) 
ott lesz a templomban, és „mind a tisztaszívűek, akik 
eljönnek [a templomba], látni fogják Istent” (lásd 
T&Sz 97:16).

3 Nefi 20:23–24. „Prófétát támaszt 
nektek az Úr, a ti Istenetek”
•	 A	5	Mózes	18:15-ben	Mózes	arról	prófétált,	hogy	
egy eljövendő napon „prófétát támaszt néked az Úr, a 
te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint” 
ő, vagyis Mózes. A 3 Nefi 20:23–24-ban a Szabadító 
azt mondta, hogy Ő ez a próféta. Oly jelentős prófécia 
ez a Messiás eljöveteléről, hogy az Ószövetségben, az 
Újszövetségben, a Mormon könyvében, a Tan és a szö-
vetségekben és a Nagyértékű gyöngyben is megtalál-
ható (lásd 5 Mózes 18:15–19; Cselekedetek 3:22; 3 Nefi 
20:23–24; T&Sz 133:63; Joseph Smith története 1:40).

3 Nefi 20:25–27. A szövetség gyermekeivé válni
•	 Jézus	azt	mondta	a	nefitákról,	hogy	„a	szövetség	
gyermekei” (3 Nefi 20:26). Russell M. Nelson elder kifej-
tette, melyik szövetségre utalt itt a Szabadító, és hogyan 
vonatkoznak ránk ezek a szavak:

„A szövetség, amelyet először Ábrahámmal kötött az 
Úr, majd Izsákkal és Jákóbbal megerősített, páratlan 
jelentőséggel bír: […]

Mi is a szövetség gyermekei vagyunk. A régiekhez 
hasonlóan mi is megkaptuk a szent papságot és az 
örökkévaló evangéliumot. Ábrahám, Izsák és Jákób az 
őseink. Izráelből valók vagyunk. Jogunk van az evangé-
lium, a papsági áldások és az örök élet elnyerésére. A 
föld nemzeteit meg fogják áldani az erőfeszítéseink és 
utódaink fáradozásai. Ábrahám szó szerinti magja kapja 
meg ezeket a megígért áldásokat, valamint azok, akik 
örökbefogadás útján jönnek családjába – amennyiben 
elfogadják az Urat és engedelmeskednek a parancsola-
tainak” (in Conference Report, Apr. 1995, 42–43; vagy 
Ensign, May 1995, 33).

3 Nefi 20:29. Prófécia Jeruzsálem visszaállításáról
•	 Az	ószövetségi	és	a	Mormon	könyvebeli	prófécia	
fontos témájának látszik Júda törzsének és Jeruzsálem 
városának a visszaállítása. A mi adományozási korsza-
kunkban jelentette ki az Úr:

„Akik tehát a nemzsidók között vannak, meneküljenek 
Sionba.

És akik Júdából valók, meneküljenek Jeruzsálembe, az 
Úr házának hegyeire” (T&Sz 133:12–13).

Júda visszaállításáról ezt a bizonyságot tette Joseph 
Smith próféta: „Júdának vissza kell térnie, Jeruzsálem-
nek és a templomnak újra fel kell épülnie, és víznek 
kell kijőnie a templom alól, és a Holt-tenger vizének 
meg kell gyógyulnia. Időbe fog telni a város falainak és 
a templomnak az újraépítése; és ennek azt megelőzően 
kell megtörténnie, hogy megjelenne az Ember Fia” 
(History of the Church, 5:337).

3 Nefi 20:29–33. A zsidók hinni 
fognak és összegyűjtetnek
•	 1841. október 24-én Orson Hyde elder (1805–1878) a 
Tizenkét Apostol Kvórumából apostoli imát mondott az 
Olajfák hegyének tetejéről 
az egész világon szétszóró-
dott zsidó népért. Imája 
idején kevés zsidó élt Pa-
lesztinában, és a politikai 
légkör miatt nem sok re-
mény látszott arra, hogy 
valaha is oda gyűlhetnek. Azóta számos figyelemre 
méltó esemény történt, megszületett a mai Izráel, mint 
ország, és a zsidó nép anyaországává vált. Bár nyilván-
való, hogy ezt a „gyülekezést” az Úr áldásai kísérték, az 
is látszik, hogy ez nem a zsidók Mormon könyve prófé-
tai által megjövendölt összegyűjtésének a teljessége.

Bruce R. McConkie elder (1915–1985) a Tizenkét Apos-
tol Kvórumából elmagyarázta, hogy a zsidók hazájukba 
történő jelenlegi gyülekezése nem ezt a próféciát tölti 
be, hanem politikai gyülekezésről van szó: „Amint azt 
az egész világ tudja, sok zsidó gyülekezik mostanában 
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Palesztinába, ahol rendelkeznek saját nemzetükkel, ahol 
saját módjukon hódolhatnak, azonban mindennek nincs 
köze ahhoz, hogy hinnének Krisztusban vagy elfogad-
nák örök evangéliumának törvényeit és szertartásait. 
Vajon ez a zsidók utolsó napi összegyűjtése, amelyről 
a szentírások szólnak? Nem! Az élesen látó elmében 
ne legyen kétség afelől, hogy ez nem az. A zsidók 
szülőföldjükre történő mostani gyülekezése és az, hogy 
nemzetté és királysággá szerveződnek, nem a próféták 
által megígért összegyűjtés. Nem tölti be az ősi ígérete-
ket. Az ily módon egybegyűltek nem gyűlnek az igaz 
egyházba és ősi Messiásuk nyájába” (The Millennial 
Messiah [1982], 229).

•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988)	az	Első	Elnök-
ségből beszélt Júda összegyűjtéséről. Felolvasta a Mor-
mon könyvéből azokat a részeket, amelyek megtanítják, 
mit kell tenniük a zsidóknak, mielőtt az Atya örökségük 
földjére gyűjtené őket. Ezekből a részekből megtudjuk, 
hogy amikor a zsidók „többé nem fordítják el szívüket, 
Izráel Szentje ellen” (1 Nefi 19:15); amikor „eljutnak 
Megváltójuk megismeréséhez” (2 Nefi 6:11); amikor 
„visszaállítatnak az igaz egyházhoz és Isten nyájához” 
(2 Nefi 9:2); amikor „hisznek bennem, hogy én Krisztus 
vagyok” (2 Nefi 10:7); amikor hisznek benne, hogy 
Krisztus Isten Fia, hisznek az engesztelésben és „az ő 
nevében hódolnak az Atyának, tiszta szívvel és tiszta 
kezekkel, és nem tekintenek többé várakozással egy 
másik Messiásra” (2 Nefi 25:16); amikor „evangéliumom 
teljességét prédikálják majd nekik”, és a Szabadító nevé-
ben „imádkoznak majd az Atyához” (3 Nefi 20:30–31), 
akkor gyűjtetnek majd Jeruzsálembe, örökségük 
földjére.

„A Mormon könyve prófétáinak e jövendölései teljesen 
nyilvánvalóvá teszik, hogy Izráel házának örökségük 
földjére történő visszaállítása azt jelzi majd, hogy 
elfogadták Megváltójuknak Jézus Krisztust, és én erről 
bizonyságot teszek, Jézus Krisztus nevében” (in Con-
ference Report, Apr. 1981, 21; lásd még a 19–20. oldala-
kat; vagy Ensign, May 1981, 17; lásd még a 16. oldalt).

3 Nefi 20:35. Isten felfedi szent karját
•	 Mit	jelent	az,	hogy	„az	Atya	minden	nemzet	szeme	
előtt felfedte szent karját” (3 Nefi 20:35)? „Amikor az 
ősi időkben harcra készültek a férfiak, harcoló karjuk 
válláról hátradobták a köpenyüket (Zsoltárok 74:11). 

Krisztus második eljövetelekor Isten felfedi karját, 
amikor megmutatja hatalmát, hogy mindenki láthassa 
(T&Sz 133:2–3)” (Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. 
Peterson, Understanding Isaiah [1998], 466).

•	 Napjainkban	a	visszaállítás	hatalmas	utolsó	napi	
munkájában nyilvánítja ki hatalmát az Úr. Neal A. 
Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából azt tanította, hogy ez ma is éppen olyan igaz, 
ahogyan az egyház korai napjainak nagyszerű esemé-
nyei során: „Nos, testvéreim, ezek a ti napjaitok (lásd 
Hélamán 7:9) az egyház történelmében! Jegyezzétek 
meg jól, milyen napok lesznek ezek – olyan napok, 
amelyeken különösen látszik majd, hogy az Úr »minden 
nemzet szeme előtt felfedi szent karját« (T&Sz 133:3). 
Olyanok, amikor Isten meg fogja »gyorsítani« a munkáját 
(lásd T&Sz 88:73). Az utolsó napok »a választottakért 
megrövidíttetnek« (Máté 24:22); tehát összetorlódnak az 
események (lásd Joseph Smith—Máté 1:20). Továbbá 
»minden dolog mozgásban lesz« (T&Sz 88:91). Csak 
azok a férfiak és nők tudják majd megtartani a lelki 
egyensúlyukat, akik azon vannak, hogy Krisztuséivá 
váljanak” (in Conference Report, Apr. 1992, 57; vagy 
Ensign, May 1992, 39).

3 Nefi 20:36–37. „Öltsd magadra erődet” 
és „oldd ki magad nyakad bilincseiből”
•	 A	Tan	és	a	szövetségek 113	elmagyarázza,	hogy	az	
„öltsd magadra erődet” kifejezés azt jelenti, hogy az 
utolsó napok papságviselői magukra öltik a papság 
felhatalmazását, amelyre nekik „leszármazás szerint” 
joguk van (T&Sz 113:7–8). „Nyakának bilincsei Istennek 
rajta lévő átkai, vagy Izráel maradékai, szétszórt állapo-
tukban a nemzsidók között” (T&Sz 113:10).

A millenniumi korszak végső közeledtéről szólva 
Bruce R. McConkie elder így magyarázta a Szabadító 
szavait: „Már láttuk, hogy Ésaiás 52. fejezetét Jézus 
millenniumi közegbe helyezte. Ebben található a 
kiáltás: »Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, 
Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent 
város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, 
tisztátalan!« Azon a napon, amelyről szó van, nem lesz 
senki tisztátalan, a szó telesztiális értelmében, mert a 
gonoszokat elpusztítja eljövetelének ragyogása. És senki 
nem lesz körülmetéletlen, abban az értelemben, hogy 
akik a Szent Város áldásait keresik, mind összhangban 
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lesznek annak terveivel és céljaival, akinek a városáról 
szó van” (Millennial Messiah, 315).

3 Nefi 20:36–37, 41
Mit tanácsol nekünk a Szabadító ezekben a 

versekben? Hogyan követheted ezt a tanácsot?

3 Nefi 20:40. „Mily szépek a hegyeken”
•	 Jeffrey R. Holland elder  
a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából azt tanította, hogy ez 
a csodálatosan szemléletes 
fordulat: „Mily szépek a 
hegyeken annak lábai, aki 
jó híreket hoz nekik; aki 
békességet hirdet” azokra is utal, akik az Úr evangéliu-
mát hirdetik, de különösen utal magára a Szabadítóra is. 
„Ezekkel az ismerős szavakkal, amelyeket először Ésaiás 
írt le, de maga Jehova is említett és Ő ihlette ezeket, 
gyakran olyanokra – különösen a misszionáriusokra – 
utalunk, akik az evangélium jó híreit hozzák és békét 
hirdetnek az emberek lelkének. Ebben nincs is semmi 
helytelen, de fontos felismernünk azt – ahogyan Abi-
nádi próféta is felismerte –, hogy a megbecsülés e zsol-

tára annak legtisztább 
formájában és eredeti jelen-
tésében kifejezetten Krisz-
tusra vonatkozik. Végső 
soron Ő és egyedül Ő 
hozza a szabadulás jó hí-
reit. Csakis általa hirdetnek 
igazi, tartós békét. Krisztus 
az, aki kijelenti Sionnak, a 
régi és az új Jeruzsálemben 

is: »Istened uralkodik!« Az Ő lábai szépek a megváltás 
hegyén [3 Nefi 20:40]” (Christ and the New Covenant 
[1997], 286).

3 Nefi 20:41. „Legyetek tiszták, ti, akik 
az Úr edényeit hordozzátok”
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	tanított	róla,	mit	jelent	
tisztának lenni a papságviselők számára: „A papság 
viselőiként nem csak kezelnünk kell Isten hatalmának 
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edényeit és jelképeit – gondoljunk például az úrva-
csora előkészítésére, megáldására és kiosztására –, 
hanem magunknak is megszentelt edényeknek kell 
lennünk. Egyébként amiatt, amit tennünk kell, s még 
inkább amiatt, aminek lennünk kell, a próféták és 
apostolok azt mondják nekünk, hogy kerüljük »az 
ifjúkori kívánságokat«, és hívjuk »az Urat tiszta szívből«. 
Azt mondják nekün, hogy legyünk tiszták” (lásd Lia
hóna, 2001. jan. 48.).

A „legyetek tiszták, ti, akik az Úr edényeit hordozzátok” 
(3 Nefi 20:41) felszólítás azokhoz szólt az ősi időkben, 
akik szent hódolati eszközöket kezeltek, de a mai 
papságviselőkre is vonatkozik. Gordon B. Hinckley 
elnök (1910–2008) erre a fontos parancsra emlékeztette 
az egybegyűlt papságot, amikor azt mondta: „»Legyetek 
tiszták, ti, akik az Úr edényeit hordozzátok« (T&Sz 
133:5). Ezt mondta nekünk egy mai kinyilatkoztatásban. 
Legyen tiszta a testetek! Legyen tiszta az elmétek! 
Legyen tiszta a beszédetek! Legyen tiszta a ruhátok és a 
viselkedésetek!” (in Conference Report, Apr. 1996, 68; 
vagy Ensign, May 1996, 48).

Hinckley elnök később még azt mondta: „A tetoválás a 
test templomának falfirkája. Hasonló ehhez a test kilyu-
kasztása” (lásd Liahóna, 2001. jan. 67.).

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából ezt tanácsolta a fiatal férfiaknak és nőknek: 
„kerüljétek a gonosz beszédet, bölcsen válasszátok 
meg barátaitokat, maradjatok távol a pornográfiától és 
a kábítószerektől, ne járjatok gonosz koncertekre és 
veszélyes bulikra, tartsátok tiszteletben a testeteket, és 
erkölcsileg tartsátok tisztán magatokat minden módon” 
(lásd Liahóna, 2001. júl. 81.).

3 Nefi 21:1–9. Izráel utolsó napi összegyűjtése
•	 Jézus	azt	mondta	a	nefitáknak,	hogy	„egy	jelet”	
(3 Nefi 21:1) ad nekik, hogy tudhassák, mikor kezdődik 
el Izráel összegyűjtése. Aztán megjövendölte az evan-
gélium visszaállítását, a Mormon könyve előkerülését, 
egy szabad nemzet megalapítását Amerikában, valamint 
az evangélium magjukhoz történő elvitelét (lásd 1–7. 
vers). Az utolsó napi visszaállítást „nagy és csodálatos 
munk[ának]” nevezte (lásd 9. vers). A visszaállítás korai 
napjaiban azt mondta a Szabadító: „csodálatos munka 
jelenik meg hamarosan” (lásd T&Sz 4:1).

3 Nefi 20–22
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Gordon B. Hinckley elnök a következőket mondta a 
visszaállítás csodájáról és arról, hogy a mi feladatunk a 
munka előbbre vitelének segítése:

„Ezt a dicső evangéliumot az Atya és a Fiú az ifjú 
Josephnek való megjelenése vezette be. Az idők 
teljességének adományozási korszaka köszöntött a 
világra. Ebben a leginkább figyelemre méltó időszakban 
minden visszaállíttatott, ami a korábbi adományozási 
korszakokban jó, gyönyörű és fenséges volt. […]

Valóban felfogjuk, megértjük, hogy milyen óriási jelen-
tőséggel bír, amivel rendelkezünk? […]

Mi vagyunk a végső aratói mind az összes nemzedék-
nek, aki előttünk járt. Nem elég az, ha csak ezen egyház 
tagjaiként ismernek minket. Komoly kötelesség hárul 
ránk. Nézzünk szembe ezzel, és munkálkodjunk rajta!

Krisztus igaz követőiként kell élnünk, jószívűen min-
den ember iránt, rosszért jót adva cserébe, példamu-
tatással tanítva az Úr útjait, és elvégezve azt az óriási 
szolgálatot, amit kijelölt számunkra” (lásd Liahóna, 
2004. máj. 83–84.).

•	 További	információkért	Izráel	összegyűjtését	illetően	
lásd: „Izráel összegyűjtése” a függelékben (424. oldal).

3 Nefi 22. Ésaiás szent ábrázolást 
használt az összegyűjtés tanítására
•	 A	Szabadító	teljes	egészében	idézte	az	Ésaiás 54-et,	
hogy még több dolgot megtanítson Izráel összegyűj-
téséről. A próféták írásaiban szokásos ábrázolást hasz-
nálva Ésaiás olyan asszonyként személyesítette meg 
Izráelt, akinek az Úr a férje. Bár egy időre gonoszsága 
miatt elhagyatott, el fog jönni a nap, amikor nagy irga-
lommal megbékél vele a „Férje”. Ezzel az ábrázolással 
Ésaiás nagyon szépen jelenítette meg a visszaállítás 
elénk táruló csodáját. Megígérte, hogy gyermekei 
számának növekedésével, egyre bővülő családjának 
befogadása végett ki kell szélesíteni a sátrát és meg kell 
erősíteni a cövekeit (lásd 3 Nefi 22:1–3). A házassági 
szövetség szent elkötelezettségét idézi az, amikor az Úr 
kijelenti, mennyire mélységesen el van kötelezve Izráel 
mellett (lásd 4–10. vers). Izráel a biztonság és a szépség 

helyeinek (lásd 11–12. vers) és annak ígéretét kapja, 
hogy védve lesz az ellenségeitől (lásd 13–17. vers).

3 Nefi 22:13. „Minden gyermekedet 
az Úr tanítja majd”
•	 Míg az Elemi általános elnökeként szolgált, Patricia P. 
Pinegar nőtestvér kifejtette, hogyan használjuk napja-

inkban a 3 Nefi 22:13-at 
útmutatásként gyermekeink 
tanításakor: „Nem biztonsá-
gos hely a világ. Nem olyan 
hely, ahol a gyermekek bé-
két, reményt és irányítást 
éreznek, hacsak nem tanít-
juk meg őket a Szabadító 
szeretetére és követésére. 
Kérlek benneteket, segítse-

tek nekik tudni, hogy övék lehetnek ezek a nagyszerű 
áldások, és mutassátok meg nekik, hogy mit kell ten-
niük ezeknek az áldásoknak az elnyeréséért” (lásd 
Liahóna, 2000. jan. 82.).

3 Nefi 22:17. „Nem boldogul egyetlen 
fegyver sem, melyet ellened formálnak”
•	 Mindig	voltak	olyanok,	akik	az	Úr	munkája	ellen	
harcoltak. Amint azt Ésaiás megígérte, nem boldogultak 
ellenünk irányuló erőfeszítéseikkel. Gordon B. Hinck-
ley elnök azt tanította, hogy semmivé fog foszlani a 
munkálkodásuk:

„Amilyen biztosan az Úr munkája ez, olyan biztos az 
is, hogy lesz ellenállás. Lesznek olyanok, talán nem is 
kevesen, akik félrevezető szavak álokoskodásával és 
jól kifundált tervekkel kételyt hintenek és alá akarják 
ásni ennek az ügynek az alapját. Rövid ideig a napon 
sütkéreznek. Egy ideig talán tapsolnak nekik a kételke-
dők, a szkeptikusok és a kritikusok. Azonban később 
elhalványulnak és elfelejtődnek, akár csak a hozzájuk 
hasonlók a múltban.

Közben mi előre haladunk, kritikájuktól függetlenül, 
ismerve kijelentéseiket és tetteiket, de nem torpanva 
meg azok miatt” (in Conference Report, Apr. 1994, 76; 
vagy Ensign, May 1994, 60).
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Elgondolkodtató kérdések
•	 A	Szabadító	azt	ígérte,	hogy	össze	fogja	gyűjteni	

Izráelt, hogy beteljesítse a szövetséget, amelyet 
Mennyei Atyánk kötött az atyáikkal (lásd 3 Nefi 16:5, 
11; 20:12–13). Általános ígéret ez, viszont nagyon 
személyes vonatkozásai is vannak. Mit tudsz tágabb 
családod első utolsó napi szent megtértjeinek tapasz-
talatairól? Milyen áldozatokat hoztak azért, hogy a 
szentekhez gyűljenek?

•	 Mikor	érezted,	hogy	Mennyei	Atyánk	kinyújtja	feléd	
a kezét, megérinti a szívedet, és Őhozzá von téged?

Javasolt feladatok
•	 Tervezd	meg,	hogyan	teszed	jelentőségteljesebbé	

mindennapi életedben az úrvacsorát! Mutasd meg va-
lakinek a terved, aki segíthet neked célod elérésében!

•	 Sorolj	fel	legalább	három	olyan	tevékenységet,	
amellyel segíthetsz Izráel összegyűjtésében ezekben 
az utolsó napokban!

3 Nefi 20–22
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3 Nefi 23–26

45. fejezet

Bevezetés
Háromnapos szolgálatának második napján a Szabadító 
jóváhagyta és kifejtette Ésaiás és Malakiás próféciáit. 
Megjegyezte Ésaiás próféciái érvényéről, hogy az 
„minden olyan dolgot érint, mely Izráel házából való 
népemet illeti” (3 Nefi 23:2). Jézus Krisztus személyesen 
vizsgálta meg a szentírásbeli feljegyzéseket, hogy meg-
győződjön a helyességükről, és hozzájuk adatta Sámuel 
szavainak beteljesedését a feltámadás vonatkozásában, 
valamint Malakiás szavait (lásd 3 Nefi 24:1; 26:1–2). 
Malakiás szavai leszögezik, milyen áldások járnak a 
tized törvényével és milyen szerepet játszik majd az 
utolsó napokban Illés próféta a második eljövetel 
előkészítésében.

Az Úr mindannyiunknak megparancsolta a szentírások 
és a próféták szavainak kutatását (lásd 3 Nefi 23:5). 
Bölcsességnek mondta azt, hogy ezek a „szentírások… 
át legyenek adva az eljövendő nemzedékeknek” (3 Nefi 
26:2). Minden utolsó napi szentnek kötelessége szorgal-
masan kutatni a szentírásokat. Gondolj bele, mit jelent 
szorgalmasan kutatni, nem csupán olvasni a szentíráso-
kat és a prófétákat!

Szövegmagyarázat
3 Nefi 23:1. „Nagyszerűek Ésaiás szavai”
•	 A	Szabadító	azt	tanította,	hogy	Ésaiás	próféciái	
minden olyan dolgot lefednek, amely népét illeti (lásd 
3 Nefi 23:2) – ez figyelemre méltó terjedelem, Isten 
dolgainak vonatkozásában. A Szabadító jóváhagyta 
Ésaiás próféciáit, amikor azt mondta: „nagyszerűek Ésa-
iás szavai” (3 Nefi 23:1). A 3 Nefi 22 az utolsó abból a 
több mint 20 Ésaiás-fejezetből, amelyet idéz a Mormon 
könyve. Figyeld meg, hogy a Szabadító konkrét utasítást 
adott hallgatóinak Ésaiás próféta írásainak kutatására 
(lásd 3 Nefi 23:1). Nem meglepő az, hogy a Mormon 
könyve és más szentírások oly sokat idéznek Ésaiástól.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak elnöke, kihangsúlyozta, milyen egyedi és fontos 
szerepet játszanak Ésaiás próféciái, és miért őrizte meg 
szavait az Úr:

„Ésaiás a legtöbbet idézett próféta az Újszövetségben. 
Maga az Úr is hét alkalommal idézte Ésaiást, az apos-
tolok pedig még negyvenszer. Ezen kívül kilencven 
részleges idézet vagy átfogalmazás utal Ésaiás szavaira.

Ésaiás a legtöbbet idézett próféta a Tan és a szövet-
ségekben. Ésaiás harmincegy fejezetéből hatvanhat 
idézet igazolja ennek a nagyszerű prófétának a páratlan 
jelentőségét.

Mindez megerősíti, hogy az Úrnak célja volt azzal, hogy 
megőrizte Ésaiás szavait” (Let Not Your Heart Be Troub
led [1991], 280).

•	 Megjegyzés: Ésaiással kapcsolatos további háttérin-
formációkért, valamint írásainak tanulmányozására 
és megértésére vonatkozó javaslatokért lásd az 1 Nefi 
20–21 (43. oldal) és a 2 Nefi 12–16 szövegmagyarázatát 
(75–76. oldal).

3 Nefi 23:1–5. Kutassátok a szentírásokat
•	 Az Úr azt parancsolja szentjeinek, hogy kutassák a 
szentírásokat, ne csak olvassák azokat. Amikor kutatjuk 
a szentírásokat, gondosan 
megvizsgáljuk őket, hogy 
felfedezzünk valamit, illetve 
komoly érdeklődéssel, ala-
posan felderítjük azokat. A 
szentírások kutatása azt is 
jelzi, hogy gondolkodunk 
felőlük (lásd Józsué 1:8), 
tanulmányozzuk őket (lásd 
2 Timótheus 3:15; T&Sz 
26:1), megszívleljük azokat 
(lásd 1 Nefi 15:25), és elgondolkozunk rajtuk (lásd 
2 Nefi 4:15). A Szabadító azt is megparancsolta nekünk, 
hogy a szentírások mellett a próféták szavait is kutassuk 
(lásd 3 Nefi 23:5).

3 Nefi 23:1–5
Mit mondott az Úr Ésaiás írásairól? 

Milyen értékkel bír a szentírások és a 
próféták szavainak tanulmányozása?

•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	arra	biztatta	a	
szenteket, hogy kutassák a szentírásokat, hogy önálló 
tanúbizonyságot nyerjenek ezzel az igazságról, és 
konkrét utasításokat kapjanak Istentől. „Kutassátok 
a szentírásokat – kutassátok a kinyilatkoztatásokat, 
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melyeket kiadunk, és kérjétek meg Mennyei Atyánkat 
az Ő Fia, Jézus Krisztus nevében, hogy jelenítse ki nek-
tek azok igaz voltát, és ha egyedül az Ő dicsőségére te-
kintő szemmel teszitek ezt, semmiben nem kételkedve, 
akkor az Ő Szent Lelkének hatalma által válaszolni 
fog nektek. Akkor ti magatok tudjátok majd, és nem 
valaki mástól. Akkor senkitől nem függtök majd Isten 
ismerete terén, és nem lesz helye a spekulációnak. 
Nem lesz helye, mert ha az emberek attól kapnak uta-
sításokat, aki alkotta őket, akkor tudni fogják, hogyan 
fogja őket megszabadítani. Újra azt mondjuk tehát: 
Kutassátok a szentírásokat, kutassátok a prófétákat, és 
tudjátok meg, mi vonatkozik azokból rátok” (History of 
the Church, 1:282).

•	 Bár	először	talán	nehéznek	bizonyul	a	szentírások	
kutatása, Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) azt 
ígérte, hogy világosságot kapnak és felemeltetik a lelke 
azoknak, akik komolyan tanulmányozzák a szentíráso-
kat: „Hálás vagyok a szentírások olvasásának hangsú-
lyozásáért. Remélem, hogy sokkal élvezetesebb lesz ez 
számotokra, mint egy puszta kötelesség; hogy inkább 
szerelmi kapcsolattá válik majd ez Isten szavával. Meg-
ígérem nektek, hogy amikor olvastok, felvilágosodik 
az elmétek és felemelkedik a lelketek. Először talán 
unalmasnak tűnik majd, de aztán csodálatos élménnyé 
válik, fenséges gondolatokkal és szavakkal” (“The Light 
within You,” Ensign, May 1995, 99).

•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	azt	
mondta, hogy ha túlságosan sietünk a szentírások 
olvasásakor, akkor nem engedjük meg a Szentléleknek, 
hogy tanítson minket:

„A Szentlélek vezetni fog minket, hogy mit mondjunk, 
ha naponta tanulmányozzuk a szentírásokat és elmélke-
dünk rajtuk. A szentírás szavai meghívják a Szent Lelket. 
[…] A szentírások napi tanulmányozásával számíthatunk 
erre az áldásra. […]

Akkor őrizzük kincsként Isten szavát, ha nem csak 
olvassuk, hanem tanulmányozzuk is a szentírások 
szavait. Több táplálékot nyerhetünk akkor, ha néhány 
szón elgondolkodunk, engedve a Szentléleknek, 
hogy tegye valóban kincsünkké ezeket, mintha csak 
gyorsan átsiklanánk felettük és felszínesen olvasnánk 
el egész fejezeteket a szentírásokból” (lásd Liahóna, 
1998. jan. 86.).

3 Nefi 23:6–13. A pontos szentírásbeli 
feljegyzés fontossága
•	 Elengedhetetlen	a	szentírásbeli	feljegyzés	pontossága	
és teljessége, mivel erre támaszkodunk, hogy megértsük 
Istent és számunkra alkotott tervét. A 3 Nefi 23:6–13-as 
versei tartalmazzák Sámuel azon próféciáinak betelje-
sedését a feltámadásról, amelyek korábban hiányoztak, 
és amelyekről a Szabadító kérte, hogy vegyék bele a 
feljegyzésbe.

3 Nefi 24:1. „Az Atya által 
Malakiásnak adott szavak”
•	 Malakiás	próféciáinak	fontosságát	hangsúlyozta	ki	a	
Szabadító, amikor az Atya útmutatása szerint az ő szava-
inak egy részét idézte az amerikai népnek (lásd 3 Nefi 
24:1). Ki volt Malakiás próféta? Malakiás ószövetségi 
próféta volt, aki Kr. e. 430 körül írt és prófétált. Malakiás 
azt jelenti: „hírnököm”, és próféciájának első része „a 
papsághoz szól, megfeddve őket Isten szogálatának 
elhanyagolásáért. A második rész (2:10–4:6) a népnek 
szól, a szövetségen kívüli házasság, a szövetségen belüli 
feleségektől való válás, valamint a tizedfizetés hanyago-
lása ellen. […] A hűeket arra biztatják, hogy maradjanak 
is azok, biztosítva őket róla, hogy az Úr gondol rájuk, 
az engedetlenek pedig elbuknak az Úr eljövetelének 
napján” (Bible Dictionary, “Malachi,” 728). Malakiás üze-
netének utolsó része kijelenti, milyen áldások származ-
nak a tizedfizetés törvényének betartásából, és milyen 
különleges szerepet játszik majd Illés próféta az utolsó 
napokban a második eljövetelre való felkészülésben 
(lásd 3 Nefi 24–25).

3 Nefi 23–26
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3 Nefi 24:1. Az Úr „hirtelen eljön majd az ő  
templomába”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
azt tanította, hogy „többek között azért kell újra és újra 
elolvasnunk a szentírásokat, mert sok próféciának és 
tanbéli résznek bennük számos jelentése és számos 
beteljesedése van” (“Scripture Reading and Revelation,” 
Ensign, Jan. 1995, 8). Ez a helyzet azzal a kifejezéssel 
is, hogy „az Úr… hirtelen eljön majd az ő templomába” 
(3 Nefi 24:1). Ez részben beteljesedett akkor, amikor az 
Úr ennek az adományozási korszaknak az elején, 1836. 
április 3-án megjelent a Kirtland Templomban (lásd 
T&Sz 110:1–10); aztán minden alkalommal részben 
beteljesedik akkor, amikor a Szabadító eljön valamelyik 
templomába; és részben a második eljövetel idején fog 
beteljesedni, amikor a föld megtisztul a gonoszságtól 
és	celesztiális	lakhellyé	válik	(lásd	T&Sz	88:25).	Így	a	
földre is lehet majd azt mondani, hogy az Úr temploma.

3 Nefi 24:2. A finomító tüze és a ruhatisztító lúgja
•	 Malakiás	hatásos	jelképrendszert	használt,	amikor	a	
finomító tüzéhez és a ruhatisztító lúgjához hasonlította 
a Messiás eljövetelét (lásd 3 Nefi 24:2). A finomító olyan 
valaki, „aki elválasztja egymástól a természetben álta-
lában keveredve található nemesfémeket és salakot. A 
folyamat részeként nagy hőt is használ, hogy folyékony 
állapotba hozza az anyagot, innen származik a »finomító 
tüze« kifejezés” (Bible Dictionary, “Refiner,” 760).

A Szabadító is hasonlít a finomítóhoz. Bruce R. McCon-
kie elder (1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórumából 
kifejtette ezt: „Küldetése az emberi lélek megtisztítása és 
finomítása, hogy az tisztán, salaktól mentesen térhessen 
vissza Atyja királyságába. (3 Nefi 27:19–21) Tisztító 
hatalma a finomító tüzéhez hasonlít, és »ül, mint ötvös 
vagy ezüsttisztogató« azon a nagy napon, amikor eljön, 
hogy megítélje a világot (Malakiás 3:2–3; 3 Nefi 24:2–3; 
T&Sz 128:24)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 624).

A ruhatisztító dolga „a ruhák megtisztítása és kifehé-
rítése”, amihez szappant használnak (Bible Dictionary, 
“Fullers,” 676). Krisztus engesztelése a „ruhatisztító 
lúgjaként” hat, hogy megtisztítson minket a bűneinktől 
és felkészítsen minket arra, hogy tisztán és szeplőtlenül 
állhassunk majd az ítélőszék elé.

3 Nefi 24:5. Akik elnyomják az 
özvegyeket és az árvákat
•	 Isten	felelősségre	fog	vonni	minket	azért,	ha	elhanya-
goljuk az özvegyeket és az árvákat. Thomas S. Monson 
elnök kifejezésre juttatta, milyen fontosak az özvegyek 
az Úrnak, és hogy szolgálnunk kell őket:

„Úgy tűnik, az özvegy szó nagy jelentőséggel bírt Urunk 
számára. Figyelmeztette tanítványait, hogy óvakodjanak 
az írástudók példájától, akik hosszú ruházatukkal és 
hosszú imáikkal színlelik az igazlelkűséget, de fele-
mésztik az özvegyek házát [lásd Lukács 20:46–47]. […]

Joseph Smith prófétának pedig azt az utasítást adta: 
»a tárházat az egyháztagok felajánlásai tartsák fenn; és 
gondoskodjanak az özvegyekről és az árvákról, vala-
mint a szegényekről« [T&Sz 83:6]. […]

Lehet, hogy konkrétan ételre, ruhára, esetleg fedélre 
van szükség. Ezekkel szolgálhatunk. Majdnem mindig 
marad [szükséget látó özvegy]. […]

Ne felejtsük el, hogy a temetési virágok elhervadtával 
emlékké válnak a baráti jókívánságok, és az elme folyo-
sóin homályba vesznek az elhangzott imák és szavak. A 
gyászolók gyakran egyedül találják magukat. Hiányzik 
nekik a gyermekek nevetése, a tizenévesek nyüzsgése, 
az eltávozott társ gyengéd, szerető törődése. Hango-
sabban ketyeg az óra, lassabban telik az idő, és bizony 
börtönné válik a négy fal” (in Conference Report, Oct. 
1994, 90–91; vagy Ensign, Nov. 1994, 70).

3 Nefi 24:8–12
Milyen áldások ígéretét kapják meg 

azok, akik fizetik a tizedüket?

3 Nefi 24:8–12. Tized és felajánlások
•	 Istenbe	vetett	hitüket	juttatják	kifejezésre	azok,	akik	
a tized törvénye szerint élnek. Ennek a törvénynek 
a betartása elhozza a 3 Nefi 24:10–12-ben kijelentett 
áldásokat. Jeffrey R. Holland elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából öt okot sorolt fel arra, hogy miért engedel-
meskedjen körülményeitől függetlenül minden egyház-
tag a tizedfizetés törvényének:

45. fejezet
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„Hadd mondjak el… öt okot, hogy miért kell mind-
annyiunknak – gazdagnak vagy szegénynek, régi vagy 
új egyháztagnak – egyaránt hithűen fizetni a tizedet és a 
felajánlásokat.

Először is tegyétek meg gyermekeitek… érdekében. […] 
Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy az egyház sok 
áldása azért van, mert ti és ők fizetik az egyháznak a 
tizedet és a felajánlásokat! […]

Másodszor, fizessétek a tizedet, hogy joggal részesülje-
tek az azoknak ígért áldásokban, akik így tesznek. […]

Harmadszor, fizessetek tizedet annak kinyilvánításaként, 
hogy az anyagi javak birtoklása és a világi vagyon fel-
halmozása nem létezésetek legfőbb célja. […]

Negyedszer, tisztességesen és feddhetetlenül fizessétek 
a tizedeteket, mivel ezek megilletik Istent! […]

Ez vezet el az ötödik okhoz, ami-
ért fizetnünk kell a tizedet és a 
felajánlásokat. Nagylelkű és irgal-
mas Mennyei Atyánk iránti szere-
tetünk személyes kifejezésre 
juttatásaként kell fizetnünk ezeket. 
Isten az Ő kegyelme által kenyeret 
adott az éhezőknek és felruházta 
a szegényeket. Életünk különböző 
időszakaiban mi is közéjük szám-

láltatunk, fizikai vagy lelki értelemben” (lásd Liahóna, 
2002. jan. 37–39.).

•	 Harold B.	Lee	elnök	(1899–1973)	a	következőképp	
írta le azt az áldást, amelyet a tizedfizetés révén kapha-
tunk: „Az e tantétel iránti engedelmességet követő ígéret 
az, hogy megnyílnak az ég csatornái és olyan sok áldás 
árad ki ránk, hogy alig tudjuk majd befogadni azokat. 
Az ég csatornáinak megnyílása természetesen Istentől 
érkező kinyilatkoztatást jelent annak, aki készen áll ily 
módon áldozatot hozni” (The Teachings of Harold B. 
Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 206).

•	 Heber J.	Grant	elnök	(1856–1945)	tanúbizonyságot	
tett róla, hogy Isten még több bölcsességgel áldja majd 
meg azokat, akik engedelmeskednek a tized törvényé-
nek: „Tanúbizonyságot teszek – és tudom, hogy az ál-
talam tett bizonyság igaz – arról, hogy azoknak a 
férfiaknak és nőknek, akik teljes mértékben tisztessé-
gesek voltak Istennel és fizették a tizedüket…, Isten 

megadta az ahhoz szükséges bölcsességet, hogy a ma-
radék kilenc tized felhasználása még nagyobb értékkel 
bírjon számukra, és többre 
vigyék azzal annál, mint ha 
nem lettek volna tisztessé-
gesek az Úrral” (in Con-
ference Report, Apr. 
1912, 30).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	
azoknak a kijelentéséről 
beszélt, akik azzal a kér-
déssel szembesülnek, hogy 
vajon engedelmesek lesznek vagy nem a tizedfizetés 
parancsolatának:

„Néhányan azt mondják, hogy: »Nem engedhetem meg 
magamnak a tized fizetését.« Azok, akik hitüket az Úr 
ígéretébe helyezik, azt mondják: »Nem engedhetem 
meg magamnak, hogy ne fizessek tizedet.«

Nemrégiben egyházi vezetők gyűlésén beszéltem egy 
Észak-Amerikán kívüli országban. A tizedről volt szó, 
és olyasvalamit mondtam, ami nem állt szándékomban. 
Elmondtam nekik, mily gyötrelmes az Úrnak az, hogy 
nemzetükben az egyháztagoknak csak egy kis része 
támaszkodik az Úr ígéreteire és fizet teljes tizedet. 
Figyelmeztettem őket, hogy az Úr vissza fogja tartani 
anyagi és lelki áldásait, ha szövetséges gyermekei nem 
tartják be ezt a rendkívül fontos parancsolatot.

Remélem, hogy ezek a vezetők megtanították ezt a tan-
tételt országukban a cövekek és a kerületek tagjainak.  
A tized törvénye és az a szerint élőknek ígért áldások 
minden nemzetben vonatkoznak az Úr népére. Remé-
lem, hogy egyháztagjaink ki fogják érdemelni az Úr ál-
dásait azzal, hogy teljes tizedet fizetnek” (in Conference 
Report, Apr. 1994, 44; vagy Ensign, May 1994, 34).

3 Nefi 24:16–18. „Összeállítom ékszereimet”
•	 Hogyan	válunk	az	Úr	ékszereinek	egyikévé?	Az	
ékszer olyan drágakő, amelyet belső és külső értékei 
alapján becsülnek fel a piacon. Malakiás és más prófé-
ták az ékszer hasonlatával utaltak jelképesen azokra az 
emberekre, akik félik az Urat – akik tiszteletet tanúsíta-
nak Iránta, betartják a szertartásait, és akiknek neve ott 
van az emlékezet könyvében (lásd 3 Nefi 24:16–18; lásd 
még T&Sz 60:4; 101:3; 2 Mózes 28:15–21). Ahhoz tehát, 
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hogy az Úr egyik ékszerévé váljunk, a világi hatásoktól 
függetlenül hűen be kell tartanunk minden szertartás-
hoz kapcsolódó szövetséget. Ezt téve kimutatjuk az 
Úr iránti szeretetünket, és nevünk fel lesz jegyezve az 
emlékezet könyvében.

3 Nefi 25:1. „Sem gyökeret, sem ágat”
•	 Mit	jelent	az,	hogy	elégettetnek	a	kevélyek	és	„min-
denki, aki gonoszul cselekszik”, és sem gyökerük, sem 
águk nem marad? (3 Nefi 25:1) Ez a kifejezés a 3 Nefi 25 
témájára utal. Tekints úgy a szüleidre vagy az őseidre, 
mint akik a gyökereid, a gyermekeidre vagy utódaidra 
pedig úgy, mint akik az ágaid. Ahhoz, hogy egyesül-
jünk a gyökereinkkel és az ágainkkal, el kell nyernünk 
a templomi szertartásokat. Az Úr azt mondta, hogy 
a második eljövetel előtt el fogja küldeni Illést, hogy 
visszaállítsa a családok – gyökerek és ágak – teljessé 
tételét lehetővé tevő papsági kulcsokat. 1836-ban sor 
került a pecsételő hatalom visszaállítására, ami lehetővé 
teszi a családök örök összekapcsolását (lásd T&Sz 
110:14–16; 128:18). A kevélyek és a gonoszok azonban 
elégettetnek, és gyökér (ősök), illetve ágak (utódok) 
nélkül maradnak, mert levágatnak a családjukról és a 
pecsételő áldásoktól.

Jeffrey R. Holland elder azt mondta erről az elképzelés-
ről: „Illés visszaállítota a pecsételő hatalmakat, melyek 
által a földön megpecsételt szertartások a mennyben is 
meg vannak pecsételve. […] Ezen kötelék nélkül nem 
lennének családi kapcsolatok az örökkévalóságban, és 
az emberiség családja valóban örökké gyökerek (ősök) 
és ágak (utódok) nélkül maradna” (Christ and the New 
Covenant [1997], 297–98).

3 Nefi 25:2. „Borjak az istállóban”
•	 A	„borjak	az	istállóban”	jelentéséhez	lásd	az	1 Nefi	
22:24 szövegmagyarázatát (47–48. oldal).

3 Nefi 25:5–6
Kinek kell eljönnie a „nagy és  félelmetes” 

nap előtt, és mit fog tenni?

3 Nefi 25:5–6. Illés egymás felé fordítja a szíveket
•	 1823.	szeptember 21.	estéjén,	első	látogatásakor	Mo-
róni angyal a Malakiás 4:5–6-ban   található próféciát 
idézte Joseph Smithnek, a Bibliában „olvashatótól egy 
kicsit eltérően” ( Joseph Smith története 1:36–39; lásd 
még T&Sz 2). Ez a prófécia 1836. április 3-án teljesedett 
be, a Kirtland templomban, amikor Illés megjelent, és 
Joseph Smithnek, valamint Oliver Cowderynek vissza-
állította a papsági kulcsokat (lásd T&Sz 110:13–16). 
Joseph Smith próféta ezen első látogatástól kezdve 
egészen szolgálata végéig folyamatosan említést tett 
Malakiás próféciájáról és Illés küldetéséről.

A Tan és a szövetségek 128:17–18-ban adott prófétai 
magyarázat mellett Joseph Smith próféta azt is tanította: 
„Illés volt az utolsó olyan próféta, aki rendelkezett a 
papság kulcsaival, és aki az utolsó adományozási kor-
szak előtt vissza fogja állítani a felhatalmazást és átadja 
a papság kulcsait, hogy minden szertartást igazlelkű-
ségben lehessen elvégezni. Igaz, hogy a Szabadítónak 
volt felhatalmazása és hatalma ezen áldás megadására; 
azonban Lévi fiai túlságosan előítélettel voltak iránta. 
»Ímé,	én	elküldöm	néktek	Illyést,	a	prófétát,	mielőtt	
eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja«, és így tovább. 
Miért küldené el Illést? Mert nála vannak a felhatalmazás 
kulcsai, hogy a papság minden szertartásában eljárjon; 
és ha nem adatik meg a felhatalmazás, akkor a szertar-
tások nem végezhetők el igazlelkűségben” (History of 
the Church, 4:211).

•	 Joseph	Smith	próféta	a	fordítja szó jelentését is 
elmagyarázta, azzal együtt, hogy miként vonatkozik az 
életünkre:

„A fordít szót itt [Malakiás 4:5–6-ban] az összeköt vagy 
a pecsétel szóra kellene fordítani. De mi is a célja 
ennek a fontos küldetésnek? Vagy hogyan kell ennek 
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beteljesednie? A kulcsokat át kell adni, Illés lelkének el 
kell jönnie, az evangéliumot meg kell alapozni, Isten 
szentjeit össze kell gyűjteni, Siont fel kell építeni, és a 
szenteknek szabadítókként kell feljönniük Sion hegyére.

De hogyan válhatnak szabadítókká Sion hegyén? 
Azáltal, hogy felépítik templomaikat, felállítják keresz-
telőmedencéiket, majd elindulnak, és részesülnek az 
összes szertartásban, keresztelésben, konfirmálásban, 
megmosásban, megkenésben, elrendelésben és pecsé-
telő hatalomban a fejükön mindazokért az őseikért, akik 
már meghaltak, és megváltják őket, hogy előjöhessenek 
az első feltámadáskor, és dicsőség trónjaira magasztal-
tathassanak velük együtt; és ebben rejlik a lánc, amely 
az atyák szívét a gyermekekhez köti, a gyermekeket 
pedig az atyákhoz, amely beteljesíti Illés küldetését” 
(History of the Church, 6:184).

3 Nefi 26:2. „Ezen szentírások…, 
melyek nem voltak meg nektek”
•	 Jézus	Krisztus	kihangsúlyozta	a	pontos	szentírásbeli	
feljegyzések fontosságát. A szentírásbeli feljegyzéshez 
hozzáadták a lámánita Sámuel próféciáinak betelje-
sedését (lásd 3 Nefi 23:7–13), majd a Szabadító eleget 
tett Atyja parancsának, és olyan szentírásokat adott az 
amerikai népnek, amelyek nem voltak meg nekik (lásd 
3 Nefi 26:2). Malakiás, az ószövetségi próféta írásait 
idézte, aki majdnem 200 évvel azután élt, hogy Lehi 
elhagyta Jeruzsálemet. Malakiás tanításai nem lehettek 
rajta a rézlemezeken, hiszen 200 évvel az után élt, hogy 
Lehi elhagyta Jeruzsálemet.

3 Nefi 26:6–12. Ha hisznek, akkor még 
nagyobb dolgok nyilváníttatnak ki nekik
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	azt	tanította,	
hogy nagyobb megnyilvánulások vagy további szent-
írások elnyeréséhez előbb olvasnunk és hinnünk kell 
azt, ami már ki lett nyilatkoztatva: „Sokan kérdezték már 
tőlem az évek során: »Szerinted mikor kapjuk meg a 
Mormon könyve feljegyzéseinek többi részét?« Én pedig 
azt kérdeztem erre: »Hányan szeretnék a hallgatóságból 
elolvasni a lemezek lepecsételt részét?« És majdnem 
mindig mindenki feltette a kezét. Aztán azt kérdeztem 
ugyanettől a hallgatóságtól: »Hányan olvasták el közü-
letek azt a részt, amely nyitva van előttünk?« És bizony 
sokan vannak, akik még nem olvasták el a Mormon 
könyvét, a lepecsételetlen részt. Igen gyakran sóvár-
gunk a látványos, az elérhetetlen után. Azt tapasztaltam, 
hogy sokan a magasabb törvények szerint akarnak élni, 
amikor az alacsonyabb törvényeket sem tartják be” (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 531–32).

3 Nefi 26:19. „Tanították és szolgálták egymást”
•	 Az	Úr	egyházában	minden	adományozási	korszakban	
ez a minta. Szövetséges emberei tanítják egymásnak a 
királyság tanait és szolgálják egymást, az evangéliumi 
kötelék barátságában, mert az Úr népe egy hatalmas 
családot alkot.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mennyi	időt	és	erőfeszítést	szánsz	hetente	a	szentírá-

sok, az alapművek olvasására? Szerinted ezen idő és 
erőfeszítés mekkora része számít „kutatásnak”?

•	 Milyen	módon	fordítottad	szíved	atyáid	felé?	Mit	te-
hetsz még azért, hogy segíts a családtörténeti és a 
templomi munkában?

Javasolt feladatok
•	 Készíts	tervet,	amely	lehetővé	teszi	számodra	a	szent-

írások, valamint a mai próféták legutóbbi konferen-
ciai beszédeinek rendszeres kutatását !

3 Nefi 23–26
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•	 Sorold	fel,	hogy	a	3 Nefi	24:8–12-ből	mely	áldások	
teljesedtek be életedben, vagy melyek beteljesedését 
láttad mások életében a tized törvénye szerinti élet 
eredményeként. Fejtsd ki egy rövid bekezdésben, 
micélból tartjuk be hűen a tized törvényét, és milyen 
áldások származnak ebből! Oszd meg valakivel a 
megfigyeléseidet!

•	 Gyűjtsd	össze	és	rendezd	el	néhány	elhúnyt	ősöd	
nevét, hogy be lehessen küldeni ezeket a templomba! 
Intézd el, hogy el legyenek végezve értük a templomi 
szertartások! Ha lehet, vegyél részt ebben a templomi 
munkában!

45. fejezet
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3 Nefi 27–30

46. fejezet

Bevezetés
A nefiták között végzett szolgálata vége felé a Szabadító 
elmagyarázta, mi alkotja az evangéliumát. Ezen kívül 
ebből a szentírásrészből (3 Nefi 27–30), több mindent 
megtudhatunk az átváltozott lényekről (a három nefita 
tanítványról), mint a szentírásokból bárhol máshonnan. 
A 28. fejezet tanulmányozása során jobban meg fogod 
érteni, miért dönt úgy az Úr, hogy átváltoztatja halandó 
szolgáinak némelyikét. Aztán 3 Nefi azzal ér véget, hogy 
Mormon leírja, milyen szerepet játszik majd a Mormon 
könyve Izráel utolsó napi összegyűjtésében, az Úr pedig 
(Mormonon keresztül) figyelmezteti az utolsó napi 
nemzsidókat, hogy tartsanak bűnbánatot és forduljanak 
Őhozzá. Jó lehetőség ez arra, hogy újra elkötelezd ma-
gad életed során a Mormon könyve használata mellett, 
és hogy másokat is a Szabadítóhoz hívj.

Szövegmagyarázat
3 Nefi 27:3–8. „Szeretnénk, ha meg-
mondanád nekünk azt a nevet, ame-
lyen ezt az egyházat nevezzük”
•	 Amikor	Jézus	Krisztus	egyházának	tagjaivá	válunk,	
az Ő nevét vesszük magunkra, mert ez az Ő egyháza. 
Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) első olyan kon-
ferenciai beszédében, amelyet az egyház elnökeként 
mondott, beszélt az egyház nevének és közösségének 
szent voltáról, valamint az ezzel járó felelősségekről:

„Ez az egyház nem annak elnökéé. Az Úr Jézus Krisztus 
vezeti, akinek nevét mindannyian magunkra vettük. Mi 
mindannyian együtt va-
gyunk ebben a hatalmas 
vállalkozásban. Azért va-
gyunk itt, hogy segítsünk 
Atyánknak az Ő munkájá-
ban és dicsőségében, hogy 
véghezvigye »az ember hal-
hatatlanságát és örök életét« 
(Mózes 1:39). Kötelessége-
tek épp oly súllyal bír a ti 
feladatköreitekben, mint az 
én kötelességem az enyéimben. Ebben az egyházban 
nincs apró vagy csekély következményekkel járó elhívás. 
Mindannyian arra irányuló kötelességünknek teszünk 
eleget, hogy megérintsük mások életét. Feladatköreink 
tekintetében azt mondta nekünk az Úr:

»Legyél tehát hűséges; állj meg a hivatalban, amelyet 
kijelöltem neked; segítsd a gyengéket, emeld fel a 
lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt 
térdeket« (lásd T&Sz 81:5).

»És e dolgok megtételével a legnagyobb jót teszed majd 
embertársaidnak, és annak dicsőségét segíted majd elő, 
aki a te Urad« (T&Sz 81:4)” (in Conference Report, Apr. 
1995, 94; vagy Ensign, May 1995, 71).

•	 James	E.	Talmage	elder	(1862–1933)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából leírta, milyen logikát használt az Úr, 
amikor megválaszolta a kérdést, hogy miként nevezzék 
el az egyházát: „Emlékeztek rá, hogy miután Krisztus 
megalapította egyházát ezen földrész őslakói között, 
amikor feltámadott Lényként megjelent közöttük, 
miután egyháza ügyeinek igazgatására kiválasztott és 
elrendelt tizenkét férfit, volt némi vitatkozás azt illetően, 
hogy kinek a nevét viselje az egyház, és a tizenkettek, 
emlékezve az Úr nagylelkű ígéretére, mely szerint ha 
egy szívvel és egy szándékkal szólítják Őt, akkor biztos 
meghallgatja őket, böjtöltek és imádkoztak, Ő pedig is-
mét megjelent közöttük, testben a tanácsgyűlésükön, és 
megkérdezte tőlük, hogy mit szeretnének. Azt mondták 
neki: »Urunk, szeretnénk, ha megmondanád nekünk azt 
a nevet, amelyen ezt az egyházat nevezzük«. Válasza, ha 
mai beszédmódban adjuk vissza, lényegében ez volt: 
Miért merülnek fel kérdések ily egyszerű dologban? 
Kinek az egyháza ez? Mózes egyháza? Ha az övé, akkor 
természetesen nevezzétek el Mózesről; vagy ha bármely 
más emberé, akkor nevezzétek el róla, azonban ha az 
én egyházam, ahogy azt állítjátok, akkor nevezzétek az 
én nevemen” (in Conference Report, Apr. 1922, 70).

3 Nefi 27:5–6. „Krisztus nevét 
kell magatokra vennetek”
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
kifejtette, milyen kapcsolat áll fenn Krisztus nevének 
magunkra vétele, valamint az engedelmesség törvénye 
és a Szentlélek társasága áldásának elnyerése között:

„Amikor megkeresztelkedünk, magunkra vesszük Jézus 
Krisztus szent nevét. Nevének magunkra vétele az 
egyik legjelentősebb élmény, melyben az életünk során 
részünk lehet. Mégis, időnként úgy éljük meg ezt, hogy 
nem értjük meg teljesen.

343



Gyermekei közül – közü-
lünk – hányan értik meg 
valójában azt, hogy amikor 
megkeresztelkedünk, nem 
csak Krisztus nevét vesszük 
magunkra, hanem az enge-
delmesség törvényét is?

Az úrvacsoragyűlésen 
minden héten – amikor 
megújítjuk keresztelési 

szövetségünket – megígérjük, hogy emlékezni fogunk 
Szabadítónk engesztelő áldozatára. Megígérjük, hogy 
azt tesszük, amit a Szabadító tett: engedelmeskedünk az 
Atyának, és mindig betartjuk a parancsolatait. Az áldás, 
amit viszonzásként kapunk, az, hogy Lelke mindig 
velünk lesz” (lásd Liahóna, 2001. jan. 8.).

3 Nefi 27:13–21
Mit mond az Úr, melyek evangéliuma alapelemei?

3 Nefi 27:13–22. „Ez az evangélium, 
amit megadtam nektek”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából azt tanította, hogy egyeseknek ponto-
san azért okoz nehézséget az evangélium elfogadása, 
mert az oly egyszerű:

„Van egy kijelentés a Mormon könyvében, amelyben 
azt	mondja	az	Úr:	»Íme,	…ez	az	evangélium,	amit	
megadtam nektek«, majd leírja, hogy miből áll az 
evangéliuma. (Lásd 3 Nefi 27:13–18.) Egy olyan világ 
egyszerű története ez, amelyre elküldetett a Szabadító, 
akit az emberek elfogadnak vagy elutasítanak, de aki 
mindazonáltal maga a Messiás.

Pontosan ez az egyszerű történet az, amit nem tud elfo-
gadni a világ, és oly mértékben egyszerű, hogy egyesek 
időnként meg is sértődnek az evangélium úgynevezett 
egyszerűsége miatt. […]

Vannak, akik osztják néhány hitelvünket és értékünket, 
de akik számára olyan botlást okozó kő az evangé-
lium visszaállítása, amelyen nem tudnak átlépni. Az 

emberiség nagy része számára azonban »balgaság« az, 
amit hirdetünk” (For the Power Is in Them [1970], 47–48).

Maga a Szabadító határozta meg evangéliumát ekképp: 
hit, bűnbánat, keresztelkedés és a Szentlélek (lásd 
3 Nefi 27:19–20), valamint mindvégig kitartás (lásd 16. 
vers). Azt is kijelentette, hogy az evangélium az, hogy Ő 
eljött a világra, hogy az Atya akaratát tegye és felemel-
tessen a keresztre (lásd 13–14. vers).

3 Nefi 27:24–26. Az Úr a könyvekből 
fogja megítélni a világot
•	 „A	megírt	és	a	megírandó	könyvekből	lesz	megítélve	
ez a nép, mert ezek által ismerik meg majd cselekedete-
iket az emberek.

És íme, az Atya minden dolgot felír” (3 Nefi 27:25–26).

Joseph F. Smith elnök (1838–1918) meghatározta, 
milyen szerepet játszanak majd az ítéletben a megírt 
feljegyzések:

„Az Úr is vezet feljegyzést, és ebből ítéltetik majd meg 
az egész világ. Ti pedig, férfiak, akik viselitek a szent 
papságot – apostolok, elnökök, püspökök és főpapok 
Sionban – elhívást fogtok kapni, hogy legyetek a nép 
bírái. Veletek szemben támasztott elvárás tehát az, hogy 
követendő példát állítsatok eléjük, és meggyőződjetek 
róla, hogy az evangélium lelkülete szerint élnek, 
megteszik a kötelességüket, és betartják az Úr paran-
csolatait. Fel fogjátok jegyezni a tetteiket. Feljegyzitek, 
amikor megkeresztelkednek, amikor konfirmálják őket, 
és amikor kézrátétel által megkapják a Szentlelket. 
Feljegyzitek, amikor Sionba jönnek, tagságukat az 
egyházban. Feljegyzitek, amikor papokként, tanítókként 
vagy diakónusokként, és elderekként, hetvenekként 
vagy főpapokként elvégzik a kötelességeiket. Leírjátok 
a tetteiket, amint azt az Úr itt elmondja. Feljegyzitek a 
tizedeiket…; de nekünk kell megítélni a népet, először 
elvárva tőlük kötelességük elvégzését. Ennek megtéte-
léhez azoknak kell példát mutatniuk, akik elöl állnak” 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 157).

3 Nefi 27:27.    „Milyen embereknek 
kell hát lennetek?”
•	 John M.	Madsen	elder	a	Hetvenektől	kifejezetten	a	
kell szóra összpontosított az Úr arról szóló tanításában, 
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hogy legyenek olyanok, mint Ő. Madsen elder leírta, 
hogy az Úr szavai nem csupán meghívást jelentenek, 
hanem szövetségeink követelményét is:

„Ahhoz, hogy befogadjuk és megismerjük őt, nekünk és 
az egész emberiségnek azt kell tennünk, amire Moróni 
buzdít: »…jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéle
tessé« (Moróni 10:32; kiemelés hozzáadva). Más szóval 
Krisztushoz kell térnünk, és törekednünk kell arra, hogy 
Hozzá hasonlóvá váljunk (lásd Dallin H. Oaks, Liahóna, 
2001. nov. 40–42.).

A feltámadt Úr azt mondta: »Milyen embereknek kell hát 
lennetek? Bizony mondom nektek, hogy éppen olyan-
nak, amilyen én vagyok« 
(3 Nefi 27:27). A kell szó 
jelentésére, ahogyan az a 
»milyen embereknek kell 
hát lennetek« kérdésben 
használtatik, feltétlenül 
szükség van ahhoz, hogy 
megértsük válaszát: »éppen 
olyannak, amilyen én va-
gyok«. A kell szó azt jelenti: 
»szükséges, elengedhetet-
len, nélkülözhetetlen« (lásd 
Lukács 24:26), ami azt sugallja – és ezt az ősi és újkori 
szentírások is megerősítik –, hogy szükséges és elen-
gedhetetlen, hogy a szövetség szerint, amint Ő kijelenti, 
olyanná váljunk, »amilyen én vagyok« (3 Nefi 27:27; lásd 
még 3 Nefi 12:48; Máté 5:48; 1 János 3:2; Moróni 7:48)” 
(lásd Liahóna, 2002. júl. 88.).

3 Nefi 28:1–6. A szeretett János 
kívánságai és szolgálata
•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	és	Oliver	Cow-
dery konkrét kinyilatkoztatást kapott az Urimon és a 
Tummimon keresztül arra vonatkozóan, hogy milyen 
körülmények között kérte János a testben maradást és 
milyen áldások jártak ezzel. Ez az információ egy olyan 
„pergamenről” származott, amelyet maga János írt és rej-
tett el, de amely nyilvánvalóan elveszett. 1829 áprilisá-
ban Joseph és Oliver konkrét kérdést tett fel a Mormon 
könyvének erről a részéről, és a Tan és a szövetségek 7. 
szakaszában feljegyzett kinyilatkoztatást kapták.
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3 Nefi 28:9–10, 36–40. Az átváltozás tana
•	 A	következő	meghatározások	segítenek	tisztázni	az	
átváltozás, a színeváltozás és a feltámadás tanait. Figyeld 
meg, miben különböznek egymástól az átváltozott 
lények, valamint az inkább ideiglenes jellegű színeválto-
zás állapotában lévők:

Átváltozott lények. „Olyan személyek, akik átváltoztak, 
hogy a halhatatlanságba történő feltámadásukig ne 
éljenek meg fájdalmat, és ne tapasztalják meg a halált” 
(Kalauz a szentírásokhoz: Átváltozott lények.).

„Sokan azt feltételezik, hogy az átváltozás tana olyan 
tan, melynek során az emberek azonnal Isten színe elé 
vitetnek, örök teljességre, de ez téves elképezlés. Lak-
helyük a terresztriális rendhez tartozik, amelyet Ő olyan 
egyének számára készített el, akiket visszatart, hogy sok 
bolygó szolgálattevő angyalai legyenek, és akik még 
nem léptek be abba a nagyszerű teljességbe, mint akik 
feltámadtak a halálból” ( Joseph Smith, History of the 
Church, 4:210).

Színeváltozás. „Annak állapota, amikor valakinek egy 
időre megváltozik a megjelenése és a mivolta – ez azt 
jelenti, hogy magasabb lelki szintre kerül –, hogy el 
tudja viselni mennyei lények jelenlétét és dicsőségét” 
(Kalauz a szentírásokhoz: Színeváltozás.).

Feltámadás „A lélektest és a fizikai, húsból és csontból 
való test halál utáni újraegyesülése. A feltámadás után 
soha többé nem válik el egymástól a lélek és a test, 
és halhatatlanok leszünk” (Kalauz a szentírásokhoz: 
Feltámadás.).

3 Nefi 29:1–4. Szövetségek Izráel gyermekeivel
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból írt róla, milyen szerepet játszik a Mormon könyve 
Isten Izráellel kötött szövetségének beteljesítésében:

„Mormon arról tett bizonysággal fejezte be ennek a 
nagyszerű időszaknak [a Szabadító nefiták közötti 
látogatásának] a leírását…, hogy amikor [ Jézus Krisztus] 
látogatásának feljegyzése (a Mormon könyve formájá-
ban) eljut a nemzsidókhoz, akkor mindenki tudhatja 
majd, hogy az Úr Izráellel kötött szövetsége és az utolsó 
napokra vonatkozó ígéretei »beteljesedőben« vannak…

3 Nefi 27–30
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Isten az Ő szövetséges népének minden tagjával be 
fogja tartani ezt a szövetséget. Senki nem tudja majd 
ezen a téren »balra fordít[ani] az Úr jobb kezét«. És Ő a 
nemzsidókat is hívja, hogy tartsanak igényt ugyanerre a 
szövetségre és ugyanezekre az ígéretekre – végső soron 
ezt jelenti ki az utolsó napokban Krisztusnak a Mormon 
könyvében közzétett látogatása a nefitáknál” (Christ 
and the New Covenant [1997], 308).

3 Nefi 29:4–7
Hogyan jellemezte Mormon azoknak az emberek-
nek a viselkedését, akik elutasítják az Úr utolsó 
napi kinyilatkoztatásait? Mi lesz a büntetésük?

3 Nefi 29:4–8. Ne vessétek meg az Úr szavait!
•	 A	3 Nefi 29-ben	a	megvet és a sziszeg szavak figyel-
meztetik a Mormon könyve utolsó napi olvasóit arra, 
hogy ne vegyék könnyedén az Úr Izráellel kötött szö-
vetségeit. A megvet azt jelenti, hogy lenézéssel elutasít, 
a sziszeg pedig itt a nemtetszés gőgös kifejezésre jutta-
tását jelenti A szóhasználat azt sugallja, hogy a Mormon 
könyve előkerülésének idején az emberek szavakkal is 
kifejezésre juttatják majd, hogy nem értik, nem hisznek 
benne és nem tisztelik a második eljövetel valóságát, 
valamint az Úrnak Izráel (és különösen Júda törzse) 
összegyűjtésére vonatkozó munkáját.

3 Nefi 30:2. Forduljatok el 
gonosz cselekedeteitektől
•	 A	Szabadító	nefitáknál	tett	látogatásának	végén	
Mormon visszatért ahhoz, ami fő témája volt az Úr 
útmutatásainak a nép között – hogy a nemzsidók az 
utolsó napokban el fogják utasítani az Úr tanításait, és 

gyorsan gonoszságba süllyednek, ami a pusztulásukhoz 
vezet (lásd 3 Nefi 16:10; 21:14–21). Úgy tűnik, 3 Nefi 
írásai nagy hatással voltak Mormonra. Végső bizonysá-
gában Mormon visszatért a Szabadító tanításaihoz és 
próféciáihoz, amelyek elítélik az utolsó napok gonosz-
ságát, fajtalanságát, szennyességét és képmutatását. A 
3 Nefi utolsó verseiben Mormon felajánlja ezen pusztító 
állapotok egyetlen ellenszerét – jöjjetek Jézus Krisztus-
hoz és higgyetek Őbenne, bánjátok meg a bűneiteket, 
keresztelkedjetek meg és teljetek be a Szentlélekkel, 
„hogy népem közé számláltathasatok, akik Izráel házá-
ból valók” (3 Nefi 30:2).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miért	fontos,	hogy	a	Szabadító	nevén	nevezzük	Jézus	

Krisztus egyházát?

•	 Hogyan	vehetnéd	magadra	még	teljesebb	mértékben	
a Szabadító nevét?

•	 Milyen	szempontból	különbözik	egymástól	az	
 átváltozás és a színeváltozás ? Miben hasonlít?   
Miben különbözik az átváltozás és a színeváltozás  
a feltámadástól ?

•	 Mormon	megnevezett	néhány	gonosz	módot.	 
Hogyan jelentkeznek ezek a mai világban?

Javasolt feladatok
•	 Sorold	fel	a	Szabadító	néhány	olyan	jellemvonását,	

amelyeket a legfontosabbnak tartasz! Készítsd el saját 
életed személyes leltárát e jellemvonások vonatkozá-
sában, és tervezd meg, hogyan tehetnél méginkább 
eleget a megbízásnak, hogy olyan legyél „amilyen én 
vagyok” (3 Nefi 27:27   ).

•	 Olvasd	el	a	3 Nefi	27:5-öt	és	az	úrvacsorai	imákat	
(Moróni 4:3; 5:2). Azonosítsd be azokat az itt említett 
tantételeket, amelyek segítenek neked, hogy meg-
értsd, mit jelent magadra venni Krisztus nevét!

46. fejezet
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4 Nefi

47. fejezet

Bevezetés
Negyedik Nefi a Jézus Krisztus amarikai látogatása utáni 
majdnem 200 évnyi egység és összhang időszakát fedi 
le. Az emberek mind „megtértek az Úrhoz” (4 Nefi 1:2), 
és ez olyan társadalmat eredményezett, amelyről min-
den korban álmodtak az emberek. Jeffrey R. Holland 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta, hogy 
Krisztus látogatását követően „fenséges tanításai és 
nemesítő lelke minden idők legboldogabbikát hozta el, 
egy olyan időszakot, amelyben »nem voltak közöttük 
viszálykodások és szóváltások, és az emberek mind 
igazságosan bántak egymással. És minden dolog közös 
volt közöttük, nem volt gazdag vagy szegény, szolga 
vagy szabad, hanem mindannyian szabadokká lettek, és 
részesei a mennyei ajándéknak« [4 Nefi 1:2–3]. Ilyen ál-
dott körülmények tudomásom szerint csak egyetlen más 
alkalommal jöttek létre – Énók városában, ahol »egy szív 
voltak és egy elme, és igazlelkűségben laktak; és nem 
volt közöttük szegény« [Mózes 7:18]” (in Conference 
Report, Apr. 1996, 40; vagy Ensign, May 1996, 30).

Tragikus módon a 4 Nefi második fele felfedi, hogy 
az igazlelkű és boldog nép hogyan engedte életébe 
férkőzni a kevélységet és a hitehagyást, amely végül 
társadalmuk pusztulásához vezetett. Ezt a szentírásköny-
vet tanulmányozva próbáld meg megérteni, mi vezetett 
a nefita társadalom boldogságához, illetve mi vezetett 
társadalmuk nyomorúságához és pusztulásához!

Szövegmagyarázat
4 Nefi 1:2. „Az emberek mind… 
megtértek az Úrhoz”
•	 Marion G.	Romney	elnök	(1897–1988)	az	Első	Elnök-
ségből a következő meglátást tette az igaz megtérés 
jelentéséről:

„A Webster [szótár] azt mondja a »megtér« ige jelen-
téséről: »valamilyen hitről vagy útról másikra tér«. 
»A megtérés lelki és erkölcsi változás. « […] Amikor 
a szentírások azt mondják valakire, hogy »megtért«, 
akkor az illető általában nem csupán elméletben fo-
gadta el Jézust és tanításait, hanem motiváló, Jézusba 
és evangéliumába vetett hit van benne – olyan hit, 
amely átalakít és valós változást visz véghez az élet 
értelmének szemlélete és az Isten iránti elkötelezttség 

vonatkozásában – mind érdeklődés, mind gondolko-
zásmód, mind viselkedés terén. […]

Aki teljes mértékben megtért, abban elhaltak a Jézus 
Krisztus evangéliumával ellentétes dolgokra irányuló 
vágyak, és Isten szeretete, valamint a parancsolatainak 
betartására irányuló rendíthetetlen elkötelezettség lép 
azok helyére. […]

Ebből kitűnik, hogy az egyháztagság és a megtérés nem 
feltétlenül rokon értelmű. Megtértnek lenni… és bi-

zonysággal rendelkezni 
sem feltétlenül ugyanaz. A 
bizonyság akkor jő, amikor 
a Szentlélek tanúbizonysá-
got tesz az igazságról an-
nak, aki őszintén törekszik 
rá. A megindító bizonyság 
életre kelti a hitet, vagyis 
bűnbánatot és a parancso-

latok iránti engedelmességet gerjeszt. A megtérés más-
felől ennek a bűnbánatnak és engedelmességnek a 
gyümölcse, avagy jutalma” (in Conference Report, Oct. 
1963, 23–24).

4 Nefi 1:2. „Nem voltak közöttük 
viszálykodások és szóváltások”
•	 Az	Úr	ezt	nyilatkoztatta	ki	arról,	hogy	miként	bán-
janak egymással az egyház tagjai: törekedjen „minden 
ember arra…, ami felebarátja javára van”, és tegyen 
minden dolgot „egyedül Isten dicsőségére tekintő szem-
mel” (T&Sz 82:19).

•	 Mire	lenne	szükség	ma	egy	olyan	társadalom	felé-
pítéséhez, amelyben nincsenek viszálykodások vagy 
szóváltások? Spencer W. Kimball elnök (1895–1985) 
tanított róla, hogyan érhető el ez a cél:

„Először is, meg kell szabadulnunk a lelket megmé-
telyező, a szívet összezsugorító és az elmét elsötétítő 
önzés egyéni hajlamától. […]

Másodszor, teljes mértékben együtt kell működ-
nünk egymással, és a többiekkel összhangban kell 
dolgoznunk. […]

Harmadszor, az oltárra kell tennünk és fel kell áldoz-
nunk mindazt, amit az Úr megkövetel. Azzal kezdjük, 
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hogy »megtört szívet és töredelmes lelket« [3 Nefi 
9:20] ajánlunk fel neki” (in Conference Report, Apr. 
1978, 123; vagy Ensign, May 1978, 81).

4 Nefi 1:1–4, 16–17
Sorold fel, milyen tulajdonságokkal 
 rendelkeznek azok, akik megtértek!

4 Nefi 1:2. „Az emberek mind 
igazságosan bántak egymással”
•	 Sheldon F.	Child	elder	a	Hetvenektől	kifejtette,	mit	
jelent „igazságosan” bánni egymással, amikor a követke-
zőket mondta a tisztességről és a feddhetetlenségről:

„Amikor azt mondjuk, hogy meg fogunk tenni valamit, 
meg is tesszük.

Amikor kötelezettséget vállalunk, betartjuk.

Amikor elhívást kapunk, betöltjük.

Amikor kölcsönveszünk valamit, visszaadjuk.

Amikor pénzügyi kötelezettségünk van, fizetjük.

Amikor egyezséget kötünk, megtartjuk” (in Conference 
Report, Apr. 1997, 39; vagy Ensign, May 1997, 29).

•	 N. Eldon	Tanner	elnök	(1898–1982)	az	Első	Elnök-
ségből a következőkkel szemléltette annak fontosságát, 
hogy igazságosan bánjunk másokkal:

„Nemrég odajött hozzám egy fiatalember és azt mondta: 
»Megegyeztem valakivel, amiben vállaltam, hogy évente 
kifizetek egy bizonyos összeget. Hátralékom van [nem 
érem utol magam a fizetések teljesítésében], és nem 
tudom fizetni ezeket az összegeket, vagy ha fizetem, 
akkor elveszítem az otthonomat. Mit tegyek?«

Ránéztem és azt mondtam: »Teljesítsd a 
megállapodásotokat!«

»Akkor is, ha az otthonomba kerül?«

Az feleltem: »Nem az otthonodról beszélek. A megál-
lapodásotokról beszélek; és szerintem a feleséged szí-
vesebben vesz egy olyan férjet, aki betartja a szavát…, 
még ha bérelnie is kell a házat, ahol lakik, mintsem 
tartja meg otthonát egy olyan férjjel, aki nem tartja be 

a szövetségeit és a fogadalmait” (in Conference Report, 
Oct. 1966, 99).

4 Nefi 1:3. „Minden dolog közös volt közöttük”
•	 A	nefita	népet	többek	között	az	különböztette	meg	
a többitől, hogy „minden dolog közös volt közöttük” 
(4 Nefi 1:3). Marion G. Romney elnök leírta, mit jelent 
ez a kifejezés és hogyan működött ez a dolog:

„Ez az eljárás [az egyesült rend] meghagyta minden 
ember magántulajdonhoz és tulajdonának kezeléséhez 
való jogát. […] Mindenkinek meg volt a része, amelytől 
saját belátása szerint megválhatott, amelyet megtartha-
tott és működtethetett, és minden más szempontból is 
sajátjaként kezelhetett. […]

Az egyháznak felajánlotta az általa megtermelt 
többletet, amelyre családja szükségletei és igényei 
kielégítéséhez már nem volt szüksége. Ez a többlet 
vagy felesleg a tárházba került, ebből adtak másoknak 
sáfárságokat, illetve gondoskodtak a szegények szük-
ségleteiről” (in Conference Report, Apr. 1977, 119; 
vagy Ensign, May 1977, 93).

Romney elnök azt is elmagyarázta, mi késztet egy népet 
arra, hogy így éljenek: „Amikor elérjük »Krisztus tiszta 
szeretetének« állapotát, a vágyunk, hogy egymást szol-
gáljuk, elér egy olyan pontig, hogy teljes mértékben a 
felajánlás törvénye szerint fogunk élni. A felajánlás tör-
vénye szerinti élet felemeli a szegényeket és alázatossá 

teszi a gazdagokat. Ennek 
során mindketten megszen-
telődnek. A szegények ki-
szabadulnak az ínség 
fogságából és megalázó 
korlátai közül, és szabad 
emberekként fizikailag és 
lelkileg is elérhetik mind-
azt, amire képesek. A gaz-
dagok pedig a felajánlás 
által és azzal, hogy adnak 
többletükből a szegények 
javára, nem kényszerűség

ből, hanem készségesen, saját szabad akaratuk megnyil
vánulásaként, embertársaik iránt jószívűségről tesznek 
bizonyságot, amelyet Mormon úgy jellemzett, mint 
»Krisztus tiszta szeretete« (Moróni 7:47). Ez mind az ada-
kozót, mind az elfogadót elviszi arra a közös helyre, 

47. fejezet

348



ahol találkozhatnak Isten Lelkével” (in Conference Re-
port, Oct. 1981, 132–33; vagy Ensign, Nov. 1981, 93).

•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából elmagyarázta, hogyan készülünk fel most a 
felajánlás törvénye szerinti életre: „A tized törvénye 
felkészít arra, hogy a felajánlás magasabb törvénye 
szerint éljünk – hogy minden időnket, tehetségünket és 
erőforrásunkat az Úr munkájának szenteljük. Addig a 
napig, amíg érvénybe nem lép ez a magasabb törvény, 
a tized törvénye szerint kell élnünk, vagyis magunktól 
fel kell ajánlanunk éves jövedelmünk egy tizedét” (lásd 
Liahóna, 2002. nov. 27.).

4 Nefi 1:5. Csodák „Jézus nevében”
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	kifejtette,	hogy	a	csodák	
ma is éppen úgy részei az egyháznak, mint a múltban:

„Ma is vannak csodák – képzeletünket felülmúlóak! Ha 
életünk minden csodája feljegyzésre kerülne, nagyon 
sok könyvtári polcra lenne szükség az ezekből összeál-
lított könyvek elhelyezésére.

Milyen csodák vannak közöttünk? Mindenfélék – kinyi-
latkoztatások, látomások, 
nyelvek, gyógyítások, kü-
lönleges útmutatás, gonosz 
lelkek kiűzése. Hol vannak 
feljegyezve? Egyházi fel-
jegyzéseken, naplókban, 
napilapok és folyóiratok 
cikkeiben, valamint sok-sok 
ember elméjében és emlé-
kezetében” (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball 
[1982], 499).

4 Nefi 1:13, 15–16. „Az összes nép 
között nem volt viszálykodás”
•	 Russell M.	Nelson	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból leírta, milyen forrásból ered az a hatalmas békesség, 
amelyről 4 Nefiben szó van:

„Személyes békességet akkor érünk el, ha alázatos 
engedékenységgel valóban szeretjük Istent. Figyeljetek 
oda jól erre a szentírásra:

»…nem volt viszálykodás az országban, Isten szeretete 
miatt, mely az emberek szívében lakozott« (4 Nefi 1:15; 
kiemelés hozzáadva; lásd még 1:2).

Isten szeretetére kell tehát törekednünk. Ez az első pa-
rancsolat – a hit alapja. Miközben szert teszünk az Isten 
és Krisztus iránti szeretetre, természetes módon követ-
kezik ebből a családunk és embertársaink szeretete. 
Jézus példájának követésére törekszünk. Ő gyógyított. 
Vigasztalt. Tanított: »Boldogok a békességre igyekezők: 
mert ők az Isten fiainak mondatnak« (Máté 5:9; lásd még 
3 Nefi 12:9).

Isten szeretete kiűzi a lélekből a viszály tüzes marása 
okozta fájdalmat. Ez a gyógyulás személyes fogadalom-
mal kezdődik: »Legyen békesség a földön, és kezdődjön 
ez velem« (Sy Miller and Jill Jackson, ‘Let There Be Pe-
ace on Earth’ [Beverly Hills, Calif.: Jan-Lee Music, 1972]). 
Ez a törekvés aztán kiterjed a családra és a barátokra, és 
békét hoz a szomszédságoknak és a nemzeteknek.

Kerüljétek a viszályt! Törekedjetek jámborságra! 
Világosítson fel benneteket az örök igazság! Legyetek 
az Úrhoz hasonlók szeretetben, egységesek Ővele a 
hitben! Akkor tiétek lesz Isten békessége, »mely minden 
értelmet felül halad« (Filippibeliek 4:7), hogy megáldjon 
titeket és nemzedékeken át utódaitokat” (in Conference 
Report, Apr. 1989, 88; vagy Ensign, May 1989, 71).

4 Nefi 1:15–17. Sioni társadalom
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
leírta, a 4 Nefi 1:15–17 szerint milyen állapotok jellem-
zik Sion társadalmát. Ma is erre kell törekednünk: „A 
feltámadott Krisztusnak az Újvilágban való megjelenését 
követő brilliáns nemzedékekben »nem voltak… vi-
szálykodások és szóváltások [az emberek között], és az 
emberek mind igazságosan bántak egymással« (4 Nefi 
1:2). Negyedik Nefiben feljegyezték: »Bizonyos, hogy 
nem lehetett volna náluk boldogabb nép mindazon 
emberek között, akiket Isten keze teremtett« (1:16). 
Igyekeznünk kellene, hogy újra eljussunk ehhez az 
állapothoz! Mai kinyilatkoztatás jelenti ki: »Sionnak gya-
rapodnia kell szépségben és szentségben« (T&Sz 82:14)” 
(in Conference Report, Oct. 1986, 28; vagy Ensign, Nov. 
1986, 23). (Az utolsó napi Siont illető további tudnivaló-
kért lásd a 3 Nefi 20:21–22; 21:23–29 szövegmagyaráza-
tát a 330. oldalon.)

4 Nefi

349



4 Nefi 1:16–17. Nem voltak semmilyen „-iták”
•	 Az	országban	uralkodó	egység	és	béke	miatt	a	
Mormon könyve korábban különálló csoportjai, például 
a lámániták és a nefiták, félretették világi hagyománya-
ikat és legfontosabb tanként tették magukévá azt, hogy 
ők „egyek…, Krisztus gyermekei, Isten királyságának 
örökösei” (4 Nefi 1:17). Miközben az evangélium „min-
den nemzet, nemzetség, nyelv és nép” (Móziás 16:1) 
között elterjed, a kihívások egyikeként mint egyház az-
zal szembesülünk, hogy legyünk „egyek”, vagyis legyen 
egység a tagjaink között. Ez kihívást jelenthet akkor, ha 
oly sok faj, kultúra és hagyomány találkozik.

•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnökség-
ből azt tanította, hogy a kultúrák, fajok és hagyományok 
különbözősége ellenére is létrejöhet egység:

„Megtanultam csodálni, tisztelni és szeretni a különböző 
fajokból, kultúrákból és nemzetekből származó jó 
embereket, akiket kiváltságomban állt meglátogatni. 
Tapasztalatom szerint nincs olyan faj vagy osztály, 

amely lelkiség és hűség tekintetében bármely másiknál 
magasabbrendűnek látszik. Lelki értelemben azok az 
egyének látszanak – fajtól, kultúrától vagy nemzetiség-
től függetlenül – nemtörődömnek, akikről a szántóvető 
példázatában beszélt a Szabadító: »a kik… az élet 
gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfoj-
tatnak, és gyümölcsöt nem teremnek« [Lukács 8:14]. […]

Amint a világ egyre több országába bejutunk, egyre 
gazdagabb kulturális sokszínűség jellemzi az egyházat. 
Mégis mindenhol eljuthatunk »a hitnek… egységére« 
[Efézusbeliek 4:13]. Mindegyik csoport különleges 
ajándékokat és tehetségeket hoz az Úr asztalához. 
Mindannyian sok értékes dolgot tanulhatunk egymástól. 
Azonban mindannyiunknak önként törekednünk kell 
az egységesítő és szabadító szövetségek, szertartások, 
valamint az Úr Jézus Krisztus evangéliuma tanainak 
élvezetére.

A népek, kultúrák és körülmények hatalmas külön-
bözőségei közepette nem felejtjük el, hogy mindenki 

Három sioni társadalom

2.  A nefita Sion  
(nefita aranykor)  
4 Nefi 1:1–3

3.  Az utolsó napi Sion  
(az Új Jeruzsálem)  
Mózes 7:60–65

1.  Az özönvíz előtti Sion  
(Énók városa)  
Mózes 7:16–19

(az özönvíz előtti 
 időszak) Énók 

szolgálata

(a visszaállítás 
időszaka) felkészülés 

Krisztus második 
eljövetelére

(az idők dele) Jézus 
 Krisztus személyes 

 szolgálata a zsidók között

a Szabadító ezer 
éven át tartó 

dicső uralkodása

Ádám Ábrahám tizenkét apostol millenniumNoé Mózes Joseph Smith

Lehi Moróni

tizenkét 
nefita 

tanítvány
Jézus Krisztus 

 személyes szolgálata 
a nefiták között

nefita-lámánita történelem
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egyenlő az Úr előtt” (in Conference Report, Apr. 1995, 
81–82; vagy Ensign, May 1995, 61–62).

•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából azt tanácsolta még az egyház tagjainak, hogy 
tegyék félre a Jézus Krisztus tanításaival összeütköző 
kulturális-, faji vagy egyéb hagyományokat, mert ezek 
a hagyományok aláássák a boldogság nagyszerű tervét:

„Mennyei Atyád kijelölte számodra, hogy egy megha-
tározott rokonságba szüless, amelytől a faj, a kultúra 
és a szokások örökségét nyerted. Ez a származás 
gazdag örökséget nyújthat és nagyszerű okot adhat az 
örvendezésre. Felelős vagy azonban annak eldöntésért, 
hogy van-e olyan része ennek az örökségnek, amellyel 
fel kell hagynod azért, mert az Úr boldogságterve ellen 
dolgozik. […]

Bizonyságot teszek arról, hogy el fogod távolítani a 
boldogság akadályait és nagyobb békességre lelsz 
akkor, ha elsősorban Jézus Krisztus egyházában való 
tagságodhoz vagy hű, és az Ő tanításaira alapozod 
az életed. Ahol a családi vagy nemzeti hagyományok 
vagy szokások összeütközésbe kerülnek Isten tanítá-
saival, tedd félre azokat! Ahol a hagyományok vagy a 
szokások összhangban vannak az Ő tanításaival, kul-
túrád és örökséged megőrzése végett tartsd becsben 
és kövesd ezeket! Van egy olyan örökség, amelyen 
soha nem kell változtatnod. Ez annak öröksége, hogy 
Mennyei Atyánk leánya vagy fia vagy. Irányítsa éle-
tedet ennek öröksége, és akkor boldog leszel!” (lásd 
Liahóna, 1998. júl. 97–99.).

4 Nefi 1:20. „Kezdtek ismét lámániták lenni”
•	 A	hamislelkűség	megosztottságot	okoz.	A	következő	
szövegmagyarázat arra emlékeztet, hogy kevélységgel 
kezdődik minden ilyen megosztottság, és ezért volt az, 
hogy egyesek „lázadoztak az egyház ellen, és felvették 
magukra a lámánita nevet” (4 Nefi 1:20). „Miért számít, 
hogy miként neveznek egy népet? Miért fontos nekik 
az, hogy lámánitáknak nevezzék őket? Vajon miért 
dönt úgy egy bizonyos csoport, hogy hátat fordít az 
egység mindent felülmúló áldásinak azért, hogy ilyen 
vagy olyan néven neveztessenek? A válasz egyszerű: 
kevélyek. Mások akarnak lenni. Elismertségre vágynak. 
Félnek tőle, hogy nem veszik észre őket. Közfigyelemre 

áhítoznak. Az igazlelkűek nem érzik szükségét a fi-
gyelemnek, és nem vágyják a dicséretet, nem igénylik 
az elismertséget. A kevélyek azonban jogaikat köve-
telik, még akkor is, ha nincs igazuk. A kevélyek úgy 
érzik, hogy saját módjukon kell végezniük a dolgaikat, 
még akkor is, ha az rossz. A kevélyek kitartanak 
amellett, hogy saját útjukat kell járniuk, még akkor 
is, ha az út tágas, széles és pusztulásba visz” ( Joseph 
Fielding McConkie, Robert L. Millet, and Brent L. Top, 
Doc trinal Commentary on the Book of Mormon, 4 vols. 
[1987–92], 4:204–5).

4 Nefi 1:24. „Kevélységükben felemelkedvén”
•	 A	Mormon	könyve	történelmében	számos	alka-
lommal ment át a nép az igazlelkűség, a gyarapodás, 
a gazdagság, a kevélység, a gonoszság, a pusztulás, 
az alázatosság és az újbóli igazlelkűség körforgásán. 
További információért és a kevélység körforgása felvá-
zolásának megtekintéséhez lásd: „Az igazlelkűség és a 
gonoszság körforgása” a függelékben (422. oldal).

Nézd meg a Hélamán 3:33–34, 36; 4:12 (269. oldal)  
és a Hélamán 12:5–6 (282–283. oldal) 
szövegmagyarázatát!

4 Nefi 1:24–30
E versek tanulmányozásánál azonosítsd be, 
végül mely folyamatok vezettek oda, hogy 

az emberek megtagadták Krisztust!

Je
rry

 T
ho

m
ps

on
, ©

 IR
I

4 Nefi

351



4 Nefi 1:36. „Igazán hittek Krisztusban”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából a következőket mondta azokról 
a jellemzőkről, amelyek meghatározzák, kik hisznek 
igazán a Szabadítóban:

„Az igaz hívőknek nyugvóponton vannak a Krisztusról 
alkotott nézeteik. Gyengeségeik ellenére lelkiségük a 
Szabadítóra összpontosít, tehát minden mást ennek 
becses látószögéből néznek.

Az igaz hívők örömmel végzik el kötelességeiket a 
királyságban. Ezek a kötelességek általában mérhetők 
és nyíltak. Ide tartozik az, hogy érdemesen vesznek 
az úrvacsorából, krisztusi szolgálatot nyújtanak, 
tanulmányozzák a szentírásokat, imádkoznak, böj-
tölnek, szertartásokban részesülnek, eleget tesznek a 
családi kötelezettségeiknek, tizedet és felajánlásokat 
fizetnek. […]

Az igaz hívők alázatosak. Szelídek és alázatos szívűek 
[lásd Moróni 7:43]. […] Nem könnyű megsérteni őket. 
Nem állnak ellen a tanácsnak. […]

Az igaz hívők készek azt tenni, amit Krisztus akar. […] 
Mi vajon készen állunk rá, hogy az Úr további fejlődést 
hozó élményekbe vezessen minket? Vagy inkább vissza-
rettenünk? A lelket kitágító dolgok elkerülhetetlenül 
nyújtózkodással járnak.

Az igaz hívőkben kiegyensúlyozott megelégedettség 
van. Megtalálják az egyensúly állapotát aközött, hogy 
túlságosan elégedettek legyenek, vagy hogy fontosabb 
szerepre vágyjanak. […]

Az igaz hivők őszintén imádkoznak. Imáik szívből 
jönnek. […] Az igaz hívők imái, legalábbis időnként, 
sugalmazottak.

Az igaz hívők helyesen viselkednek, és megfelelő okokból 
viselkednek így. Oly biztos az Úrral való kapcsolatuk, 
hogy akkor is folytatódik a jóságuk, amikor senki nem 
figyeli őket. […]

Az igaz hívők örvendeznek mások sikerében. […] Nem 
versenytársakként tekintenek a munkatársaikra.

Az igaz hívők tudják, hogy a feledés részét képezi a meg
bocsátásnak. Az Úr példáját követik: »Nem emlékszem 
[bűneikre] többé« (T&Sz 58:42). […]

Az igaz hívők bűn tekintetében ártatlanok, azonban 
nem naívak. Kedvesek, de pártatlanok. Szeretik az 
embertársaikat. […]

Az igaz hívők boldogok.  
Akik igazán hisznek Krisz-
tusban, azok nem járnak 
siránkozó ábrázattal, in-
kább fegyelmezett lelkese-
dés van bennük az 
igazlelkű cselekedetek 
iránt. Komolyan veszik az 
életüket, ugyanakkor vidá-
mak” (“True Believers,” 
New Era, Apr., 1994, 
20–24).

4 Nefi 1:38–39. „Azt tanították 
gyermekeiknek, hogy ne higgyenek”
•	 Russell M.	Nelson	elder	azt	tanácsolta	a	szülőknek,	
hogy kerüljék a sarkító, illetve olyan besorolásokat, 
amelyek miatt előítéletek alakulhatnak ki gyermekeik 
szívében:

„Amikor a nefiták valóban igazlelkűek voltak, eltűntek 
közülük a szélsőséges megkülönböztetések. »Nem volt 
viszálykodás az országban, Isten szeretete miatt, mely 
az emberek szívében lakozott«. […]

A történet folytatása azonban sajnos nem ilyen vidám. 
A kellemes körülmények csak addig tartottak, amíg fel 
nem lázadt a nép egy kis része, és magukra nem vették 
a lámánita nevet [lásd 4 Nefi 1:20], régi előítéleteket 
ébresztve fel, és újra arra tanítva gyermekeiket, hogy 
gyűlöljenek, »ahogyan a lámánitáknak is azt tanították 
kezdettől fogva, hogy utálják Nefi gyermekeit« [4 Nefi 
1:39].	Így	hát	elölről	kezdődött	a	szétválás	folyamata.

Remélem, hogy mi megtanuljuk ezt a fontos leckét, 
és a személyes szótárunkból kitöröljük az elkülönítő 
megnevezéseket. Pál apostol azt tanította, hogy »nincs 
zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs 
férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a 
Krisztus Jézusban« [Galátziabeliek 3:28; lásd még 
Kolossébeliek 3:11].
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Szabadítónk »mindenkit hív, hogy jöjjön hozzá és része-
süljön a jóságából; és senkit nem utasít vissza, aki hozzá 
jön, feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt; 
…mindegyik egyforma Istennek« [2 Nefi 26:33]” (“A 
More Excellent Hope,” Ensign, Feb. 1997, 63).

4 Nefi 1:42–46. Titkos eskük és összeesküvések
•	 Viszálykodással	és	titkos	munkálkodásokkal	
kapcsolatos további tudnivalókért lásd a Hélamán 
1:1–21 (266. oldal) és a Hélamán 1–2 (266–267. oldal) 
szövegmagyarázatát.

4 Nefi 1:46. Jézus tanítványait kivéve 
senki nem volt igazlelkű
•	 A	4 Nefi	1:46	elolvasása	után	az	a	benyomásunk	
támadhat, hogy Jézus 12 tanítványa és a három nefita 
kivételével nem maradt igazlelkű ember a nefiták 
között. Mormon azonban az Alma 45:13–14-ben fontos 
tisztázását adta ennek a kérdésnek. E versek szerint akik 
a Mormon könyve végén „Krisztus békés követőinek” 
(Moróni 7:3) neveztetnek, szintén Jézus tanítványainak 
számítanak.

Elgondolkodtató kérdések
•	 Miben	lenne	más	az	életed,	ha	ahhoz	hasonló	tár-

sadalomban élnél, amilyenről a 4 Nefi első felében 
olvashatsz? Hogyan segíthetsz ehhez hasonló össz-
hangot és békességet teremteni a családodban és az 
otthonodban?

•	 A	4 Nefi	második	felében	két	olyan	csapdába	is	be-
leestek az emberek, ami aztán a pusztulásukhoz ve-
zetett. Az első a kevélység csapdája (4 Nefi 1:24–43; 
lásd még 3 Nefi 6:28–29), a második pedig a titkos 
összeesküvéseké (4 Nefi 1:42–46; lásd még 3 Nefi 
6:28–29). Ez a két csapda aztán Ether könyvében is 
megjelenik (a kevélység az Ether 11:12–14-ben; a 
titkos összeesküvések pedig az Ether 13:15-ben). Ho-
gyan kerülheted el azokat a hibákat, amelyeket a ne-
fiták vétettek a béke és a virágzás 200 évének végén?

Javasolt feladatok
•	 A	4 Nefi	kihangsúlyozza	a	viszály	kerülésének	fontos-
ságát. Azonosítsd be, hogy a te életedben milyen forrá-
sokból ered viszálykodás, majd vázod fel annak tervét, 
mit tehetsz ezeknek az elkerüléséért vagy minimumra 
csökkentéséért!
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Mormon 1– 6

48. fejezet

Bevezetés
Miután összefoglalta az Úr nefiták közötti látogatá-
sának és az azt követő 200 éves béke időszakának 
beszámolóit, Mormon beszámolt róla, hogy a 201. 
évtől kezdve elburjánzott a kevélység, a széthúzás és a 
gonoszság (lásd 4 Nefi 1:24–47). Mormon könyvében 
pedig olyan eseményekről olvashatunk, amelyeknek 
szemtanúja volt. Ezekhez az eseményekhez tartozik 
a nefita civilizáció halála. A Mormon 1–6-ban együtt-
érezhetünk Mormon bánatával népe pusztulása miatt, 
amely pusztulás azért érte utol őket, mert elutasították 
az Urat és evangéliumát. Azt is elhatározhatjuk, hogy 
saját életünkben elkerüljük az ilyen csapásokat.

Szövegmagyarázat
Mormon 1:1. „Én, Mormon”
•	 Joseph	Smith	próféta	(1805–1844)	azt	tanította:	
„A Mormon szó azt jelenti: több jó” (History of the 
Church, 5:400).

•	 Amikor	Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	átte-
kintést adott Mormon életéről, utalt Mormon nevének, 
annak a névnek a jelentéstartamára, amellyel Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházára is utalnak:

„Hadd emlékeztesselek titeket egy pillanatra ennek az 
embernek, Mormonnak a nagyságára és jóságára! A 
Krisztus utáni negyedik században élt ezen az amerikai 
földrészen. Amikor Mormon tíz éves fiú volt, így jelle-
mezte őt a nép történetírója, akit Ammáronnak hívtak: 
»megfontolt gyermek…, és gyors megfigyelő« (Mormon 
1:2). Ammáron megbízást adott neki, hogy amikor eléri 
a huszonnégy éves kort, vegye gondozásába az előtte 
járó nemzedékek feljegyzéseit.

A következő évek Mormon gyermekkorában nemzete 
borzalmas vérontásának évei voltak, annak a hosszú, 
kegyetlen és borzalmas háborúnak az eredményeként, 
mely azok között dúlt, akiket nefitáknak, illetve akiket 
lámánitáknak hívtak.

Mormon később a nefita seregek vezére lett, és tanúja 
volt népe lemészárlásának, miközben világossá tette 
számukra azt, hogy azért veszítenek újra és újra, mert 
hátat fordítottak az Úrnak, amiért aztán Ő is elhagyta 
őket. […]

Figyelmeztető és könyörgő szavakkal írt nemzedékünk-
nek, ékes szavakkal hirdetve a feltámadott Krisztusról 
való tanúbizonyságát. Figyelmeztetett rá, milyen csapá-
sok következnek be akkor, ha saját népéhez hasonlóan 
mi is letérünk az Úr útjairól.

Tudván, hogy hamarosan véget ér az élete, mert ellen-
ségei üldözik a túlélőket, így könyörgött nemzedékünk-
nek, hogy járjunk hittel, reménnyel és jószívűséggel: »a 
jószívűség Krisztus tiszta szeretete, és örökké tart; és jó 
sora lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, 
hogy rendelkezik ezzel« (Moróni 7:47).

Ilyen volt ennek a próféta-vezetőnek, Mormonnak a 
jósága, az ereje, a hatalma, a hite és prófétai szíve” (in 
Conference Report, Oct. 1990, 69–70; vagy Ensign, 
Nov. 1990, 52).

Mormon 1:16. Szándékos lázadás Isten ellen
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból összehasonlította Mormon lelki érettségét népének 
bűnös állapotával. Mormon igazlelkű vágya ellenére 
megtiltatott neki, hogy prédikáljon, mert népe a lázadás 
állapotában volt: „Az egyre érettebbé váló Mormon, aki 
ekkor már tizenöt éves volt, távol maradt a körülötte lévő 
bűnöktől és felülemelkedett napjai elkeseredettségén. 
Ennek eredményeképp meglátogatta őt az Úr, megízlelte 
és megismerte Jézus jóságát, és hősiesen prédikálni 
próbált népének. Azonban ahogy azt Isten időnként 
megteszi azok miatt, akik oly sok világosság birtokában 
elutasítják azt, Mormonnak szó szerint bezáratott a szája. 
Nem volt szabad olyan nemzetnek prédikálnia, akik 
szándékosan fellázadtak Istenük ellen. Ezek az emberek 
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elutasították a három átváltozott nefita tanítvány által 
tett csodákat és az általuk átadott üzeneteket. Nekik is el 
kellett hallgatniuk szolgálatukban, és el is vétettek abból 
a nemzetből, amelyhez küldettek” (Christ and the New 
Covenant [1997], 318).

•	 Miközben	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Dean L.	
Larsen elder kifejtette, hogy az Isten elleni lázadásnak 
egyéni gyökerei vannak, amelyeket ha nem igazítunk 
ki, akkor pusztító következményekhez vezetnek:

„Amikor a történelem során eltávolodás történt az Úr 
által kijelölt pályától, ez akként jelent meg, hogy egyes 
emberek kompromisszumokat kezdtek kötni az Úr nor-
mái terén. Különösen akkor van ez így, amikor a vétek 
szándékos és nem kerül sor bűnbánatra. Emlékeztek rá, 
mit írt Mormon azokról, akik napjaiban letértek az igaz 
útról? Nem tudatlanságban követtek el bűnt. Szándé-
kosan lázadtak fel Isten ellen. Ez nem valamiféle egye-
temes lépés volt. Az egyház egyes tagjaival kezdődött, 
akik tudatosan elkezdtek kompromisszumokat kötni 
az Úr normái terén. Annak ismeretében igyekeztek 
megmagyarázni a tévelygéseiket, hogy mások is kötnek 
kompromisszumokat. Akik szándékosan követnek el 
bűnt, azok hamarosan saját normát kívánnak felállítani, 
amelyet kényelmesebbnek éreznek és amely igazolja 
helytelen viselkedésüket. Ezen kívül azok társaságát 
keresik, akik készen állnak velük együtt egyre távolabb 
sodródni az önpusztítás ezen ösvényén.

A sodródó egyének számának növekedésével egyre 
erősebbé válik a befolyásuk. Nevezhetjük ezt »nagy és 
tágas épület jelenségnek«. A sodródás még veszélye-
sebb akkor, ha résztvevői a felszínen továbbra is azon 
csoporthoz tartozóknak vallják magukat és azokkal 
vannak, akik az Úr útján maradtak. A valamikor egy-
értelmű értékek és normák felhőssé és bizonytalanná 
válnak. A viselkedési normák tükrözni kezdik az igaz 
tantételek homályát. Az a viselkedés, amely egykor 
visszatetszést és riadalmat keltett volna, ekkorra né-
miképp hétköznapivá válik” (“Likening the Scriptures 
unto Us,” in Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr., 
eds., Alma, the Testimony of the Word [1992], 8).

Mormon 1:19. Szemfényvesztések, 
boszorkányságok és varázslások
•	 James E.	Faust	elnök	(1920–2007)	az	Első	Elnök-
ségből így figyelmeztetett a Sátán rejtelmeiben való 

elmerülés veszélyeire: „Nem jó, ha leköti az érdeklődé-
sünket Sátán és rejtelmei. Semmi jó nem sül ki abból, 
ha közel megyünk a gonoszsághoz. Olyan ez, mint ha 
a tűzzel játszunk; könnyen megégethetjük magunkat. 
[…] Az egyetlen biztonságos út az, ha jó távol maradunk 
tőle, minden gonosz tevékenységétől és alávaló szoká-
sától. Pestisként kellene kerülnünk az ördögi hódolat, 
a szemfényvesztés, a megigézés, a varázsigék, a fekete-
mágia, és a démonizmus minden más formájának bajlós 
jelenségét” (in Conference Report, Oct. 1987, 40; vagy 
Ensign, Nov. 1987, 33).

Mormon 2:13. „Az elkárhozottak bánata”
•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából megjegyezte, mi a különbség 
az Isten szerint való szomorúság és „az elkárhozottak 
bánata” között: „A felismerés után valódi bánat tölti be 
a lelket. Ez »Isten szerint való szomorúság«, nem csupán 
»a világ szerint való szomorúság« vagy »az elkárhozottak 
[olyankor érzett] bánata«, ha nem lehetnek boldogok 
»a bűnben« (2 Korinthusbeliek 7:10; Mormon 2:13). A 
csalfa bánat ezzel szemben olyan, mintha cirógatnánk 
a hibáinkat. A rituális bánkódás során siránkozunk a 
hibáink miatt, de nem javítjuk ki azokat” (in Conference 
Report, Oct. 1991, 40; vagy Ensign, Nov. 1991, 31).

Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) elmagyarázta, 
milyen az elkárhozottak bánatával szemben az Isten 
szerint való szomorúság, hogy láthassuk, milyen szomo-
rúság vezet megtisztító bűnbánathoz: „Az Isten szerint 
való szomorúság a Lélek ajándéka. Annak mélységes 
felismerése, hogy tetteink megsértették Atyánkat és 
Istenünket. Éles és heves felismerése ez annak, hogy 
viselkedésünk miatt a Szabadítónak, aki nem ismerte a 
bűnt, aki mindenek között a legnagyobb volt, el kellett 
viselnie a gyötrődést és szenvedést. Bűneink miatt 
vérzett minden pórusából. A szentírások erre a nagyon 
is valóságos szellemi és lelki gyötrődésre utalnak úgy, 
mint »megtört szív és töredelmes lélek« (T&Sz 20:37). Az 
ilyen lélek elengedhetetlen előfeltétele az igaz bűnbá-
natnak” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 72).

Mormon 2:15. „A kegyelem napja elmúlt”
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	felfigyelt	Mormon	beszá-
molójában erre a dermesztő sorra, mely szerint elmúlt 
népe megszabadításának ideje: „A nefita történelem e 
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pillanatában – kezdetétől nem egészen 950 évnyire, és 
alig több, mint 300 évvel azt követően, hogy maga Isten 
Fia látogatta meg őket – Mormon felismerte, hogy vége 
van a történetnek. Az általa leírt talán legdermesztőbb 
sorban Mormon egyszerű szavakkal megállapította: 
»láttam, hogy a kegyelem napja elmúlt számukra, fizika-
ilag és lelkileg is«. Népe megtanulta a mindenek között 
legvégzetesebb leckét – hogy Isten Lelke nem bajlódik 
mindig az emberrel, és mind összességében, mind 
egyéni vonatkozásban lehetséges az, hogy kifusson az 
időből. Elmúlhat a bűnbánat napja, és a nefiták számára 
elmúlt. Ezreket vágtak le közülük, akik »nyíltan fellázad-
tak Istenük ellen«, és az erkölcsi szövegértelmezéshez 
szinte túlságosan képi hasonlattal élve »mint ganéjt 
felhalmozták őket azon föld színén«” (Christ and the 
New Covenant, 319).

•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	leírta,	hogyan	
távolodhatunk el ma a bűnbánat megtisztító kegyel-
métől: „Igaz, hogy a bűnbánat nagyszerű tantétele 
mindig rendelkezésre áll, a gonoszok és a lázadozók 
esetében ez az állítás azonban komoly fenntartásokkal 
jár. Mert például a bűn erősen szokásformáló, és elő-
fordul, hogy az embert eljuttatja arra a tragikus pontra, 
ahonnan már nincs visszatérés. […] Ahogyan a vétkes 
egyre mélyebbre süllyed a bűnben, ahogy a bűn egyre 
mélyebbre ássa magát, és a változásra irányuló akarat 
egyre gyengül, helyzete annál reménytelenebbé válik, 
és addig csúszik lefelé, míg vagy nem akar már vissza-
mászni, vagy elvesztette az ahhoz szükséges erőt” (The 
Miracle of Forgiveness [1969], 117).

Mormon 2:19
Mit tudunk meg ebből a versből, mi adott erőt 

Mormonnak népe gonoszsága miatti bánatában?

Mormon 2:26. „Magunkra hagyattunk”
•	 Talán	fel	sem	ismerjük	és	nem	is	értékeljük,	mily	
nagyon segít nekünk Mennyei Atyánk a mindennapi 
életünkben, amint igyekszünk hűen élni. Mormon azt 
írta, hogy amikor népe gonosszá vált, elveszítették az Úr 
erejét, ami azt megelőzően védte őket. Míg a Hetvenek 
tagjaként szolgált, Ray H. Wood elder kifejtette ezt: 
„Amikor valaki megszegi Isten bármely parancsolatát, és 
ha ezt nem követi bűnbánat, az Úr visszatartja oltalmazó 
és megerősítő hatását. Amikor elveszítjük Isten erejét, 
teljes bizonyossággal tudjuk, hogy a baj bennünk van, 
nem Istenben. »Én, az Úr, meg vagyok kötve, amikor 
megteszitek, amit mondok; de amikor nem teszitek 
meg, amit mondok, akkor nincs ígéret számotokra« 
(T&Sz 82:10). Vétkeink kétségbeesést okoznak. Eltom-
pítják és kioltják azt a »tökéletesen ragyogó« remény-
séget (2 Nefi 31:20), amelyet Krisztus ad nekünk. Isten 
segítsége nélkül magunkra maradunk” (lásd Liahóna, 
1999. júl. 48.).

Mormon 3:8–11. Mormon nem 
volt hajlandó vezér lenni
•	 Annak	ellenére,	hogy	Mormon	mintegy	35	éven	át	
vezette népét, ettől kezdve elutasította, hogy vezesse 
őket. Mormonra bizonyára hatással volt a Mormon 
könyvének kivonatolásának munkája. Látta Moróni ka-
pitány és Hélamán jogos háborúba menetelének okait 
(lásd Alma 43:9–58:12) – hogy megvédjék földjeiket, 
házaikat, feleségeiket, gyermekeiket, jogaikat, kiváltsá-
gaikat, szabadságukat és hódolati lehetőségüket. Meg-
tanította népének, hogy ilyen célokkal lehet háborúzni 
(lásd Mormon 2:23–24). Azonban mikor látta, hogy 
napjaiban miért akarnak harcolni a lámánitákkal a nefi-
ták – hogy bosszút álljanak, és hogy „kérkedni kezdtek 
a saját erejükkel”, valamint nagy gonoszságokban és 
utálatosságokban voltak vétkesek – egy időre megta-
gadta seregeik vezetését (Mormon 3:9–14).

48. fejezet
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Mormon 3:9; 4:8. Kérkedés
•	 Neal A.	Maxwell	elder	figyelmeztetett	minket,	
hogy saját erőnk helyett ismerjük fel inkább Mennyei 
Atyánk erejét: „Mielőtt igazlelkű erőfeszítéseink gyü-
mölcsét élveznénk, ismerjük fel először Isten kezét! 
Különben okoskodások jelennek meg, többek között: 
»Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette 
nékem e gazdagságot« (5 Mózes 8:17). Vagy hencegni 
kezdünk, ahogy az ősi Izráel (Gedeon szándékosan 
kicsiny seregétől eltekintve) tette, azzal kérkedve, 
hogy »az én kezem szerzett szabadulást nékem« (Bírák 
7:2). Ha saját kezünket magasztaljuk, az kétszer olyan 
nehézzé teszi Isten kezének minden dologban történő 
elismerését (lásd Alma 14:11; T&Sz 59:21)” (lásd 
Liahóna, 2002. júl. 41.).

Mormon 3:12. „Isten bennem 
lévő szeretete szerint”
•	 Míg	az	Elnöklő	Püspökségben	szolgált,	Glenn	L.	
Pace püspök intett minket, hogy igyekezzünk követni 
a Mormon által kifejezésre juttatott szeretetet: „Ebben a 
prófétában krisztusi szeretet volt egy bukott nép iránt. 
Megelégedhetünk vajon azzal, ha mi kevésbé szeretünk? 
Krisztus tiszta szeretetével előre kell törekednünk, hogy 
hirdessük az evangélium jó híreit. Miközben ezt tesszük, 
és harcolunk a jónak a gonosz, a világosságnak a sötét-
ség, az igazságnak a tévedés elleni háborújában, nem 
szabad elhanyagolnunk arra irányuló kötelességünket, 
hogy bekötözzük a csatában bűnbeesettek sebeit. A 
királyságban nincs helye fatalizmusnak” (in Conference 
Report, Oct. 1990, 8; vagy Ensign, Nov. 1990, 8–9).

Mormon 3:18–22. Ítéletünk
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy mások is részt 
vesznek majd a megítélésünkben: „Valójában bírák 
egész hierarchiája lesz ott Krisztus alatt az igazlelkűek 
megítélésekor. Azonban csak Ő mond kárhoztató ítéle-
tet a gonoszokra” (The Millennial Messiah [1982], 520).

A szentírások azt tanítják, hogy legalább öt csoportba 
oszthatók, akik és amik szerepet kapnak az ítélet 
napján:

 1. Mi magunk (lásd Alma 41:7; History of the Church, 
6:314)

 2. Püspökeink (lásd T&Sz 41:9; 58:14, 17–20; 64:40; 
72:17)

 3. Szentírások (lásd Jelenések 20:12; 2 Nefi 25:18; 29:11; 
33:14; 3 Nefi 27:25–26)

 4. Apostolok (lásd Máté 19:27–30; 1 Nefi 12:9; 3 Nefi 
27:27; Mormon 3:18; T&Sz 29:12)

 5. Jézus Krisztus (lásd János 5:22; 3 Nefi 27:14)

•	 John	Taylor	elnök	(1808–1887)	tovább	boncolgatta	
az apostolok szerepét a megítélésünkben: „Krisztus áll 
az élen. […] Elég ésszerűnek tűnne az, ha a jeruzsálemi 
tizenkét apostol lenne a tizenkét törzs bírája, és ennek 
a földrésznek a tizenkét tanítványa lenne Nefi leszár-
mazottainak a bírája, valamint Járed fivére és Járed a 
járediták és leszármazottaik bírája; és így tovább, akkor 
a korunkban szolgáló Első Elnökség és a Tizenkettek 
járnak majd el ezen adományozási korszak emberei 
vonatkozásában” (The Gospel Kingdom, sel. G. Homer 
Durham [1987], 138).

Mormon 3:20–22; 5:12–14. Intés, 
hogy higgyünk Krisztusban
•	 Gordon B. Hinckley elnök bizonyságot tett róla, hogy 
a Mormon könyve egy másik tanúbizonyság Krisztusról: 

„Előttünk van az Újvilág e 
szentírása, amely további 
tanúbizonysága az Úr Jézus 
Krisztus isteni voltának és 
valóságának, engesztelése 
mindenkire kiterjedő jóté-
konyságának, valamint an-
nak, hogy előjött a sírbolt 
sötétjéből. Borítói között a 
prófétálás még több biztos 
szava található Őróla, aki 

szűztől születik, aki a Mindenható Isten Fia. Megjöven-
döli élő halandóként végzett munkáját az emberek kö-
zött. Kijelenti annak a Báránynak a halálát, aki 
fogyatkozás nélkül való, és akit feláldoznak a világ bű-
neiért. Beszámol annak megindító, inspiráló és igaz tör-
ténetéről, amikor a feltámadott Krisztus meglátogatja a 
nyugati földrészen élő férfiakat és nőket. Ez a bizonyság 
itt van, kézbe vehetjük, olvashatjuk, elgondolkodhatunk 
rajta, imádkozhatunk róla annak ígéretével, hogy aki 
imádkozik, az a Szentlélek hatalma által megtudhatja 
annak igaz és valós voltát (lásd Moróni 10:3–5)” (in 
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Conference Report, Apr. 1994, 95; vagy Ensign, May 
1994, 72).

Mormon 4:23. A lemezek 
helyváltoztatásainak rövid áttekintése
•	 Ammáron	azt	mondta	Mormonnak,	hogy	vegye	elő	
Nefi nagylemezeit Sim dombjából, és egészítse ki azo-
kat. A többi lemezt (a rézlemezeket, Nefi kislemezeit és 
Ether lemezeit) ott kellett hagyni a Sim dombban (lásd 
Mormon 1:2–4). Mormon elővette a nagylemezeket, 
teljes beszámolót írt rájuk népének tetteiről, majd egy 
kiválasztott részüket felhasználva sűrített és kivonatolt 
történetet írt népéről (lásd Mormon 2:18). Később 
Mormon visszatért a Sim dombhoz, és az összes lemezt 
kivette (a rézlemezeket, Nefi kislemezeit, Ether leme-
zeit és minden más lemezt) a dombból (lásd Mormon 
4:23). Attól tartva, hogy a lámániták elpusztíthatják a 
feljegyzéseket, Mormon újra elrejtette a lemezeket – ki-
vonatának és Nefi kislemezeinek (az aranylemezeknek) 
kivételével – a Kumóra dombban (lásd Mormon 6:6). 
Mormon ezeket az aranylemezeket fiának, Moróninak 
adta (lásd Mormon 6:6; Mormon szavai 1:1–7).

Mormon 5:12–14
Mik voltak Mormon szemében feljegyzésvezeté-
sének fő céljai? (Lásd még Mormon 3:20–21.)

Mormon 5:16. A Lélek nem 
bajlódott „többé atyáikkal”
•	 Harold B. Lee elnök (1899–1973) kifejtette, hogy 
Mormon napjainak gonosz népe nem csak a Szentlelket 
veszítette el életéből, de 
Krisztus Lelkét is: „Mormon 
írt egy olyan népről, népé-
ről, akiktől eltávozott az Úr 
Lelke, és amikor ezt olva-
som, …világosnak látszik 
számomra, hogy nem csak 
arról beszélt, hogy nem 
tudták megtartani a Szent-
lélek társaságát vagy aján-
dékát, hanem az igazság világosságáról is, amelyre 
mindenki jogosult, aki a világra születik, és amely addig 

nem hagyja el az illetőt, míg az saját bűnei által el nem 
veszíti azt” (in Conference Report, Apr. 1956, 108).

Mormon 5:17. „Valamikor még 
tetszetős nép voltak”
•	 Mormon	siratta	népe	züllött	állapotát,	akik	ezzel	
ellentétben valamikor még „tetszetős emberek” voltak. 
Gordon B. Hinckley elnök felidézte, milyen áldások 
kapcsolódnak ahhoz, hogy valaki tetszetős ember, és 
mire van szükség ennek az állapotnak az eléréséhez: 
„Ott a bölcsesség, a tudás, még a tudás rejtett kincseinek 
hatalmas áldása is. Megígérték nekünk, hogy országunk 
tetszetős lesz, ha engedelmeskedünk ennek a törvény-
nek. Az ország szót népként is értelmezhetem, vagyis 
akik engedelmesek, azok tetszetős emberek lesznek. 
Mily csodálatos állapot is tetszetős népnek lenni, akiket 
mások áldottnak mondanak!” (in Conference Report, 
Apr. 1982, 60; vagy Ensign, May 1982, 40).

Mormon 5:23. „Isten kezében”
•	 Mormon	nekünk,	az	utolsó	napokban	élőknek	írt,	és	
intett minket, hogy ismerjük fel Istent és az Ő hatalmát. 
Az Ő kezében vagyunk. W. Craig Zwick elder a Hetve-
nektől kifejtette, milyen jelképrendszerre és áldásokra 
utal az, hogy Isten kezében vagyunk:

„A szimbolikában a kéz az egyik legkifejezőbb testrész. 
A héber jad a kéz -re használt leghétköznapibb szó, 
melyet metaforikus értelemben is használnak, és erőt, 
hatalmat is jelent (lásd William Wilson, Old Testament 
Word Studies [1978], 205). A kéz tehát erőt és hatalmat 
jelképez. […]

Isten kezében lenni azt jelenti, hogy nemcsak óvó gon-
doskodása terjed ki ránk, hanem csodás ereje is őriz és 
védelmez minket.

A szentírásokban rengeteg utalás esik az Úr kezére. Is-
teni segítségére számtalan bizonyíték adatik. Erős keze 
teremtette a világokat, és mégis elég gyengéd is volt 
ahhoz, hogy megáldja a kisgyermekeket. […]

Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy az Úr erejével 
képesek vagyunk továbbhaladni. Kezébe helyezhetjük 
a kezünket, és érezni fogjuk, ahogy támogató jelenléte 
olyan magasságokba emel minket, ahová magunktól 
nem lennénk képesek eljutni. […]

48. fejezet
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Hogyan tanuljuk meg kinyújtani a kezünket, hogy 
miénk lehessen az Úr által nyújtott vigasz? […]

Ez tehát a négy kulcsfontosságú dolog:

tanulni

meghallgatni

keresni a Lelket

mindig imádkozni

Az Úr fenntart minket, ha készek vagyunk kitárni az aj-
tót, és elfogadni az Ő isteni segítséget nyújtó kezét. […]

Képzeljétek magatok elé a sebeket a kezén! Sokat szen-
vedett keze, igen, az Ő megszaggatott keze és fizikai 
áldozata ad több erőt és útmutatást a mi kezünknek.

Ez a megsebzett Krisztus vezet minket át a nehéz 
pillanatainkon. Ő az, aki felemel minket, amikor több 
levegőre van szükségünk, vagy útmutatásra, vagy több 
bátorságra a folytatáshoz.

Ha betartjuk Isten parancsolatait, és kéz a kézben 
járunk vele az Ő útjain, akkor hittel haladunk előre, és 
soha nem érezzük magunkat egyedül” (lásd Liahóna, 
2003. nov. 34–36.).

Mormon 6:16–20
Milyen meglátásokat nyerünk Mormon vonatko-
zásában ezekből a versekből? Hogyan tehetjük 

életünk részévé e tulajdonságok némelyikét?

Mormon 6:16–22. Ne utasítsátok 
vissza Krisztus kitárt karját!
•	 Mormon	gyászolta	bűneit	meg	nem	bánó	népének	
halálát, és gyötrődött amiatt, hogy nem változtattak 
útjaikon, mielőtt véget ért volna az életük. Ha félretették 
volna a kevélységüket és megbánták volna a bűneiket, 
akkor Mormon tanításai szerint örömteli lett volna a Sza-
badítóval való újbóli találkozásuk (lásd Mormon 6:17).

Nekünk is fel kell készülnünk rá, hogy az ítéletkor az 
Úr elé álljunk. James E. Faust elnök ezt így magyarázta:

„Vágyakozunk az engesztelés végső áldására: hogy 
egyek lehessünk Ővele; hogy ott lehessünk az Ő isteni 

jelenlétében; hogy egyen-
ként nevünkön szólítson 
bennünket, miközben ra-
gyogó mosollyal üdvözöl 
minket újra otthon, és tárt 
karokkal int felénk, hogy 
átöleljen határtalan szerete-
tével. Mily dicsőségesen 
magasztos lesz ez az él-
mény, ha elég érdemesnek 
érezhetjük majd magunkat 
arra, hogy a jelenlétében 
legyünk. Nagyszerű en-

gesztelő áldozatának ingyenes ajándéka az egyedüli út 
mindannyiunk számára, mely által eléggé felmagasztal-
tak lehetünk ahhoz, hogy színe elé álljunk és szemtől 
szembe lássuk Őt. Az engesztelés lenyűgöző üzenete 
nem más, mint a Szabadító mindannyiunk iránt érzett 
tökéletes szeretete. Olyan szeretet ez, mely telve van 
irgalommal, türelemmel, kegyelemmel, méltányosság-
gal, hosszútűréssel, és mindenek előtt megbocsátással.

Sátán gonosz befolyása minden reményünket elpusz-
títaná azt illetően, hogy legyőzhetjük a hibáinkat. 
Azt akarja éreztetni velünk, hogy elvesztünk és nincs 
remény. Jézus ezzel szemben lenyúl értünk és felemel. 
Bűnbánatuk és az engesztelés ajándéka által felkészül-
hetünk rá, hogy érdemesen álljunk majd a színe elé” 
(lásd Liahóna, 2002. jan. 22.).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	jelent	szerinted	„megfontolt”	gondokozásúnak	

lenni? (Mormon 1:15)

•	 Hogyan	ismerheted	fel	életedben	az	Úr	befolyását?	
(Lásd Mormon 3:3.)

•	 Mit	jelent	szerinted	„Isten	kezében”	lenni?	(Mormon	
5:23) Mit tehetsz azért, hogy kiérdemeld még több 
abból eredő jó élvezetét, hogy Isten kezében vagy?

Javasolt feladatok
•	 Versről	versre	elemezd	írásban	a	Mormon	3:17–22-t!	
Aztán magyarázd el egy barátodnak vagy a családod 
egyik tagjának azt, hogy milyen fontos dolgok vannak 
ezekben a versekben!
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Mormon 7–9

49. fejezet

Bevezetés
Mormon utolsó bizonyságát és Moróni első írásait 
tanulmányozva jobban meg fogod érteni a Mormon 
könyve szerepét és célját. Moróni azt mondta: „Úgy 
beszélek hozzátok, mintha jelen lennétek, pedig nem 
vagytok. De íme, Jézus Krisztus megmutatott nekem 
titeket, és én ismerem cselekedeteiteket” (Mormon 
8:35). Moróni prófétaként abban az előnyös helyzet-
ben volt, hogy a nefita feljegyzés befejezése során 
tökéletesen tudatában volt az idők teljessége adomá-
nyozási korszakának egyre fokozódó gonoszságával, 
valamint hatalmas lelki áldásaival is. Egy olyan 
időszakban, amikor nagy nehézségek közepette egye-
sek talán a hit elhagyására hajlanának, Moróni szavai 
arra tanítanak minket, hogy lássuk meg a csodákban 
és a kinyilatkoztatásokban annak bizonyítékát, hogy 
„Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (lásd 
Mormon 9:9). Bár a világban állandóan változóban 
és hanyatlóban vannak a lelki és a társadalmi körül-
mények, Isten szövetséges népe teljesen biztos lehet 
abban, hogy Ő örökké ugyanolyan.

Szövegmagyarázat
Mormon 7. Tanács Izráel maradékának  
az utolsó napokban
•	 Utolsó	szavaival	Mormon	a	lámániták	leszármazot-
taihoz szólt, és megerősítette, hogy ők „Izráel házának 
maradéka” (Mormon 7:1). Bár a lámániták halálos 
ellenségei voltak, irántuk érzett szeretete kifejezésre 
juttatta lelki érettségét és az evangélium áldásai 
teljességének fontosságát. Olvasd úgy Mormon utolsó 
bizonyságát és tanácsait, mintha közvetlenül hozzád 
szólna! Megtanította, mit kell tudnod (lásd Mormon 
7:1–7) és mit kell tenned (lásd Mormon 7:8–9) azért, 
hogy kövesd „Szabadítónk példáját” és jó legyen ne-
ked „az ítélet napján” (Mormon 7:10).

Mormon 7:2. „Izráel házából valók vagytok”
•	 Mormonnak	a	lámániták	maradékához	intézett	
üzenete Izráel házának minden tagjára vonatkozik 
(lásd a Hélamán 3:30 szövegmagyarázatát a 268–269. 
oldalon).

Mormon 7:2, 5. Mormon végső fohásza, 
hogy higgyünk Krisztusban
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból a következőket mondta Mormon buzgó fohászáról, 
hogy az utolsó napokban élők higgyenek Krisztusban:

„A halál árnyékában elhangzó monológjában Mormon 
szavai mindenkihez eljutnak az időn és a téren át, 
különösen »Izráel házának maradék[ához]«, akik egy 
napon elolvassák magasztos feljegyzését. Abban a 
másik időben és helyen élőknek meg kell tudniuk azt, 
amit az előtte járók elfelejtettek – hogy mindenkinek 
hinnie »kell Jézus Krisztusban, hogy ő Isten Fia«, aki 
jeruzsálemi keresztre feszítése után »ismét feltámadt 
az Atya hatalma által, mellyel győzelmet aratott a sír 
felett; és benne emésztődik fel a halál fullánkja is« 
[Mormon 7:2, 5]. […]

A »higgyetek Krisztusban« volt Mormon utolsó fohásza 
és egyetlen reménysége, különösen annak fényében, 
amilyen tragikus, ugyanakkor elkerülhetetlen követ-
kezményeknek volt a tanúja. Ez a végső célja az egész 
könyvnek, amely egy napon az ő nevét viselve jut el az 
utolsó napok világába” (Christ and the New Covenant 
[1997], 321–22).

Mormon 7:8–9. A Mormon könyve és a  
Biblia egymást támogatja
•	 A	Biblia	bizonyságot	tesz	a	Mormon	könyvéről,	a	
Mormon könyve pedig bizonyságot tesz a Bibliáról. 
Mormon azt mondta: „…ez [a Mormon könyve] avégre 
íratott, hogy higgyetek abban [a Bibliában]; és ha abban 
[a Bibliában] hisztek, akkor ebben [a Mormon könyvé-
ben] is hinni fogtok” (Mormon 7:9).

Brigham Young elnök 
(1801–1877) lehetetlenség-
nek mondta azt, hogy valaki 
a Bibliában igazán hívő em-
bernek mondja magát, és ne 
higgyen a Mormon könyvé-
ben, amennyiben komolyan 
tanulmányozta azt és megis-
merte annak tanait:

„Senki nem állíthatja, hogy ez a könyv (a Bibliára 
fektetve a kezét) igaz, hogy ez Isten igéje, az út, a 
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jelzőtábla az úton, az okirat, mely által megtudhatjuk 
Isten akaratát; és mondhatja ezzel egy időben azt, hogy 
a Mormon könyve nem igaz – ha megvolt a lehetősége 
arra, hogy elolvassa vagy hallja, és megismerte a tanait. 
Nincs oly ember a föld színén, akinek lehetősége volt 
Jézus Krisztus evangéliumának megismerésére ebből 
a két könyvből, és elmondhatná, hogy az egyik igaz, a 
másik pedig hamis” (Discourses of Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe [1954], 459).

•	 A Mormon könyve egyik célja az, hogy bebizonyítsa 
a világnak a Szent Biblia igaz voltát (lásd T&Sz 20:11). A 
Mormon könyve olvasásá-
val megerősödik a bizony-
ságunk a Bibliáról. Ezra 
Taft Benson elnök (1899–
1994) beszélt a Biblia és a 
Mormon könyve iránti sze-
retetéről és arról, ahogyan 
mindkettő tanúságot tesz 
róla, hogy Jézus a Krisztus:

„Szeretem a Bibliát, az Ó- és az Újszövetséget is. Nagy-
szerű igazság forrása ez. […]

Ez a szent könyv felbecsülhetetlen értékkel bír az 
emberek gyermekei számára. Tulajdonképpen a Biblia 
egyik részlete ihlette Joseph Smith prófétát arra, hogy 
elmenjen az otthona közelében lévő ligetbe és imában 
letérdeljen. Ezt dicső látomás követte, ami bevezette 
Jézus Krisztus evangéliuma teljességének visszaállítását 
a földre. Ez a látomás új szentírás [a Mormon könyve] 
előhozatalának folyamatát is elindította, amely vállvetve 
áll a Bibliával és tesz tanúbizonyságot egy gonosz világ-
nak arról, hogy Jézus a Krisztus, hogy Isten él és szereti 
gyermekeit, és még mindig közvetlenül részt vesz a sza-
badításukban és a felmagasztalásukban” (in Conference 
Report, Oct. 1986, 100–101; vagy Ensign, Nov. 1986, 78).

Mormon 8:1–6. Moróni
•	 Moróni	tanúja	volt	édesapja,	Mormon	halálának,	
valamint a teljes nefita nemzet pusztulásának. Élete 
azonban megőriztetett, és ő hűségesen betöltötte ha-
landó küldetését. Az Úr azt az utasítást adta Moróninak, 
hogy fejezze be a nefiták pusztulása szomorú regéjének 
leírását (lásd Mormon 8:3).
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Halála előtt Moróni megírta apja könyvének utolsó ré-
szét (Mormon 8–9), kivonatolta a járedita feljegyzést 
(Ether könyve), feljegyezte 
Járed fivérének látomását a 
lemezek lepecsételt részén 
(lásd Ether 4:4–5), és meg-
írta a saját könyvét (Mo-
róni könyvét). Moróni 
küldetése azonban a mi 
adományozási korszakunk-
ban is folytatódott. A mai 
kinyilatkoztatások elárulják 
nekünk, hogy Moróninál 
vannak „Efráim fája fel-
jegyzésének kulcsai” (T&Sz 
27:5). A feltámadt Moróni szolgált Joseph Smith prófé-
tának, és számos alkalommal tanította őt az evangé-
lium teljessége visszaállításában játszott szerepéről, a 
Mormon könyve előkerülését is beleértve ebbe (lásd 
Joseph Smith története 1:30–60; History of the Church, 
1:9–19). Moróninak a visszaállításban játszott szerepe 
megjelenítése végett az egyház a legtöbb templomá-
nak tetejére Moróni szobrát helyezte.

•	 A	Mormon	8:1–6	felfedi,	milyen	körülmények	között	
élt Moróni, és segít az olvasóknak, hogy megértsék 
üzenetének sürgős voltát. L. Tom Perry elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt tanácsolta nekünk, hogy 
képzeljük magunkat azok helyébe, akik régen megírták 
a szentírásokat. Brigham Youngot idézve azt mondta 
Perry elder:

„»Testvéreim, úgy olvassátok a szentírásokat, mintha ti 
írnátok azokat egy-, két- vagy ötezer évvel ezelőtt? Úgy 
olvassátok őket, mintha ti lennétek azoknak az embe-
reknek a helyében, akik írták őket? Ha nincsen ilyen 
érzésetek, akkor kiváltságotokban áll ezt megtenni, 
hogy olyan jól megismerjétek Isten írott szavának lelkét 
és jelentését, mint amennyire mindennapi életeteket 
és beszédeteket, vagy amennyire munkásaitokat és 
házatok népét ismeritek« (Discourses of Brigham Young, 
sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1941], p. 128). […]

Fogadjuk meg Brigham Young tanácsát, és képzeljük 
el, hogy ott állunk, ahol Moróni, az utolsó nagy nefita 
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próféta állt. Az apjától kapott megbízás, hogy fejezze 
be a gondjaira bízott feljegyzést, nagyon nehéz volt. 
Bizonyára a megdöbbenés állapotában volt, amint leírta 
népének teljes pusztulását.

Bizonyára úgy érezte, le kell írnia, hogyan vadásztak 
népére a lámániták, mígnem mindegyiküket el nem 
pusztították. A magány érzésével beszámol róla, hogy 
édesapja is azok között volt, akiket megöltek. Érezzük, 
hogy Moróni csak a feljegyzés befejezése végett él, 
és	ezt	le	is	írja:	»Írok	tehát,	és	elrejtem	a	földbe	a	fel-
jegyzéseket; és hogy hova megyek, az mit sem jelent« 
(Mormon 8:4).

Csak az abba vetett hite maradt, hogy az Úr megőrzi 
őt addig, amíg be nem fejezi a feljegyzést, melyre egy 
nap rátalál majd valaki, akit az Úr választott. Felismeri, 
hogy a feljegyzés figyelmeztető hangként szól majd az 
eljövendő nemzedékekhez, elmondván nekik, hogy 
mi történik akkor, ha az övéhez hasonló nemzetek el-
fordulnak az Úr tanításaitól. Moróni szívének mélyéből 
kiált azokhoz, akik végül meg fogják kapni a feljegy-
zést. Meg akarja kímélni beszámolójának olvasóit az 
engedetlenségből eredő szívfájdalomtól és gyötrelemtől.

Először az egyház tagjainak ír, majd azoknak, akik még 
nem fogadták be Jézus Krisztus evangéliumát. Moróni 
utolsó szavai az egyház tagjaihoz a figyelmeztetés hang-
ján íródtak. Olyan valakiként ír, aki látja, amint a jövőben 
megismétlődik népe történelme” (in Conference Report, 
Oct. 1992, 18–19; vagy Ensign, Nov. 1992, 15–16).

Mormon 8:14–18. „Áldott az, aki 
napvilágra hozza majd ezt a dolgot”
•	 A Mormon 8:16 Joseph Smith prófétára utal, aki ki 
lett választva arra, hogy a Mormon könyvét elhozza a 

világnak (lásd T&Sz 3:5–
10). Az ősi próféták közül 
sokan tudtak Joseph 
Smithről, és imádkoztak 
érte, hogy le tudja fordí-
tani és ki tudja adni az 
aranylemezeket, Isten cél-
jait teljesítve be ezzel (lásd 
Mormon 8:22, 24–25; T&Sz 
10:46). Boyd K. Packer el-

nök, a Tizenkét Apostol Kvórumának elnöke beszélt 

róla, milyen szerepet játszott Joseph Smith a Mormon 
könyve előhozatalában:

„Az igazság egész egyszerűen az, hogy Isten prófétája 
volt – nem több, de egy csöppet sem kevesebb!

A szentírások nem Joseph Smithtől eredtek, inkább rajta 
keresztül érkeztek. Ő volt a csatorna, amelyen keresztül 
megadattak a kinyilatkoztatások. […]

Joseph Smith próféta iskolázatlan parasztfiú volt. Ha 
eredetiben olvassuk néhány korai levelét, az felfedi, 
hogy sem nyelvhelyesség, sem kifejezésmód terén nem 
volt kifinomult.

Valódi csoda az, hogy irodalmi kifejezésmódot tükröző 
kinyilatkoztatások érkeztek általa” (in Conference Re-
port, Apr. 1974, 137; vagy Ensign, May 1974, 94).

Mormon 8:19–20. „Enyém az ítélet”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
a következőket mondta az „enyém az ítélet, mondja 
az Úr” kifejezésről: „A végső ítéletről beszélek. Arról a 
jövőbeni eseményről, amelyre akkor kerül sor, amikor 
mindanniyan Krisztus ítélőszéke elé állunk, hogy cse-
lekedeteink szerint megítéltessünk (lásd 1 Nefi 15:33; 
3 Nefi 27:15; Mormon 3:20; T&Sz 19:3). […] Szerintem a 
szentírásbeli parancs, mely szerint »ne ítélj«, nyilvánva-
lóan erre a végső ítéletre utal, ahogyan ez a kijelentés is 
a Mormon könyvében: »az ember… ne… ítéljen; mert 
enyém az ítélet, mondja az Úr« (Mormon 8:20)” (“ ‘Judge 
Not’ and Judging,” Ensign, Aug. 1999, 7).

Mormon 8:22
Hogyan erősíthetnek meg minket  Moróninak 

ebben a versben található szavai,  amikor 
az Úr ügyében munkálkodunk?

Mormon 8:31. Szennyezések az utolsó napokban
•	 A	Mormon	8:31	azt	mondja,	hogy	napjainkban	„nagy	
szennyezések” lesznek. Míg a Hetvenek Elnökségének 
tagjaként szolgált, Joe J. Christensen elder kifejtette, 
hogy az itt említett nagy szennyezések nem környeze-
tiek, hanem elsősorban lelkiek:
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„Mindannyian sokat hallunk és olvasunk ezekben a 
napokban a szennyezett fizikai környezetről – savas 
esőről, szmogról, mérgező hulladékról. Van azonban 
másfajta szennyeződés is, ami sokkal veszélyesebb – 
az erkölcsi és lelki.

Nemrég azt mondta Boyd K. Packer elder a konferen-
cián: »Ha mintát veszünk az erkölcsi környezetből, azt 
találjuk, hogy felfelé szökik a szennyezettségi mutató« 
(in Conference Report, Apr. 1992, p. 91; vagy Ensign, 
May 1992, 66). Pál apostol előre látta, hogy »az utolsó 
napokban nehéz idők állanak be« (2 Timótheus 3:1). 
Moróni próféta pedig azt mondta az utolsó napokról: 
»Igen, olyan napon kerül elő, amikor nagy szennyezé-
sek lesznek a föld színén« (Mormon 8:31).

Ennek a nagy szennyezésnek a hatásai sajnos nagyon is 
jól láthatók a közmédiában, a filmekben, a televízióban 
és a népszerű zenében. Robert D. Byrd szenátor azt 
mondta erről: »Ha nemzetünkben évről évre, napról 
napra továbbra is gyilkosságot, erőszakot, kábítósze-
reket…, perverzitást [és] pornográfiát jelenítünk meg 
gyermekek millióinak szemei előtt, ne csodálkozzunk 
majd azon, ha társadalmunk alapjai elsorvadnak, mintha 
leprásak lennének« (in Michael Medved, Hollywood vs. 
America [New York: Harper Perennial, 1992], p. 194).

[…] A közmédia legtöbb területe hadat üzenni látszik 
majdnem mindennek, amit a többség leginkább becs-
ben tart: a családnak, a vallásnak és a hazaszeretetnek. 
Becsmérli a családot, miközben házasság előtti és 
házasság utáni kapcsolatokra biztat és ezeket dicsőíti. 
Szentségtörő és a legocsmányabb útszéli beszéd bom-
bázza mindazok fülét, akik hallgatják. […] Az állandó 
erőszak és öldöklés semmibe veszi magát az emberi 
életet” (in Conference Report, Oct. 1993, 12; vagy 
Ensign, Nov. 1993, 11).

Mormon 8:34–35. Napjainkra, nekünk íratott
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	kijelentette,	hogy	a	Mormon	
könyve tanulmányozására hatással kell lennie annak a 
tudásunknak, hogy Moróni látta napjainkat és gondolt 
ránk, miközben írt:

„Elsősorban a Mormon könyvére kell összpontosítani 
a tanulmányozásunkat, [mert] az napjainkra íratott. A 
nefitáknak soha nem volt meg ez a könyv, és az ősi 
lámánitáknak sem. Nekünk szánták. Mormon akkor 

írta, amikor már majdnem elpusztult a nefita civilizáció. 
Isten sugalmazására, aki mindent kezdettől fogva lát, 
évszázadokat felölelő feljegyzéseket vonatolt ki, olyan 
történeteket, beszédeket és eseményeket válogatva ki 
azokból, amelyek a legtöbb segítséget nyújtják majd 
nekünk.

A Mormon könyve minden fő írója bizonyságot tett 
arról, hogy az eljövendő nemzedékeknek ír. […]

Mormon azt mondta: »igen, hozzátok szólök, ti Izráel 
házának maradéka« (Mormon 7:1). Moróni pedig, 
az utolsó ihletett író, ténylegesen látta napjainkat és 
korunkat. […]

Ha látták napjainkat és azon dolgokat választották ki, 
amelyek leginkább értékesek lesznek számunkra, vajon 
nem így kell-e tanulmá-
nyoznunk a Mormon köny-
vét? Állandóan fel kellene 
tennünk magunknak a kér-
dést: »Miért sugalmazta az 
Úr Mormonnak (vagy Mo-
róninak vagy Almának), 
hogy vegye bele ezt a fel-
jegyzésébe? Mit tanulhatok 
ebből, ami segíteni fog ne-
kem napjainkban és ko-
runkban az életemben?«

És egyik példa a másikat 
követi annak tekintetében, ahogyan választ találunk erre 
a kérdésre” (in Conference Report, Oct. 1986, 5; vagy 
Ensign, Nov. 1986, 6).

Mormon 9:1–6. Nyomorult Isten színe előtt
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	kifejtette,	
miért érzik majd magukat nyomorultnak Jézus Krisztus 
színe előtt azok, akik nem bánták meg a bűneiket:

„Bűnbánat nélkül nem lehet szabadítás. Bűneiben nem 
léphet be az ember Isten királyságába. Nagyon ellent-
mondásos lenne az, ha valaki a bűneiben az Atya színe 
elé léphetne és Isten jelenlétében lakhatna. […]

Szerintem nagyon sok olyan ember van a földön, talán 
az egyházban is sokan – legalábbis néhányan biztos –, 
akik azt képzelik, hogy kedvükre élhetik világukat, 
szeghetik meg az Úr parancsolatait, de végül majd az 
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Ő jelenlétébe jönnek. Azt gondolják, hogy majd később 
bűnbánatot tartanak, talán a lélekvilágban.

El kellene olvasniuk Moróni e szavait: »Azt gondoljátok, 
hogy ismerve saját bűnötöket [Krisztussal] lakhattok 
majd? Azt gondoljátok, hogy boldogok lehetnétek, 
együtt lakni ezzel a szent Lénnyel, amikor lelketeket 
bűnötök tudata kínozza, mivel mindvégig visszaéltetek 
a törvényeivel?« [Mormon 9:3]” (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:195–96).

Mormon 9:3–6. „Bűnötök tudata”
•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	kifejtette,	
miért érzi a bűn terhét és a bűnbánat szükségét az, aki 
bűnt követett el:

„Amikor elkezdődik a bűnbánat, mélyen tudatában 
kell lenni a bűnnek, és ez a bűntudat szenvedést 
idézhet elő az elmében, a lélekben, időnként még a 
testben is. A vétkes ember csak akkor tudja elviselni 
magát, ha választ a következő két lehetőség közül. Az 
első lehetőség az, hogy mentális nyugtatókkal érzéket-
lenné teszi a lelkiismeretét és eltompítja az érzékelését, 
hogy folytatni tudja a vétket. Akik ezt választják, végül 
érzéketlenné válnak és már nem is szeretnének bűn-
bánatot tartani. A másik lehetőség az, hogy engedjük, 
amint a bánkódás gyötrelemre vált, majd bűnbánatra, 
végül pedig megbocsátást hoz.

Ne felejtsétek el, hogy bűnbánat nélkül soha nem jöhet 
el megbocsátás! Addig pedig nem jő bűnbánat, amíg 
le nem csupaszítjuk a lelkünket és kifogások, valamint 
magyarázkodások nélkül be nem ismerjük a tetteinket. 
Be kell vallanunk magunknak, hogy bűnt követtünk 
el, kicsit sem csökkentve a vétket vagy magyarázva ki 
annak komoly voltát, illetve enyhítve a súlyosságát. 
Be kell vallanunk, hogy bűnünk akkora, amekkora 
valójában, nem szabad grammnak mondanunk a kilót. 
Akik úgy döntenek, hogy szembenéznek a tényállással 
és változtatnak az életükön, először nehezebb útnak 
találják a bűnbánatot, de aztán, amikor megízlelik a 
gyümölcseit, végtelenül kívánatosabbnak is” (“The 
Gospel of Repentance,” Ensign, Oct. 1982, 4).

Mormon 9:7–8. Kinyilatkoztatások 
és a szentírások
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	következőképpen	magyarázta	
a szentírások és a személyes kinyilatkoztatás közötti 
összefüggést:

„Az [utolsó napi szenteket] az különbözteti meg a leg-
több kereszténytől a Biblia és más szentírások olvasása 
terén, hogy hiszünk a folyamatos kinyilatkoztatásban. 
Számunkra a szentírások nem a tudás végső forrását 
jelentik, hanem a végső forrás előtt álló valamit. A végső 
tudás kinyilatkoztatás által érkezik. Morónival együtt 
kijelentjük, hogy aki tagadja a kinyilatkoztatást, az »nem 
ismeri Krisztus evangéliumát« (Mormon 9:8).

Az Úr szava a szentírásokban lépteinket irányító lámpá-
hoz hasonlít (lásd Zsoltárok 119:105), a kinyilatkoztatá-
sok pedig hatalmas erőhöz, amelyek megsokszorozzák 
a lámpa fényét. Mindenkit arra biztatunk, hogy tanulmá-
nyozza figyelmesen a szentírásokat és az azokról szóló 
prófétai tanításokat, majd imádságos lélekkel törekedjen 
személyes kinyilatkoztatásra, hogy megismerhesse azok 
jelentését” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign, 
Jan. 1995, 7).

Mormon 9:9–10. „Isten ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké”
•	 Moróni	kijelentette,	hogy	Isten	nem	változik,	hanem	
olyan lény, aki ugyanaz marad „tegnap, ma és mind-
örökké” (Mormon 9:9). Mai kinyilatkoztatás erősíti meg 
azt, hogy a Mormon könyve előkerülése is bizonyítja, 
hogy Isten továbbra is „megihleti az embereket, és 
elhívja őket az ő szent munkájára”, napjainkban ugyan-
úgy, mint régen, „ezáltal mutatván meg, hogy ő ugyanaz 
az Isten tegnap, ma és mindörökké” (T&Sz 20:11–12).

A Lectures on Faith [Tanítások a hitről] kijelenti, hogy 
csak akkor hihetünk tökéletesen Istenben, ha helyesen 
látjuk Isten „jellemét, tökéletességeit és tulajdonságait” 
([1985], 38). Isten egyik jellemvonása az, hogy nem 
változik. „[Isten] nem változik, és nincs benne vál-
tozékonyság, hanem ugyanaz az örökkévalóságtól az 
örökkévalóságig, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, 
pályája pedig örök körforgás, eltérés nélkül” (Lectures 
on Faith, 41). Gondolj bele, milyen áldás tudni azt, hogy 
Isten napjainkban is folytatja szent munkáját, és mindig 
ugyanaz marad – tegnap, ma és mindörökké!

49. fejezet

364



•	 Moróni	figyelmeztetett	minket,	hogy	vannak,	akik	
olyan istent képzelnek el maguknak, „aki változik” 
(Mormon 9:10). Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a 
Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította, hogy nem 
hihetünk vagy bízhatunk egy olyan Istenben, aki válto-
zik, vagy még új igazságokat tanul:

„Néhány jószándékú utolsó napi szent elméjében Isten 
mindentudása az »örök fejlődés« elképzeléséhez társult. 
Egyesek helytelenül azt feltételezik, hogy Isten fejlő-
dése kapcsolatban áll azzal, hogy további tudásra tesz 
szert. […]

Isten teremtményei gyarapításából és előbbre viteléből 
merít nagy és folyamatos örömöt, nem új intellektuális 
tapasztalatokból.

Hatalmas különbség van tehát a mindentudó Isten és 
azon hamis elképzelés között, hogy Isten valamiféle 
doktori utáni ösztöndíjon van éppen, és további lényegi 
igazságok és adatok után kutat. Ha így lenne, akkor 
Isten bármelyik percben felfedezhetne valami új, szá-
mára addig ismeretlen igazságot, ami aztán átrendezne, 
elhomályosítana vagy aláásna általa korábban ismert 
igazságokat. A prófécia puszta előrejelzés, jóslás lenne. 
Újra kellene gondolni a megváltásunkkal kapcsolatos 
tervezési felvetéseket. Szerencsénkre azonban az Ő 
szabadítási terve állandóan folyamatban van, nem 
állandóan átdolgozás alatt ” (All These Things Shall Give 
Thee Experience [1979], 14–15).

Mormon 9:20
Moróni szerint miért nem végez már 
 csodákat Isten az emberek között?

Mormon 9:10–26. Csodák
•	 Figyeld	meg,	milyen	bizonyítékot	szolgáltat	Moróni,	
mi tanúskodik Isten csodáiról – az ég és a föld terem-
tése (lásd Mormon 9:17), az ember teremtése (lásd 17. 
vers), valamint a szentírások bizonyságtételei Jézus 
és az apostolok csodatételeiről (lásd 18. vers). Moróni 
szavaival élve a „csodák Istene” ma is megtalálható. 
Dallin H. Oaks elder tanúbizonyságot tett arról, hogy 

napjainkban is sok csoda történik és a csodák jelen 
vannak Jézus Krisztus igaz egyházában:

„Az egyház munkájában és tagjaink életében is napról 
napra sok csoda történik. Közületek is sokan voltak ta-
núi csodáknak, talán többnek is, mint aminek tudatában 
vagytok.

A csoda meghatározható úgy, mint »isteni hatalom 
által véghezvitt, hasznunkra váló esemény, amelyet a 
halandók nem értenek és nem tudnak megismételni« 
[in Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 
5 vols. (1992), 2:908]. A legtöbb olyan ember, aki nem 
vallásos, de még a vallásosok közül is némelyek eluta-
sítják azt az elképzelést, mely szerint isteni hatalom által 
következnek be dolgok. […]

Jézus Krisztus igaz egyházában mindig is jelen vannak 
a papság hatalma által véghezvitt csodák. A Mormon 
könyve azt tanítja, hogy »Isten biztosított egy módot, 
melyen az ember hit által hatalmas csodákat művelhet« 
(Móziás 8:18). A biztosított »mód« a papsági hatalom 
(lásd Jakab 5:14–15; T&Sz 42:43–48), és ez a hatalom 
hit által visz véghez csodákat (lásd Ether 12:12; Moróni 
7:37)” (“Miracles,” Ensign, June 2001, 6, 8).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	beszélt	róla,	
miért szűnnek meg időnként a csodák:

„Miért szűnnek meg bizonyos időszakokban a jelek és a 
csodák? Miért nem találhatók meg mindig, minden nép 
között? Vajon a régiek nagyobb áldásokra voltak jogo-
sultak, mint mi, akik most lakunk ugyanazon a földön, 
amely egykor az övék volt? Moróni megadja a választ: 
Az ajándékok és csodák Istene azért szűnik meg »cso-
dákat tenni az emberek gyermekei között« és azért nem 
árasztja ki rájuk ajándékait, »mert hitetlenségbe süllyed-
nek, és letérnek a helyes útról, és nem ismerik Istent, 
akiben bízniuk kellene«. Hitvallásokban meghatározott 
hamis isteneknek hódolnak, és már nem járnak azon az 
úton, amelyet a korábbi napok szentjei követtek.

Az emberek változtak meg, nem Isten, mert Ő örökké 
ugyanaz. Az ugyanazon hittel rendelkező, ugyanazon 
törvény szerint élő emberek mind ugyanazokat az 
áldásokat fogják learatni” (A New Witness for the Articles 
of Faith [1985], 367).
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Mormon 9:32–34. Moróni megújított  
egyiptomiul írt
•	 Moróni kijelentette, hogy legalább két nyelven tudott 
írni: héberül és egyiptomiul (lásd Mormon 9:32–34). 

Megjegyezte, hogy ha a le-
mezek „elég nagyok lettek 
volna”, akkor héberül írt 
volna, bár a feljegyzés veze-
tői helyhiány miatt „megújí-
tott egyiptomi” nyelvet 
használtak (32–33. vers). A 
Mormon könyvében koráb-

ban Nefi és Benjámin király is írt róla, hogy az egyiptomi 
nyelvet használják. Nefi kijelentette, hogy a kislemezek 
vésésekor »az egyiptomiak« nyelvén írt (1 Nefi 1:2). Ami-
kor Benjámin király a rézlemezek fontosságáról beszélt a 
fiainak, megjegyezte, hogy Lehi azért tudta elolvasni a 
feljegyzést, mert „megtanították az egyiptomiak nyelvére” 
(Móziás 1:4). Azt is tudjuk, hogy Lehi megtanította gyer-
mekeinek az evangéliumot és az egyiptomi nyelvet, 
„hogy ezáltal ők is megtaníthassák azokat a gyermekeik-
nek” (Móziás 1:4). Ez nyilvánvalóan nemzedékről nemze-
dékre folytatódott a feljegyzésvezetők között, és Moróni 
édesapjától tanulta meg ezt a nyelvet. Moróni azonban 
azt is kijelentette, hogy ő „megújított egyiptomi” (Mor-
mon 9:32) nyelven ír, ami azt jelzi, hogy a Lehi ideje óta 
eltelt több mint ezer évben változott némiképp a nyelv-
használat. Ez megmagyarázza, miért mondta aztán Mo-
róni azt, hogy „egyetlen másik nép sem ismeri a 
nyelvünket”, de Isten eszközöket készített a feljegyzés 
későbbi tolmácsolására és lefordítására (Mormon 9:34).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	tanít	neked	az,	ahogyan	Moróni	másokkal	

törődött, az ellenségeit is beleértve ebbe? (Lásd 
Mormon 7.)

•	 Moróni	sok	évet	töltött	egyedül,	azonban	hite	és	
bizonysága békét hozott neki. Neked hogyan segít-
het a bizonyságod, amikor egyedül érzed magad a 
világban?

•	 Ma	milyen	„lelki	szennyeződéseket”	látsz	a	világban?	
Hogyan kerülheted el, hogy bepiszkoljanak?

•	 Te	milyen	csodáknak	voltál	tanúi	az	életed	során?

Javasolt feladatok
•	 Tanulmányozd	a	következő	szentírásokat,	és	ke-

ress a Mormon könyve előkerülésére vonatkozó 
próféciákat:

Ésaiás 29:4

2 Nefi 3:19–20

2 Nefi 26:16

2 Nefi 33:13

Énós 1:15–16

Mormon 8:23

Mormon 9:30

Moróni 10:27

Mózes 7:62

Joseph Smith története 
1:52–53

Készíthetsz ezekből a versekből egy szentírásláncot, 
ha az Ésaiás 29:4-hez odaírod a margóra: „lapozz a 
2 Nefi 3:19–20-hoz”. Majd a 2 Nefi 3:19–20 margó-
jára írd oda: „lapozz a 2 Nefi 26:16-hoz”. Ezt addig 
folytasd, míg az utolsó vershez el nem érsz. Amikor 
elérsz a Joseph Smith története 1:52–53-hoz, írd a 
margóra: „lapozz Ésaiás 29:4-hez”, amivel összekötöd 
a lánc végét és elejét.

•	 Készíts	egy	öt-nyolc	perces	beszédet	a	Mormon	
könyve elfogadásának áldásairól! Útmutatásképp 
használhatod beszéded elkészítéséhez a következő 
kérdéseket és forrásokat:

A Mormon könyve elfogadásának áldásai

Mormon 8:12. Milyen áldások érik azokat, akik nem 
ítélik el vagy kritizálják a Mormon könyvét?

Mormon 8:17. Miért fontos, hogy ne keressünk hibát 
a Mormon könyvében?

Tan és a szövetségek 20:8–15. Milyen igazságokat fo-
gunk tudni akkor, ha elfogadjuk a Mormon könyvét?

Személyes tapasztalatod alapján: Milyen lelki áldáso-
kat kaptál a Mormon könyve elfogadása révén?

Ezra Taft Benson elnök: „Megáldalak titeket, hogy 
még jobban értsétek a Mormon könyvét. Megígérem 
nektek, hogy ettől a perctől fogva, ha naponta lak-
mározunk a lapjairól és előírásai szerint élünk, Isten 
Sion minden gyermekére és az egyházra is mindez-
idáig ismeretlen áldást áraszt majd” (in Conference 
Report, Apr. 1986, 100; vagy Ensign, May 1986, 78).

49. fejezet

366



Ether 1–5

50. fejezet

Bevezetés
A Mormon könyve nem időrendi sorrendet követ. 
Ha úgy lenne, akkor Ether könyve lenne az elején. A 
járedita feljegyzés Kr. e. 2200 körül kezdődik. Első Nefi 
Kr. e. 600-ban kezdődik. Ether könyve Kr. e. 2200-tól 
a történelem 1700 évét fedi le, Koriántumr napjaiig. 
Nem tudjuk, pontosan mikor élt Koriántumr, de 
valamikor Kr. e. 500 és 250 között. A Mormon könyve 
többi része, 1 Nefitől Moróniig, körülbelül 1000 évnyi 
történelmet fed le.

Noé napjainak özönvize után a megmenekültek le-
származottai közül sokan gonoszok lettek. Az egyik 
népcsoport elhatározta, hogy tornyot épít, „melynek 
teteje az eget érje” (1 Mózes 11:4). A járedita nemzet 
története Bábel tornyának építésével kezdődik. Az Úr a 
gonoszság elterjedt volta miatt összezavarta az akkori-
ban használt nyelvet, és szerte a föld színén szétszórta a 
népet (lásd Ether 1:33; 1 Mózes 11:5–8).

Járed fivére fohászkodott az Úrhoz, hogy őrizze meg 
méltó barátainak és családjának nyelvét. Járed fivére 
nagy hitet tanúsított, és Isten keze által vezérelve egy 
másik földre vihette ezt a csoportot. Vándorlásuk tör-
ténete tele van fontos tantételekkel, amelyeket vonat-
koztathatunk mai életünkre. Ezekhez a tantételekhez 
tartozik az isteni segítség elnyerését eredményező hit 
gyakorlása, valamint az ima szerepe nehéz feladatok 
megoldásában. Járed fivérének életét tanulmányozva 
megtudod, milyen áldások jönnek, ha erős hitet gyako-
rol valaki.

A következőkben áttekintjük Ether könyvének eredetét:

•	 Az	utolsó	járedita	próféta,	Ether	idejéig	járedita	prófé-
ták jegyezték fel a nép történetét (lásd Ether 1:6).

•	 Limhi	felfedezői	rátaláltak	a	járedita	feljegyzések	egy	
részére – 24 aranylemezre (lásd Móziás 8:7–11).

•	 Móziás	király	lefordította	a	járedita	feljegyzést	(lásd	
Móziás 28:10–17).

•	 Moróni	kivonatolta,	illetve	megszerkesztette	a	járedita	
feljegyzést, és saját írásai elé illesztette azokat (lásd 
Ether 1:1–6).

Szövegmagyarázat
Ether 1:1–2. A 24 megtalált lemez
•	 Míg	Limhi	népe	fogságban	volt,	Limhi	király	43	fős	
expedíciót küldött Zarahemla földjének felkutatására 
(lásd Móziás 8:7; 21:25). Bár Zarahemlát nem találták 
meg, a kutatócsapat rábukkant egy csontokkal borított 
földre és egy elpusztított nép hátramaradt dolgaira (lásd 
Móziás 8:8). Találtak 24 aranylemezt, amit visszatérve 
elvittek Limhi királyhoz (lásd Móziás 8:9–10). Amikor 
Limhi népe végül megszökött a fogságból (lásd Móziás 
22), ezeket a lemezeket Móziás királynak adták, hogy 
fordítsa le őket (lásd Móziás 28:1–17).

Ether 1:3–4. A teremtés beszámolója 
Mózes napjai előtt
•	 Figyelemre	méltó,	amiről	Ether	könyve	tájékoztat	
minket, hogy a teremtésről, Ádámról, és Isten gyerme-
keinek történetéről a Bábel tornyáig szóló beszámoló 
már jóval Mózes napjai előtt is létezett. Ez a beszámoló 
elpártolás és gonoszság miatt veszhetett el, ezért szük-
ség volt ezen ismeret visszaállítására, Mózesnek adott 
kinyilatkoztatás által, hogy ma meglehessen nekünk a 
feljegyzés (lásd Mózes 1:40).

Ether 1:6–32. A járedita nemzedékrend
•	 Ether 1 leírja Ether próféta nemzedékrendjét. Ilyen 
nemzedékrend ritkán fordul elő a Mormon könyvében, 
amire magyarázatot ad a 
következő fejtegetés: „A 
Bibliában sok nemzedék-
rend van. A zsidó embere-
ket nagyon érdekelte a 
családtörténetük, és úgy 
tűnik, gondosan vezették a 
nemzedékrendjüket; szá-
muk a szentírásokban jelzi 
ezek fontosságát. Nézzétek 
meg az 1 Mózes 5, 11, 46; a 
4 Mózes 26; az 1 Krónika 
1–9 fejezeteket; és olvassá-
tok el az Ezsdrás 9–10 beszámolóit is, amelyek jelzik, 
milyen fontos a családtörténet vezetése. A Mormon 
könyvében azonban csak egyetlen példát látunk a 
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kiterjedt nemzedékrend leírására, méghozzá az Ether 
1:6–32-ben. Ez Ether, az utolsó járedita próféta nemze-
dékrendjét adja meg, akinek családfája huszonkilenc 
vagy még annál is több nemzedékre visszavezetve Járe-
dig nyúlik, aki abban az időben ment el családjával Bá-
bel tornyától, amikor az Úr összezavarta az emberek 
nyelvét. Ezen a példán kívül csak elszórtan találunk 
utalást arra, hogy érdekelték őket a nemzedékrendek” 
(Sidney B. Sperry, “Types of Literature in the Book of 
Mormon,” in Journal of Book of Mormon Studies, vol. 
21, no. 1 [1995]: 117).

Ether 1:34–35. Járed fivérének a neve
•	 George	Reynolds	elder	(1842–1909)	a	Hetvenekből	
elmesélte a következőket, amelyből kiderül, hogy Járed 
fivérének neve (lásd Ether 2:13) ki lett nyilatkoztatva 
Joseph Smith prófétának (1805–1844): „Míg Kirtlandben 
lakott, Reynolds Cahoon eldernek fia született. Az egyik 
nap Joseph Smith elnök elhaladt a háza előtt, mire ő be-
hívta a prófétát, és megkérte őt a kisbaba megáldására 
és névadására. Joseph így tett, és a fiúnak a Mahonri 
Moriánkumer nevet adta Az áldás végeztével az ágyra 
fektette a gyermeket, és Cahoon elderhez fordulva azt 
mondta: a név, amelyet fiadnak adtam, Járed fivérének a 
neve; az Úr most mutatta [vagy nyilatkoztatta ki] nekem. 
William F. Cahoon elder, aki a közelben állt, hallotta, 
amint a próféta ezt mondja apjának; és ez volt az első 
alkalom, amikor ebben az adományozási korszakban 
ismertté vált Járed fivérének neve az egyházban” (“The 
Jaredites,” Juvenile Instructor, May 1, 1892, 282).

Ether 1:33–38. Járed és fivére nyelve
•	 Az	Ether	1:34–38	feljegyzi,	hogy	az	Úr	nem	zavarta	
össze Járed családjának, a fivérének, valamint baráta-
iknak a nyelvét a Bábel tornya idején. Joseph Fielding 
Smith elnök (1876–1972) azt tanította, hogy a járediták 
valószínűleg Ádám nyelvét beszélték: „Ether könyve 
kijelenti, hogy Járed és fivére azt kérték az Úrtól, hogy 
ne változtassa meg nyelvüket, amikor a Bábel tornyánál 
sor került a nyelvek összezavarására. Kérésük megada-
tott, és atyáik nyelvét vitték tovább, az ádámi nyelvet, 
amely még leírt formájában is oly erőteljes volt, hogy 
a Mahonri által leírt dolgok »olyan hatalmasak…, és 

lenyűgözik az embert, hogy olvassa el azokat«. Ilyen 
nyelve volt Ádámnak, és ez volt az a nyelv, amellyel 
Énók el tudta végezni hatalmas munkáját” (The Way to 
Perfection [1970], 69).

Ether 1:38–42. Választott föld
•	 Miként	Izráel	házának	tagjai	is	választott	népnek	
neveztetnek – ki lettek választva az Úr munkájának 
végzésére –, a Mormon könyve az amerikai földrészre 
választott földként utal, amely ki lett választva az 
evangélium visszaállításának, majd végül az Új Jeruzsá-
lemnek a helyeként. Izráel házának tagjai és az amerikai 
földrész is azért lett kiválasztva, hogy segítsenek 
Mennyei Atyánknak az egész világon elterjeszteni az 
evangéliumot.

•	 Joseph Fielding Smith elnök elmagyarázta, hogy 
Észak- és Dél-Amerika egésze választott föld: „A Mor-

mon könyve tájékoztat 
minket, hogy egész Ame-
rika, az északi és a déli 
rész is, mindenek felett vá
lasztott föld, vagyis más 
szavakkal: Sion. Az Úr 
megmondta a járeditáknak, 
hogy olyan földre vezeti 
őket, amely »kiválóbb a 
föld minden földjénél« [Et-
her 1:42]” (Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. 

McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:73).

•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	is	beszélt	róla,	
hogy az amerikai földrész választott föld: „1844-ben a 
következő ünnepélyes kijelentést tette Joseph Smith 
próféta: »Az egész Amerika Sion maga, északtól délig« 
(Teachings [of the Prophet Joseph Smith], p. 362). Maga 
az Úr jelentette ki ezt: »ez egy olyan föld, mely kiválóbb 
minden más földnél« (Ether 2:10). Ez a nemzet, ez az 
ország Sion földjének részét képezi. Olyan föld ez, 
amelyet Isten szolgái szenteltek fel. Amikor a Mormon 
könyve egyik prófétája a világ nemzeteire utalt, azt 
mondta erről a földrészről, hogy »jó« ( Jákób 5:25–26)” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 123).

50. fejezet
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Ether 1:38–43
Amikor a járeditákat választott földre 
 vezették, milyen utasításokat kaptak, 

mit vigyenek magukkal, és miért voltak 
egyenként fontosak ezek a dolgok?

Ether 1:43. „Ilyen sokáig fohászkodtál hozzám”
•	 Az	Úr	kifejtette	Járed	fivérének,	hogy	népe	annak	
eredményeként kapott áldásokat, hogy hosszú időn ke-
resztül imádkozott. Nagyon hatásos a gyakori és kitartó 
imával társuló folyamatos engedelmesség. Az Illinois 
állambeli Commerce-ben elmondott 1839-es beszédé-
ben azt tanította Joseph Smith próféta: „Isten nem sze-
mélyválogató; mindannyian rendelkezünk ugyanazon 
kiváltsággal. Jöjjetek Istenhez, fárasszátok Őt, míg meg 
nem áld titeket, és mindenki jogosult ugyanazokra az 
áldásokra” ([recorded in Willard Richards Pocket Com-
panion, 78–79] cited in The Words of Joseph Smith: The 
Contemporary Accounts of the Nauvoo Discourses of the 
Prophet Joseph, comp. Andrew F. Ehat and Lyndon W. 
Cook [1980], 15).

•	 Spencer W.	Kimball	elnök	(1895–1985)	is	azt	tanította,	
hogy nagy erőfeszítéseket kell tennünk az imáinkban, 
és gyakran kell imádkoznunk:

„Választ kaptok az imáitokra? Ha nem, akkor talán nem 
fizetetitek meg az árát. Elmondtok néhány elcsépelt szót 
és elkoptatott kifejezést, vagy bensőségesen beszélget-
tek az Úrral? Alkalmanként imádkoztok, vagy ahogy 
kell: rendszeresen, gyakran, állandóan? Filléreket aján-
lotok fel hatalmas adósságok törlesztéseként olyankor, 
amikor kemény forintokra lenne szükség ahhoz, hogy 
eleget tegyetek a kötelezettségeteknek?

Amikor imádkoztok, akkor csak beszéltek vagy hall-
gattok	is?	Szabadítótok	azt	mondta:	»Ímé	az	ajtó	előtt	
állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és 
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, 
és ő én velem« ( Jelenések 3:20).

[…] Ha nem kapunk választ az imáinkra, akkor saját 
életünkben kell keresnünk ennek okát” (“Prayer,” New 
Era, Mar. 1978, 17).

Ether 2:7–12. „Megígért föld”
•	 Az	Ether	2:8–11	kijelenti,	mit	nevezett	Moróni	„Isten	
örök rendelés[ének]” (10. vers) e megígért föld vonat-
kozásában. Ez a háromszor vagy négyszer is elhangzó 
rendelés az, hogy „amely nemzet [ezt a földet] birto-
kolja, annak Istent kell szolgálnia, vagy elsodortatik” 
(9. vers).

Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) azt tanította, 
hogy az engedelmességre feltétlenül szükség van 
ahhoz, hogy a megígért föld megtartsa megígért áldá-
sait: „Nagyok az Amerika földjével kapcsolatban tett 
ígéretek. Egyértelműen megmondatott nekünk, hogy 
»ez egy kiváló föld, és amely nemzet ezt birtokolja, az 
mentes lesz a rabságtól és a fogságtól, és minden más 
nemzettől az ég alatt, ha ezen föld Istenét szolgálják, aki 
Jézus Krisztus« (Ether 2:12). Minden ezen áll vagy bukik, 
minden – az Isten parancsolatai iránti engedelmessé-
gen” (lásd Liahóna, 2002. jan. 85.).

Ether 2:7–12
Hasonlítsd össze az Ether 2:7–12-t és a 2 Nefi 
1:6–10-et! Sorold fel, milyen ígéreteket kaptak 
Amerika lakosai, és mikre figyelmeztették őket!

Ether 2:14. Az Úr megfenyítette Járed fivérét
•	 Mai	kinyilatkoztatásban	arra	tanít	az	Úr:	„…akiket	
szeretek, azokat meg is fenyítem, hogy bűneik megbo-
csáttathassanak, mert a fenyítéssel minden dologban 
előkészítem a kísértésből való kiszabadulásuk útját, 
és én szeretlek titeket” (T&Sz 95:1). Jeffrey R. Holland 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a következő 
megjegyzéseket fűzte ahhoz, milyen erős jellemre van 
szükség a feddés elviseléséhez: „Nehéz elképzelni, mi-
lyen lehet három órán át feddésben részesülni az Úrtól, 
de Járed fivére kibírta. Azonnali bűnbánattal és imával 
ez a próféta ismét útmutatást kért a számukra kijelölt 
utazás és az abban részt vevők számára. Isten elfogadta 
bűnbánatát, és szeretetteljesen további útmutatást adott 
e fontos küldetés vonatkozásában” (Christ and the New 
Covenant [1997], 15).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából kifejtette, hogy Isten szereti azokat, 
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akiket megfedd: „Az Úr valóban itt van, hogy megfeddje 
azokat, akiket szeret, még a lelkileg elöl járókat is. Járed 
fivére túlságosan hosszú időn át hanyagolta az imát 
(lásd Ether 2:14). Még a jók is gondatlanokká válhatnak, 
ha nincs ott az Úr, hogy megfeddje őket. Később Járed 
fivére, aki feddésben részesült, látta Krisztust (lásd Ether 
3:13–16)” (in Conference Report, Oct. 1987, 37; vagy 
Ensign, Nov. 1987, 31).

Ether 2:19–3:6. Fejlődést biztosító tapasztalat 
volt az, ahogyan világosságra tett szert
•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
saját tapasztalatainkhoz hasonlította Járed fivérének a 
tapasztalatát:

„A bárkákban nem volt világosság. Ez aggasztotta Járed 
fivérét. Nem akarta, hogy családja sötétben utazzon, 
így ahelyett, hogy parancsra várt volna, az Úr elé tárta 
aggodalmát. »És az Úr azt kérdezte Járed fivérétől: Mit 
szeretnél, mit tegyek, hogy legyen világosságotok a 
bárkáitokban?« [Ether 2:23].

Járed fivérének erre a kérdésre adott válasza buzgó 
erőfeszítést kívánt tőle. Felmászott a Sélem hegyre, »és 
egy sziklából kiolvasztott tizenhat kis követ« [Ether 3:1]. 
Aztán arra kérte az Urat, hogy érintse meg ezeket a 
követket, hogy világítsanak.

Szülőkként és vezetőkként nem szabad elfelejtenünk, 
hogy »nincs rendjén, hogy [az Úr] minden dologban 
parancsol[jon]« [T&Sz 58:26]. Járed fivéréhez hasonlóan 
nekünk is gondosan számba kell vennünk családtagja-
ink szükségleteit, meg kell terveznünk e szükségletek 
kielégítését, majd tervünket imában az Úr elé kell 
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tárnunk. Ez hitet és erőfeszítést követel tőlünk, de Ő segí-
teni fog nekünk, ha a segítségét kérjük és akaratát meg- 
tesszük” (lásd Liahóna, 2003. máj. 16.).

•	 Az	Úr	azt	akarja,	hogy	fejlődjünk	és	tanuljunk,	
amikor döntéseket hozunk. Azt is elvárja tőlünk, hogy 
megerősítés végett gyakran elé tárjuk, mire jutottunk. 
Amikor Járed fivére megkérdezte az Urat a bárkák 
megvilágítását illetően, az Úr saját kérdésével felelt: 
„Mit szeretnél, mit tegyek, hogy legyen világosságotok 
a bárkáitokban?” (Ether 2:23) Harold B. Lee elnök 
(1899–1973) szerint az Úr kérdése olyan volt, mintha 
ezt mondaná:

„»Nos, van valami jó ötleted? Mit javasolsz, mit tegyünk 
azért, hogy legyen világosság?« […]

Aztán az Úr elment és magára hagyta őt. Olyan volt ez, 
mintha azt mondná neki: »Nézd, én elmét adtam neked, 
hogy gondolkozz, és önrendelkezést, hogy használd az 
elmédet. Most tegyél meg minden tőled telhetőt ennek 
a problémának a megoldása végett; és miután minden 
tőled telhetőt megtettél, én közbelépek, hogy segítsek.«”

A lehetőségek átgondolása után Járed fivére hatalmas 
hitről tett tanúságot, amikor arra kérte az Urat, hogy 
érintse meg a 16 követ és adjon világosságot. Az Úr 
válaszolt erre a kérésre, és nemcsak világosságot adott 
a bárkák számára, hanem semmi máshoz nem hasonlít-
ható látomást is ennek a hithű férfinak.

Lee elnök így fejezte be gondolatmenetét: „Itt a követ-
kező tantétel működik. Ha áldást akarsz, ne csak letér-
delj és imádkozz róla. Készülj fel minden elképzelhető 
módon, hogy érdemes legyél a kért áldás elnyerésére” 
(Stand Ye in Holy Places [1974], 243–44).

Ether 2:22–23. Az ima erőfeszítést igényel
•	 Gyakran	elhangzott	már,	hogy	úgy	imádkozzunk,	
mintha minden az Úron múlna, és úgy dolgozzunk, 
mintha minden rajtunk múlna. Russell M. Nelson 
elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt mondta, 
hogy gyakran hallotta Gordon B. Hinckley elnöktől a 
következőket: „Nem tudom, hogyan sikerülne bármit is 
elvégeznem, ha nem azt tenném, hogy letérdelek és se-
gítségért esedezem, aztán felállok, és munkához látok” 
(lásd Liahóna, 1998. jan. 16.).

50. fejezet
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•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy az Úr megköveteli 
tőlünk önrendelkezésünk használatát, amikor a segít-
ségét kérjük. Járed fivérének tapasztalatáról azt mondta 
McConkie elder: „Az Úr beszélt vele erről egy keveset, 
majd ezt kérdezte: »Mit szeretnél, mit tegyek, hogy 
legyen világosságotok a bárkáitokban?« (Ether 2:23) 
Vagyis, gyakorlatilag ezt mondta: »Miért tőlem kérdezed? 
Ez olyasvalami, amit neked kellett volna megoldanod.« 
Azután így folytatta, lényegében megismételve a kér-
dést: »Mit szeretnél tehát, mit készítsek nektek, hogy 
lehessen világosságotok, amikor elnyel a tenger mély-
sége?« (Ether 2:25) Más szavakkal: »Moriánkumer, ez a te 
gondod. Miért engem zaklatsz? Önrendelkezést adtam 
neked. Felruháztattál a szükséges erővel és képességgel. 
Láss hozzá, oldd meg a problémát!«” (“Agency or Inspi-
ration?” New Era, Jan. 1975, 40–41).

Ether 3:1–5. „Íme, Ó Uram, te megteheted ezt”
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	beszélt	róla,	milyen	gyer-
meki, egyszerű hitet mutatott Járed fivére, amikor azt 
mondta:	„Íme,	Ó	Uram,	te	megteheted	ezt”	(Ether	
3:5): „Bizonyára Isten, valamint az olvasó is érez 
valami megdöbbentőt ezen ember hitének gyermeki 
ártatlanságában és buzgalmában. »Íme, Ó Uram, te 
megteheted ezt.« Talán nem is mondott a szentírásban 
senki ennél erőteljesebb, hittel teli mondatot. Majdnem 
olyan ez, mintha biztatná, bátorítaná ezzel Istent. Nem 
azt	mondja:	»Íme,	Ó	Uram,	biztos	vagyok	benne,	hogy	
meg	tudod	tenni	ezt.«	Nem	is	azt,	hogy	»Íme,	Ó	Uram,	
már sokkal nagyobb dolgokat is tettél ennél.« Lehet, 
hogy saját képességeit illetően bizonytalan volt a 
próféta, azoban Isten hatalmát illetően nem volt benne 
bizonytalanság. Itt csupán egyetlen világos, merész és 
magabiztos kijelentés áll, amelyben a tévovázásnak még 
az árnyéka sem jelenik meg. Biztatja Őt, akinek nincs 
szüksége biztatásra, de akit ez minden bizonnyal megé-
rintett.	»Íme,	Ó	Uram,	te	megteheted	ezt«”(“Rending	the	
Veil of Unbelief,” in Nurturing Faith through the Book of 
Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium 
[1995], 12).

Ether 3:6–16
Vizsgáld meg ezeket a verseket, és 

 határozd meg, mit tanult Járed fivére a 
Szabadítóról ebből a látomásból!  Sorold 

fel a jegyzeteidnél, amit megtudsz!

Ether 3:15. „Még soha nem mutattam 
meg magam az embernek”
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	hat	különböző	lehetséges	
magyarázatot is adott Jézus kijelentésére, mely szerint 
Járed fivére előtt soha nem mutatta meg magát az 
embernek:

„Az egyik lehetőség szerint ez a kijelentés egyszerűen 
az adott adományozási korszakra vonatkozóan értelme-
zendő, vagyis csak Járed népére és a járedita prófétákra 
vonatkozik – Jehova ezelőtt még nem nyilatkoztatta ki 
magát látnokaiknak és kinyilatkoztatóiknak. […]

Az is lehet, hogy e rész kulcsszava az »ember«, vagyis az 
Úr soha nem nyilatkoztatta ki magát nem megszentelt, 
nem hívő, időleges, földi, természetes embernek. 
Értve ez alatt azt, hogy csak azok jogosultak erre a 
kiváltságra, akik levetkőzték a természetes embert és 
megszenteltettek (akárcsak Ádám, Énók, valamint most 
Járed fivére) [lásd T&Sz 67:10–11].

Vannak, akik szerint arra gondolt itt az Úr, hogy azelőtt 
nem nyilatkoztatta ki magát embernek ily mértékben. 
Ezen elképzelés szerint a korábbi próféták előtti isteni 
megjelenései nem voltak ilyen »teljesek«, vagyis azelőtt 
soha nem vétetett el annyira a fátyol, hogy ily teljes 
mértékben kinyilatkoztatásra kerüljön Krisztus termé-
szete és lénye.

Az is egy lehetőség, hogy ez volt ez első olyan alkalom, 
amikor Jehova megjelent és megmondta, hogy Ő Jézus 

Krisztus, Isten Fia, vagyis ez 
a rész úgy értelmezhető, 
hogy »még soha nem mu-
tattam meg magam [ Jézus 
Krisztusként] az embernek, 
akit teremtettem«. Ezt a le-
hetőséget erősíti meg Mo-
róni későbbi szerkesztői Ro
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megjegyzésének egyik olvasata: »Istenről való ilyen tö-
kéletes tudással rendelkezvén tehát már nem lehetett 
kívül tartani a fátyolon; látta tehát Jézust.«

Ez a rész ugyanakkor úgy is értelmezhető, hogy oly 
nagy volt Járed fivérének a hite, hogy nem csak a ha-
landóság előtti Jézus lélek ujját és testét látta (amit fel-
tehetően sok más próféta is látott már), hanem Krisztus 
húsból, vérből és csontból való testének több mindent 
felfedő valóságát. […]

Végül pedig úgy is magyarázhatjuk ezt a részt – és Járed 
fivére hitének vonatkozásában ez a leginkább meg-
győző magyarázat –, hogy Krisztus azt mondta Járed 
fivérének: »Még soha nem mutattam meg magam az em-
bernek ily módon, hogy nem én akartam, hanem kizá
rólag annak hite eszközölte ki ezt, aki látott.« A szabály 
az, hogy a próféták meghívást kapnak az Úr jelenlétébe, 
és Ő hívja be őket, hogy lépjenek be jelenlétébe, amit 
csakis az Ő jóváhagyásával tehetnek meg. Járed fivére 
viszont mintha magától furakodott volna át a fátyolon, 
nem alkalmatlan vendégként ugyan, de talán gyakorlati-
lag hívatlanként. Jehova azt mondta: »…ember még nem 
jött elém olyan rendkívüli hittel, mint te; mert ha nem 
így lett volna, akkor nem láthattad volna az ujjamat. …
soha nem hitt bennem ember úgy, mint te.« Az Úr nyil-
ván példátlan hithez kötötte ezt a példátlan látomást. Ha 
a látomás maga nem is volt egyedi, azonban a hit és a 
látomás elnyerésének mikéntje volt az, amire még nem 
volt példa. Csak oly módon lehet ily figyelemre méltó 
ez a hit, hogy a prófétát hívatlanul el tudta vinni oda, 
ahova mások csak Isten hívására léphettek be” (Christ 
and the New Covenant, 21–23).

Ether 3:23–24, 28. Móziás király két köve
•	 Joseph	Smith	próféta	ugyanazt	az	Urimot	és	Tummi-
mot használta, „amelyet Járed fivére kapott a hegyen, 
amikor szemtől szemben beszélt az Úrral” (T&Sz 17:1). 
Joseph Fielding Smith elnök röviden leírta az Urim és 
Tummim történetét:

„Móziás királynál volt két kő, »melyek egy ív két szegé-
lyére voltak erősítve«, ezeket fordító eszközöknek hívták 
a nefiták, ezekkel fordította le a járedita feljegyzést 
[Móziás 28:11–14], és ezeket nemzedékről nemzedékre 
továbbadták, nyelvek fordításának céljából. A feljegyzé-
sek nem árulják el nekünk, hogyan került ez a két kő, 

vagyis az Urim és a Tummim, Móziás birtokába, csak 
azt mondják, hogy »Istentől való ajándék« [Móziás 21:28] 
volt. Móziásnál már azt megelőzően ott volt ez az aján
dék, vagyis az Urim és a Tummim, mielőtt Limhi népe 
felfedezte volna Ether feljegyzését. Lehet, hogy akkor 
kapta őket Móziás, amikor hozzá vitték a »nagy követ« 
rajta bevésésekkel, amit »Isten ajándéka és hatalma által« 
lefordított [Omni 1:20–21]. Lehet, hogy neki, vagy vala-
melyik korábbi prófétának adattak, ahogyan Járed fivére 
is kapta őket – az Úrtól.

A Mormon könyve tanításaiból nyilvánvalónak tűnik, 
hogy a Járed fivérének adott Urim és Tummim, vagyis 
két kő volt az, ami Móziásnál volt: Járed fivére parancsot 
kapott, hogy pecsételje le azon látomásról szóló írásait, 
amelyet Krisztus neki való megjelenésekor kapott, 
és így népe ne olvashassa el azokat. […] Az Urim 
és a Tummim is lepecsételtetett, hogy ne lehessen 
felhasználni őket e látomás szent írásainak lefordítására 
mindaddig, amíg az Úr meg nem engedi valakinek ezek 
lefordítását. Kinyilatkoztatásukkor azonban ugyanazon 
Urim és Tummim által lesznek majd lefordítva [Ether 
3:21–28]. […]

Joseph Smith megkapta a mellvértet, valamint Mormon 
könyve lemezeit, az Urimot és a Tummimot, amelyeket 
Moróni rejtett el, hogy az utolsó napokban az ősi fel-
jegyzés lefordításának eszközeként előkerüljenek, és ez 
az Urim és Tummim adatott Járed fivérének [T&Sz 17:1]” 
(Doctrines of Salvation, 3:223–25).

Ether 3:25; 4:1–7. A Mormon 
könyve lepecsételt része
•	 Moróni azt írta, hogy Járed fivére (Moriánkumer) lá-
tomásában feljegyezte a föld minden lakosát, a kezde-
tektől mindvégig (lásd 
Ether 3:25; lásd még Ether 
2:13). Ez a látomás minden 
dolgot felfed „a világ meg-
alapításától kezdve annak 
végéig” (2 Nefi 27:10). 
Moróni elmagyarázta, hogy 
„soha nem nyilváníttattak ki 
nagyobb dolgok azoknál”, amiket Járed fivére látott (Et-
her 4:4). Tudjuk, hogy Moróni ennek a látomásnak egy 
példányát lepecsételte a Joseph Smithnek átadott leme-
zekkel (lásd Ether 4:5; 5:1). Moróni azt is elmondta ne-
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künk, milyen feltételeket szabott meg az Úr, amiknek 
teljesülniük kell a feljegyzés lepecsételt részének előke-
rüléséhez. A szentírások elmondják, hogy bűnbánatot 
kell tartanunk; Járed fivéréhez hasonlóan az Úrba vetett 
hitet kell gyakorolnunk; és megszenteltté kell válnunk 
(lásd Ether 4:6–7).

Ether 5. Utasítások Joseph Smith prófétának
•	 Moróninál	voltak	„Efráim	fája	feljegyzésének	kulcsai”	
(T&Sz 27:5). Az Ether 5-ben Moróni a Mormon könyve 
jövőbeni fordítójához szólt, bár majdnem 14 évszázad 
volt még hátra addig, hogy Joseph Smith próféta elol-
vassa a szavait.

Ether 5. A tanúk bizonysága
•	 Az	Ether	5:2	utal	azokra,	akiknek	Joseph	Smith	
megmutathatja a lemezeket, konkrétan a nyolc tanúra. 
A 3–4. vers pedig arra a „három”-ra utal, akik „Isten 
hatalma” által látják majd a lemezeket, ez pedig egy 
különleges utalás a Mormon könyve három tanújára. 
A 4. vers azt is kijelenti, hogy az ige „tanúbizonyságként 
áll majd”, megmutatva, hogy a Mormon könyve maga 
is bizonyíték. Ez a vers azt is felfedi, hogy az Istenség is 
tanúbizonyságot tesz a Mormon könyvéről.

Az Ether 5:2–4 konkrétan utal a Mormon könyve 
három tanújára. Joseph Smith próféta 1829 júniusában 
kinyilatkoztatást kapott, melyből megtudta, „hogy 
három különeges tanú lesz majd kijelölve. Lásd Ether 
5:2–4; valamint 2 Nefi 11:3 és 27:12. Oliver Cowderyt, 
David Whitmert és Martin Harrist egy ihletett kívánság 
arra késztette, hogy ők legyenek a három különleges 
tanú” (T&Sz 17. szakasz bevezetése). A három tanú 
bizonyságát a Mormon könyve bevezető lapjain 
olvashatjuk. Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt mondta erről a három tanúról:

„A három tanú ünnepélyes írott bizonyságtétele arról, 
amit láttak s hallottak – kettő közülük egyszerre és a 
harmadik csaknem rögtön azután – sokat nyom a lat-
ban. Mi tudjuk, hogy egyetlen tanú bizonysága alapján 
sok vallásos ember nagy csodákat tartott valósnak és 
fogadott el, és a vallás nélküli világban is egy tanú 
bizonyságát elegendőnek tartották ahhoz, hogy súlyos 
büntetéseket és ítéleteket rójanak ki.

A bizonyságok kiértékelésében jártas emberek általában 
úgy gondolják, hogy egy tanúnak lehetősége lehet 
ugyan valamely esemény megfigyelésére, azonban 
elfogult lehet az adott kérdésben. Ahol különböző 
tanúk ugyanazt a bizonyságot teszik ugyanarról az ese-
ményről, ott a kételkedők ellentmondásokat keresnek 
ezekben, vagy más tanúk után néznek, akik meg tudják 
őket cáfolni.

Mindezen lehetséges ellenvetéseket is számba véve 
a Mormon könyve három tanúja nagy erővel lép elő. 
Mindhármuknak elegendő okuk és lehetőségük lett 
volna bizonyságuk megtagadására, amennyiben az 
hamis lett volna, vagy a részletek félremagyarázására, 
ha azok nem lettek volna pontosak. Köztudott, hogy 
az egyházi vezetőket is érintő nézeteltérések vagy 
féltékenykedések miatt e három tanú mindegyikét 
kizárták Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyházából, bizonyságuk kiadása után mintegy nyolc 
évvel. Mindhárom saját útjára tért, nem volt közös érde-
kük, amely miatt összejátszhattak volna. Mindazonáltal 
életük végéig – a kizárásuk után 12-50 évet felölelő 
időszakban – e tanúk egyike sem tért el kiadott bizony-
ságától vagy mondott bármi olyat, ami árnyékot vetett 
volna annak igaz voltára.

Ezen kívül bizonyságukat egyetlen más tanú sem cáfolta 
meg. Elutasítani lehet, azonban hogyan magyarázható 
meg az, hogy három erős jellemű ember egységesen, 
élete végéig kitartott kiadott bizonysága mellett, bár 
nagyon csúfolták őket ezért és más személyes hátrányt 
is szenvedtek emiatt. Magához a Mormon könyvéhez 
hasonlóan nincs jobb magyarázat annál, ami magában a 
bizonyságban található: jó és tisztességes emberek ün-
nepélyes kijelentése, melyben elmondják, mit láttak. […]

Fontosak a tanúk, a Mormon könyve három tanújának 
bizonyságtétele pedig hatásos és megbízható” (lásd 
Liahóna, 1999. júl. 41–44).

Ether 5
Mit tanít ez a fejezet a tanúk törvényéről 
és a Mormon könyve három tanújáról?
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Elgondolkodtató kérdések
•	 Szerinted	miért	vette	bele	és	tette	számunkra	elolvas-

hatóvá Moróni Ether kivonatát a Mormon könyvében?

•	 Bár	Járed	fivére	köztudottan	hithű	volt,	miért	feddte	
meg mégis az Úr? Hogyan vonatkoztathatjuk ezt a 
saját életünkre?

•	 Milyen	leckét	tanult	meg	Járed	fivére	arról,	mit	vár	el	
tőlünk az Úr, amikor kérdéseket teszünk fel neki?

•	 Hogyan	erősítheti	meg	saját	tanúbizonyságodat	a	
Mormon könyve három tanújának bizonysága?

Javasolt feladatok
•	 Gondolj	egy	olyan	problémára,	amellyel	jelenleg	

küzdesz! Használd azt a módszert, amivel Járed 
fivére megoldotta a gondját, és ugyanezen tantéte-
leket használva rendezd saját helyzetedet! Hogyan 
alkalmazod ezeket a tantételeket saját problémád 
megoldásánál?

•	 Gondold	át,	milyen	ereje	van	az	imáidnak	úgy,	hogy	
osztályozod a következő kérdésekre adott válasza-
idat! (Figyelem: Ez személyes mérce, bizalmasan 
kezelendő!)

Milyenek az imáid?

1–10 közötti skálán osztályozd, milyenek a személyes imáid! 
(a legalacsonyabb az 1-es osztályzat, a legmagasabb a 
10-es):

Elég	őszinték? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elég	hosszúak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elég	gyakoriak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imáimat támogatja az 
engedelmesség?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figyelek a válaszokra az imát 
követően?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beszélgetek az Úrral, vagy csak 
beszélek hozzá?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ether 6 –10

51. fejezet

Bevezetés
Az Ether 6–10-ben Moróni beszámol a járeditáknak az 
óceánon keresztüli, a megígért földre vezető utazásáról. 
Aztán összefoglalja királyok számos nemzedékének 
uralkodását, szembeállítva egymással az igazlelkűség 
időszakait, valamint a gonoszság és összetűzések 
időszakait. Moróni sok hasonlóságot figyelt meg a 
járediták, valamint saját népe, a nefiták között. Leírta a 
kevélység, gyarapodás, gonoszság és bűnbánat körfor-
gását, melyet a két nemzetben látott. Felvázolta, milyen 
hatalmas veszélynek tesszük ki magunkat, amikor 
megengedjük, hogy kevélység és titkos összeesküvések 
vegyék át az irányítást a társadalmunkban. A nefita és 
a járedita civilizáció is jól példázza annak igaz voltát, 
hogy azt aratjuk, amit elvetettünk. Az Úr követése 
boldogságot eredményez, a parancsolataitól való 
eltávolodás pedig viszálykodást és nyomort.

Szövegmagyarázat
Ether 6:3. „Világosságot adjanak férfiaknak,  
asszonyoknak és gyermekeknek”
•	 A világ és életünk szempontjából is az Úr Jézus Krisz-
tus a világosság forrása (lásd T&Sz 88:5–13). Az Úr meg-

érintette a köveket, 
amelyeket Járed fivére elé 
tett, „hogy… világosságot 
adjanak férfiaknak, asszo-
nyoknak és gyermekeknek” 
(Ether 6:3) , amint átszelik 
az óceánt. Az Úrtól kapjuk 
azt a világosságot is, amely 
elvezet minket a halandó-
ság sötétségén át a celeszti-
ális királyság – a nekünk 
ígért föld – fényessége felé. 

Utunkat megvilágosítják az apostolok és a próféták, az 
alapművek, valamint az ihletett vezetők és tanítók. Mi is 
lehetünk világosság – megvilágosíthatjuk mások útját, 
amikor hallgatunk az Úr tanácsára és érdemesek mara-
dunk Lelkére.

Ardeth G. Kapp nőtestvér, a Fiatal Nők egyik korábbi 
általános elnöke, ezt a tanácsot adta: „Bennetek van a 
világosság. Ragyoghattok a sötétben. Beragyoghatjátok 
a világot. Segíthettek eloszlatni a sötétséget. Mindent 
megváltoztathattok” (The Joy of the Journey [1992], 69).

Ether 6:4–9. A járediták az Úrra bízták magukat
•	 Az Ether 6:4–9 szövegkörnyezetében a bízva szó azt 
jelenti, hogy gondjaira bízták magukat. Más szavakkal a 
járediták Istenre bízták, hogy gondoskodjon róluk. Az 

Úrra bízva magukat kimutatták az abba vetett hitüket, 
hogy Ő meg tudja és meg fogja menteni őket. „Amíg a 
tengeren voltak, a szél sohasem szűnt meg a megígért 
föld irányába fújni” (Ether 6:8). Vesd össze ezt a hoz-
záállást Nefi fivéreinek hozzáállásával, amikor családjuk-
kal átkeltek a tengeren! Amikor Lámán és Lemuel 
megkötözték Nefit, a család iránytűje, a Liahóna, meg-
szűnt működni és hajójukat „négy napon keresztül 
visszafelé” hajtották a vizeken (1 Nefi 18:15). A járediták 
és Lehi családja is az Úr gondjaira kívánták bízni magu-
kat; azonban Lehi családjának néhány tagja engedetlen 
volt. A két beszámoló közti különbségek megmutatják, 
hogy hitet kell gyakorolnunk és be kell tartanunk a pa-
rancsolatokat, hogy mindazon áldásokat elnyerjük, 
amelyeket gondoskodása által nekünk szán az Úr.

Ether 6:8–12
Milyen példás viselkedést tanúsítottak a járe-
diták utazásuk során, valamint megérkezésük 

után, ami a te viselkedésedet is megihleti?

Ether 6:9. „Dicséreteket énekeltek az Úrnak”
•	 Milyen	áldásokkal	jár,	ha	dicsérő	énekeket	hallgatunk	
és énekelünk? Napjaink egyik kinyilatkoztatásában az 
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Úr kijelentette, hogy meg fogja áldani azokat, akik örö-
müket lelik az igazlelkű zenében (lásd T&Sz 25:12   ). 
Az Első Elnökség azt mondta a felemelő zene erejéről:

„A himnuszok meghívják az  
Úr Lelkét, és áhítatot terem-
tenek. Egységet alakítanak 
ki köztünk, egyháztagok 
között, valamint általuk di-
csérhetjük az Urat.

[…] A himnuszok bűnbá-
natra és jó cselekedetekre 
indítanak bennünket, erősítik a bizonyságot és a hitet; 
megvigasztalják az elcsüggedteket, felszárítják a gyászo-
lók könnyeit, és arra buzdítanak minket, hogy tartsunk 
ki mindvégig. […]

Jókedvre deríthetnek, bátorságot adhatnak, és igaz-
lelkű cselekedetekre indíthatnak bennünket. Mennyei 
gondolatokkal tölthetik meg lelkünket, és elhozhatják 
számunkra a békesség lelkét” (Himnuszok, IX–X).

Ether 6:12. Gyengéd irgalmasságának sokasága
•	 Isten	gyengéd	irgalmasságát	illető	további	informáci-
ókért lásd az 1 Nefi 1:20 (12–13. oldal) és a Moróni 10:3 
(408. oldal) szövegmagyarázatát.

Ether 6:17. „Arra tanították őket, hogy 
alázattal járjanak az Úr előtt”
•	 Ebből	megtudjuk,	hogy	a	járeditáknak	tanították	az	
alázatosság fontosságát. Mai kinyilatkoztatás is tanít 
minket az alázatosság fontosságára: „Legyél alázatos; és 
az Úr, a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és 
választ ad néked az imáidra” (T&Sz 112:10).

Joseph B. Wirthlin elder (1917–2008) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából kifejtette, hogy „az alázat annak elismerése 
és az a hozzáállás, hogy az Úr segítségére kell hagyat-
koznunk, hogy megfelelőképp át tudjunk jutni ezen 
az életen” (in Conference Report, Oct. 2004, 110; vagy 
Liahóna, 2004. nov. 103–104.).

•	 Richard C.	Edgley	püspök	az	Elnöklő	Püspökségből	a	
hű egyháztag egyik alapvető tulajdonságaként nevezte 
meg az alázatosságot:

„Miközben eldondolkodom ezekről a hithű egyházta-
gokról, két olyan tulajdonságot vélek felfedezni, amely 

mindegyikükben benne van. Az első, társadalmi és 
anyagi helyzetre való tekintet nélkül, az alázat, amivel 
alárendelik magukat az Úr akaratának. A második 
pedig, az élet nehézségei és megpróbáltatásai ellenére 
az, hogy hálásak tudnak maradni Isten áldásaiért és az 
élet jóságáért. Az alázat és a hála valóban a boldogság 
két kulcseleme. […]

Isten királyságában a nagyság alázattal és engedel-
mességgel kezdődik. Ezek a társ-erények első, döntő 
fontosságú lépések ahhoz, hogy megnyíljanak a kapuk 
Isten áldásai és a papság ereje előtt. Nem számít, kik 
vagyunk vagy mily kiemelkedőnek tűnnek címeink. 
Erőnk és reményünk az alázatosság és az Úr iránti en-
gedelmesség, amelyhez hálás szív társul (lásd Liahóna, 
2003. nov. 98.).

Ether 6:17
Milyen kapcsolatban áll az 

 alázatosság és az, hogy  utasításokat 
és  tanácsokat kapunk az Úrtól?

Ether 6:17. „A magasságból… tanították őket”
•	 Ahhoz,	hogy	„a	magasságból”	tanítsanak	minket,	be	
kell tartanunk a parancsolatokat és érdemesnek kell 
lennünk a Szentlélek társaságára és sugalmazásaira. 
Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
a következőképp magyarázta annak áldásait, amikor a 
Lélek tanít minket: „Amikor elárasztanak a kihívások, 
a bensődben mégis szelíd támogatást érzel. Sugalma-
zást kapsz, hogy mit tegyél. A világ zűrzavarában és 
hatalmas kihívása között élve is békesség lesz benned. 
Sugalmazás által tudni fogod, mit tegyél, és lesz erőd, 
képes leszel megtenni azt. Ne felejtsd el az Úr ezen ígé-
retét…: »A magasságból taníttassatok. Szenteljétek meg 
magatokat [vagyis tartsátok be parancsolataimat], és ha-
talommal ruháztattok fel« (T&Sz 43:16)” (in Conference 
Report, Apr. 1991, 44; vagy Ensign, May 1991, 35).

Ether 7. Viszálykodás ütötte fel 
a fejét a királyságban
•	 Járed	fivére	figyelmeztette	a	népét,	hogy	ha	királyt	
választanak, az fogságba viszi majd őket (lásd Ether 
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6:22–23), és ez így is lett. Két járedita királyt is, Kibet, 
majd később fiát, Súlét is fogságba hurcolták a vetély-
társaik. Figyeld meg, mily gyorsan beteljesedett Járed 
fivérének próféciája!

Ether könyvének 7. fejezete hosszú időszakot lefed a 
járedita történelemből. Moróni a kivonatolás során csak 
a történet fő pontjait jegyezte fel. Kihangsúlyozta a 
saját népével kapcsolatos párhuzamosságokat, valamint 
azokat a tanulságokat, amelyek napjainkban leginkább 
értékesek.

Ether 7:6. Földrajzi bepillantás Morónitól
•	 Moróni	nagyon	kevés	információt	adott	a	járedita	és	
a nefita földek közötti földrajzi kapcsolatról. „Jelezte 
azonban, hogy a járedita »Morón földje… közel volt 
ahhoz a földhöz, amelyet a nefiták Pusztaság földjének 
neveztek« (Ether 7:6). Mivel Morón földje a járediták 
központi földterülete volt, a nefita Pusztaság földje 
pedig a keskeny földszorostól északra helyezkedett el, 
feltételezhetjük, hogy a járedita civilizáció nagy része a 
keskeny fölszorostól északra lakott” (Daniel H. Ludlow, 
A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 321–22).

Ether 7:23–27. Súle király népe megfogadta 
a próféták figyelmeztetéseit
•	 Kedvességében	és	irgalmában	az	Úr	prófétákat	
küldött, hogy figyelmeztesse Súle királyságának népét. 
Először gyalázták és kigúnyolták a prófétákat; azonban 
a prófétákat védte az igazlelkű király rendelete. Súle 
népe aztán megfogadta a próféták figyelmeztetéseit és 
bűnbánatot tartott, elkerülve ezzel a próféták üzeneté-
nek elutasításával járó pusztulást.

Henry B. Eyring elnök az Első Elnökségből kifejtette, 
miért figyelmezteti az Úr gyermekeit a gonoszságukra: 
„Mivel az Úr kedves, szolgákat hív el, hogy figyelmez-
tessék az embereket a veszélyre. Sokkal erősebbé és 
fontosabbá válik a figyelmeztetésre szólító elhívás 
azáltal, hogy a legértékesebb figyelmeztetések olyan 
veszélyt jeleznek, amelyek az emberek szerint még nem 
valósak” (lásd Liahóna, 1999. jan. 37.).

Ether 7:23–27; 9:28–31. Gyakran 
elutasítják a prófétákat és üzenetüket
•	 Miért	fordul	elő	gyakran	az,	hogy	a	prófétákat	kigú-
nyolják és becsmérlik? Robert D. Hales elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából a következőképp magyarázta ezt:

„A prófátáknak gyakran figyelmeztetniük kell Isten 
törvényei megszegésének következményeire. Nem azt 
prédikálják, ami népszerű a világ szemében. […]

Miért van az, hogy a prófé-
ták népszerűtlen parancso-
latokat prédikálnak és 
bűnbánatra szólítják a tár-
sadalmat a parancsolatok 
elutasítása, módosítása 
vagy figyelmen kívül ha-
gyása miatt? Az ok igen 
egyszerű: A próféták kinyi-
latkoztatást kapnak és 

nincs más választásuk, mint prédikálni és megerősíteni 
azt, amit Isten rájuk bízott, hogy mondják el a világnak” 
(in Conference Report, Apr. 1996, 52; vagy Ensign, May 
1996, 37).

•	 L. Aldin	Porter	elder	a	Hetvenek	Elnökségéből	kifej-
tett egy másik okot arra, hogy miért utasítják el gyakran 
az emberek a próféták tanácsát. Elmagyarázta, hogy az 
emberek tévesen azt képzelik, hogy a prófétai figyel-
meztetések gátolják az önrendelkezésüket: „Néhányan 
arra panaszkodnak, hogy amikor a próféták világosan 
és határozottan beszélnek, akkor elveszik tőlük az 
önrendelkezésüket. Ettől még szabadon választhatunk. 
Azonban el kell fogadnunk ezen döntések következmé-
nyeit. A próféták nem veszik el az önrendelkezésünket. 
Egyszerűen csak figyelmeztetnek bennünket arra, mik 
lesznek döntéseink következményei. Mily balgaság 
hibáztatni a prófétákat figyelmeztetéseikért!” (lásd 
 Liahóna, 2000. jan. 79.).

Ether 8:1–12. Titkos összeesküvések 
a járediták között
•	 Moróni	szünetet	tart	a	járedita	történelem	gyors	
összefoglalójában, hogy aprólékos részletességgel 
felidézze a titkos összeesküvések létrejöttét ezen nép 
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között. Moróni azért tette ezt, mert a járedita és a nefita 
társadalmak összeomlását is ezek a szervezkedések 
okozták (lásd Ether 8:21); és ha mi nem tartunk bűnbá-
natot, akkor napjainkban is társadalmunk összeomlásá-
hoz vezetnek a titkos összeesküvések (lásd 23–25. vers).

Az Ether 8:9 jelzi, hogy a járediták olyan feljegyzések-
ből értesültek a titkos összeesküvésekről, amelyeket 
atyáik az Óvilágból hoztak magukkal. Lehetséges, hogy 
ezek a feljegyzések tartalmaztak egy beszámolót a leg-
korábbi titkos összeesküvésekről (lásd Mózes 5:29–33, 
47–55). Tudjuk, hogy a járedita feljegyzéseken rajta 
volt a világ, valamint Ádám teremtése, és beszámoltak 
„arról, hogy mi történt attól az időtől fogva a nagy 
toronyig” (Ether 1:3).

A terv, amellyel Járed leánya előállt, hogy segítsen atyjá-
nak megszerezni a királyságot, jelzi, hogyan használhat-
ják ki gonosz emberek az emberi gyengeségeket. Járed 
leánya nagyon is tudatában volt saját szépségének, és 
annak is, hogy Ákis vágyik rá. Mivel segíteni szeretett 
volna atyjának a hatalom- és vagyonszerzésben, készen 
állt részt venni egy gonosz cselszövésben.

Ether 8:18–25. A titkos összeesküvések jellemzői
•	 Lásd	a	Hélamán	6:18–40	szövegmagyarázatát	
(275–276. oldal).

Ether 8:22–26
Mire figyelmeztette Moróni napjaink  népét, 

és milyen következményekkel jár  ennek 
a figyelmeztetésnek a  megszívlelése, 

 illetve figyelmen kívül hagyása?

Ether 8:25. Sátán megtéveszt, és 
ő „minden hazugság atyja”
•	 Míg	az	Úr	„az	igazság	Istene”,	és	nem	hazudhat	
(Ether 3:12), addig Sátán „kezdettől fogva hazug volt” 
(T&Sz 93:25). Az Úr kinyilatkoztatta Mózesnek, hogy „a 
Sátán, igen, méghozzá az ördög, minden hazugságok 
atyja, hogy megtévessze és elvakítsa az embereket, és 
hogy akarata szerint fogságba hurcolja őket, méghozzá 
mindazokat, akik nem hajlandók hallgatni hangomra” 
(Mózes 4:4).

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
elmagyarázta, hogy Sátán „és az őt követő lelkek még 
mindig megtévesztik a világot. […] Sátán megtévesztési 
módszerei csábítóak: zene, filmek és egyéb média, és 
a szórakozás csillogása. Amikor Sátán hazugságai célt 
érnek a megtévesztésünkben, sebezhetővé válunk az 
erejével szemben” (in Conference Report, Oct. 2004, 46; 
vagy Liahóna, 2004. nov. 43.).

Ether 8:26. Sátán hatalma meghiúsítható 
az igazlelkűség által
•	 A millennium vonatkozásában Nefi kifejtette, hogy 
Isten „népének igazlelkűsége miatt, Sátánnak nem lesz 
hatalma…; mert azok igaz-
lelkűségben élnek és Izráel 
Szentje uralkodik” (1 Nefi 
22:26). Moróni kijelentette, 
hogy Sátán taktikái felfedé-
sének egyik célja az, hogy 
elvessük a gonoszt, miköz-
ben várakozással tekintünk 
azon időszak beköszöntére, 
amikor „a Sátánnak nem 
lehet hatalma az emberek 
gyermekeinek szívén, hanem meg [lehet] győzni őket 
arról, hogy szüntelenül jót cselekedjenek” (Ether 8:26).

Joseph Smith próféta (1805–1844) kijelentette: „Az 
ördögnek semmi hatalma nincs felettünk, csak annyi, 
amennyit megengedünk neki; abban a pillanatban, 
hogy fellázadunk bármi ellen, ami Istentől jön, az ördög 
hatalmat nyer”(Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph 
Smith [2007], 222).

Ether 9. A nagy gyarapodás és a 
tragikus gonoszság körforgása
•	 Figyeld	meg	az	Ether	9:5–12-ben,	hogy	a	titkos	össze-
esküvések megjelenése ismét sok ember pusztulásához 
vezetett. A 15–35-ös versek megmutatják azt a mintát, 
amely sokszor ismétlődik a Mormon könyvében:

 1. A nép rendkívüli módon gyarapodott Émer és Kori-
ántum igazlelkű uralkodása idején (lásd 15–25. vers).

 2. Az emberek Hét uralkodása alatt kezdtek titkos 
összeesküvésekre gyűlni és a gonoszsághoz fordulni 
(lásd 26–27. vers).
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 3. Az Úr prófétákat küldött, hogy figyelmeztesse a né-
pet hatalmas gonoszságukra (lásd 28. vers).

 4. Hét népe elutasította a prófétákat (lásd 29. vers).
 5. Isten ítéletei sújtottak le a népre (lásd 30–33. vers).
 6. A nép megalázkodott és bűnbánatot tartott, és az Úr 

újra megáldotta őket (lásd 34–35. vers).

A gyarapodás és a gonoszság e körforgásában a járedi-
ták megmutatták, hogy gazdagság idején is maradhat 
igazlelkű a nép. Úgy tűnik, hogy a járediták több mint 
100 éven át meg tudtak maradni az igazlelkűség és a 
gyarapodás állapotában (lásd 15–25. vers). Émer király 
olyannyira igazlelkű volt, hogy az Urat is látta (lásd 
22. vers). A kevélység körforgásának felvázolását „Az 
igazlelkűség és a gonoszság körforgása” című ábrán 
tekintheted meg a függelékben (422. oldal).

Ether 9:19. Járedita állatok
•	 Az	egyik	tudós	a	következőket	írta	arról,	hogy	ele-
fántokról is szó van a járediták között, viszont később a 
nefiták között nem kerülnek említésre az elefántok:

„Szerintem nagyon is jelentőségteljes az, hogy a Mor-
mon könyve csak a járeditákkal kapcsolatban beszél 
elefántokról, mivel egyébként semmi nem jelzi azt, hogy 
miért ne lettek volna éppoly hétköznapiak a Kr. e. ötö-
dik, mint a tizentödik században. Csak azt tudjuk, hogy 
e két dátum között Ázsia nagy részén kipusztultak, és a 
Mormon könyvét követve, mert csak az emberek írott 
feljegyzései tanúskodnak létezésükről, ez valószínűleg 
az Újvilágban is így volt.”

Az elefántokról szóló ugyanezen leírásban olyan meg-
állapítást szemléltetett, amelyet Marco Polo útleírásaiból 
vett. Ebben a leírásban Marco Polo írt és megnevezett 
olyan dolgokat, amelyek a szülőföldjén nem voltak 
ismertek. Hugh Nibley aztán Polo tapasztalatának álta-
lános alapelveit olyan állatokra vonatkoztatta a Mormon 
könyvében, amelyek ott megnevezésre kerülnek, de 
amelyeket a mi kultúránk nem ismer: „Marco Polo 
azt mondja Kobian népéről, hogy »rengeteg vasuk, 
accarumuk és andanicumuk van. Rendkívül finom 
fémből hatalmas és nagyon csinos tükröket készítenek.« 
Elsősorban nem arra kell itt felfigyelnünk, hogy Ázsia 
középső részén mily előrehaladott volt a fém meg-
munkálása, bár ahogy már láttuk, ez figyelemre méltó, 
hanem annak tényére, hogy senki nem tudja biztosan, 
mi az accarum és az andanicum. Marco természetesen 

tudta, de mivel Európában nem léteztek ezek a dolgok, 
nem volt rájuk a nyugati világban használatos szó, ezért 
csak saját nevükön említhette őket. Ugyanígy van ez 
a kurélomokkal és a kumomokkal az Ether 9:19-ben. 
Ezeket az állatokat vagy nem ismerték a nefiták, így hát 
Moróni nem fordította le a nevüket, vagy ismerték őket 
a nefiták, de mi már nem találkoztunk velük, így hát a 
mi nyelvünkben nincs rájuk szó. Egyszerűen azon »sok 
másfajta állat« fajtái voltak, »melyet eledeléhez használ 
az ember«” (Hugh W. Nibley, Lehi in the Desert and the 
World of the Jaredites [1952], 217–18).

Ether 10:5–8. Riplákis király 
gonoszsága és zsarnoksága
•	 Az	Ether	10:5–7	leírja	Riplákis	király	uralkodását.	Go-
nosz uralma és bukása nagyon hasonlított a gonosz Noé 
király uralkodásához és bukásához (lásd Móziás 11). 
Figyeld meg mindkét király következő tulajdonságait:

Riplákis 
(Ether 10)

Jellemzők Noé (Móziás 11)

5. vers nagyon erkölcstelen 2. vers

5. vers keményen megadóz-
tatta a népet

3. vers

6. vers tágas és díszes 
épületeket épített

8. vers

7. vers mások munkáján 
élősködött

6. vers

8. vers saját népe ölte meg Móziás 19:20

Ésaiás arra figyelmeztetett: „Mert ezen nép vezetői 
okozzák tévedésüket” (2 Nefi 19:16; lásd még Ésaiás 
9:16). Az igazlelkű Móziás király később azt parancsolta 
népének, hogy ne legyenek királyaik, mert „sok nép 
bűneit királyaik gonoszságai okozták” (Móziás 29:31).

Ether 10:9–34. Magas szintű civilizáció
•	 Bár	a	feljegyzések	elég	korlátozottak,	az	Ether 10	
betekintést ad abba, milyen magas szintű civilizációt 
élveztek a járediták Lib király uralkodása alatt. Moróni a 
következőket mondta gyarapodásuk szintjéről:

 1. „Rendkívül iparkodók voltak, és vettek, és eladtak és 
kereskedtek egymással, hogy hasznuk legyen” (22. 
vers).

Ether 6–10
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 2. „Megmunkáltak mindenféle ércet, és készítettek ara-
nyat és ezüstöt, és vasat, és rezet és mindenféle fé-
meket; […] És készítettek mindenféle remek munkát” 
(23. vers).

 3. „Volt selymük s finom szövésű vásznuk; és készítet-
tek mindenféle ruhát” (24. vers).

 4. „Mindenféle eszközöket készítettek a föld megműve-
léséhez, hogy szántsanak és vessenek, hogy arassa-
nak és kapáljanak, és hogy csépeljenek is” (25. vers).

 5. „Mindenféle eszközöket készítettek, amelyekkel álla-
taikat dolgoztatták” (26. vers).

 6. „Készítettek mindenféle harci fegyvereket. És készí-
tettek mindenféle rendkívül míves kivitelű munká-
kat” (27. vers).
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Moróni a következőkkel zárta a sort: „És nem is létezhet 
olyan nép, mely áldottabb lett volna náluk” (28. vers).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Mit	jelent	az	Úrra	bízni	az	életedet,	miként	azt	a	járe-

diták is tették a megígért föld felé vezető útjukon?

•	 Az	Úr	gyengéd	irgalmasságának	mely	megnyilvánu-
lásait tudod beazonosítani az éltedben? (lásd Ether 
6:12).

•	 Milyen	biztonsági	eszközök	állnak	rendelkezésedre,	
hogy segítsenek neked elkerülni azt, hogy megté-
vesszen téged Sátán?

Javasolt feladatok
•	 Hasonlítsd	össze	az	Ether	6:2–12-ben	leírt	utazást	a	

halandóságon átvezető utunkkal!

•	 Keresd	meg	az	Ether	8:13–26	azon	verseit,	amelyek	
leírják a titkos összeesküvések veszélyeit és foglald 
össze ezeket a veszélyeket! Ezt követően foglald 
össze, milyen tanácsot adott nekünk Moróni ezekben 
a versekben!
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Ether 11–15

52. fejezet

Bevezetés
Ether könyvének az egykori hatalmas nemzet tragikus 
pusztulásáról szóló beszámolója segít nekünk meglátni 
a próféták elutasításának elkerülhetetlen következmé-
nyeit és a korlátok nélküli bűn pusztító eredményeit. 
Másrészt viszont fontos tudnivalókat olvashatunk a 
Jézus Krisztusba vetett hitről. Ether és Moróni próféta 
egybefonódó tanításai megmutatják, hogy a hit bűn-
bánathoz vezet, csodákat visz véghez, és erősséggé 
változtatja a személyes gyengeséget. A járediták sajnos 
nem hallgattak Ether tanításaira, és elfordultak az 
igazságtól, amely megmenthette volna őket. Ether 
11–15. fejezeteinek olvasásakor tedd fel magadnak a 
kérdést: „Milyen tanulságokat rejtenek számomra és 
nemzedékem számára ezek a fejezetek?”

Szövegmagyarázat
Ether 11. A járedita civilizáció végnapjai
•	 A	nefitákhoz	hasonlóan	a	járedita	társadalom	is	újra	
meg újra átment a gyarapodás, az elpártolás, az ítélet, 
a bűnbánat, a gyarapodás, és így tovább körforgásán. 
Végül a nefitákhoz hasonlóan az elpártolás és a gonosz-
ság mélységei egyre végzetesebbé váltak. (Lásd „Az 
igazlelkűség és a gonoszság körforgása” című ábrát a 
függelék 422. oldalán.) Az Ether 11 felidézi a járedita 
elpártolási körforgás utolsó állomásait. Elutasították, ki-
gúnyolták és becsmérelték a prófétákat. Bár Súle király 
törvényt hozott a próféták védelmében és megbüntette 
az őket üldözőket (lásd Ether 7:23–26), egy későbbi 
király vezérelvvé tette a próféták kivégzését (lásd Ether 
11:5). Végül olyannyira eluralkodott a gonoszság, hogy 
a próféták „gyászoltak és elmentek a nép közül” (Ether 
11:13). (Lásd a Hélamán 12:5–6 szövegmagyarázatát a 
282. oldalon).

Ether 11:2–5, 13, 20–22. Elutasították 
a próféták szavait
•	 Ámós	próféta	tanításai	szerint	a	próféta	egyik	szerepe	
az, hogy figyelmeztesse az embereket a közeledő 
pusztulásra (lásd 2 Nefi 25:9; lásd még Ezékiel 33:7–10). 
Az Ether 11 világosan bemutatja a prófétai figyelmez-
tetések figyelmen kívül hagyásának következményeit. 
Gondold át, mit mondott Henry B. Eyring elnök az Első 
Elnökségből a prófétai tanács és a próféták követéséből 
adódó biztonság elutasításának áráról:

„Az erős hittel rendelkezők számára van értelme a pró-
féták tanácsában keresni a biztonsághoz vezető ösvényt. 
Amikor a próféta szól, lehet, hogy a kevés hittel ren-
delkezők azt gondolják, hogy csupán egy bölcs embert 
hallanak okos tanácsot adni. Majd pedig, ha a tanácsa 
kényelmesnek és ésszerűnek tűnik, és megegyezik az-
zal, amit ők is akarnak tenni, akkor megfogadják azt. Ha 
nem így van, akkor azt vagy helytelen tanácsnak vélik, 
vagy úgy tekintenek a körülményeikre, hogy az igazolja 
számukra, ők miért kivételek az adott tanács alól. A hit 
nélküli emberek azt gondolhatják, hogy csupán olyan 
férfiakat hallanak, akik valamilyen önző indíttatásból 
befolyást próbálnak gyakorolni mások felett. […]

Életem során minden alkalommal, amikor halogattam 
megfogadni a sugalmazott tanácsot, vagy úgy döntöt-
tem, hogy én kivétel vagyok, rájöttem, hogy veszélynek 
tettem ki magam. Minden alkalommal, amikor meghall-
gattam a próféták tanácsát, amiről éreztem, hogy imá-
ban megerősítést kapok, majd követtem azt, rájöttem, 
hogy a biztonság felé haladok” (in Conference Report, 
Apr. 1997, 32–33; vagy Ensign, May 1997, 25).

Ether 11:7–8. A természeti csapások 
bűnbánathoz vezethetnek
•	 Azt olvassuk, hogy háborúk, éhínségek, járványok és 
pusztítások eredményeképp az emberek kezdék meg-
bánni a gonoszságukat. 
Joseph F. Smith elnök 
(1838–1918) segített ne-
künk megérteni, hogy 
időnként az Úr természeti 
csapásokat használva idéz 
elő bűnbánatot gyermekei életében:

„Az utolsó napi szentek, bár maguk is reszketnek saját 
gonoszságuk és bűneik miatt, hisznek benne, hogy go-
noszság folytán nagy ítéletek érik a földet; határozottan 
hisznek a szentírások állításaiban, melyek szerint Krisz-
tus ítélkezésre való eljövetelének jeleiként csapások 
fogják sújtani a nemzeteket. Hiszik, hogy Isten irányítja 
a tüzet, a földrengést, a szökőárat, a vulkánkitörést 
és a vihart. Őt ismerik el a természet és a természeti 
törvények Mesterének és Uralkodójának, és minden 
dologban fenntartás nélkül elismerik a kezét. Hisszük, 
hogy azért árasztja el ítéleteivel az emberiséget, hogy 
tudatára ébredjenek az Ő hatalmának és céljainak, 
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megbánhassák a bűneiket és felkészülhessenek Krisztus 
második eljövetelére, amikor igazlelkűségben uralkodik 
majd a földön. […]

Hisszük, hogy ezekkel a súlyos természeti csapásokkal 
azért látogatja meg az Úr az embereket, hogy ezzel 
gyermekei javát szolgálja, egymás iránti odaadásra 
serkentse őket, kihozza belőlük a jobbik énjüket, hogy 
szeressék és szolgálják őt” (Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 55; további utalásokért arra, hogy az Úr a termé-
szet elemeit felhasználva szól azokhoz az emberekhez, 
akik nem hajlandók bűnbánatot tartani, lásd Hélamán 
12:3; T&Sz 43:21–25; 88:88–91).

Ether 12:4. „Horgony… az emberek lelkének”
•	 Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) arról tanított, 
hogy Jézus Krisztust kell életünk középpontjába állíta-
nunk: „Bizonytalan világ-
ban élünk. Néhányunkra 
nagy sikerek várnak. Má-
sokra csalódások. Néhá-
nyunkra sok örvendezés és 
boldogság, jó egészség és 
kegyelmes élet vár. Má-
sokra talán betegség és bá-
nat. Nem tudjuk. Egy 
dolgot azonban biztosan 
tudunk. Mint a sarkcsillag 
az égen – bármit is hozzon a jövő –, úgy áll a világ Meg-
váltója, Isten Fia biztosan, halhatatlan életünk horgonya-
ként. Ő szabadulásunk sziklája, erőnk, vigaszunk, 
hitünk gyújtópontja” (lásd Liahóna, 2002. júl. 101.).

Ether 12:4
Milyen kapcsolatot látsz az Ether 12:4,  

a Mormon 5:18 és a Hélamán 5:12  között?    
Mikor hasonlított a hited lelked horgonyához?

Ether 12:6.    „Hitetek próbatétele”
•	 A	hit	próbatételei	nem	mindig	viszontagságok	for-
májában jelentkeznek. Richard G. Scott elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt tanította, hogy hitünk próbája 
néha egész egyszerűen hitünk gyakorlásának a kérdése: 

„Ha megfogadjátok a Moróni által tanított tantételt, 
akkor megtanulhatjátok hatékonyabban gyakorolni a 
hitet: »a hit reménylett és nem látott dolgokat jelent; ne 
vitatkozzatok tehát azért, mert nem láttok, mert hitetek 
próbatétele előtt nem kaptok tanúbizonyságot« [Ether 
12:6; kiemelés hozzáadva]. Tehát minden alkalommal, 
amikor próbára teszitek a hiteteket – vagyis egy benyo-
másra érdemesen cselekedtek –, megkapjátok a Lélek 
megerősítő bizonyságát. Ezek az érzések megerősítik 
a hiteteket. E séma ismétlése következtében hitetek 
megerősödik” (lásd Liahóna, 2003. máj. 76.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából ezt írta a hit általunk megtapasztalt különböző 
szintjeiről, valamint azok kifejezésre jutásának előfelté-
teleiről: „A múlt tapasztalatai alakítják ki az előkészítő 
hitet – amit már ismerünk, az alapot ad a hitnek. A 
megváltó hitet azonban gyakran jövőbeni tapasztalatok 
vonatkozásában kell gyakorolni – ami ismeretlen, és le-
hetőséget ad a csodára. A sokat követelő hit, a hegyeket 
mozgató hit, a Járed fivéréhez hasonló hit megelőzi a 
csodát és a tudást. Neki hinnie kellett, mielőtt Isten szólt 
volna. Cselekednie kellett, mielőtt nyilvánvaló volt, hogy 
be tudja fejezni tettét. Előre el kellett magát köteleznie 
a tapasztalat egésze mellett, mielőtt akár az első rész is 
valóra vált volna. A hit Isten minden olyan kikötésének 
feltétel nélküli – és előzetes – elfogadása, amelyet a 
közeli vagy távoli jövőben megszabhat” (Christ and the 
New Covenant [1997], 18–19).

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	a	következőképp	szem-
léltette a tantételt, mely szerint hitünk próbatétele után 
kapunk csak tanúbizonyságot:

„Hadd meséljek el egy történetet egy Brazíliában, Sao 
Paulóban élő asszonyról. Dolgozott, amíg iskolába járt, 
hogy gondoskodjon a családjáról. Saját szavaival fogom 
elmesélni a történetet. Azt mondta:

»Az egyetemen, ahová jártam, volt egy szabály, ami 
megtiltotta a vizsgázást azoknak a tanulóknak, akiknek 
adósságaik voltak. Ezért, amikor megkaptam a fizeté-
semet, először elkülönítettem pénzt a tizedre és a fel-
ajánlásokra, a maradékot pedig beosztottam az iskolai 
költségek és más kiadások fedezésére.

Emlékszem arra az alkalomra, amikor súlyos anyagi 
gondokkal küszködtem. Egy csütörtöki napon kap-
tam meg a fizetésemet. Amikor kiszámoltam a havi 
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költségvetést, észrevettem, hogy nem lesz elegendő 
pénzem mind a tizedre, mind pedig az egyetemre. Vá-
lasztanom kellett közülük. A kéthavonta előírt vizsgák a 
következő héten kezdődtek és ha nem megyek el rájuk, 
akkor meg kell ismételnem az egész évet. Iszonyúan 
kínlódtam. […] Fájt a szívem. Fájdalmas döntés előtt 
álltam, és nem tudtam, hogyan döntsek. Két választási 
lehetőség járt a fejemben: ne fizessem be a fizedemet, 
vagy kockáztassam az iskola folytatásához szükséges 
kreditpontok megszerzését.

Ez az érzés felemésztette a lelkemet és egészen szomba-
tig velem maradt. Akkor jutott eszembe, hogy amikor 
megkeresztelkedtem, bele-
egyeztem, hogy a tizedfize-
tés törvénye szerint fogok 
élni. Elköteleztem magam – 
nem a misszionáriusoknak, 
hanem Mennyei Atyámnak. 
Abban a pillanatban kez-
dett eltűnni a kín, helyet 
adva a békesség és az eltökéltség kellemes 
érzésének. […]

Azon az éjjelen, amikor imádkoztam, arra kértem az 
Urat, hogy bocsássa meg a határozatlanságomat. Va-
sárnap az istentisztelet előtt odamentem a püspökhöz, 
és nagy örömmel befizettem a tizedemet és a felajánlá-
sokat. Különleges nap volt. Boldogságot és nyugalmat 
éreztem magamban és Mennyei Atyám iránt.

Másnap az irodámban megpróbáltam módot találni 
arra, hogy részt vehessek a szerdán kezdődő vizsgákon. 
Minél többet gondolkodtam rajta, annál távolabbinak 
tűnt a megoldás. […]

A munkaidőm vége felé jártam, amikor odajött hozzám 
a főnököm és kiadta a nap utolsó utasításait. Mikor 
végzett, táskájával a kezében búcsút intett. […] Hirtelen 
megállt, rám nézett és azt kérdezte: „Hogy megy az 
egyetem?” Meglepődtem, és alig hittem a fülemnek. Re-
megő hangon csak annyit tudtam felelni, hogy „minden 
rendben van!”. Elgondolkodva rám nézett, majd ismét 
elbúcsúzott. […]

Hirtelen bejött a szobába a titkárnő és azt mondta, 
hogy nagyon szerencsés alak vagyok. Amikor megkér-
deztem, hogy miért, egyszerűen azt mondta: „A főnök 
éppen most mondta, hogy mától kezdve a cég teljes 

mértékben kifizeti az egyetemét és a könyveit. Mielőtt 
elmenne, jöjjön oda az asztalomhoz és tájékoztasson 
engem a költségekről, hogy holnap oda tudjam adni a 
csekket!”

Miután kiment, sírva és mély alázatot érezve letérdeltem 
ott, ahol épen álltam, és megköszöntem az Úrnak a 
bőkezűségét. Elmondtam Mennyei Atyánknak, hogy 
nem kell ily nagyon megáldania. Csak egy hónap 
befizetésére volt szükségem, és a tized, amit vasárnap 
fizettem, nagyon kevés volt ahhoz az összeghez képest, 
amit most kaptam. Az ima közben Malakiás szavai 
jutottak eszembe: „Próbáljatok meg engem, azt mondja 
a Seregek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek 
csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen” 
(Malakiás 3:10). Addig a pillanatig soha nem éreztem az 
ebben a szentírásban található ígéret nagyságát, és hogy 
ez a parancsolat tényleg Isten, a mi Mennyei Atyánk 
szeretetének a tanúbizonysága, amelyet gyermekeinek 
ad itt a földön«” (lásd Liahóna, 2002. júl. 81–82.).

Ether 12:6 
Hogyan mutatta meg a tanított  alapelvet 

Alma, Amulek, Nefi és Lehi (Hélamán 
fiai), valamint Ammon és fivérei?

Ether 12:8–22. Hit és csodák
•	 Az	Ether	12:8–22	tele	van	hit	által	történt	csodák	és	
bámulatos dolgok példáival (lásd az Ether 12. fejezeté-
nek összefoglalóját). A Lectures on Faith kifejti, hogy a 
hit a csodatétel hatalmának tantétele:

„A hit nem csak a cselekvés tantétele, de annak ha-
talma is minden intelligens lényben, a mennyben és 
a földön is. […]

Hit által került sor a világok megalkotására. Isten szólt, 
a káosz meghallotta, és az Őbenne lévő hit révén össze-
rendeződtek	a	világok.	Így	van	ez	az	emberrel	is;	Isten	
nevében hittel szólt, és megállt a nap, szót fogadott a 
hold, hegyek mozdultak el, börtönök omlottak le, be-
záratott az oroszlánok szája, az emberi szívből kiveszett 
az ellenségeskedés, a tűzből a hév, a hadakból az erő, 
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a kardból a rettenet, elvétetett a haláltól az uralom; és 
mindez az őbenne lévő hit révén” ([1985], 3, 5).

Ether 12:27.     Gyengeség, 
alázatosság és kegyelem
•	 Ádám	bukása	révén	rendelkeznek	gyengeségekkel	
a férfiak és nők. A fizikai test és az elme is ki van 
téve a betegségnek és a romlásnak. Kísértésekkel és 
küszködéssel nézünk szembe. Mindannyian megta-
pasztalunk személyes gyengeségeket. Az Úr azonban 
egyértelműen azt tanítja, hogy ha alázattal és hittel 
jövünk Őhozzá, akkor segíteni fog nekünk erősséggé 
változtatni a gyengeségeket. Kegyelme elegendő ezen 
átalakulás végrehajtásához, melynek során természetes 
képességeink fölé emel minket. Nagyon is személyes 
módon megtapasztaljuk, hogyan győzi le az engesztelés 
hatalma a bukás hatásait.

Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét Apostol 
Kvórumából beszélt róla, hogyan segíthet nekünk az Úr 
legyőzni a gyengeségeinket: „Amikor a szentírásokban 
emberi »gyengeségről« olvasunk, ez a kifejezés magában 
foglalja azt az általános, de szükséges gyengeséget, 
mely a mindennapi emberi állapot velejárója, és 
amelyben a test szakadatlanul hatással van a lélekre 
(lásd Ether 12:28–29). A gyengeségbe azonban konkrét, 
egyéni gyengeségek is beletartoznak, amelyeket le kell 
győznünk (lásd T&Sz 66:3; Jákób 4:7). Az élet valahogy 
mindig felszínre hozza ezeket a gyengeségeket” (Lord, 
Increase Our Faith [1994], 84).

Maxwell elder azt is leírta, hogy gyengeségeink fel-
ismerése az egyik módja annak, ahogy az Úr növeli 
tudásunkat:

„[A]mikor helytelenül türelmetlenek vagyunk a min-
dentudó Isten időzítésével, azzal azt állítjuk, hogy mi 
tudjuk, mi a legjobb. Furcsa, ugye? Mi, akik karórát vi-
selünk, tanácsot szeretnénk adni Annak, aki a kozmikus 
órákat és kalendáriumokat felügyeli.

Isten azt akarja, hogy hazatérjünk, miután Hozzá és az 
Ő Fiához hasonlóbbakká váltunk. E fejlődési folyamat 
részeként szükséges, hogy megmutassa nekünk a gyen-
geségeinket. Ennél fogva, ha örökkévaló reményünk 
van, engedelmesek leszünk, mert az Ő segítségével 
ezek a gyengeségek akár erősségekké is válhatnak (lásd 
Ether 12:27).

Azonban nem könnyű, amikor megmutatják nekünk 
gyengeségeinket, mivel ezeket rendszerint az élet körül-
ményei hozzák felszínre. Mindamellett ez része annak, 
hogy Krisztushoz jöjjünk, és fájdalmas, de elengedhetet-
len része Isten boldogságtervének” (lásd Liahóna, 1999. 
jan. 72.).

A szentírások bizonyságot tesznek róla, hogy Krisztus a 
hiányosságainktól is meg tud szabadítani minket, nem 
csak a bűneinktől:

 1. „Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelensé-
geimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem” 
(2 Korinthusbeliek 12:9).

 2. „Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi 
székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet 
találjunk, alkalmas időben való segítségül” (Zsidók 
4:16).

 3. „Az Úristen megmutatja nekünk gyengeségünket, 
hogy tudhassuk, hogy az ő kegyelme… által… van… 
hatalmunk… ezen dolgok megtételére” ( Jákób 4:7).

 4. „Tudom, hogy semmi vagyok; erőmet tekintve 
gyenge vagyok; ezért nem magamat illetően kérke-
dem, hanem Istenemet illetően kérkedem, mert az 
ő erejével minden dolgot meg tudok tenni” (Alma 
26:12).

 5. „Ha minden istentelenségtől megtartóztatjátok maga-
tokat, és teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel 
szeretitek Istent, akkor elegendő számotokra a ke-
gyelme, hogy kegyelme által tökéletesek lehessetek 
Krisztusban” (Moróni 10:32).

Moróni azt tanította, hogy nemcsak az Úrba vetett hitet 
kell gyakorolunk, hanem meg is kell alázkodnunk.

A Hűek a hithez című könyv elmagyarázza az igazi alá-
zatosság jelentését: „Akkor vagytok alázatosak, amikor 
hálásan elismeritek, hogy 
az Úrtól függtök – megérti-
tek, hogy állandóan szük-
ségetek van az Ő 
támogatására. Az alázat 
annak elismerése, hogy 
adottságaitok és képessé-
geitek Isten ajándékai. Ez 
nem a gyengeség, gyáva-
ság vagy félelem jele, ha-
nem annak jelzése, hogy 
tudjátok, miben is rejlik 
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igazi erősségetek” (Hűek a hithez: evangéliumi értel
mező szótár [2004]. 6.).

•	 A	szentíráskalauzban	azt	olvassuk,	hogy	a	kegyelem	
„Istentől érkező hatalom, amely férfiak és nők számára 
lehetővé teszi azt, hogy áldásokat nyerjenek el ebben 
az életben, valamint örök életet és felmagasztosulást azt 
követően, hogy hitet gyakoroltak, bűnbánatot tartottak, 
és minden tőlük telhetőt megtettek a parancsolatok be-
tartásáért. Az ilyen isteni segítség vagy erő Isten irgalma 
és szeretete által adatik” (Kegyelem.).

•	 Thomas S.	Monson	elnök	a	következő	szavakkal	
nyújtott vigaszt: „Ha volna itt valaki, aki úgy érzi, hogy 
túlságosan gyenge élete folyásának és hanyatlásának 
megváltoztatásához, vagy a legnagyobb félelem – a 
kudarc félelme – miatt el sem jut eddig a megoldásig, 
akkor nekik semmi nem nyújthat nagyobb vigaszt az 
Úr következő szavainál: »kegyelmem elegendő minden 
olyan embernek, aki megalázkodik előttem; mert ha 
megalázkodnak előttem és hisznek bennem, akkor 
erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat«” (lásd 
Liahóna, 2000. júl. 58–59.).

Ether 12:32
Az Ether 12:32, a Moróni 7:40–41 és a 

Tan és a szövetségek 138:14 szerint 
mire összpontosítson a reménységünk? 

 Hogyan teheted ezt még jobban?

Ether 12:33–37. Ez a szeretet jószívűség
•	 A	Szabadító	a	legtökéletesebb	jószívűséget,	vagyis	
áldozatteljes szeretetet mutatott akkor, amikor életét 
adta és mindannyiunkért kiengesztelt. Imádkoznunk 
kell, hogy „eltöltsön [minket] ez a szeretet” és így örök 
életet örökölhessünk (Moróni 7:48). Marvin J. Ashton 
elder (1915–1994) a Tizenkét Apostol Kvórumából kifej-
tette, mit jelent jószívűnek lenni:

„A jószívűség talán egy sokféleképp félreértett szó. 
A jószívűséget gyakran egyenlővé tesszük a betegek 
meglátogatásával, a szükséget látók étellel való ellátásá-
val, vagy többletünk azokkal való megosztásával, akik 
kevésbé szerencsések. A valódi jószívűség azonban 
igazából sokkal több ennél.

Az igazi jószívűség nem valami, amit elajándékozunk; 
ez olyasmi, amelyre szert tesz az ember, és a saját 
maga részévé teszi. Amikor pedig a jószívűség erénye 
gyökeret hajtott az ember szívében, akkor ő örökre 
megváltozik. Visszataszítóvá teszi [mások megalázásá-
nak] gondolatát.

Talán akkor jön el a legnagyobb jószívűség, amikor 
kedvesek vagyunk egymáshoz, amikor nem ítélünk meg 
vagy osztályozunk máso-
kat, amikor egyszerűen a 
legjobbat feltételezzük má-
sokról, vagy csendben ma-
radunk. A jószívűség nem 
más, mint elfogadni mások 
különbözőségét, gyengesé-
geit és hibáit; türelmet ta-
núsítani valakivel szemben, 
aki cserbenhagyott minket; 
vagy ellenállni a késztetés-
nek, hogy megbántódjunk, 
amikor valaki nem úgy intéz valamit, ahogy reméltük 
volna. A jószívűség azt jelenti, hogy nem használjuk ki 
mások gyengeségét, és készek vagyunk megbocsátani 
annak, aki megbántott minket. A jószívűség az, amikor 
a legjobbra számítunk egymástól” (in Conference Re-
port, Apr. 1992, 24; vagy Ensign, May 1992, 18–19).

Ether 12:41. Megmaradjon
•	 Miután	egy	évet	Chilében	töltött,	Jeffrey R.	Holland	
elder a következő bepillantást nyújtotta a megmarad 
szó jelentésébe: „Bár a »maradj énbennem« kifejezés a 
Jakab király-féle Biblia vonatkozásában angolul csodá-
latos és érthető, ma már nem nagyon használjuk. Ezért 
aztán még jobban értékelni kezdtem ezt az Úrtól jövő 
tanácsot, amikor egy másik nyelven láttam ennek a for-
dítását. A spanyolban ez a jól ismert kifejezés így szól: 
permaneced en mi. Az angol igéhez hasonlóan a per
manecer szó is is azt jelenti: »meg- vagy ott marad«, de 
még a hozzám hasonló [angol anyanyelvűek] is kihallják 
belőle az állandóságra utaló szó [azaz a permanens szó] 
gyökét. Ez pedig azt jelenti, hogy »marad – de örökre 
marad«” (lásd Liahóna, 2004. máj. 32.).

Ether 11–15
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Ether 13:1–12. Új Jeruzsálem
•	 Az	Ether	13:1–12	leírja,	milyen	nagy	látnok	volt	Ether.	
Az Úr sok bámulatos dolgot megmutatott Ethernek, 
többek között egy Új Jeruzsálem megalapítását a máso-
dik eljövetel előtt. Figyeld meg, mit mondott Ether az Új 
Jeruzsálemről:

 1. Az Úr szent szentélye lesz (lásd Ether 13:3).

 2. Az amerikai földrészen fog felépülni, József magja 
maradékának (lásd 4–6. vers).

 3. Az Úrnak épített szent város lesz, akárcsak Jeruzsá-
lem (lásd 8–9. vers).

 4. Addig áll, míg celesztiálissá nem válik a föld (lásd 8. 
vers).

 5. A tiszták és az igazlelkűek városa lesz (lásd 10. vers).

Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972) a következő-
ket írta az Új Jeruzsáelmről:

„A világban az a nézet uralkodik, hogy ez [az Új Jeruzsá-
lem] Jeruzsálem városa, a zsidók ősi városa, amely az új-
játeremtés napján megújul, azonban nem erről van szó. 
Ether könyvében azt olvassuk, hogy az Úr sok olyan 
dolgot kinyilatkoztatott neki, amelyet János is látott. 
Az egyház tagjai tudják, hogy Ether a járediták utolsó 
prófétája volt, és az Úr sok mindent kinyilatkoztatott 
neki a zsidók történetét és Jeruzsálem városát illetően, 
amely Szabadítónk elrendelt szolgálatának napjaiban 
állt. A Jánoséhoz sok tekintetben hasonlító látomásában 
Ether látta Jeruzsálem régi városát, valamint az új várost 
is, amely még nem épült meg, és a következőképpen ír 
ezekről, amint azt Moróni írásai feljegyzik:

[Ether 13:2–11.] […]

Az újjáteremtés napján, amikor minden dolog megújítta-
tik, három nagy szent város lesz. Ezek egyike a régi Je-
ruzsálem, amely Ezékiel próféciájának megfelelően újjá 
lesz építve. A másik Sion, vagyis Énók városa, amely 
akkor vétetett el a földről, amikor Énók átváltozott, és 
amely visszaállíttatik. A harmadik pedig Sion, vagyis 
az Új Jeruzsálem, amelyet József magja épít fel ezen, 
az amerikai földrészen” (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 
2:103–4).

Ether 13:1–12
Az Új Jeruzsálem mely jellemvonásait 

 sorolják fel ezek a versek? Hogyan  ápolhatjuk 
 méginkább ezeket a jellemvonásokat?

Ether 13:15–31. Koriántumr
•	 Koriántumr	sok	időt	szentelt	annak,	hogy	kitanulja	„a	
háború fortélyait és a világ minden ravaszságát” (Ether 
13:16), azonban elutasította Ether egyszerű üzenetét, 
amely oly módon hozhatott volna neki békét, ahogyan 
arra hadi készségeinek összessége sem volt képes.

Figyeld meg, mit ígért Ether Koriántumrnak az Ether 
13:20–21-ben, és hogyan teljesedett be ez (lásd Ether 
15:1–3, 26–32; Omni 1:20–22).

Ether 14–15. Az utolsó járedita csata
•	 Koriántumr	és	Siz	nem	vetett	véget	a	viszálynak,	
hanem hagyta, hogy minden követőjüket megöljék. 
Fel sem foghatjuk teljesen az utolsó járedita csata 
borzalmát, amelyben még nők és gyermekek is fegyvert 
kaptak és harcba küldettek (lásd Ether 15:15). Szemlé-
letes képet nyújt ez arról, hogy milyenekké válnak az 
emberek, amikor visszahúzódik és többé nem bajlódik 
velük az Úr Lelke (lásd 19. vers).
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Elgondolkodtató kérdések
•	 Hogyan	változtatta	erősségekké	gyengeségeidet	az	

engesztelés ezt lehetővé tevő hatalma?

•	 Hogyan	szolgál	Ether	könyve	figyelmeztetésként	ma	
a föld nemzeteinek?

•	 A	járediták	pusztulásában	fő	szerepet	játszott	a	harag	
és a gyűlölet. Te mit látsz, milyen szerepet játszik ma 
a világban a harag és a gyűlölet? Hogyan veheted fel 
ezekkel a harcot a saját hatókörödben?
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•	 Mi	tette	eddig	próbára	a	hitedet	vagy	a	lelki	elszánt-
ságodat? Hited ezen próbatételei hogyan szolgáltattak 
további „tanúbizonyságot” Jézus Krisztusról, vagy ér-
tettek meg veled örök igazságokat?

Javasolt tevékenységek
•	 Azonosíts	be	egy	olyan	személyes	hiányosságot	

vagy tökéletlenséget, amely halandó gyengeség által 
alakult ki benned! Ether 12:27    mint útmutató fel-
használásával vázolj fel egy stratégiát, amellyel erős-
séggé változtathatod azt!

•	 Gondolkodj	el	Moróni	kérésén,	mely	szerint	„keres-
sétek ezt a Jézust, akiről a próféták és az apostolok 
írtak, hogy veletek legyen és megmaradjon bennetek 
Istennek, az Atyának, valamint az Úr Jézus Krisz-
tusnak és a róluk bizonyságot tevő Szentléleknek 
kegyelme”	(Ether	12:41).	Írj	egy	rövid	fogalmazást,	
melyben felvázolod, mit tehetsz, amivel Jézust 
keresed, hogy elnyerd „Istennek, az Atyának” a 
kegyelmét!

Ether 11–15
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Moróni 1– 6

53. fejezet

Bevezetés
Amikor Moróni befejezte a járedita történelem kivonato-
lását (lásd Ether 13:1; 15:34), azt feltételezte, hogy nem 
él addig, hogy további feljegyzéseket írjon (lásd Mo-
róni 1). Azonban a lámániták és a nefiták közötti végső 
csata után még 36 évig élt (lásd Mormon 6:5; Moróni 
10:1). Ezen idő alatt Moróni további szent igazságokat 
jegyzett fel, amelyek értékesek napjaink olvasói szá-
mára. Ezek a fejezetek különösen sokat segítenek ne-
künk, mert útmutatást adnak a szertartások – különösen 
az úrvacsora – helyes végzését és azt illetően, hogy hol 
van a helye a Szentléleknek az egyház mindennapos 
igazgatásában. Moróni azt is kiemelte, hogy az egyház 
tagjainak őrködniük kell az egyházhoz csatlakozó új 
tagok felett és táplálniuk kell őket.

Szövegmagyarázat
Moróni 1:1–3. Moróni
•	 Az	Úr	Morónira	bízta	„Efráim	fája	feljegyzésének	
kulcsait” (T&Sz 27:5). Főszereplővé vált így tehát abban, 
hogy a feljegyzés eljusson ebbe az adományozási kor-
szakba, és abban is, hogy megvédje magát a feljegyzést. 
Moróni volt „az utolsó nefita próféta a Mormon könyvé-
ben (Kr. u. 421 körül). Mormon közvetlenül halála előtt 
a Mormon lemezeinek nevezett történelmi feljegyzést 
átadta fiának, Moróninak (Mormon szavai 1:1). Moróni 
befejezte Mormon lemezeinek az összeállítását. Mormon 
könyvét kiegészítette a 8. és a 9. fejezetekkel (Mormon 
8:1). Kivonatolta és beillesztette Ether könyvét (Ether 
1:1–2), és hozzáadta mindehhez saját könyvét, amelyet 
Moróni könyvének nevezünk (Moróni 1:1–4). Moróni 
lepecsételte a lemezeket, és elrejtette azokat a Kumóra 
dombon (Mormon 8:14; Moróni 10:2). 1823-ban Moróni 
feltámadt lényként elküldetett, hogy Joseph Smithnek 
felfedje a Mormon könyvét ( JST 1:30–42, 45; T&Sz 
27:5). 1823 és 1827 között minden évben utasításokat 
adott a fiatal prófétának ( JST 1:54), végül 1827-ben 
átadta neki a lemezeket ( JST 1:59). A fordítás befejezése 
után Joseph Smith visszaadta Moróninak a lemezeket” 
(Kalauz a szentírásokhoz: Moróni, Mormon fia.).

Moróni 1:4. A Mormon könyve 
nagy értékkel bír majd
•	 A	Mormon	könyve	sok	ember	megtérésében	fontos	
szerepet játszik. Moróni konkrétan is megemlítette, 

milyen hasznos lesz a lámánitáknak az utolsó napokban 
a Mormon könyve. Ezen adományozási korszak egyik 
legelső misszionáriusi elhívását Oliver Cowdery és társai 
kapták, hogy tanítsák az akkori Amerika nyugati határ-
vidékén (Missouri) élő lámánitákat (lásd T&Sz 28:8–10). 
Ma az egyház mindenkihez elviszi az evangélium üze-
netét, Lehi leszármazottaihoz is, akik az egész világon 
szét vannak szóródva.

Moróni 2:1. A nefita „tanítványok” 
apostolok voltak
•	 „Ez	a	könyv	[a	Mormon	könyve]	azt	is	elmondja	
nekünk, hogy feltámadása után a Szabadító megjelent 
ezen a földrészen; …voltak apostolai, prófétái, pászto-
rai, tanítói és evangélistái, ugyanaz a rend, ugyanaz a 
papság, ugyanazok a szertartások, ajándékok, hatalmak 
és áldások, amelyeket a keleti földrészen élveztek” 
( Joseph Smith, History of the Church, 4:538).

„Bár a nefita tizenkettekről minden esetben tanítvá-
nyokként beszélünk, tény az, hogy isteni felhatalmazást 
kaptak, hogy Krisztus különleges tanúi legyenek saját 
népük között. Gyakorlatilag tehát apostolok voltak a 
nefita nép számára” ( Joseph Fielding Smith, Doctrines 
of Salvation, 3:158; lásd még Mormon 9:18).

Moróni 2–5. A szertartások fontossága 
Jézus Krisztus egyházában
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke kifejtette, miért oly fontosak a szertartások: 
„A szertartások és a szövetségek az Ő színe elé való 
bebocsátás igazoló okiratává válnak. Hogy érdemesen 
részesüljünk bennük, az egész élet törekvése; majd 
azok megtartása a halandóság kihívása” (in Conference 
Report, Apr. 1987, 27; vagy Ensign, May 1987, 24).

Packer elnök továbbá a következő magyarázatot adta: 
„A jó viselkedés az evangélium szertartásai nélkül nem 
váltja meg és nem magasztalja fel az emberiséget, fel-
tétlenül szükség van szövetségekre és a szertartásokra” 
(in Conference Report, Oct. 1985, 105; vagy Ensign, 
Nov. 1985, 82).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
elmagyarázta, milyen kapcsolat áll fenn Mennyei 
Atyánk, családjaink, valamint azon szertartások között, 
amelyekben részesülünk: „Az utolsó napi szenteknek 
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két legfontosabb dolguk van: Először is törekszünk rá, 
hogy megértsük Istenhez, az Örökkévaló Atyához, vala-
mint Fiához, Jézus Krisztushoz fűződő kapcsolatunkat, 
és biztosítsuk ezt a kapcsolatot azáltal, hogy részesü-
lünk szabadító szertartásaikban és betartjuk a személyes 
szövetségeinket. Másodszor, igyekszünk megérteni a 
családtagjainkhoz fűződő kapcsolatunkat, és a szertar-
tások, valamint az általunk kötött szövetségek betartása 
által megóvjuk ezeket a kapcsolatokat. […] Ezek a kap-
csolatok, amelyeket az általam elmagyarázott módokon 
védelmezünk, másképp nem elérhető örök áldásokat 
adnak. A tudomány, a siker, a vagyon, a kevélység, az 
előkelőség és a hatalom semmiféle kombinációja nem 
biztosíthatja ezeket az örökkévaló áldásokat!” (lásd 
Liahóna, 2001. júl. 102.).

Moróni 3
Mit mond Moróni, milyen elengedhetetlen  elemei 

vannak a pap és a tanító elrendelésének?

Moróni 3:3. „Pappá… vagy tanítóvá rendel[ve]”
•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	kifejtette,	
hogy a nefiták a Szabadító látogatása előtt nem használ-
ták az ároni papságot; lásd a Jákób 1:18 szövegmagyará-
zatát (118. oldal).

Moróni 3:4. „A Szentlélek hatalma 
által rendelték el őket”
•	 A	Szentlélek	minden	papsági	szertartásban	fontos	
szerepet játszik. A Szentlélek ismeri a szívünket és a 
tetteinket. Minden elrendelés jóváhagyására a Szentlélek 
hatalma által kerül sor (lásd T&Sz 132:7). Joseph Smith 
próféta (1805–1844) beszélt róla, milyen szerepet 
játszik a Szentlélek az elrendelések elvégzésénél: 
„Hisszük azt, hogy a Szentlélek ajándékát ugyanúgy 
lehet élvezni ma, mint az apostolok napjaiban; hisszük 
azt, hogy [a Szentlélek ajándéka] szükséges a papság 
létrehozásában és megszervezésében, hogy senki nem 
hívható el a szolgálat bármely hivatalának betöltésére 
enélkül; továbbá hiszünk a próféciában, a nyelvekben, 
a látomásokban és kinyilatkoztatásokban, ajándékokban 
és gyógyításokban; és abban, hogy ezek a dolgok nem 

élvezhetők a Szentlélek ajándéka nélkül” (History of the 
Church, 5:27).

Moróni 4–5. Az úrvacsora
•	 David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvóru-
mából beszélt róla, milyen fontos szerepet játszik az 
úrvacsoravétel a szövetsé-
geinkre való emlékezésre 
irányuló erőfeszítésünk-
ben: „Az úrvacsora szer-
tartása által megújítjuk 
keresztelési szövetségün-
ket, és általa bűnbocsána-
tot nyerhetünk és megőrizhetjük azt (lásd Móziás 
4:12, 26). Ezen kívül hetente emlékeztetnek bennün-
ket az ígéretre, hogy Lelke mindig velünk lesz. Miután 
pedig mindig igyekszünk magunkat szeplőtlennek 
tartani a világtól, érdemes edényekké válunk, ame-
lyekben mindig ott lakozhat az Úr Lelke” (lásd Lia
hóna, 2006. máj. 31.).

Moróni 4–5
Miben hasonlít egymásra a kenyér és a víz 

imája? Miben különbözik egymástól?

Moróni 4:3. Jézus Krisztus 
nevének magunkra vétele
•	 Dallin H.	Oaks	elder	megemlített	három	fontos	
jelentést, amelynek tudatában kell lennünk, amikor az 
úrvacsoravétel alkalmával magunkra vesszük a Szaba-
dító nevét:

„Számos különböző jelentéstartalommal bír az, hogy 
tanúbizonyságot teszünk Jézus Krisztus nevének ma-
gunkra vétele iránti hajlandóságunkról. Ezen jelentések 
némelyike nyilvánvaló, még gyermekeink is könnyen 
megértik. Mások csak azok számára nyilvánvalók, akik 
kutatják a szentírásokat és elgondolkoznak az örök élet 
csodáin.

Az egyik nyilvánvaló jelentés megújítja a keresztelé-
sünkkor tett ígéretet. A szentírások szerint a megke-
resztelt személyek »tanúbizonyságot tesznek az egyház 
előtt arról, hogy minden bűnüket valóban megbánták, 

Moróni 1–6

389



és hajlandóak magukra venni Jézus Krisztus nevét, elha-
tározva azt, hogy mindvégig szolgálják őt« (T&Sz 20:37; 
lásd még 2 Nefi 31:13; Moróni 6:3). Amikor veszünk az 
úrvacsorából, megújítjuk ezt a szövetséget, és minden 
más olyan szövetséget, amelyet a keresztelő vizében 
kötöttünk.” (Lásd Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1954–56], 2:341, 346.)

A második nyilvánvaló jelentés az, hogy amikor Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tag-
jaivá válunk, magunkra vesszük a Szabadító nevét. Pa-
rancsolata szerint ez az egyház az Ő nevét viseli. (Lásd 
T&Sz 115:4; 3 Nefi 27:7–8.) Minden egyháztag, legyen 
fiatal vagy idős, Isten háza népéhez tartozik (lásd Efé-
zusbeliek 2:19). Krisztusban igazán hívő emberekként, 
keresztényekként, örömmel vesszük magunkra a nevét. 
(Lásd Alma 46:15.) Benjámin király népének szóló 
tanítása szerint: »a szövetség miatt, melyet kötöttetek, 
Krisztus gyermekeinek fognak nevezni benneteket, az ő 
fiainak és leányainak; mert íme, ezen a napon nemzett 
benneteket lelkileg« (Móziás 5:7; lásd még Alma 5:14; 
36:23–26).

Akkor is magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, 
amikor nyilvánosan kijelentjük, hogy hiszünk benne. 
Mindannyiunknak számos lehetősége nyílik hitünk 
kinyilvánítására barátainknak és szomszédainknak, 
munkatársainknak és alkalmi ismerőseinknek. […]

A harmadik jelentést azok értik meg, akik elég érettek 
annak felismeréséhez, hogy Krisztus követői elkötele-
zettek, hogy szolgálják Őt. […] Amikor tanúbizonyságot 
teszünk róla, hogy hajlan-
dóak vagyunk magunkra 
venni Jézus Krisztus nevét, 
azt is jelezzük, hogy hajlan-
dóak vagyunk elvégezni 
királyságának munkáját.

Ebből a három viszonylag 
nyilvánvaló jelentésből azt 
látjuk, hogy Krisztus nevét 
vesszük magunkra, amikor 
nevében megkeresztelke-
dünk, amikor egyházához 
tartozunk és kifejezésre juttatjuk belé vetett hitünket, 
és amikor királyságának munkáját végezzük” (in 

Conference Report, Apr. 1985, 101–2; vagy Ensign, 
May 1985, 80).

Moróni 4:3; 5:2. „Őrá mindenkor emlékezni”
•	 Henry	B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	kifejtette,	
milyen könnyen terelődik el a figyelmünk az Úrra való 
emlékezésről, és mit tehetünk azért, hogy gyakrabban 
emlékezzünk Őreá:

„Akik szolgáltak közületek missziót, talán… rábukkan-
tak már misszionáriusi naplójukra, félretéve valahova 
otthon a szekrényükben. Beleolvasva talán megdöb-
bentetek, amint visszaemlékeztetek, milyen keményen 
dolgoztatok, hogyan gondoltatok állandóan a Szabadí-
tóra és az értetek, valamint azokért hozott áldozatára, 
akikkel találkozni és akiket tanítani próbáltatok, és mily 
buzgón és gyakran imádkoztatok. A megdöbbenés 
fakadhatott annak felismeréséből, mennyire messzire 
vittek titeket az élet gondjai onnan, ahol valamikor 
voltatok, közel a mindig emlékezéshez és a mindig 
imádkozáshoz.

Üzenetem kérés, figyelmeztetés és ígéret is egyben: 
Kérlek titeket, hogy elkötelezetten tegyétek meg azokat 
az egyszerű dolgokat, amelyek lelkileg előre visznek 
titeket.

Kezdjétek azzal, hogy emlékeztek Őrá! Emlékezni 
fogtok arra, amit tudtok, és arra, amit szerettek! A 
Szabadító megadta nekünk a szentírásokat, amelyekért 
általunk fel sem mérhető árat fizettek a próféták, hogy 
megismerhessük Őt. Veszítsétek el magatokat bennük! 
Döntsetek úgy már most, hogy minden eddiginél többet 
és hatékonyabban fogtok olvasni” (“Always,” Ensign, 
Oct. 1999, 9–10).

Moróni 6:2. „Megtört szívvel 
és töredelmes lélekkel”
•	 Mit	jelent	„megtört	szívvel	és	töredelmes	lélekkel”	
rendelkezni? Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) 
kifejtette, hogy ez ugyanaz, mint az Isten szerint való 
szomorúság, amely „annak mély felismerése, hogy 
tetteink megbántották Atyánkat és Istenünket. Éles és 
heves felismerése annak, hogy viselkedésünk miatt a 
Szabadító, Ő, aki nem ismerte a bűnt, aki mindenek 
között a legnagyobb volt, gyötrődött és szenvedett. 
Bűneink miatt vérzett minden pórusából. A szentírások 
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erre a nagyon is valóságos szellemi és lelki gyötrődésre 
utalnak úgy, mint »megtört szív és töredelmes lélek«. 
(3 Nefi 9:20; Moróni 6:2; T&Sz 20:37; 59:8; Zsoltárok 
34:19; 51:19; Ésaiás 57:15.) Az igaz bűnbánatnak 
mindenképp előfeltétele az ilyen lelkiség” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 4).

Bruce D. Porter elder a Hetvenektől ezt fejtegetve meg-
határozta a megtört szív és töredelmes lélek jelentését:

„Amikor megtört a szívünk, akkor tökéletesen nyitottak 
vagyunk Isten Lelkére, és felismerjük, hogy minden-
ben, amink van és amik vagyunk, Tőle függünk. Az 
áldozat így a kevélység minden formájának feláldozását 
jelenti. A Mester kezében úgy gyúrható és formázható 
a megtört szívű, mint a gyakorlott fazekas kezében a 
képlékeny agyag. […]

Azok, akiknek megtört a szívük és töredelmes a lelkük, 
készek mindent tiltakozás és bosszankodás nélkül meg-
tenni, amit csak kér tőlük Isten. Felhagyunk azzal, hogy 
a magunk módján tegyük a dolgokat, és megtanuljuk 
azokat Isten módján tenni. […]

A megtört szívnek van egy másik formája is, mégpedig 
a Krisztus értünk való szenvedése iránti mély hálánk. 
[…] Amikor a Szabadítóra és szenvedésére emlékezünk, 
a mi szívünk is megszakad a Felkent iránti hálától.

Amikor feláldozzuk az Úrért mindazt, amink van és 
amik vagyunk, Ő békével fogja eltölteni a szívünket. 
Bekötözi a megtört szívűeket (lásd Ésaiás 61:1), és 
megáldja életünket Isten szeretetével” (in Conference 
Report, Oct. 2007, 32–33; vagy Liahóna, 2007. nov. 32.).

Moróni 6:3. Az elhatározás, 
hogy szolgálni fogunk
•	 Thomas S. Monson elnök beszélt róla, milyen hoz-
záállással kell rendelkeznünk, amikor megkeresztelke-

dünk és egyházi szolgálatra 
hívnak el minket: „Bár a 
felmagasztosulás személyes 
dolog, és az egyének nem 
csoportosan szabadulnak 
meg, hanem egyénekként, 
senki nem élhet légüres 
térben. Az egyháztagság 
annak elhatározását is elő-
hívja, hogy szolgálunk. A 

felelősséggel járó posztot az emberek talán nem találják 
fontosnak, és a jutalom talán nem lesz széles körben 
ismert. A Szabadító azt a szolgálatot fogadja el, amelyet 
készséges elmék, tettrekész kezek és elkötelezett szívek 
nyújtanak” (in Conference Report, Apr. 1994, 80; vagy 
Ensign, May 1994, 62).

Moróni 6:4. „Isten jó szavával táplálják őket”
•	 A	„munkálkodott	rajtuk”	azt	jelenti,	hogy	hatással	
volt rájuk. A Moróni 6:4-ben a kifejezés jelképes, és 
arra utal, ami akkor történik, amikor a Lélek mun-
kálkodik a megtérten és megváltoztatja őt. Krisztus 
engesztelő áldozata lehetővé teszi bűneink bocsánatát, 
de a bűnök valójában a Szentlélek megtisztító hatalma 
– a tűz keresztelése – által égnek ki, vagyis távolíttat-
nak el (lásd 2 Nefi 31:17; Alma 13:12; 3 Nefi 27:20). 
Arra is a Szentlélek munkálkodásain keresztül kerül 
sor, hogy részesülünk az engesztelés hatalmában, 
amely képessé tesz rá és segít nekünk, hogy hű utolsó 
napi szentekké váljunk.

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	egy	szemé-
lyes példával szemléltette, milyen fontos az újonnan 
megtértekről való gondoskodás:

„Minden megtértet »Isten jó szavával« kell táplálni 
(Moróni 6:4). Szükségszerű, hogy a megtért csatlakoz-
zon egy papsági kvórumhoz, illetve a Segítőegylethez, 
a Fiatal Nők vagy a Fiatal Férfiak csoportjához, a Vasár-
napi Iskolához vagy az Elemihez. Arra kell őt biztatni, 
hogy jöjjön el az úrvacsorai gyűlésre, és vegyen az 
úrvacsorából, hogy megújítsa a keresztelés idején kötött 
szövetségeket.

Nemrégiben hallgattam, amint egy férfi és egy nő az 
otthoni egyházközségemben beszélgetett. Ez a férfi 
már sokféle minőségben szolgált az egyházban, köztük 
püspökként is. Legutóbbi megbízatásuk az volt, hogy 
barátkozzanak egy egyedülálló anyával és gyermekei-
vel. Ez a férfi kijelentette, hogy egyházi tapasztalatai 
közül ez volt a legörömtelibb.

Ez a fiatal nő tele volt kérdésekkel, félelemmel és aggo-
dalommal. Nem akart hibázni, nem akart semmi olyat 
mondani, ami nem illett a sorba, ami zavarba hozhatta 
volna őt, vagy ami miatt mások kinevették volna. Ez a 
férfi és felesége türelmesen elhozták ezt a családot az 
egyházba, és melléjük ültek. Pajzsot vontak köréjük, 
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minden olyan dolog ellen, ami esetleg zavarba hozhatta 
volna őket. Hetente egy estét náluk töltöttek, s tovább 
tanították őket az evangéliumról, és választ adtak sok 
kérdésükre. Úgy vezették a kis családot, ahogyan a 
pásztor vezeti nyáját. Végül a körülmények úgy hozták, 
hogy másik városba költöztek. »De – mondta a férfi – 
még mindig levelezünk ezzel az asszonnyal. Nagyra be-
csüljük őt. Mostanra szilárd alapokra lelt az egyházban, 
s vele kapcsolatban nincsenek félelmeink. Mily öröm 
volt vele dolgozni!«

Meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon keveset fogunk 
elveszíteni azok közül, akik az egyházba jönnek, ha job-
ban gondjukat viseljük” (lásd Találjátok meg a bárányo-
kat, és tápláljátok a juhokat. Liahóna, 1999. júl. 123.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából megjegyezte, hogy egyetemes felelősség új 
tagjainkat „a helyes úton” tartani: „Az ihletett tanítás 
otthon és az egyházban elengedhetetlen eleme az Isten 
jó szavával való táplálásnak. […] Bizonyára mindenhol 
adódik alkalom, hogy felmagasztaljuk ezt az elhívást. 
Örökösen szükség van rá. Apák, anyák, testvérek, bará-
tok, misszionáriusok, házi és látogató tanítók, papsági 
és segédszervezeti vezetők, osztálytermi tanítók – a 
maga módján mindenki Istentől jött, hogy tanítson 
minket és megszabaduljunk. Ebben az egyházban jófor-
mán lehetetlen olyasvalakit találni, aki ilyen vagy olyan 
módon ne lenne példa a nyáj tagjai számára” (lásd 
Liahóna, 1998. júl. 27.).

Moróni 6:4. „Hitük szerzője és beteljesítője”
•	 A	szerző olyan valakit jelent, aki „teremt, létrehoz, 
megalkot” (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]). Bu-
kott állapotunkban a Szabadítóra kell tekintenünk, hogy 
szert tegyünk a hitre és kifejlesszük azt. Ezért határozza 
meg ily módon a negyedik hitéttel az evangélium első 
tantételét: „az Úr Jézus Krisztusba vetett hit”.

A beteljesítő szó számos olyan jelentéssel bír, amely 
vonatkozik a Szabadítónak abban játszott szerepére, 
ahogyan mi szert teszünk a hitre. Az első jelentés „olyan 
valaki, aki befejez, aki teljes mértékben elvégez”. Bízha-
tunk az Úrban, hogy teljes mértékben elvégzi a szerepé-
ben foglaltakat, miközben mi folyamatosan igyekszünk 
egyre hasonlóbbá válni Őhozzá. A második „olyan 

valaki, aki teljessé, tökéletessé tesz” (Noah Webster’s First 
Edition). Amint minden tőlünk telhetőt megteszünk szö-
vetségeink betartásáért, az Ő kegyelmén keresztül jut-
hatunk el végül a tökéletességhez, hitünk útjának végső 
céljához. A beteljesít szó jelentéséhez kapcsolódik még 
„a kívánt tökéletesség fokáig megtisztít” (Noah Webster’s 
First Edition). Ha fiaiként és leányaiként hittel jövünk az 
Úrhoz, akkor segíteni fog nekünk abban, hogy a lehető 
legjobbakká váljunk.

•	 Henry B. Eyring elnök beszélt róla, hogy megváltá-
sunkban központi szerepet játszik a Szabadító. Bizony-

ságával egészítette ki 
Moróniét, mely szerint 
Jézus „»hitük szerzője és 
beteljesítője« [Moróni 6:4].  
A Szabadító tette lehetővé, 
hogy engesztelése és a pa-
rancsolatai iránti engedel-
messég által megtisztuljunk. 
És a Szabadító táplálja azo-
kat, akik hittel lemerülnek 
a keresztelő vizébe, és be-

fogadják a Szentlélek ajándékát. Ha mindig emlékeznek 
Őreá, és ha kitartanak a gyermeki engedelmességben, 
akkor Ő biztosítja őket arról, hogy Lelke mindig velük 
lesz” (lásd Liahóna, 1998. jan. 87.).

Moróni 6:5. Gyakran találkoztak
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából emlékeztetett rá, milyen baráti 
kötelék él világszerte az egyházban. Felfigyelt rá, milyen 
áldozatokat hoznak az egyház tagjai, hogy eleget tegye-
nek a gyakori találkozás fontos megbízásának:

„Az egyházhoz való tartozás számos előnyének egyike 
a szentek társasága. Európai kinevezésem idején 
emlékezetes cövekkonferenciákat tartottunk a Német-
országban katonai szolgálatot teljesítők számára. Jó 
testvéreink közül sokan hosszú utat tettek meg azért, 
hogy részt vegyenek a gyűléseken. Sokan közülük 
már előző este megérkeztek, és a kultúrterem padlóján 
aludtak. A meghozott áldozatokkal mit sem törődve, 
örömteli szívvel jöttek, az utolsó napi szentek társasá-
gát keresve, s egyszersmind a lehetőséget is, hogy az 
egyház vezetői tanítsák és útbaigazítsák őket. Mikor 
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összegyűlünk, »nem vagyunk többé jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei 
az Istennek« [Efézusbeliek 2:19].

Miénk a parancsolat és az áldás, hogy gyakran 
összegyűlve böjtöljünk és imádkozzunk, és lelkünk 
jólétéről beszélgessünk egymással [lásd Moróni 6:5].  
Az általános konferenciákon és más gyűléseken szerte 
a világon, társaságot keresve gyűlünk össze – evangé-
liumbéli jó testvéreink társaságát és azt a megnyugvást, 
amelyet az Isten Lelkével való édes, bensőséges 
kapcsolat nyújt. Istentiszteleteinken ezen Lélek jelenléte 
tölti be szívünket Isten és a többi szent iránti szeretettel” 
(lásd Liahóna, 1998. jan. 33.).

Moróni 6:7. „Ne legyen közöttük gonoszság”
•	 Benjámin	király	elmagyarázta,	hogy	csakis	vétek	által	
töröltetik ki valakinek a neve (lásd Móziás 1:12). Alma 
figyelmeztetett rá, hogy a gonoszok nevei ne kevered-
jenek „népem nevei közé” (Alma 5:57). Eljön az idő, 
amikor a komoly vétkek minden egyes elkövetőjének 
bűnbánatot kell tartania, vagy az illető nem érdemes 
az Úr jelenlétére, illetve a királyságban való tagságra. A 
bűneiket meg nem bánó egyháztagok egyházi fegyel-
mezés folytán veszíthetik el a tagságukat. (További tud-
nivalókért azt illetően, hogy milyen bűnök esetében van 
szükség egyházi fegyelmezésre, lásd a Móziás 26:32–36 
szövegmagyarázatát a 165–166. oldalon.)

Moróni 6:7–8
Milyen módon került sor egyházi fegyel-

mezésre a Mormon könyve idején?

Moróni 6:9. „A Lélek munkálkodásának 
módja szerint”
•	 David B.	Haight	elder	(1906–2004)	a	Tizenkét	Apos-
tol Kvórumából beszélt róla, milyen fontos meghívni a 
Lelket a gyűléseinkre:

„A nefiták hanyatlásának legnagyobb tragédiája, amiről 
Mormon beszámolt a Mormon könyvében, az volt, 
hogy elveszítették a Szentlelket és a lelki ajándékokat. 

A bölcsesség és a sugalmazás azt diktálta, hogy Moróni 
feljegyzésének lezárásaként írja le atyja, Mormon 
utasításait a szertartások, az úrvacsora és az egyház 
egyéb gyakorlatai vonatkozásában. Figyelemre méltó a 
gyűléseikről írt bizonysága:

»És gyűléseiket az egyházi vezetők a Lélek munkál-
kodásának módja szerint és a Szentlélek hatalma által 
vezették; mert aszerint, hogy a Szentlélek hatalma pré-
dikálásra, vagy intésre, vagy imára, vagy fohászkodásra 
vagy éneklésre vitte őket, úgy tettek« (Moróni 6:9). 

Ez a lelkiség jellemezheti és ennek kell jellemeznie a 
hódolatunkat és az úrvacsorai gyűléseinket.

Az egyik nőtestvér azt mondta nekem egy ilyen lelki 
gyűlés után: »Nem emlékszem mindenre, ami elhang-
zott, de arra emlékszem, milyen érzés volt bennem a 
záró ének alatt és amikor imára hajtottuk a fejünket«” 
(“Remembering the Savior’s Atonement,” Ensign, Apr. 
1988, 13).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	gyakran	gondolsz	az	Istennel	kötött	szövetsé-

geidre? Mely szövetségekre emlékezel gyakran? Miért 
kell minden szövetségedre gyakran emlékezni?

•	 Szerinted	miért	kaptuk	azt	a	parancsot,	hogy	gyakran	
gyűljünk össze az egyházban? Milyen áldások érnek 
téged és másokat amiatt, ha gyakran találkoztok?

•	 Miért	fontos	a	Lélek	munkálkodásának	módja	szerint	
vezetni a gyűléseinket?

Javasolt feladatok
•	 Olvasd	el	a	kenyérre,	majd	a	vízre	vonatkozó	úrva-

csorai imát (lásd Moróni 4–5)! Olvasás közben tedd 
személyesebbé a szöveget azzal, hogy a többes szám-
ban lévő névmások és ragozás helyett egyes szám 
első személyű névmásokat és ragozást használsz! 
Gondolj bele, hogyan változtatja meg ez számodra az 
úrvacsorai imák jelentését!

•	 Gondold	át,	hányszor	hívott	fel	minket	Moróni	ebben	
a szentírásrészben arra, hogy vegyük magunkra Jézus 
Krisztus nevét és emlékezzünk Őreá! Jegyezz fel a 
naplódba számos olyan módot, amellyel közelebb 
hozhatod életedet a Szabadítódhoz!

Moróni 1–6
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Moróni 7

54. fejezet

Bevezetés
Mormon hathatós beszédét olvashatjuk itt, amint azt fia, 
Moróni lejegyezte. A Moróni 7 előtt Mormon szentírás-
beli munkája elsősorban más próféták írásainak kivona-
tolásából állt. Itt Mormon hathatós beszédét olvashatjuk, 
amelyet egyháztagok egy igazlelkű csoportjának 
mondott (lásd Moróni 7:2–3). Mormon arra tanította a 
lelkileg hanyatló társadalomban élő szenteket, hogyan 
jöjjenek közelebb Istenhez. A beszéd kihangsúlyozza, 
hogy tetteinkhez megfelelő indítékokra vagy szándékra 
van szükség, beszél róla, hogyan tegyünk különbséget 
jó és gonosz között, és milyen fontos kapcsolatban áll 
egymással a hit, a remény és a jószívűség.

Szövegmagyarázat
Moróni 7:2–3. „Az Úr nyugalmába”
•	 A	szentírások	gyakran	beszélnek	az	Úr	nyugalmáról.	
Joseph F. Smith elnök (1838–1918) a Moróni 7:3-at 
idézte, majd azt írta:

„Ez nagyon is figyelemre méltó rész. A nyugalom itt 
nem fizikai értelemben vett nyugalomra utal, mert Jézus 
Krisztus egyházában nem létezik fizikai értelemben vett 
nyugalom vagy semmittevés. Olyan lelki nyugalomról 
és békességről van itt szó, amely abból ered, hogy 
az igazság nyugvópontra jutott meggyőződéssé vált 
az emberek elméjében. Ma is beléphetünk tehát az 
Úr nyugalmába azzal, hogy eljutunk az evangélium 
igazságainak megértésére. […] Nem mindenkinek van 
szüksége e nyugalom keresésére, mert sokan már most 
is birtokában vannak. Az ő elméjük már elégedett, sze-
müket magas elhívásukra vetik, szívükben legyőzhetet-
len eltökéltséggel az iránt, hogy szilárdan megállnak az 
igazságban. Az alázatosság és az igazlelkűség ösvényén 
járnak, amely azoknak a szenteknek jelöltetett ki, akik 
Jézus Krisztus szolgálatkész követői. […]

Hálás vagyok Atyámnak azért, hogy eljutottam ennek 
az igazságnak a megértésére, azaz tudom, hogy Jézus 
a Krisztus, és csakis Őbenne lakozik nyugalom és 
szabadulás. Ahogy él az Isten, azok a megtévesztettek, 
akik embereket és azok elméleteit követik; de boldogok 
azok, akik belépnek Krisztus békés követőinek nyugal-
mába, ezen időtől fogva elegendő reménységet nyerve 
addig, amíg meg nem pihennek vele a mennyben” 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 126, 128).

Moróni 7:3–4
Mit jelent Krisztus békés követőjének lenni, és 
békességben járni? (Lásd még T&Sz 19:23.)

Moróni 7:6–9. „Igaz szándékkal”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
azt tanította, hogy minden embernek számos lehetősége 
nyílik rá, hogy szolgálattal ajándékozza meg embertár-
sait, és mindennél fontosabb az, hogy milyen indítékai 
vannak a szolgálatra:

„Számos szentírás tanítja, hogy Mennyei Atyánk ismeri a 
gondolatainkat és szívünk szándékait. (Lásd T&Sz 6:16; 
Móziás 24:12; Alma 18:32.) A próféta [Mormon] azt taní-
totta, hogy ha azt akarjuk, hogy jónak ismerjék el a tet-
teinket, akkor helyes indítékkal kell cselekednünk. […]

A szentírások nyilvánvalóvá teszik, hogy ha tisztává 
akarjuk tenni az egyházban és az embertársainknak 
nyújtott szolgálatunkat, akkor nem csak azt kell átgon-
dolnunk, hogy miként szolgálunk, hanem azt is, hogy 
miért szolgálunk.

Az emberek más-más okból szolgálják egymást, és 
vannak olyan okok, amelyek jobbak a többinél. […] 
Igyekeznünk kell a legmagasztosabb és a legjobb indí-
tékokkal szolgálnunk.

[…] Szemléltetésképp, és nem téve úgy, mintha a felso-
rolás teljes lenne, mondok hat indítékot. A szolgálattétel 
alacsonyabb rendű indítékaitól a magasztosabbak felé 
haladva beszélek ezekről.

[1] Vannak, akik földi jutalom reményében 
szolgálnak. […]

[2] A szolgálat indítéka lehet az is, hogy… jó társaságra 
tegyünk szert. […]

[3] Vannak, akik büntetéstől félve szolgálnak. […]

[4] Mások talán kötelességtudatból, illetve a barátaik, 
családjuk vagy a hagyományaik iránti hűségből 
szolgálnak. […]

[5] A szolgálat egyik magasztosabb indítéka az örök 
jutalom reménye. […]

[6] A legmagasabb indíték pedig …a jószívűség. […]
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Nem elég teljes lelkünkkel és erőnkkel szolgálni Istent. 
Ő, aki a szívünkbe tekint és ismeri a gondolatainkat, en-
nél többet kíván. Csak akkor állhatunk ártatlanul Isten 
előtt az utolsó napon, ha teljes szívünkkel és elménkkel 
is szolgáljuk őt.

Mindannyiunk számára komoly kihívást jelent az, hogy 
teljes szívünkkel és el-
ménkkel szolgáljunk. Az 
ilyen szolgálatnak önző tö-
rekvésektől mentesnek kell 
lennie. Csakis Krisztus 
tiszta szeretete lehet az in-
dítéka” (in Conference Re-
port, Oct. 1984, 13–16; vagy 
Ensign, Nov. 1984, 12–15).

•	 Marion G.	Romney	elnök	
(1897–1988) az Első Elnökségből a következő személyes 
élményt osztotta meg az igazlelkű dolgok elvégzése 
tiszta indítékainak fontosságáról:

„Úgy negyed évszázaddal ezelőtt Romney nőtestvér 
és jómagam olyan egyházközségbe költöztünk, ahol 
éppen csak elkezdék építeni a gyülekezeti házat. A hoz-
zájárulás mértéke, melyet a püspök úgy gondolt, hogy 
tennem kell, igencsak megdöbbentett. Úgy gondoltam, 
hogy az legalább kétszer annyi volt, mint amennyit 
kérnie kellett volna. Azonban épp akkor hívtak el 
egy elég magas egyházi pozícióba, így hát nemigen 
mondhattam nemet. Azt feleltem tehát: »Rendben, 
püspök, kifizetem, de részletekben kell fizetnem, mert 
nincs ennyi pénzem.« És elkezdtem fizetni. Fizettem és 
fizettem, mígnem már az utolsó három részletnél jártam, 
amikor szokás szerint olvasva a Mormon könyvét egy 
szentíráshoz értem, amelyben az állt:

»…ha a[z]… ember ajándékot ad, [és] kelletlenül adja; 
ez… ugyanúgy lesz felírva neki, mintha megtartotta 
volna az ajándékot; gonosznak íratik fel tehát Isten 
előtt« (Moróni 7:8).

Ez megdöbbentett, mert már úgy ezer dollár kifizeté-
sénél jártam. Nos, a továbbiakban kifizettem azt a há-
rom részletet, amit megígértem, aztán még jó néhány 
részletet fizettem azért, hogy meggyőzzem az Urat, 
hogy megfelelő hozzáállással tettem ezt” (“Moth er 
Eve, a Worthy Exemplar,” Relief Society Magazine, 
Feb. 1968, 84–85).

•	 Henry B.	Eyring	elnök	az	Első	Elnökségből	azt	
tanította, hogy az igaz szándékkal történő imádkozás 
magában foglalja az Úrtól kapott utasítások betartására 
való hajlandóságot is: „Az ifjú Joseph Smith megmutatta 
nekünk, hogyan kell ily módon imádkozni. Hitt a Jakab 
könyvében olvasott ígéretben. Abban a hitben ment ki a 
ligetbe, hogy választ fog kapni az imájára. Tudni akarta, 
melyik egyházhoz csatlakozzon. Elég alázatos volt 
ahhoz, hogy készen álljon megtenni azt, amire utasítást 
kap. Amikor tehát imádkozott, és nekünk is ezt kell ten-
nünk, már el volt kötelezve az engedelmesség mellett” 
(lásd Liahóna, 2003. nov. 90.).

Moróni 7:12–13.    Krisztus világossága
•	 A	Bible	Dictionary	a	következő	magyarázattal	szolgál:

„Krisztus világossága pontosan az, amire a szavak 
utalnak: felvilágosítás, tudás, valamint olyan felemelő, 
nemessé tevő és megőrző hatás, amelyet Jézus Krisztus 
révén kap az emberiség. Krisztus »az igaz világosság, 
amely minden embert megvilágosít, aki a világra jön« 
(T&Sz 93:2; János 1:9). Krisztus világossága betölti »a 
tér roppant terjedelmét«, és ez az az eszköz, mely által 
Krisztus képes jelen lenni »minden dologban, és minden 
dolgon át, és minden dolog körös-körül«. Ez »minden 
dolognak életet ad«, és ez »a törvény, ami mindent kor-
mányoz«. Emellett ez az ember értelmét megelevenítő 
világosság (lásd T&Sz 88:6–13, 41). Ily módon Krisztus 
világossága kapcsolatban áll az ember lelkiismeretével, 
és megmondja neki, mi helyes és mi helytelen (lásd 
Moróni 7:12–19).

Krisztus világosságát nem szabad összekeverni a 
Szentlélek személyével, mert Krisztus világossága nem 
valamiféle személy. Hatása felkészít minket a Szentlélek 
befogadására. Az őszinte lelket, aki »hallgat…hangjára«, 
Krisztus világossága vezeti, hogy rátaláljon az igaz evan-
géliumra és az igaz egyházra, és ezáltal elnyerhesse a 
Szentlelket (lásd T&Sz 84:46–48)” (“Light of Christ,” 725; 
lásd még Kalauz a szentírásokhoz: Világosság, Krisztus 
világossága.; Hűek a hithez: evangéliumi értelmező 
szótár [2004]. 129.).

•	 „A	lelkiismeret	Krisztus	világosságának	a	megnyilvá-
nulása, mely képessé tesz minket a jó és a gonosz kö-
zötti különbségtételre” (Hűek a hithez. 129.). A „Krisztus 
Lelke” (Moróni 7:16) és a „Krisztus világossága” (18–19. 

Moróni 7
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vers) egymás szinonimájaként használt szentírásbeli 
kifejezések.

Boyd K. Packer elnök, a Tizenkét Apostol Kvórumának 
elnöke, tanúbizonyságot tett róla, hogy ez az ajándék 
segít nekünk különbséget tenni jó és gonosz között:

„Függetlenül attól, hogy ezt a belső világosságot, a 
helyes és a helytelen ismeretét Krisztus világosságának, 
erkölcsi érzéknek vagy lelkiismeretnek nevezzük, utat 
mutathat nekünk tetteink visszafogásához, hacsak nem 
fojtjuk vagy hallgattatjuk el. […]

Nemzettől, hitvallástól és bőrszíntől függetlenül min-
den férfiban, nőben és gyermekben – nem számít, hol 
él, miben hisz vagy mit tesz – ott van Krisztus múlha-
tatlan világossága” (“The Light of Christ,” Ensign, Apr. 
2005, 8, 10).

•	 Joseph	Fielding	Smith	elnök	(1876–1972)	felsorolt	
néhány különbséget a Szentlélek és Krisztus világossága 
között:

„A Szentlelket nem szabad összekeverni azzal a 
Lélekkel, amely betölti a tér roppant terjedelmét és 
mindenhol jelen van. Ez a másik Lélek személytelen, 
nincs mérete, nincs kiterjedése; az Atya és a Fiú jelenlé-
téből ered, és minden dologban ott van. A Szentlélekről 
személyként kell szólnunk, erről a másik Lélekről 
pedig úgy kell beszélnünk, mint ami személytelen, 
bár a Szentlélek hatalmát és ajándékát is nevezhetjük 
személytelennek .

A Szentlélek, amint azt mai kinyilatkoztatásaink 
megtanítják nekünk, az Istenség harmadik tagja, aki 
Lélek személy. A következő kifejezéseket egymás 
szinonimájaként használjuk: Isten Lelke, az Úr Lelke, 
az Igazság Lelke, a Szent Lélek, a Vigasztaló – és ezek 
mind a Szentlélekre utalnak. Ugyanezen kifejezések 
általában használhatók Jézus Krisztus Lelkére, amit az 
Igazság világosságának, Krisztus világosságának, Isten 
Lelkének vagy az Úr Lelkének is nevezünk; és mégis, 
ez két különböző dolog. Nagy a zűrzavar, mert ez nincs 
még tisztázva egyértelműen a gondolkozásunkban” 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 1:49–50).

•	 Istennek	Krisztus	világosságán	keresztül	érkező	
sugalmazásai nem korlátozódnak ezen egyház tagjaira. 

Krisztus világossága sok világi vezetőre is hatással volt 
és van.

Az Első Elnökség kijelentette:

„»A világ nagy vallási vezetői, mint Mohamed, Kon-
fuciusz és a reformátorok, valamint filozófusai, mint 
Szókratész, Platón és mások, megkapták Krisztus 
világosságának egy részét. Isten erkölcsi igazságokat 
adott nekik, hogy egész nemzeteket világosítsanak fel, 
és magasabb szintű megértést biztosítsanak az egyének 
számára. […]

Hisszük, hogy Isten minden népnek elegendő tudást 
adott és ad ahhoz, hogy segítse őket az örök szabadu-
láshoz vezető útjukon« (Statement of the First Presidency 
regarding God’s Love for All Mankind, 15 Feb. 1978)” 
( James E. Faust, in Conference Report, Apr. 1980, 15; 
vagy Ensign, May 1980, 12).

•	 Robert D.	Hales	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
így magyarázta a Krisztus világossága és a Szentlélek 
ajándéka közötti kapcsolatot:

„Mindegyikünk hoz világosságot a földre – Krisztus 
világosságát. […]

Ha Krisztus világosságát használjuk a jó felismerésére és 
választására, ez nagyobb világosságra vezethet minket: 
a Szentlélek ajándékához” (lásd Liahóna, 2002. júl. 77.).

Moróni 7:17.    Méltatlan forrásból 
érkező sugalmazás
•	 Sátán	rendelkezik	azzal	a	képességgel,	hogy	hamis	
kinyilatkoztatásokat adjon azoknak, akik ki próbálják 
kényszeríteni a kinyilatkoztatást. A Sátántól érkező kom-
munikáció mindig is eltérít Krisztustól. Boyd K. Packer 
elnök a következő tanácsot adta nekünk a hamis lelki 
üzenetekre vonatkozóan:

„Legyetek mindig éberek, hogy ne tévesszen meg titeket 
a méltatlan forrásból jövő sugalmazás. Kaphattok hamis 
lelki üzeneteket. Hamis lelkek ugyanúgy vannak, mint 
hamis angyalok. (Lásd Moróni 7:17.) Legyetek óvatosak, 
különben megtévesztenek benneteket, mert az ördög is 
álcázhatja magát a világosság angyalaként.

Lelki és érzelmi valónk olyannyira összefonódik, hogy 
összetéveszthetjük az érzelmi késztetést a lelkivel. 
Időnként olyan emberekre bukkanunk, akik azt hiszik, 

54. fejezet
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hogy lelki késztetést kaptak Istentől, miközben ezek a 
késztetések vagy az érzelmekre összpontosítanak, vagy 
az ellenségtől valók” (“The Candle of the Lord,” Ensign, 
Jan. 1983, 55–56).

Moróni 7:19–25. „Ha minden 
jó dolgot megragadtok”
•	 Mormon	azt	tanította,	hogy	minden	jó	dolog	
megragadásának kulcsa a hit (lásd Moróni 7:25). A 
Segítőegylet egyik látogatótanítói üzenete a következők 
tanításával magyarázta el, hogyan ragadjunk meg hit 
által minden jó dolgot:

„A személyes bizonyság kialakítása vágy kérdése és 
olyan döntések meghozataláé, amelyek növelik a 
hitünket és a reményünket. Ha »minden jó dolgot« meg 
kívánunk ragadni, akkor szükségszerűen olyan tettek 
mellett kell döntenünk, amelyek növelik a hitünket.

Jelentős időt különítünk el az imára.

Rendszeresen emlékezünk szövetségeinkre és megújít-
juk azokat úrvacsoravétel 
és templomlátogatás által.

A szentírásokat személyes 
térképként használjuk, 
hogy irányítsák tetteinket.

Olyan emberekkel ápolunk 
barátságokat, akik segíte-
nek nekünk bizonyságunk 
építésében.

Mindennapi tevékenysé-
geink részévé tesszük a 
szolgálatot”

(“Lay Hold upon Every 
Good Thing,” Ensign, Mar. 1991, 70).

•	 Míg	az	Elemi	általános	elnökségében	szolgált,	
Michaelene P. Grassli nőtestvér azt mondta, hogy 
amikor jót teszünk, akkor Istennel hozzuk összhangba 
magunkat: „Lelki érzékeinket is fejleszthetjük ily 
módon, hogy fel tudjuk ismerni Mennyei Atyánk ránk 
vonatkozó akaratát. Úgy fejlesztjük a lelki érzékeinket, 
hogy jó dolgokat teszünk. Arra tanítanak minket: »szor-
galmasan kutassatok Krisztus világosságánál, hogy kü-
lönbséget tehessetek jó és gonosz között; és ha minden 
jó dolgot megragadtok, és nem kárhoztatjátok ezeket, 

akkor biztosan Krisztus gyermekei lesztek« (Moróni 
7:19)” (“Follow Him,” Ensign, Nov. 1989, 93).

Moróni 7:22–32
Hogyan segítenek nekünk az  ezekben 
a versekben tárgyalt tantételek  minden 

jó dolog megragadásában?

Moróni 7:29–31. Szolgálattevő angyalok
•	 Jeffrey R.	Holland	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvó-
rumából kifejtette, hogy a Mormon könyve felfedi az 
angyalok valóságát:

„Meggyőződésem, hogy a Mormon könyvének egyik 
mélyreható témája az angyalok gyakori és központi 
helyen álló részvétele az evangélium történetében. […]

Életünk előrehaladtával többek között egyre fontosabbá 
válik számunkra az angyalok valósága, munkájuk és 
elrendelt szolgálatuk. Nem csak Moróni angyalra utalok 
itt, hanem azokra a személyesebb szolgálattevő angya-
lokra, akik velünk és körülöttünk vannak, felhatalmazva 
arra, hogy segítsenek nekünk, és akik meg is teszik ezt 
(lásd 3 Nefi 7:18; Moróni 7:29–32, 37; T&Sz 107:20). […]

Szerintem szükséges többet beszélnünk, erősebben hin-
nünk vagy többször bizonyságot tennünk az angyalok 
szolgálattételéről annál, mint amire időnként sort kerí-
tünk. Isten többek között rajtuk keresztül ad számunkra 
nagyszerű tanúbizonyságot a fátyolon keresztül, és ezen 
a világon semmilyen okirat nem tanítja világosabban 
és hatékonyabban ezt a tantételt a Mormon könyvénél” 
(“For a Wise Purpose,” Ensign, Jan. 1996, 16–17).

•	 Bruce C.	Hafen	elder	a	Hetvenektől	azt	tanította,	
hogy még mindig szolgálnak angyalok az emberek 
gyermekeinek:

„E láthatatlan angyalok szolgálattétele a menny és a 
föld közötti kapcsolat egyik legfenségesebb formája, 
amely hathatósan kifejezi Isten velünk való törődését, 
és kézzel fogható biztosítékot, valamint lelki táplálékot 
nyújt azoknak, akiknek nagy szükségük van erre. […]

Mikor jönnek angyalok? Ha igyekszünk érdemesek 
lenni, akkor vannak a közelünkben, amikor leginkább 
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szükségünk van rájuk” (“When Do the Angels Come?” 
Ensign, Apr. 1992, 12, 16).

Moróni 7:29–31
Konkrétan mi a  szolgálattevő 

 angyalok küldetése?

Moróni 7:32–39. A Jézus Krisztusba vetett hit
•	 Richard G.	Scott	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból a következőket tanácsolta nekünk azt illetően, hogy 
mit jelent hinni Jézus Krisztusban:

„Ha rendíthetetlen hitre tesztek szert Jézus Krisztusban, 
akkor ragyogó világossággal árasztjátok el az életeteket. 
Attól kezdve már nem küszködtök egyedül azokkal a 
kihívásokkal, amelyeket nem tudtok megoldani vagy 
ellenőrzés alatt tartani, mert Ő azt mondta: »ha hisztek 
énbennem, hatalmatokban lesz mindazt megtenni, amit 
én jónak látok« (Moróni 7:33; kiemelés hozzáadva).

Ha elcsüggedtek, ha vétek gyötör, ha betegek vagytok, 
magányosak, vagy nagy szükségetek van a vigaszra és a 
támogatásra, akkor – erről ünnepélyes bizonyságot te-
szek – az Úr segíteni fog nektek, amennyiben gondosan 
engedelmeskedtek annak a lelki törvénynek, amelytől 
ez a segítség függ. Ő a ti Atyátok. Az Ő gyermekei 
vagytok. Ő szeret benneteket. Ő soha nem hagy titeket 
cserben. Tudom, hogy Ő meg fog áldani benneteket” 
(in Conference Report, Oct. 1991, 118; vagy Ensign, 
Nov. 1991, 86).

Moróni 7:40–44. Remény
•	 Mormon	beszélt	arról	a	reményről,	amely	a	Krisz-
tusba vetett hitből származik, avagy születik (lásd 
Moróni 7:40, 42). Az Úr Jézus Krisztus életére és 
küldetésére összpontosító reménynek hatalmában áll 
minden olyan viszontagság fölé emelni minket, amellyel 
szembenézhetünk. James E. Faust elnök (1920–2007) az 
Első Elnökségből azt tanította, hogy a remény békessé-
get hoz a zaklatott életbe:

„Óriási reményforrások vannak, amelyek meghaladják 
képességünket, tudásunkat, erőnket és tehetségünket. 
Ezek között van a Szentlélek ajándéka. Az Istenség e 

tagjának csodálatos áldásán keresztül minden dolgot 
illetően tudhatjuk »az igazat« [Moróni 10:5].

A remény lelkünk horgonya. Nem ismerek senkit, aki-
nek ne lenne szüksége reményre, akár fiatal vagy idős, 
erős vagy gyenge, gazdag vagy szegény. A Mormon 
könyve a következőkre buzdít minket: »Ezért aki hisz 
Istenben, az biztosan remélhet egy jobb világot, igen, 
méghozzá helyet Isten jobb keze felől, mely reménység 
a hitből származik, olyan horgonyt készítvén az embe-
rek lelkének, mely biztossá és állhatatossá teszi őket, 
mindig bővelkedvén a jó cselekedetekben, és Isten 
dicsőítéséhez vezetvén el őket« [Ether 12:4; kiemelés 
hozzáadva]. […]

Ebben az életben mindenki találkozik kihívásokkal 
és nehézségekkel. Ez halandó próbánk része. E meg-
próbáltatások némelyikének okát nem lehet könnyen 
megérteni anélkül, hogy hitre és reményre ne támasz-
kodnánk, mert gyakran magasabb rendű célok állnak 
mögöttük, amelyeket nem mindig értünk meg.  
A békesség a reményen keresztül jön el” (lásd Liahóna, 
2000. jan. 70.).

•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából azt tanította, hogy lehet remény-
ségünk, mert mindig elérhető számunkra az isteni 
segítség: „Még ha a balsors vihara tombol is, Atyánk 
reményünkhöz horgonyoz bennünket. Az Úr megígérte, 
hogy »nem hagylak titeket árvákul« [ János 14:18], és Ő 
»[javunkra] fogja szentelni megpróbáltatásai[nkat]« [2 Nefi 
2:2]. Amikor úgy tűnik, hogy megpróbáltatásaink erőt 
vesznek rajtunk, erőt és reményt meríthetünk az Úr 
biztos ígéretéből: »Ne féljetek és ne rettegjetek…; mert 
nem ti harczoltok velök, hanem az Isten« [2 Krónika 
20:15]” (lásd Liahóna, 1999. jan. 30.).

Moróni 7:43–44. „Szelíd és alázatos szívű”
•	 H. David	Burton	püspök	az	Elnöklő	Püspökségből	a	
következők szerint írta le az alázatosság elnyerésének 
folyamatát és az ahhoz kapcsolódó erényeket: „A sze-
lídség létfontosságú ahhoz, hogy krisztusibbak legyünk. 
Nélküle nem tudunk más fontos erényeket kifejleszteni. 
Mormon azt mondta: »csak a szelíd és alázatos szívű 
embert fogadja el Isten« (Moróni 7:44). A szelídség elé-
rése egy folyamat. Az Úr arra kér minket, hogy nap mint 
nap vegyük fel a keresztünket (lásd Lukács 9:23). Ez a 
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cselekedet azonban nem lehet alkalmi dolog. A több 
szelídség nem gyengeséget jelent, hanem »az egyén 
megmutatkozása a kedvesség és a gyengédség terén. 
Erőt, higgadtságot, egészséges önbecsülést és önural-
mat sugároz« (Neal A. Maxwell, “Meekly Drenched in 
Destiny,” in Brigham Young University 1982–83 Fireside 
and Devotional Speeches [1983], 2). A több szelídség 
lehetővé teszi számunkra, hogy a Szentlélek által tanít-
tassunk” (lásd Liahóna, 2004. nov. 99.).

Moróni 7:44. Hit, remény és jószívűség
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
ból elmagyarázta a hit, a remény és a jószívűség fontos 
igazságai közötti kapcsolatot:

„Pál apostol azt tanította, hogy három isteni tantétel 
adja azt az alapot, amelyre felépíthetjük életünk épít-
ményét. Ezek a hit, a remény és a jószívűség. (Lásd 
1 Korinthusbeliekhez 13:13.) Együtt olyan támasztékot 
nyújtó alapot nyújtanak, akárcsak a háromlábú szék 
lábai. Mindegyik tantétel önmagában véve is jelentő-
ségteljes, de fontos alátámasztó szerepe is van. A többi 
nélkül nem lehet egyik sem teljes. A remény segíti a hit 
kialakulását. Az igaz hit pedig világra segíti a reményt. 
Amikor reményvesztettek kezdünk lenni, a hitünk mér-
céje is meginog. A hit és a remény együttesen működő 
tantételeit jószívűségnek kell kísérnie, amely mindezek 
között a legnagyobb. Mormon szerint »a jószívűség 
Krisztus tiszta szeretete, és örökké tart« (Moróni 7:47). 
Hitünk és reményünk tökéletes megnyilvánulása.

Ez a három örök tantétel együtt munkálkodva segít 
nekünk az ahhoz szükséges örök és széles látókör 
elnyerésében, hogy szembe tudjunk nézni az élet legke-
ményebb kihívásaival, az utolsó napokra megjövendölt 
megpróbáltatásokat is beleértve ebbe. Az igazi hit táp-
lálja a jövőbe vetett reményt; lehetővé teszi számunkra, 
hogy önmagunkon és jelen gondjainkon túl tekintsünk. 
Reménnyel felvértezve Krisztus tiszta szeretetét mutatjuk 
meg az engedelmesség mindennapos tetteiben és a 
keresztényi szolgálatban” (in Conference Report, Oct. 
1992, 44; vagy Ensign, Nov. 1992, 33).

•	 Neal A.	Maxwell	elder	(1926–2004)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy a hit, a remény és 
a jószívűség tulajdonságai teljes mértékben Jézus Krisz-
tushoz kötődnek:

„Nem meglepő, hogy szorosan egymásba kapcsolódik 
a hit, a remény és a jószívűség hármasa, amely Krisz-
tushoz visz minket: az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, az 
engesztelésében való reménység, és a jószívűség, amely 
»Krisztus tiszta szeretete« (lásd Ether 12:28; Moróni 7:47). 
E jellemvonások mindegyike a celesztiális királyságra 
tesz érdemessé minket (lásd Moróni 10:20–21; Ether 
12:34). Mindegyik elsősorban szelídséget és alázatossá-
got követel tőlünk (lásd Moróni 7:39, 43).

A hit és a remény állandó párbeszédet folytat egymás-
sal, nem mindig lehet pontosan megkülönböztetni vagy 
sorrendbe állítani őket. Bár egyik sem tökéletes tudás, 
a remény által életre keltett elvárások »biztosan« igazak 
(Ether 12:4; lásd még Rómabeliek 8:24; Zsidók 11:1; 
Alma 32:21). A visszaállított hittudomány mértanában 
a reménynek nagyobb körmérete van, mint a hitnek. A 
hit növekedésével azzal arányosan növekszik a remény 
kerülete” (in Conference Report, Oct. 1994, 45; vagy 
Ensign, Nov. 1994, 35).

Moróni 7:44–48.    Jószívűség: 
Krisztus tiszta szeretete
•	 Vannak,	akik	úgy	tekintenek	a	jószívűségre,	mint	
amit szándékos erőfeszítéseink és konkrét tetteink 
által elnyerhetünk. Krisztus szeretetének elnyeréséhez 
azonban Mennyei Atyánk segítségére és áldásaira van 
szükség. Mormon próféta arra ösztönzött minket, hogy 
törekedjünk jószívűségre és szívünk minden erejével 
imádkozzunk az Atyához, hogy eltöltsön minket ez a 
szeretet, melyet mindenkinek megad, „aki igaz követője 
Fiának, Jézus Krisztusnak” (Moróni 7:48).

Robert J. Whetten elder a Hetvenektől kifejtette: „A 
hithez hasonlóan a krisztusi szeretet is a Lélek ajándéka, 
amely a személyes igazlelkűség és a szerint adatik, 
hogy mennyire vagyunk engedelmesek azoknak a 
törvényeknek, amelyektől függ. És a hithez hasonlóan 
a szeretetet is gyakorolni kell ahhoz, hogy növekedjék” 
(lásd Liahóna, 1999. júl. 34–35.).

•	 Dallin H.	Oaks	elder	leírta,	milyen	a	jószívűség	és	
mit kell tennünk az elnyeréséért: „A jószívűség, »Krisz-
tus tiszta szeretete« (Moróni 7:47), nem tett, hanem 
valakinek az állapota vagy helyzete. A jószívűségre 
olyan tettek sorozatán keresztül teszünk szert, amelyek 
megtéréshez vezetnek. A jószívűség olyasmi, amivé 
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valaki	válik.	Így	hát,	Moróni	meglállapítása	szerint,	
»ha… nincs az emberekben jószívűség, akkor nem 
örökölhetik azt a helyet«, ami el lett készítve számukra 
az Atya palotáiban (Ether 12:34; kiemelés hozzáadva)” 
(lásd Liahóna, 2001. jan. 42.).

•	 Jeffrey R.	Holland	elder	tanított	róla,	miért	akkora	
áldás életünkben a jószívűség:

„Krisztus tiszta szeretetének magasztosabb meghatáro-
zása azonban nem az, amit mi keresztények próbálunk, 
de nagyrészt nem tudunk kimutatni mások iránt, hanem 
az, amit Krisztus teljes sikerrel kimutatott irántunk. 
Csak egyetlen igazi jószívűségről tudunk. Tökéletesen 
és tisztán megmutatkozott Krisztus irántunk érzett 
kifogyhatatlan, végső és engesztelő szeretetében. 
Krisztus irántunk érzett szeretete az, amely »hosszan 
tűrő, és kedves, és nem irigykedik«. Irántunk érzett 
szeretete az, amely »nem fuvalkodik fel…, nem könnyű 
felbosszantani, nem gondol rosszra«. Krisztus irántunk 
való szeretete az, amely »minden dolgot elbír, minden 
dologban hisz, minden dolgot remél és minden dolgot 
elvisel«. Miként az Krisztusban megmutatkozott, »a 
jószívűség soha el nem múlik«. Ez a jószívűség – irán-
tunk érzett tiszta szeretete – az, amely nélkül semmik 
lennénk és reménytelenek, minden férfi és nő között 
leginkább nyomorultak. Bizony azoknak, akikről úgy 
találtatik, hogy rendelkeznek szeretetének áldásaival – 
az engeszteszteléssel, a feltámadással, az örök élettel, az 
örök ígérettel – az utolsó napon, jó soruk lesz.

Ez semmilyen szempontból nem kicsinyli le a parancso-
latot, mely szerint próbáljunk meg szert tenni egymás 
iránt ilyesfajta szeretetre. […] Meg kell próbálnunk 
állhatatosabbaknak és rendíthetetlenebbeknek, hosszan 
tűrőbbeknek és kedvesebbeknek, kevésbé irigyeknek 
és felfuvalkodottaknak lennünk a másokhoz fűződő 
kapcsolatainkban. Ahogy Krisztus élt, nekünk is úgy 
kell élnünk, és ahogy Krisztus szeretett, nekünk is úgy 
kell szeretnünk. Azonban »Krisztus tiszta szeretete«, 
amelyről Mormon beszélt, pontosan ez – Krisztus 
szeretete. Ezzel az isteni ajándékkal, ezzel a megváltó 
adománnyal mindenünk megvan; nélküle semmink 
nincs, és végső soron semmik vagyunk, hacsak végül 
nem »ördögök…[és] egy ördög angyalai« [2 Nefi 9:9].

Az életben kijut félelmekből és kudarcokból is. Időn-
ként hibádzanak a dolgok. Előfordul, hogy cserben 
hagynak minket emberek, a megtakarítások, a vállalatok 
vagy a kormányok. Egyvalami azonban soha nem hagy 
minket cserben az időben és az örökkévalóságban – 
Krisztus tiszta szeretete. […]

Krisztus jószívűségének csodája tehát meg is szabadít és 
meg is változtat minket. Engesztelő szeretete megsza-
badít minket a haláltól és a pokoltól ugyanúgy, mint a 
testi, érzéki és ördögi viselkedéstől. Ez a megváltó sze-
retet át is alakítja a lelket, a bukott normák fölé emeli, 
valami sokkal nemesebb, sokkal szentebb közelébe. 
Ragaszkodnunk kell tehát a jószívűséghez – Krisztus 
irántunk érzett tiszta szeretetéhez, és az iránta, valamint 
mindenki más iránt érzett tiszta szeretetre irányuló 
eltökélt erőfeszítéseinkhez –, mert enélkül semmik 
vagyunk, és teljes mértékben kárba vész örök boldog-
ságunk terve. Ha nincs jelen életünkben Krisztus meg-
váltó szeretete, akkor minden egyéb jellemvonás – még 
az erényes jellemvonások és a példásan jó cselekedetek 
is – elégtelennek bizonyul a szabaduláshoz és az öröm-
höz” (Christ and the New Covenant [1997], 336–37).

Moróni 7:48. Imádkozzatok 
„szívetek minden erejével”
•	 A	Moróni	7:48	megtanítja	nekünk,	hogyan	jő	el	a	
jószívűség ahhoz, aki állandóan, szívének „minden 
erejével” imádkozik, vagyis mindennél jobban akarja 
azt. Az ilyen buzgó ima akkor is eredményes lesz, ha 
az ember másvalamiért imádkozik. Spencer W. Kimball 
elnök (1895–1985) tanított róla, milyen hatással van 
családjainkra a buzgó imánk: „Családunk körében gyer-
mekeink megtanulják, hogyan beszélgessenek Mennyei 
Atyánkkal, mert hallják, amint szüleik imádkoznak. 
Hamarosan meglátják, mennyire szívből jövők és őszin-
ték az imáink. Ha sietünk ima közben, vagy hajlunk rá, 
hogy ez gondolattalan rítussá váljon, azt is látni fogják. 
Jobban tesszük, ha a családunkban és személyesen 
megfogadjuk Moróni kérését: »Imádkozzatok tehát, sze-
retett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához« 
(Moróni 7:48)” (“Pray Always,” Ensign, Oct. 1981, 4).
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Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	ismérveket	nevez	meg	Moróni 7,	ami	segít	ne-

künk eldönteni, hogy mi jó és mi gonosz?

•	 Miért	a	jószívűség	„a	legnagyobb”	minden	ajándék	
között? (Moróni 7:46)

•	 Milyen	különbséget	eredményez	a	hozzáállásod	és	a	
szándékaid, amikor másokért végzel szolgálatot?

Javasolt feladatok
•	 A	Moróni	7:45-ben	   felsorolt tulajdonságok, vala-
mint a Moróni 7:48-ban Mormon által leírt kérés alapján 
írj egy rövid bekezdést arról, mit tehetsz azért, hogy jó-
szívűbb legyél az életedben!
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Moróni 8 –9

55. fejezet

Bevezetés
Milyen elvárásokkal szembesülnek a hű egyháztagok 
olyan időkben, amikor Krisztus sok követője hátat 
fordít az igazlelkűségnek, és a világ csábításait követi? 
Ezra Taft Benson elnök (1899–1994) azt mondta erről: 
„Mormon fiához, Morónihoz írt, a Mormon könyvében 
utolsóként feljegyzett levelében olyan tanácsot adott, 
amely napjainkra is vonatkozik. Az apa és a fiú is látta 
egy egész keresztény civilizáció bukását, ami azért 
következett be, mert az emberek nem voltak hajlandóak 
szolgálni a föld Istenét, méghozzá Jézus Krisztust. 
Mormon azt írta: »És most, szeretett fiam, makacsságuk 
ellenére dolgozzunk szorgalmasan; mert ha abbahagy-
juk a fáradozásainkat, akkor kárhozatás alá kerülünk; 
mert van számunkra egy elvégezendő munka, míg 
ebben az agyaghajlékban vagyunk, hogy legyőzzük 
minden igazlelkűség ellenségét, és Isten királyságában 
pihentessük meg a lelkünket« (Moróni 9:6). Nektek is és 
nekem is hasonló munkát kell most elvégeznünk – le 
kell győznünk az ellenséget és a királyságban kell 
megpihentetni a lelkünket” (in Conference Report, Oct. 
1987, 104; vagy Ensign, Nov. 1987, 85).

Végéhez közeledve a Mormon könyve az engesztelés 
hatalmát hirdeti, és megmutatja, milyen hű volt Mormon 
az igazlelkűség ügyéhez, bár a nefiták egyre gyorsabban 
süllyedtek a hatalmas gonoszságba. Mormon fiához, 
Morónihoz írt levelei felfedik a bűn elkerülhetetlen 
következményeit és azt, hogy miként vezet leírhatatlan 
gonoszsághoz az, ha „már nem” érzünk. Moróni 8–9. 
fejezetei értékes bepillantást nyújtanak abba, milyen 
fontos az evangélium első tantételei és szertartásai 
szerint élni.

Szövegmagyarázat
Moróni 8:1–8. A kisgyermekek meg-
keresztelésének tiltása
•	 A	Moróni 8	tartalmaz	egy	levelet,	amelyet	Moróni	
atyjától, Mormontól kapott, és megválaszolja azt a 
kérdést, hogy szükségük van-e keresztelkedésre a kis-
gyermekeknek. Figyeld meg, hogy Mormonnak erre a 
tanbéli kérdésre adott válaszai közvetlenül az Úrtól ka-
pott kinyilatkoztatáson keresztül érkeztek hozzá (lásd 
Moróni 8:7). A keresztelkedés szertartása „a bűnök 
bocsánatára” szolgál (T&Sz 49:13). Azonban a kisgyer-
mekeknek nincsenek bűneik. Tulajdonképpen nem is 

tudnak bűnt elkövetni, és Sátán sem tudja megkísérteni 
őket, amint azt a Tan és a szövetségek kifejti:

„A kisgyermekek a világ megalapítása óta megváltattak 
az én Egyszülöttem által;

Nem tudnak tehát bűnt elkövetni, mert Sátánnak nem 
adatott hatalom a kisgyermekek megkísértésére, amíg 
felelősségre vonhatóvá 
nem válnak énelőttem” 
(T&Sz 29:46–47).

Az Úr határozta meg a 
felelősségre vonhatóság 
kezdetének életkorát – a 
nyolcadik életévet (lásd 
JSF, 1 Mózes 17:11; T&Sz 
68:25). Akik az eredendő 
bűn, vagy ahogy némelyek 
nevezik, Ádám átkának 
eltüntetése miatt keresztelnek csecsemőket, azok nem 
egészen értik Istent és az Ő tervét (lásd Moróni 8:8).

Moróni 8:3
Hogyan jutattja kifejezésre ez a vers az 
igazlelkű apa fia iránt érzett  szeretetét? 
Milyen szempontból példáz ez a vers 

krisztusközpontú kapcsolatokat?

Moróni 8:8. „A körülmetélés törvénye… eltűnik”
•	 Isten	azt	mondta	Ábrahámnak:	„És	én	megalapítom	
a körülmetélés szövetségét veled, és ez lesz az én 
szövetségem közöttem és közötted, valamint utánad 
következő magod között, az ő nemzedékeikben; 
hogy örökre tudhasd, hogy gyermekeid addig nem 
vonhatók felelősségre előttem, amíg nem lesznek nyolc 
évesek” ( JSF, 1 Mózes 17:11). Isten azt is kijelentette 
Ábrahámnak, hogy a körülmetélés „az én közöttem és 
ti közöttetek való szövetségnek jele” (1 Mózes 17:11). 
Az elpártolás lelke azonban az ősi időkben sokakkal 
elhitette, hogy a körülmetélésre a fiú gyermekek szentté 
tételéhez van szükség.

A körülmetélés törvényét nem örökké tartónak szánták. 
Mormonnak ki lettek nyilatkoztatva a Szabadító szavai: 
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„A körülmetélés törvénye énbennem eltűnik” (Moróni 
8:8). A Tan és a szövetségek elmagyarázza, miért ért 
véget a körülmetélés törvénye (lásd T&Sz 74:2–7).

Moróni 8:9–15. A kisgyermekek keresztelése 
„komoly gúny az Isten előtt”
•	 Mormon	erősen	elítélte	a	csecsemőkeresztelés	
gyakorlatát. Kijelentette, hogy „komoly gúny az Isten 
előtt, hogy kisgyermekeket kereszteltek” (Moróni 8:9). 
Joseph Smith próféta (1805–1844) azt tanította, hogy 
a csecsemőkeresztelés megtagadja Isten jellemét és 
Jézus Krisztus engesztelésének szabadító hatalmát: „Az 
a tan, miszerint a gyermekeket meg kell keresztelni 
vagy meg kell hinteni vízzel, különben a pokolban 
kell hánykolódniuk, nem igaz tan, a szentírás nem 
támasztja alá, és nem egyeztethető össze Isten jelle-
mével. Minden gyermek megváltatik Jézus Krisztus 
vére által, és abban a pillanatban, hogy a gyermekek 
elhagyják ezt a földet, Ábrahám kebelére vitetnek” 
(History of the Church, 4:554).

Moróni 8:22–24. „Akiknek nem adatott törvény”
•	 Sokan	úgy	élnek	és	halnak	meg,	hogy	nem	ismerik	
Krisztus törvényét. Az ilyen személyeknek a lelkek 
világában fogják megtanítani az evangéliumot. Ott lehe-
tőségük lesz a hit gyakorlására és bűneik megbánására. 
A földön élő helyettesek elvégzik helyettük a szükséges 
szertartásokat, és övék lehetnek a szabadulás áldásai.

Akik nem képesek megér-
teni az evangéliumot, azok 
nem számítanak felelős-
ségre vonhatónak. A kis-
gyermekekhez hasonlóan 
ők is „Krisztusban élnek” 
(Moróni 8:12; lásd még 
T&Sz 29:49–50).

Joseph Fielding Smith el-
nök (1876–1972) kifejtette: 
„Ők keresztelés nélkül vál-

tatnak meg, és Isten celesztiális királyságába kerülnek, 
ahol – hitünk szerint – az Atya irgalma és igazságossága 
szerint visszaállíttatnak a képességeik, illetve a hiányos-
ságaik” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 3:21).
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Moróni 8:25–26. Szelídség és szívbéli alázatosság
•	 Mormon	leírta,	milyen	kapcsolatban	áll	egymással	a	
Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szent-
lélek ajándéka és a bűnök bocsánata. Azt tanította, hogy 
a bűnök bocsánatával szelídség és szívbéli alázatosság 
vagy szerénység jár.

Francisco J. Viñas elder a Hetvenektől leírta a szelíd 
és alázatos szívű ember néhány jellemvonását: „[A]ki 
szelídségre és szívbéli alázatosságra tesz szert, és aki 
élvezi a Szentlélek társaságát, nem vágyik majd mások 
megsértésére vagy bántására, és nem hatnak rá mások 
sértései. Szeretettel és tisztelettel bánik házastársával 
és gyermekeivel, és mindenkivel jó kapcsolatban áll, 
akivel csak találkozik. Az egyházban betöltött vezető 
pozíciókban is ugyanazokat a tantételeket alkalmazza, 
mint az otthonában, ezzel is tanúsítva, hogy ő ugyanaz 
a személy, amikor saját otthona falain belül van, illetve 
amikor az egyház tagjaival áll kapcsolatban” (lásd 
Liahóna, 2004. máj. 39–40.).

Moróni 8:26
Hogyan vezet el a bűnök bocsánata oda, 

hogy érezzük a Szentlelket?  Hogyan 
 tarthatjuk meg méginkább a  Szentlelket, 

miután már szert tettünk rá?

Moróni 8:28–29. „Már nem bajlódik 
velük többé a lélek”
•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy a férfiak és a nők 
elveszítik a Szentlélek társaságát, ha elutasítják az evan-
gélium világosságát és ismeretét: „Sokan úgy döntenek, 
hogy érzéki ösvényekre térnek, és szembeszegülnek a 
Lélek hívásaival. Eltompítható annyira az ember lelki-
ismerete, hogy a Lélek visszavonja hatását, és az illető 
már ne ismerjen semmit, ami rendes és felemelő, illetve 
ne törődjön azzal. »Mert Lelkem nem fog mindig baj-
lódni az emberrel, mondja a Seregek Ura« (T&Sz 1:33)” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 260).

Moróni 8–9
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Moróni 9:3–5. Harag
•	 Mormon	azt	írta,	hogy	a	nefiták	„reszketnek	és	ha-
ragudnak” rá (Moróni 9:4), amikor nyíltan Isten szavát 
szólja nekik. Ez a reakció egybecseng azok szentírásbeli 
példáival, akik megkeményítették szívüket az igazlel-
kűség tantételeivel szemben. A járediták elutasították 
Ethert és meg akarták ölni őt (lásd Ether 13:22). Jeru-
zsálem lakói Lehi életére törtek (lásd 1 Nefi 1:19–20). 
A hamislelkűek Ammonihában olyan dühösek voltak, 
hogy elégették a hívőket és azok összes szentírását (lásd 
Alma 14). Ez a reakció Isten szavára a gonoszság olyan 
előrehaladott állapotát jelzi, amely gyakran megelőzi 
városok vagy társadalmak teljes pusztulását.

•	 Napjainkban	sokan	úgy	gondolják,	hogy	saját	ha-
raguk áldozatai. Lynn G. Robbins elder a Hetvenektől 
kifejtette, hogy megválaszthatjuk, vajon haraggal reagá-
lunk-e vagy sem:

„[Sátán] stratégiájának ravasz részeként elválasztja a 
haragot az önrendelkezéstől, elhitetve velünk, hogy 
olyan indulat áldozatai vagyunk, amelyet nem tudunk 
ellenőrzés alatt tartani. Ezt halljuk: »Elvesztettem a 
türelmemet.« Elveszíteni a türelmet, ezek az érdekesen 
összeválogatott szavak széles körben elterjedt szólássá 
váltak. Az »elveszíteni valamit« kifejezés arra utal, hogy 
»nem állt szándékunkban«, »véletlenül«, »önkéntelenül«, 
»nem felelősen« – talán gondtalanul, de »nem felelősen« 
történt.

»Megőrjített« – ez egy másik kifejezés, amit hallhatunk, 
s amely szintén az ellenőrzés vagy az önrendelkezés 
hiányára utal. Olyan mítosz ez, amelyet le kell rombolni. 
Senki nem őrjít meg minket. Nem mások tesznek min-
ket dühössé. Semmilyen erő nem hat ránk. A haragossá 
válás tudatos választás, döntés; tehát dönthetünk úgy, 
hogy nem válunk haragossá. Mi választunk!

Azoknak, akik azt mondják: »Nem tehetek róla«, a 
szerző, William Wilbanks így válaszol: »Lehetetlen.«

»Az agresszió…, az elfojtott harag, a harag kibeszélése, 
az üvöltözés és a kiabálás« mind tanult stratégiák a ha-
rag kezelésére. »Mi választjuk ki azt, amelyik a múltban 
hatékonynak bizonyult. Észrevettétek már valaha is, 
milyen ritkán veszítjük el a türelmünket, amikor a fő-
nökünk idegesít fel minket, és milyen gyakran, amikor 
barátok vagy családtagok bosszantanak?« (‘The New 

Obscenity,’ Reader’s Digest, Dec. 1988, 24; kiemelés 
hozzáadva)” (lásd Liahóna, 1998. júl. 90–91.).

Moróni 9:5. A szeretet kiveszése
•	 A	harag	és	a	gonoszság	egyik	tragikus	követ-
kezménye a Lélek elveszítése. A Mormon könyve 
egyértelműen megtanít rá, hogy ha ez történik, akkor 
mások szeretetének képességét is elveszíti az ember. Ez 
történt a gonosz nefiták között is. A szeretet kiveszése 
válásokhoz, bántalmazásokhoz és cserbenhagyásokhoz 
vezet, amelyek napjainkban is mind-mind burjánzó 
problémák.

David E. Sorensen elder a Hetvenek Elnökségéből kifej-
tette, hogyan kerülhet sor otthonainkban a szeretet ki-
veszésére: „A mai 
társadalom lekicsinyli a 
megbocsátás és kedvesség 
erényét, míg gúnyra, ha-
ragra és éles kritikára ösz-
tönöz. Ha nem figyelünk 
oda, áldozatul eshetünk e 
szokásoknak az otthonunk-
ban, és hamarosan azt ve-
hetjük észre, hogy 
házastársunkat, gyermekeinket vagy tágabb családunk 
tagjait kritizáljuk. Ne bántsuk meg önző kritikával azo-
kat, akiket a legjobban szeretünk! Ha szabad utat enge-
dünk a családunkban kialakuló apró vitáknak vagy 
odavetett megjegyzéseknek, az megmérgezheti kapcso-
latainkat, és elidegenedéshez, sőt bántalmazáshoz és 
váláshoz vezethet. […] Inkább azonnal el kell hagynunk 
a vitákat, ki kell rekesztenünk a gúnyolódást, el kell vet-
nünk a kritizálást, el kell oszlatnunk a sértést és a hara-
got. Nem engedhetjük, hogy ilyen veszélyes érzések 
érlelődjenek bennünk – egy napig sem!” (lásd Liahóna, 
2003. máj. 11–12.).

Moróni 9:6
Mit mondott Mormon, mi lesz az  eredménye 

annak, ha ő és Moróni abbahagyják a 
 fáradozásaikat? Mit tanít ez nekünk a 

nehézségekben való kitartásról?

55. fejezet
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Moróni 9:9. Az erkölcsi tisztaság és a szüzesség 
„mindennél drágább és értékesebb”
•	 Mormon	azt	mondta,	hogy	az	erkölcsi	tisztaság	és	
az erény „mindennél drágább és értékesebb” (Moróni 
9:9). Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008) tanított az 
erkölcsi tisztaság megőrzésének fontosságáról:

„És most egy pár szó min-
den problémátok leggyako-
ribbjának és 
legnehezebbjének kezelé-
séről, mellyel ti, fiatal nők 
és fiatal férfiak küszködtök. 
A köztetek lévő kapcsolat-
ról beszélek. A legerőtelje-

sebb emberi ösztönnel van dolgotok. Talán csak az élni 
akarás erőteljesebb ennél.

Az Úrnak nagyszerű célja volt azzal, hogy egymás 
számára vonzónak teremtett minket. De éppen ez a 
vonzalom válik puskaporos hordóvá, hacsak nem tart-
juk felügyelet alatt. Gyönyörű, amikor helyesen bánnak 
vele. Halálos, ha kicsúszik a kezünkből. […]

Kedves ifjú barátaim, a szex kérdéseiben tudjátok, hogy 
mi helyes. Tudjátok, mikor jártok veszélyes talajon, 
amikor olyan könnyű megbotlani és a bűn vermébe 
csúszni. Könyörgök nektek, hogy legyetek körülte-
kintőek, és álljatok biztos távolságban a bűn szirtjétől, 
amelyről olyan könnyű lebukni! Tartsátok magatokat 
tisztán a szexuális bűnök sötét és kiábrándító gonoszsá-
gától! Járjatok annak a békének a napfényében, amely 
az Úr parancsolatainak való engedelmességből ered!

Most, ha van valaki, aki átlépett a vonal másik oldalára, 
aki talán már vétkezett is, annak van-e reménye? Termé-
szetesen van! Ahol ott van az igaz bűnbánat, ott lesz a 
megbocsátás. Ennek folyamata az imával kezdődik. Az 
Úr azt mondta: »…aki megbánta bűneit, annak megbo-
csáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé« 
(T&Sz 58:42). Osszátok meg terheteket a szüleitekkel, 
ha tudjátok! És mindenképpen valljátok meg a püspö-
kötöknek, aki készen áll rá, hogy segítsen nektek” (“A 
Prophet’s Counsel and Prayer for Youth,” New Era, Jan. 
2001, 12–13).

•	 Ha	nemi	bántalmazás	áldozata	voltál,	akkor	légy	nyu-
godt afelől, hogy nem szegted meg az erkölcsi tisztaság 

törvényét. Richard G. Scott elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából így magyarázta ezt:

„Ünnepélyesen bizonyságomat teszem, hogy amikor 
akaratotok ellenére megsebeznek benneteket egy másik 
ember erőszakos, romlott cselekedetei, vagy vérfertőzés 
szörnyűségét szenveditek, mindezért nem vagytok 
felelősek, és nem szabad, hogy bűnösnek érezzétek 
magatokat. A bántalmazás sebeket ejthet rajtatok, ám 
ezeknek a sebeknek nem kell maradandónak lenniük. 
Az örökkévaló terv alapján, az Úr által meghatározott 
időben, ezeket a sérüléseket helyre lehet hozni, amint 
megteszitek a ti részeteket. […]

Ha akár most, akár a múltban bántalmazás áldozatai 
lettetek, kérjetek segítséget még ma! […]

Bizalmasan beszéljetek a püspökötökkel! Elhívása 
lehetővé teszi számára, hogy az Úr eszközeként csele-
kedjen a ti érdeketekben. Tanbéli alapot adhat, így ve-
zetve benneteket a felépülésetek útján. Az örökkévaló 
törvények megértése és alkalmazása fogja megadni 
nektek azt a gyógyulást, amelyre szükségetek van. Ő 
jogosult arra, hogy sugalmazást nyerjen az Úrtól a ti 
érdeketekben. A papságot használva megáldhat ben-
neteket” (in Conference Report, Apr. 1992, 44; vagy 
Ensign, May 1992, 32).

Moróni 9:18–20. „Már nem éreznek”
•	 Mormon	leírta	fiának,	Moróninak,	népük	szánalmas	
lelki állapotát. Emlékeztette Morónit, hogy „híján 
vannak a tantételnek és már nem éreznek” (Moróni 
9:20). Neal A. Maxwell elder (1926–2004) a Tizenkét 
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy ha nem reagálunk 
a Szentlélek késztetéseire és nem tartjuk be Isten paran-
csolatait, akkor ez minket is ilyen állapotba vezethet:

„Az érzés képessége sokféleképpen irányítja viselkedé-
sünket, és ha nem cselekszünk akkor, amikor érzéseink 
valami jóra késztetnek, akkor elfojtjuk az érzés e képes-
ségét. Jézus azért tudott tettekkel reagálni, mert rendkí-
vül érzékeny volt a körülötte lévők szükségleteire.

A lelki színkép másik végén Nefi tévelygő testvéreihez 
hasonló egyének vannak; Nefi ezt jegyezte fel a lelki 
dolgok iránti egyre fokozódó érzéketlenségükről: »[Is-
ten] halk és szelíd hangon szólt hozzátok, de ti már nem 
éreztetek, így nem érezhettétek a szavait« [1 Nefi 17:45].

Moróni 8–9
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Amikor túlságosan beborít minket a tévedés, elsor-
vad a lelki antennánk, és olyan mélyre csúszunk, 
ahol halandó kéz már nem ér el minket. Ez egész 
civilizációkkal is megtörténhet. Fiának, Moróninak írt 
siránkozásában Mormon megemlíti a nefita társadalom 
züllöttségét. A tünetekhez oly hatalmas gonoszság 
is tartozik, hogy Mormon azt mondja népéről: »már 
nem éreznek« [Moróni 9:20]. Pál apostol siránkozott 
az efézusbeli egyháztagok pusztító bujaságán, mert 
megcsömörlöttségükben olyan érzéketlenségre tettek 
szert, hogy már »érzés nélkül« voltak [Efézusbeliek 4:19]. 
A szexszel átitatott társadalom valójában nem is érezheti 
szenvedő tagjainak szükségleteit, mert a kívülre tekintő 
szeretet kifejlesztése helyett önzően befelé fordítja 
az embert. Az Isten halk, szelíd hangja késztetéseivel 
szembeni érzéketlenség azt is jelenti, hogy bár van fü-
lünk, de nem halljuk meg sem Isten késztetéseit, sem az 
emberek könyörgését” (A Time to Choose [1972], 59–60).

•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumá-
nak elnöke figyelmeztetett minket egy olyan mai, egyre 
elterjedtebb irányzatra, amely szintén a Lélek elveszté-
séhez vezet:

„Egyre zajosabbá válik a világ. Egyre lazább, hanyagabb 
és ziláltabb a ruházkodás, az ápoltság és a viselkedés. 
Rekedt hangú, trágár szövegű zene üvölt a hangszó-
rókból, miközben tudattágító színekben villódznak a 
fények – ez jellemzi a drogkultúrát. E dolgok különböző 
változatai egyre elfogadottabbak lesznek a fiataljaink 
körében és egyre nagyobb hatással vannak rájuk. […]

A több zaj, több izgalom, több versengés, kevesebb 
korlát, kevesebb méltóság, kevesebb külsőség irányzata 
nem véletlen egyidejűség, de nem is ártatlan vagy ártal-
matlan dolog.

A katonai megszállást indító parancsnok először azt a 
parancsot adja ki, hogy zavarják azok kommunikációs 
csatornáit, akiket le akar győzni.

A tiszteletlenség megfelel az ellenség céljainak, mert az 
elmében és a lélekben is eltorlaszolja a kinyilatkoztatás 
finom csatornáit” (in Conference Report, Oct. 1991, 28; 
vagy Ensign, Nov. 1991, 22).

Moróni 9:25. Dicsőségének reménysége
•	 Neal A.	Maxwell	elder	kifejtette,	hogy	a	remény,	
amelyről Mormon beszélt, az Úr Jézus Krisztusba vetett 
hithez kapcsolódik:

„A remény szó mindennapos használata magában 
foglalja, hogy »reményeink szerint« bizonyos idő múlva 
megkérkezünk egy bizonyos helyre. »Reméljük«, hogy a 
világgazdaság fejlődni fog. »Reménykedünk« egy szeret-
tünk látogatásában. Ilyen kijelentések jellemzik őszinte, 
de rövid távú reményeinket.

Az élet csalódásai gyakran a meghiúsult rövidtávú re-
ményeinket jelenítik meg. Én azonban a végső remény 
elengedhetetlen szükségességéről beszélek.

A végső remény egészen másról szól. Jézushoz kötődik, 
valamint a nagyszerű engesztelés áldásaihoz, olyan ál-
dásokhoz, amelyek egyetemes feltámadást eredményez-
nek, valamint az általa életre hívott lehetőséget, hogy 
felszabadító bűnbánatot gyakoroljunk, lehetővé téve azt, 
amit a szentírások »tökéletesen ragyogó« reménységnek 
neveznek (2 Nefi 31:20).

55. fejezet
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Moróni is megerősítette ezt: »Mi az, amiben reményked-
jetek?	Íme,	azt	mondom	nektek,	hogy	Krisztus	engesz-
telése… által reméljétek« (Moróni 7:40–41; lásd még 
Alma 27:28). A valódi remény tehát nem ingatag, hanem 
halhatatlan és örök dolgokhoz kötődik!” (lásd Liahóna, 
1999. jan. 70.).

Moróni 9:26. Az Atyaisten és az 
Úr Jézus Krisztus kegyelme
•	 Mormon	tudta,	hogy	a	nefiták	gonoszsága	miatt	
Moróni hatalmas kihívásokkal néz szembe. Mormon 
azonban azt is tudta, hogy Moróni az isteni kegyelem 
segítségével ki tud tartani. A Hűek a hithez című könyv 
elmagyarázza, hogy a kegyelem erőt ad az élet minden-
napi küzdelmeiben való kitartáshoz:

„A kegyelem szó – ahogy azt a szentírások használ-
ják – elsődlegesen arra az isteni segítségre és erőre 
utal, amelyben az Úr Jézus Krisztus engesztelése által 
részesülünk. […]

Amellett, hogy a végső szabadításhoz kegyelemre van 
szükségetek, életetek minden napján szükségetek van 
erre a felhatalmazó erőre. Amint szorgalommal, alá-
zattal és szelídséggel közeledtek Mennyei Atyátokhoz, 
kegyelme által fel fog emelni és meg fog erősíteni ben-
neteket” (Hűek a hithez: evangéliumi értelmező szótár 
[2004]. 112–114).

Elgondolkodtató kérdések
•	 Milyen	erős	kifejezésekkel	ítélte	el	Mormon	a	csecse-

mőkeresztelés gyakorlatát? (Lásd Moróni 8.) Szerinted 
miért voltak benne ilyen erős érzések?

•	 Ha	a	lámániták	gonoszsága	a	nefitákéhoz	volt	hason-
lítható, a lámániták miért nem pusztultak el? (Lásd 
Moróni 8:27–29.)

•	 Milyen	fokozatos	lépéseket	említett	meg	Mormon	a	
8–9. fejezetben, amelyek végül a nefiták elzülléséhez 
vezettek? Hogyan kerülhetjük el saját életünkben az 
elpártolást és a gonoszságot?

Javasolt feladatok
•	 Írj	egy	bekezdést,	melyben	tantételekkel	alátámasztva	

elmagyarázod, miért nincs szükségük keresztelésre a 
csecsemőknek (lásd Moróni 8:4–23)!

•	 Készíts	beszédet	vagy	tanítást	a	következő	témában:	
„Hogyan tarthatunk ki igazlelkűen, miközben körül-
vesz minket a gonoszság?” Használd a Moróni 8–9 
tantételeit és tanait!

Moróni 8–9
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Moróni 10

56. fejezet

Bevezetés
Moróni azzal zárta írásait, hogy három fontos tantételről 
beszélt az olvasóinak. Az első arra összpontosít, hogy 
meg kell ismernünk az ebben a szent feljegyzésben 
található igazságokat, és tanúbizonyságot kell nyernünk 
azokról. A második megbíz minket azzal, hogy értsük és 
szerezzük meg a rendelkezésünkre álló lelki ajándéko-
kat. Végül pedig mindannyiunkat arra kér, hogy jöjjünk 
Krisztushoz és legyünk benne tökéletessé.

A Mormon könyve tanulmányozásának befejeztével ke-
resd ezeket a tantételeket! Moróni ígéretét követve te is 
tudd meg, hogy a könyv igaz (lásd Moróni 10:3–5    ). 
Ismerd meg a Lélek ajándékait és igyekezz kifejlesz-
teni azokat, amelyeket neked adott az Úr! Végül pedig 
cselekedeteiddel is próbáld megmutatni, hogy igyekszel 
mindennap Krisztushoz jönni!

Ne felejtsd el Joseph Smith próféta (1805–1844) kije-
lentését: „Megmondtam a testvéreknek, hogy a Mor-
mon könyve a leginkább hibátlan könyv a földön, és 
vallásunk záróköve, és aki annak előírásai szerint él, 
közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv 
által” (History of the Church, 4:461; Mormon könyve: 
Bevezetés).

Szövegmagyarázat
Moróni 10:3. „Amikor eze-
ket a dolgokat olvassátok”
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	Gene R.	Cook	
elder beszélt róla, hogy a nagyobb hit és alázatosság 
eléréséhez fontos elgondolkozni Isten irgalmán:

„[Moróni 10:3] utolsó öt szava fontos dologra figyel-
meztet – »gondolkozzatok el ezen a szívetekben«. 
Vajon mire utal vissza az »ezen« – mi az, amin el kell 
gondolkoznunk? Arra, hogy »milyen irgalmas volt az Úr 
az emberek gyermekeihez, Ádám teremtésétől fogva 
egészen addig, amíg ezeket a dolgokat megkapjátok«. 
Emlékeznünk kell rá, milyen szerető, gondoskodó, jó és 
megbocsátó volt irántunk Mennyei Atyánk.

Mi történik általában akkor, ha elkezdünk belegon-
dolni abba, milyen irgalmas az Úr az emberiséghez? 
Személyesen hozzánk? Mi történik, amikor megszám-
láljuk az áldásainkat, vagy talán még a bűneinket is, 
amelyekre megbocsátását kell kérnünk, és felismerjük 

saját életünkben a kezét? Vajon nem igaz, hogy az Úr 
felé fordul a szívünk, szeretettel és hálával? Vajon nem 
növekszik-e a hitünk és az alázatosságunk? Dehogy-
nem, és szerintem ezt váltja ki a 3. vers – az abban ta-
lálható tanács követése révén alázatosabbakká válunk, 
még inkább hajlandóak leszünk és készen állunk új 
információk és tudás kitárt elmével történő befogadá-
sára” (“Moroni’s Promise,” Ensign, Apr. 1994, 12).

Moróni 10:4–5.    Bizonyság 
elnyerése a Mormon könyvéről
•	 Boyd K.	Packer	elnök,	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mának elnöke megosztotta, milyen folyamaton ment 
keresztül, amikor lelki tanúbizonyságot nyert a Mormon 
könyvéről:

„Amikor első alkalommal elejétől végéig elolvastam a 
Mormon könyvét, olvastam az ígéretet, mely szerint ha 
»Krisztus nevében [megkér-
dezem] Istent, az Örökké-
való Atyát, hogy nem 
igazak-e [az általam olva-
sott] dolgok; és ha őszinte 
szívvel, igaz szándékkal, 
Krisztusba vetett hittel 
kérdez[ek], akkor ő a Szent-
lélek hatalma által ki fogja 
[nekem] nyilvánítani ennek 
igazságát« (Moróni 10:4). 
Megpróbáltam úgy követni 
ezeket az utasításokat, ahogy megértettem azokat.

Ha lenyűgöző élményként hirtelen érkező dicső meg-
nyilvánulásra számítottam, az nem volt. Azonban jó 
érzés volt bennem, és kezdtem hinni. […]

Megtudtam, hogy bárki, bárhol olvashatja a Mormon 
könyvét és kaphat sugalmazást. […]

Saját tapasztalatom szerint a bizonyság nem hirtelen tör 
ránk. Inkább növekszik. […]

Ne keseredjetek el, ha már elolvastátok és újraolvastá-
tok, és még mindig nem kaptatok erős tanúbizonyságot. 
Előfordulhat, hogy némileg hasonlítotok azokra a 
Mormon könyvében említett tanítványokra, akiket nagy 
dicsőségben eltöltött Isten hatalma, »és ezt nem tudták« 
(3 Nefi 9:20).
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Tegyetek meg minden tőletek telhetőt” (lásd Liahóna, 
2005. máj. 6–8.).

•	 Bruce R.	McConkie	elder	(1915–1985)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából további bepillantást nyújtott abba, 
hogyan nyerjünk bizonyságot a Mormon könyvéről úgy, 
hogy olvasás közben elgondolkozunk egy kérdésen:

„Van egy másik egyszerű próba, amelyet alkalmazhat-
nak mindazok, akik tudni szeretnék az igazságot. Ennek 
értelmében egyszerűen csak olvasnunk kell, gondol-
koznunk és imádkoznunk – mindezt a hit lelkiségével 
és kitárt elmével. Annak érdekében, hogy éberek 
maradjunk a feltett kérdés vonatkozásában – olvasás, 
gondolkozás és imádkozás közben –, ezerszer is fel kell 
tennünk magunknak a kérdést: »Vajon írhatta-e ember 
ezt a könyvet?«

És egészen biztos, hogy valahol ennek a kérdésnek az 
első és az ezredik feltevése között az igazság minden 
őszinte és igazi keresője a Lélek hatalma által eljut a 
felismerésre, hogy a Mormon könyve igaz, hogy az ez 
Úr szándéka, akarata és hangja napjainkban az egész 
világnak” (in Conference Report, Oct. 1983, 106; vagy 
Ensign, Nov. 1983, 73–74).

•	 Gordon B.	Hinckley	elnök	(1910–2008)	a	következő	
kihívást és ígéretet tárta a Mormon könyve olvasói elé:

„Kihívást tárok az egyház tagjai elé szerte a világon, va-
lamint barátaink elé mindenhol, hogy olvassák el vagy 
olvassák újra a Mormon könyvét. […]

Fenntartás nélkül megígérem nektek, hogy ha minde-
gyikőtök eleget tesz ennek az egyszerű programnak, 
függetlenül attól, hogy eset-
leg korábban már hányszor 
olvastátok el a Mormon 
könyvét, akkor az Úr Lelke 
még nagyobb mértékben 
jelen lesz az életetekben és 
az otthonotokban, mégin-
kább elkötelezettek lesztek 
parancsolatainak betartása 
mellett, és erősebb bizony-
ságotok lesz Isten Fiának élő valóságáról” (“A Testimony 
Vibrant and True,” Ensign, Aug. 2005, 6).
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Moróni 10:3–5 
Milyen igék írják le azokat a cselekedeteket, 

amelyek az igazság őszinte keresőjét a Mormon 
könyvéről való bizonyság elnyeréséhez vezetik?

Moróni 10:4   . „Igaz szándékkal”
•	 Dallin H.	Oaks	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvórumából	
a következőket mondta Moróni ígéretéről az „igaz 
szándékkal” vonatkozásában: „Moróni nem ígérte a 
Szentlélek megnyilatkozását azoknak, akik elméleti 
vagy tudományos célból szeretnék tudni a Mormon 
könyve igaz voltát, még akkor sem, ha »őszinte szívvel« 
kérdeznek. Moróni ígérete azoknak szól, akik szívükben 
elkötelezettek a megnyilvánulás szerinti cselekvés mel-
lett, amennyiben megkapják. Semmilyen más indítékú 
ima vonatkozásában nincs ígéret, mert ezekre nem »igaz 
szándékkal« kerül sor” (Pure in Heart [1988], 19–20).

Moróni 10:8–18. A Lélek ajándékai
•	 Bruce R.	McConkie	elder	leírta,	milyen	céllal	és	okból	
kapunk lelki ajándékokat:

„[A lelki ajándékok célja] a hűek felvilágosítása, bizta-
tása és tanítása, hogy békességet örököljenek ebben az 
életben és az örök élet velé vezettessenek az eljövendő 
világban. Jelenlétük az Úr munkája isteni eredetét 
bizonyítja, mert ahol nincsenek jelen, ott Isten egyháza 
és királysága sincs. Az ígéret szerint mindaddig nem 
múlnak el, amíg jelen állapotában marad a föld, hacsak 
nem hitetlenség miatt (Moróni 10:19), de amikor eljön 
a tökéletes nap és a szentek felmagasztosulást nyernek, 
akkor már nem lesz szükség rájuk. Pál szavait idézve: 
»amikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik« 
(1 Korinthusbeliek 13).

A hűektől elvárják, hogy teljes szívükkel törekedjenek a 
Lélek ajándékaira. Igyekezniük kell »a hasznosabb aján-
dékokra« (1 Korinthusbeliek 12:31; T&Sz 46:8), »lelki« 
ajándékokra kell vágyniuk (1 Korinthusbeliek 14:1), 
Istentől kérve, »aki bőségesen ad« (T&Sz 46:7; Máté 
7:7–8). Egyeseknek az egyik ajándék adatik, másoknak 
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másik, némelyeknek pedig megadathatik »mindezen 
ajándékok birtoklása, hogy lehessen egy fő azért, hogy 
ezáltal minden tagnak jobb lehessen« (T&Sz 46:29)” 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 314).

•	 Marvin J.	Ashton	elder	(1915–1994)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából emlékeztetett a Lélek további 
ajándékaira, „amelyek nem mindig nyilvánvalók vagy 
észrevehetők, de nagyon fontosak. Ezek között lehet-
nek a ti ajándékaitok is – olyan ajándékok, amelyek 
nem annyira nyilvánvalóak, de azért valóságosak és 
értékesek.

Tekintsünk át néhány ilyen kevésbé szembetűnő aján-
dékot: a kérdezés ajándéka; a meghallgatás ajándéka; 
a hallás és a halk, szelíd hang használatának ajándéka; 
a gyászolás képességének ajándéka; a viszály kerülé-
sének ajándéka; a barátságosság ajándéka; a hiábavaló 
ismételgetés kerülésének ajándéka; az igazlelkű dol-
gokra való törekvés ajándéka; az ítélkezés kerülésének 
ajándéka; az Istentől való útmutatás-kérés ajándéka; a 
tanítványi lét ajándéka; a másokkal való törődés aján-
déka; az elmélkedés képességének ajándéka; a fohász-
kodás ajándéka; az erős tanúbizonyságtétel ajándéka; és 
a Szentlélek befogadásának ajándéka” (in Conference 
Report, Oct. 1987, 23; vagy Ensign, Nov. 1987, 20).

•	 Boyd K.	Packer	elnök	a	következőket	tanácsolta	a	
lelki ajándékok elnyerése vonatkozásában:

„Ki kell hangsúlyoznom, hogy az »ajándék« szó nagy 
jelentőséggel bír, mert az ajándék nem követelhető ki, 
vagy az már nem ajándék. Csak elfogadni lehet, amikor 
felajánlják.

Mivel a lelki ajándékok ajándékok, az szabja meg el-
nyerésük feltételeit, aki felajánlja nekünk azokat. A lelki 
ajándékok nem erőltethetőek, mert az ajándék ajándék. 
Elismétlem, nem erőltethetők, nem vehetők meg, és 
nem »fizethetők meg« olyan értelemben, hogy teszünk 
valamilyen gesztust, majd elvárjuk, hogy saját feltétele-
ink szerint automatikusan megadassanak nekünk.

Vannak, akik olyan kitartóan igyekeznek felkutatni 
ezeket az ajándékokat, hogy minden egyes tettük egyre 
távolabb viszi őket tőlük. Kitartásukkal és eltökéltsé-
gükkel lelki értelemben veszélybe sodorják magukat. 
Ehelyett inkább érdemesen kell élnünk az ajándékokra, 
és akkor az Úr akarata szerint érkeznek ezek.

Brigham Young mondott valamit egykor, ami bizony 
ránk is vonatkozik:

»Nem kétséges, hogy ha valaki az Isten népének adott 
kinyilatkoztatások szerint él, akkor övé lehet az Úr 
Lelke, amely jelzi számára az Ő akaratát, hogy utat 
mutasson neki mind evilági, mind lelki feladataiban. 
Azonban biztos vagyok benne, hogy e tekintetben 
messze nem élünk minden kiváltságunkkal« (Discourses 
of Brigham Young, p. 32.).

A lelki ajándékok az egyházhoz tartoznak, és meglétük 
az evangélium igaz voltának egyik nagyszerű és mara-
dandó bizonyságtétele. Igazából nem választhatóak, ami 
az egyházat illeti. Moróni azt tanította, hogy ha hiányoz-
nak, »rettenetes akkor az ember helyzete«. […]

Igyekeznünk kell érdemesnek lenni ezen ajándékoknak 
az Úr által meghatározott módon történő elnyerésére.

Megint csak azt mondom, hogy az Úr módján kell 
törekednünk a lelki ajándékokra” (“Gifts of the Spirit” 
[unpublished remarks at a 16-stake fireside, Brigham 
Young University, Jan. 4, 1987], 5–6).

Moróni 10:17–18. Hogyan tapasztalhatjuk 
meg a Lélek ajándékait?
•	 Gene R.	Cook	elder	beszélt	annak	erejéről,	amikor	
felfedezzük és használjuk a nekünk adott lelki aján-
dékokat: „Ezen élet egyik nagyszerű folyamata saját 
magunk felfedezése, Istentől kapott ajándékaink és 
képességeink megtalálása. Nagyszerű tehetségeket 
adott nekünk, ezeknek még csak nagyon kis részét 
kezdtük el használni. Bízzunk az Úrban, hogy segítsen 
nekünk az ezen ajándékokhoz vezető ajtó megnyitá-
sában! Néhányan már képzeletbeli határokat húztunk 
az elménkben. Pedig mindannyiunkban ott rejtőzik a 
lángész. Senkinek ne engedjétek meg, hogy másról 
győzzön meg benneteket!” (“Trust in the Lord,” in Hope 
[1988], 90–91).

•	 Parley P.	Pratt	elder	(1807–1857)	a	Tizenkét	Apostol	
Kvórumából jó néhány hatását megemlítette annak, 
amikor jelen vannak életünkben a Lélek ajándékai: „A 
Szent Lélek ajándékai átalakítják mindezen szerveket 
és jellemvonásokat. Ez serkenti az intellektuális 
képességeket, fejleszt, kitágít és megtisztít minden 
természetes érzést, és a bölcsesség ajándéka által 
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törvényes használatukra szabja őket. Sugalmazza, 
kifejleszti, táplálja és megérleli természetünk minden 
szépen hangolt együttérzését, örömét, ízlését, rokoni 
és egyéb szeretetét. Ihleti az erényt, a kedvességet, a 
jóságot, az érzékenységet, a gyengédséget és a jószí-
vűséget. Kifejleszti a személy, az alak és az arcvonások 
szépségét. Hozzájárul az egészséghez, az életerőhöz, 
a tettrekészséghez és a társas érzésekhez. Életet ad a 
fizikai és az intellektuális ember összes képességé-
nek. Megerősíti és felhangolja az idegeket. Röviden 
olyan, mintha velő lenne a csontnak, öröm a szívnek, 
világosság a szemnek, zene a fülnek, és élet az egész 
embernek” (Key to the Science of Theology [1979], 61).

Moróni 10:20–21. Hit, remény és jószívűség
•	 Joseph B.	Wirthlin	elder	(1917–2008)	a	Tizenkét	
Apostol Kvórumából kifejtette, hogy a hit, a remény 
és a jószívűség kifejlesztése lépésről lépésre haladó 
folyamat:

„Az Úr parancsolatainak megtartásakor hit, remény és 
jószívűség fog bennünk lakozni. Ezek az erények »úgy 
csapód[nak] majd le lelk[ünkön], mint az égből érkező 
harmat« [T&Sz 121:45], és felkészítjük magunkat arra, 
hogy magabiztosan álljunk majd Urunk és Szabadítónk, 
Jézus Krisztus előtt, »hibátlan[ul] és szeplőtlen[ül]«  
[1 Péter 1:19]. […]

Ezek azok az erényes, szép és dicséretre méltó jellem-
zők, amikre törekszünk. Mindannyian ismerjük Pál 
tanítását, mely szerint »a szeretet soha el nem fogy« 
[1 Korinthusbeliek 13:8]. Természetesen életünk során 
kifogyhatatlan lelki erőre van szükségünk. Moróni leje-
gyezte a kinyilatkoztatást, mely szerint »a hit, a remény 
és a jószívűség vezet el [minket] [az Úrhoz] – minden 
igazlelkűség forrásához« [Ether 12:28].

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, az 
Úr napjainkban visszaállított egyháza a földön, elvezet 
minket a Szabadítóhoz és segít nekünk fejleszteni, táp-
lálni és megerősíteni ezeket az isteni tulajdonságokat” 
(Liahóna, 1999. jan. 29.).

Moróni 10:22. „A kétségbeesés 
a gonoszságból ered”
•	 Ezra	Taft	Benson	elnök	(1899–1994)	osztotta	meg	a	
következő meglátást azt illetően, hogy a kétségbeesés 

elkerülése végett jót kell tennünk: „A Mormon könyvé-
ben azt olvassuk, hogy »a kétségbeesés a gonoszságból 
ered« (Moróni 10:22). »Amikor jót teszek, jól érzem 
magam – mondta Abraham Lincoln, – amikor pedig 
rosszat teszek, rosszul érzem magam.« A bűn remény-
telenségbe és elkeseredettségbe rántja az embert. Bár 
egy ideig talán örömét leli a bűnben, a végeredmény 
boldogtalanság. »A gonoszság sohasem volt boldogság« 
(Alma 41:10). A bűn megbontja az összhangot Istennel, 
és lehangolja a lelket. Jól teszi tehát az ember, ha 
megvizsgálja magát, hogy lássa, vajon összhangban 
van-e Isten minden törvényével. Minden egyes betartott 
törvény eredményez egy bizonyos áldást. Minden 
egyes megszegett törvény valaminek a meghiúsulását 
eredményezi. Akiket kétségbeesés terhel, azoknak az 
Úrhoz kellene jönniük, mert az Ő igája gyönyörűséges 
és az Ő terhe könnyű. (Lásd Máté 11:28–30.)” (“Do Not 
Despair,” Ensign, Oct. 1986, 2).

Moróni 10:27. „Isten törvényszéke 
előtt láttok majd engem”
•	 Számos	próféta	úgy	érezte,	bizonyságot	kell	tennie	
a Mormon könyve olvasóinak arról, hogy az ítélet nap-
ján, amikor az Úr tanúságot tesz nekünk szavaik igaz 
voltáról, látni fognak minket. A Mormon könyvében 
hasonló megjegyzést tett többek között Nefi (lásd 2 Nefi 
33:10–14), Jákób (lásd Jákób 6:12–13) és Mormon (lásd 
Mormon 3:20–22).

Moróni 10:7–8, 18–19, 26, 30
Az ismétlés fontos tanítási módszer a 
szentírásokban. Minek a  megtételére 
utasít minket Moróni, amikor újra meg 

újra elismétli a buzdítalak szót?

Moróni 10:31–32. „Jöjjetek Krisztushoz, 
és legyetek benne tökéletessé”
•	 Míg	a	Hetvenek	tagjaként	szolgált,	William R.	
 Bradford elder leírta, miért kell követnünk Moróni 
utolsó tanácsát:

Moróni 10
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„Nagy öröm és boldogság 
rejlik abban, ha igazlelkű 
életre törekszünk. Egyszerű 
szavakkal élve, Istennek az 
Ő gyermekei számára ké-
szített terve az, hogy a 
gyermekek eljöjjenek erre a 
földre, és minden tőlük tel-
hetőt megtegyenek azért, 
hogy megismerjék a törvé-
nyeket és azoknak enge-

delmeskedve éljenek. Miután pedig minden tőlük 
telhetőt megtettek, a Szabadító, Jézus Krisztus megváltó 
munkája minden olyan dolog megtételéhez elegendő, 
amit ők maguk nem tudtak megtenni. […]

Az igazlelkű életre való törekvés azt jelenti, hogy meg-
próbálunk mindent engedelmesen tenni. Ezzel együtt 
jár az a belső béke és vigasz, hogy ha minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, akkor részünkről Istenünk terve 
valóra válik. Az emberi léleknek semmilyen más érzés 
nem hozhat örömöt és boldogságot, csak az, ha tudja, 
hogy minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy igazlel-
kűvé váljon” (lásd Liahóna, 2000. jan. 103–104.).

•	 Az	egyik	általános	konferencia	zárásaként	Gordon B.	
Hinckley elnök utalt rá, hogy a Szabadítóhoz kell 
jönnünk azáltal, hogy életünkkel megáldunk másokat: 
„Imádkozom azért, hogy amit láttatok és hallottatok, 
változást hozzon az életetekbe. Imádkozom, hogy 
mindannyian egy kicsit kedvesebbek, meggondoltab-
bak, előzékenyebbek legyünk. Imádkozom azért, hogy 
nyelvünket meg tudjuk fékezni, és ne hagyjuk, hogy 
olyan szavak hagyják el a szánkat, melyeket később 
megbánnánk! Imádkozom, hogy legyen erőnk ahhoz, 
hogy a másik orcánkat is oda tudjuk fordítani, és meg 
tudjuk tenni azt a második mérföldet a szenvedők fel-
emeléséhez” (lásd Liahóna, 2003. nov. 103.).

Moróni 10:32–33
Moróni számos olyan dolgot megemlített, 

 amelyet meg kell tennünk azért, hogy szentekké 
legyünk és szeplőtelenekké. Mik ezek,  

és  hogyan alkalmazod majd őket az életedben?
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Moróni 10:32–33. „Isten kegyelme által”
•	 M. Russell	Ballard	elder	a	Tizenkét	Apostol	Kvóru-
mából kifejtette, hogy a jócselekedetekhez Krisztus 
kegyelmének kell társulnia: „Az emberek csakis Jézus 
Krisztus végtelen engesztelése által győzhetik le a rossz 
döntések következményeit. […] Nem számít, milyen 
keményen dolgozunk, nem számít, mennyire engedel-
meskedünk, nem számít, hány jó dolgot teszünk ebben 
az életben, ez mind nem lenne elég akkor, ha nem 
Jézus Krisztus és az Ő szerető kegyelme miatt tennénk 
ezeket. Saját magunkra hagyatva nem érdemelhetnénk 
ki Isten királyságát – függetlenül attól, mit teszünk. 
Sajnos vannak néhányan az egyházban olyanok, 
akiket annyira lefoglal a jó cselekedetek végzése, hogy 
elfelejtik, milyen értéktelenek ezek a jó cselekedetek – 
legyenek bármilyen jók is –, ha nem társul hozzájuk az, 
hogy teljes mértékben Krisztustól függünk” (“Building 
Bridges of Understanding,” Ensign, June 1998, 65).

Moróni 10:34. Egy másik 
tanúbizonyság Jézus Krisztusról
•	 A	Mormon	könyve	címoldala	azt	állítja,	hogy	a	
Mormon könyve egyik célja, „hogy meggyőzzön zsidót 
és nemzsidót arról, hogy Jézus a Krisztus”. Ennek a 
nézőpontnak a végső tanúságaként mérlegeljétek a 
következő tényt: A Mormon könyvében található 6607 
vers közül 3925 utal Jézus Krisztus nevére. Ez azt jelenti, 
hogy Krisztus nevének valamilyen formája körülbelül 
minden 1,7. versben említésre kerül (lásd Susan Ward 
Easton, “Names of Christ in the Book of Mormon,” 
Ensign, July 1978, 60–61).

56. fejezet
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Elgondolkodtató kérdések
•	 Életed	ezen	pontján	a	Lélek	mely	ajándékainak	érzed	

leginkább szükségét? Mit tehetsz ezen ajándékok 
Mennyei Atyád ígéretének megfelelő kifejlesztéséért 
vagy elnyeréséért?

•	 Milyen	módon	segít	neked	a	Moróni 10	megérteni,	
hogy mit jelent Krisztushoz jönni? (Lásd Moróni 
10:30.)

•	 Milyen	szempontból	vitt	téged	„közelebb…	Istenhez”	
a Mormon könyve olvasása? (Mormon könyve beve-
zetés) Sorolj fel néhány olyan részt, amely a legin-
kább jelentőségteljes volt számodra!

•	 Milyen	kapcsolat	áll	fenn	Krisztus	kegyelme	és	azon	
célunk között, hogy tökéletesek legyünk?

Javasolt feladatok
•	 Jelölj	ki	minden	napra	egy	olyan	időszakot,	amikor	

tanulmányozod a Mormon könyvét, téma szerint vagy 
sorrendben haladva, és tervezd meg ennek menetét!

•	 Olvasd	el	újra	a	pátriárkai	áldásodat!	Aztán	beszél-
gess olyanokkal, akik leginkább ismernek téged, pél-
dául a családod tagjaival, és nevezzetek meg olyan 
lelki ajándékokat, amelyeket meglátásuk szerint meg-
kaptál Mennyei Atyánktól! Tervezd meg, hogyan fej-
leszted ezeket és más olyan ajándékokat, amelyekre 
vágysz! (Megjegyzés: A pátriárkai áldás személyes, 
szent, és általában nem osztjuk meg a barátainkkal.)

Moróni 10

413



414

Függelék

A következő mellékletek magyarázzák és részletezik 
a Mormon könyve egyes aspektusait. Van, amelyik 
hasznos szemléltetést nyújtva egyszerű formában jelenít 
meg összetett infomációkat. Mások valamilyen tág 
témakör egyszerű áttekintését adják. Ezek a mellékle-
tek meglátásokat, összefüggéseket, mintákat és témákat 
ismertetnek meg a tanulókkal a Mormon könyvéből:

A Mormon könyve lemezei és feljegyzései ............... 415

Nefita feljegyzésvezetők ............................................. 416

A Mormon könyve lemezeinek tanúi ........................ 417

Lehi családjának lehetséges útvonala ........................ 418

Oldalak és időszakaszok a Mormon könyvében....... 419

Júda fája és József fája ................................................ 420

Visszatekintések Omnitól Móziásig............................ 421

Az igazlelkűség és a gonoszság körforgása ............... 422

Izráel szétszórásának rövid története ........................ 423

Izráel összegyűjtése .................................................... 424
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A Mormon könyve lemezei és feljegyzései
A feljegyzések 
néhány forrása

Nefi kislemezei
1–2 Nefi, Jákób, 

Énós, Járom, Omni

Nefi nagylemezei
Lehi, Móziás, Alma, 
Hélamán, 3–4 Nefi

Lehi feljegyzése

Rézlemezek

Benjámin 
beszéde

Zeniff írásai

Alma írásai

Móziás fiainak 
írásai

Hélamán, Pahorán, 
Moróni kapitány 

levelei

 III.Nefi írásai

A járediták írásai

Mormon levelei

Lepecsételt rész  
(nincs lefordítva)

Aranylemezek

Eredeti 
kézirat

1829

Lehi 
könyvének 
kézirata (az 

elveszett 
116 oldal)

A nyomdai 
kézirat

1829–1830

A Mormon 
könyve

1830

A lemezeket alkotó 
feljegyzések Idézet

Kivonatolás

Mormon szavai

Mormon

Ether

Moróni

Címlap

© FARMS, engedélyezett használat, forrás: chart 13 in John W. Welch and J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999)
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Nefi
Próféta, vezető, tanító és a nefita feljegyzés elkezdője (1–2 Nefi)

Nefi kislemezei
Próféciák és lelki élmények személyes naplóbejegyzései

Nefi nagylemezei
Társadalmi, politikai, hadászati és vallási történelem

Mintegy 
Kr. e. 600

▼ Nefi, Lehi fia
Próféta, és 1–2 Nefi szerzője

▼ Királyok vezették

Kr. e. 544 ▶ Jákób, Nefi öccse
Próféta, és Jákób könyvének szerzője

▼

Kr. e. 544–421 ▼ Énós, Jákób fia
Próféta, és Énós könyvének szerzője

▼

Kr. e. 420 ▼ Járom, Énós fia
Próféta, és Járom könyvének szerzője

▼

Kr. e. 361 ▼ Omni, Járom fia
Nefita harcos, ő írta Omni könyvének első 
3 versét

▼

Kr. e. 279 ▼ Amáron, Omni fia
5 verset írt, megjegyezve, hogy az Úr 
elpusztította nemzedékének gonoszait

▼

Kr. e. 279 ▶ Kemis, Amáron fivére
Csak 1 verset írt

▼

▼ Abinádom, Kemis fia
Csak 2 verset írt

▼ I. Móziás
Király, aki egyesítette a nefitákat és a mulekitákat

Kr. e. 130 ▼ Amáleki, Abinádom fia
19 verset írt, buzgó tanúbizonyságot tett 
a Szabadítóról, és Nefi kislemezeit átadta 
Benjámin királynak

○ Benjámin,  I. Móziás fia

Kr. e. 130 ▼  II. Móziás, Benjámin fia
Az utolsó nefita királyKr. e. 191–124

Kr. e. 91–72 ○  II. Alma,  I. Alma fia
Próféta és az első főbíró

Kr. e. 72–56 ▼  I. Hélamán,  II. Alma fia
Próféta és katonai vezető
▶ Siblon,  II. Alma fia

Kr. e. 56–39 ▶  II. Hélamán,  I. Hélamán fia
Kr. e. 39–Kr. u. 1 ▼  II. Nefi,  II. Hélamán fia

A lámánita Sámuel kortársa
Kr. u. 1–? ▼  III. Nefi,  II. Nefi fia

Fő nefita tanítvány és a feltámadt Úr apostola
Kr. u. ?–111 ▼  IV. Nefi,  III. Nefi fia

Kr. u. 111–194 ▼  I. Ámós,  IV. Nefi fia
Kr. u. 194–306 ▼  II. Ámós,  I. Ámós fia
Kr. u. 306–321 ▶ Ammáron,  II. Ámós fivére

Kr. u. 321-ben elrejtette a lemezeket a Sim dombban
Megbízta a 10 éves Morónit, hogy folytassa a 
feljegyzések vezetését, amikor betölti a 24. életévét

Kr. u. 345–385 ○ Mormon
Kivonatot készített a nefita lemezekről

Kr. u. 385–421 ▼ Moróni,  II. Mormon fia
Befejezte atyja feljegyzését
Hozzáadta saját írásait
Kivonatolta a járedita feljegyzést (Ether könyve)
Lepecsételte a kivonatolt feljegyzést, és elrejtette a 
Kumóra dombban

Nefita feljegyzésvezetők

A következőképp lettek jelölve a kapcsolatok:
▼ Apáról fiúra
▶ Testvértől testvérnek
○ Családi kapcsolatokon kívülre adott lemezek
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A Mormon könyve lemezeinek tanúi

A három tanú

Születési dátum Születési hely

Életkor,  
amikor látták  
a lemezeket Foglalkozás Tagság az egyházban Halál

Oliver Cowdery
1806. okt. 3.

Vermont,  
Rutland County, 
Wells

23 Iskolai tanító, 
ügyvéd

1829. május 15-én keresztelkedett.
1838. ápr. 12-én kizárták, 1848 októberében ke-
resztelkedett újra. Teljes jogait élvezve halt meg. 
Soha nem tagadta meg a Mormon könyvéről tett 
tanúbizonyságát.

1850. márc. 3.
Missouri, 
Richmond

David Whitmer
1805. jan. 7.

Pennsylvania, 
Harrisburg

23 Gazdálkodó 1829 júniusában keresztelkedett.
1838. április 13-án zárták ki. Soha nem tért 
vissza az egyházba. Soha nem tagadta meg 
bizonyságát.

1888. jan. 25.
Missouri, 
Richmond

Martin Harris
1783. május 18.

New York,  
Saratoga  
County, 
East-Town

45 Gazdálkodó 1830. ápr. 6-án keresztelkedett.
1837 decemberének utolsó hetében zárták ki. 
1842. november 7-én újra megkeresztelkedett. 
Soha nem tagadta meg a lemezeket illető bizony-
ságtételét. Teljes jogait élvezve halt meg.

1875. júl. 10.
Utah, Clarkston

A nyolc tanú

Születési dátum Születési hely

Életkor,  
amikor látták  
a lemezeket Foglalkozás Tagság az egyházban Halál

Christian Whitmer
1798. jan. 18.

Pennsylvania, 
Harrisburg

30 Cipész 1830. ápr. 11-én keresztelkedett.
Mindig hű tagja volt az egyháznak.

1835. nov. 27.
Missouri, Clay 
County

Jacob Whitmer
1800. jan. 27.

Pennsylvania, 
Harrisburg

28 Cipész 1830. ápr. 11-én keresztelkedett.
1838-ban elpártolt. Soha nem tért vissza az 
egyházba. Soha nem tagadta meg a lemezekről 
tett bizonyságát.

1856. ápr. 21.
Missouri, 
Richmond

Ifj. Peter Whitmer
1809. szept., 27.

New York, 
Fayette

20 Szabó, 
gazdálkodó

1829 júniusában keresztelkedett.
Mindig hű tagja volt az egyháznak.

1836. szept. 22.
Missouri, Clay 
County, Liberty

John Whitmer
1802. aug. 27.

Pennsylvania, 
Harrisburg

27 Gazdálkodó 1829 júniusában keresztelkedett.
1838. március 10-én zárták ki. Soha nem tért 
vissza az egyházba. Soha nem tagadta meg a le-
mezekről tett vagy az egyházról való bizonyságát.

1878. júl. 11.
Missouri, Far West

Hiram Page
1800

Vermont 29 Orvos, 
gazdálkodó

1830. ápr. 11-én keresztelkedett.
1838-ban elpártolt. Soha nem tagadta meg a 
bizonyságát.

1852. aug. 12.
Missouri, Excel-
sior Springs

Id. Joseph Smith
1771. júl. 12.

Massachusetts, 
Essex County, 
Topsfield

58 Gazdálkodó 1830. ápr. 6-án keresztelkedett.
Mindig hű tagja volt az egyháznak.

1840. szept. 14.
Illinois, Nauvoo

Hyrum Smith
1800. febr. 9.

Vermont, 
Tunbridge

28 Gazdálkodó 1829 májusában keresztelkedett.
Mindig hű tagja volt az egyháznak.

1844. jún. 27.
Illinois, Carthage

Samuel H. Smith
1808. márc. 13.

Vermont, 
Tunbridge

22 Gazdálkodó 1829 májusában keresztelkedett.
Mindig hű tagja volt az egyháznak.

1844. júl. 30.
Illinois, Nauvoo

Míg a három tanú nem állt egymással rokoni kapcsolatban, a nyolc 
tanú között sok rokoni kötődés fellelhető. A tágabb Smith és  Whitmer 
család tagjai voltak. Joseph és Emma Smith Whitmerék farmján  lakott. 
Whitmerék segítettek Josephnek a fordítás napjaiban. Christian, 
 Jacob, ifj. Peter és John Whitmer mind id. Peter és Mary Whitmer 

fiai voltak. Hiram Page később feleségül vette Catherine Whitmert, id. 
Peter és Mary Whitmer legidősebb leányát. Id. Joseph Smith, Hyrum 
Smith és Samuel Smith a próféta, Joseph Smith édesapja és fivérei 
voltak.
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Lehi családjának lehetséges útvonala

Földközi-tenger

É

Vörös- 
tenger

Forrás: Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols.  (1992), 1:144.

Galileai-tenger

Jeruzsálem
Holt-tenger

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

Perzsa-öböl
„A határvidéken…, 
a Vörös-tenger 
közelében” (16:14)

Arab-sivatag

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

„Attól kezdve 
megközelítőleg 
kelet felé 
mentünk” (17:1)

Bőség (17:5)

Indiai-óceán
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Oldalak és időszakaszok a Mormon könyvében

Évek száma körülbelül Oldalak száma

1 Nefi

2 Nefi

Jákób

Énós

Járom

Omni

Móziás

Alma

3 Nefi

4 Nefi

Moróni

Ez az ábra megmutatja, hány oldal tartozik a Mormon könyvében egyes szerzőkhöz és időszakaszokhoz.

13
60

43
74

63*
19,5

62*
3

59
2

229

3

40
72

193
39

52
45

35

4,5

79

21
17,5

22

286

68

Hélamán

Mormon

© FARMS, engedélyezett használat, forrás: chart 23 in John W. Welch and J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999)

Gondolkozz el a következő kérdésen: Miért vette bele Mormon a feljegyzésbe, amit belevett?

* Évek száma megbecsülve
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Júda fája és József fája

A dátumok 
hozzávetőlegesek.

Ábrahám (Kr. e. 2100 körül)

Izráel háza

Izsák
Jákób/Izráel

Jézus Krisztus  
látogatása

A zsidók egy 
 része visszatért 
Jeruzsálembe

Jeruzsálem elpusztult
A zsidók szétszórattak a 

nemzetek közé A nefita nemzet 
elpusztult

A lámánita nemzet 
fennmaradt

Babilónia fogságba hurcolta őket

Lehi elindult 
Amerikába

Az asszírok északra hurcolták a foglyokat,  
és ők lettek a 10 elveszett törzs.

„Lészen, hogy a zsidóknak meglesznek a nefiták szavai, és a nefitáknak meglesznek a zsidók szavai;  
és a nefitáknak és a zsidóknak meglesznek Izráel elveszett törzseinek szavai; és Izráel elveszett törzseinek 

meglesznek a nefiták és a zsidók szavai” (2 Nefi 29:13).

Roboám Jeroboám

Mózes

Saul
Dávid

Salamon

A bírák kormányzása

Simeon
Rúben Lévi

Júda
Dán

Nafthali Áser
Gád Izsakhár József

Zebulon Benjámin

Manassé Efráim

Jézus Krisztus születése

József fájaJúda fája

Nefiták Lámániták

Izráel északi 
királysága

Júda déli 
királysága

(Kr. e. 2000 körül)

(Kr. e. 1940 körül)

2000 év

1500 év

1000 év

(Kr. e. 950 körül)

(Kr. e. 1075 körül)

(Kr. e. 1375 körül)

(Kr. u. 421 körül)

(Kr. e. 721 körül)

(Kr. e. 600 körül)

(Kr. e. 587 körül)

(Kr. e. 530)

(Kr. u. 70 körül)

(Kr. e. 1800)

(Kr. e. 1520)

Kr. e. 925 körül

500 év

Kr. u. 1830
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Visszatekintések Omnitól Móziásig

I. Móziás  

Zeniff Noé Limhi

Alma
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N E F I  F Ö L D J E
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Hélám
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Benjámin

A lámánita nép

II. Móziás 

Kr. e. 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Kr. e. 90

minte
gy 

79 
év

Móziás 25–29

A nefita nép

A nefiták lakóhelye

A lámániták lakóhelye

Az Omnitól Móziásig tartó könyvek eseményei sorrendjének jobb megértése végett nézd át a következő ábrát, amely a könyveket 
részekre osztva megmutatja az egymást átfedő időszakok feljegyzéseinek különböző történelmi beszámolóit.
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Az igazlelkűség és a gonoszság körforgása

A Mormon könyve történelme felfed egy ismétlődő 
körforgást, amelynek eredményeképp nemzetek és 
egyének emelkednek fel és buknak el. A körforgás 
különösen a Hélamán 3–12 és a 3 Nefi 5–9-ben 
látható jól. Mormon a Hélamán 12:2–6-ban össze 
is foglalta ezt a körforgást. Figyeld meg, hogyan 
haladnak a nefiták viszonylag rövid időszakokban 

a hamislelkűségtől az igazlelkűségig, majd vissza 
a hamislelkűséghez! Ugyanez a tragikus körforgás 
következett be a járedita nemzetben is. A következő 
ábra szemlélteti, hogyan ismétlődött meg az igaz-
lelkűség és a hamislelkűség körforgása Hélamán és 
3 Nefi könyvében:

A 
körforgás

1 Áldások és 
gyarapodás
Hélamán 3:25–26, 
32; 11:20–21;  
3 Nefi 6:1–9

2 Kevélység és 
gonoszság
Hélamán 3:33–34, 
36; 4:11–12;  
3 Nefi 6:13–18

3 Próféták 
figyelmeztetnek
2 Nefi 25:9; Hélamán 
7:13–28; 10:14–17; 
3 Nefi 6:20, 23

4 Pusztulás és 
szenvedés
Hélamán 4:1–2, 
11, 13; 11:1–6; 
3 Nefi 9:1–12

5 Alázatosság és 
bűnbánat
Hélamán 4:14–15, 
20–26; 11:7–11, 15; 
3 Nefi 5:1–6
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Izráel szétszórásának rövid története

Isten újra megalapította szövetségét Ábrahámmal, 
annak fiával, Izsákkal, valamint unokájával, Jákób-
bal. Az Úr Jákób nevét Izráelre változtatta. Izráelnek 
12 fia volt, az ő gyermekeik lettek Izráel 12 családja 
vagy 12 törzse. Izráel családja végül túlélt egy 
éhínséget, mert a megígért földről Egyiptomba 
költöztek. Ott sokasodtak és nagy nemzetté váltak. 
Sok év után Mózes kivezette Egyiptomból Izráel 
gyermekeit, majd Józsué bevezette őket a megígért 
földre. Ezen a ponton Lévi törzse lett kijelölve az 
ároni papság viselésére. A Józsué 18:7 kifejti, hogy 
Lévi törzse nem földet kapott örökségként, hanem 
a papságot. A Józsefnek adott ígéretek beteljesedé-
seként fiai, Efráim és Manassé, mindketten kaptak 
leszármazottaik részére örökölt földet. Végül Izráel 
két nemzetre oszlott – Izráel északi királyságára és 
Júda déli királyságára.

Az Úr figyelmeztette Izráel gyermekeit, hogy ha 
elfordulnak Tőle és bálványoknak hódolnak, akkor 
eltávolíttatnak örökségük földjéről. Később elfor-
dultak Istentől, leigázták és elvitték őket a megígért 
földről. Asszíria Kr. e. 721-ben foglalta el Izráel 
északi királyságát. Ők végül a 10 elveszett törzs-
ként lettek ismertek. Később, Kr. e. 587 körül Júda 
déli királyságát (vagyis a zsidókat) is leigázta és 
szétszórta Babilónia. Mintegy 70 évvel később sok 
zsidó visszatért Izráel földjére, ahol nemzetként sok 
nemzedéken át megmaradtak. Kr. u. 70-ben, majd 
Kr. u. 135-ben a rómaiak elpusztították Jeruzsále-
met, és minden nemzet közé szétszórták a zsidókat. 
Figyelemre méltó, hogy a zsidók közül sokan meg-
tartották nemzeti önazonosságukat. Az elveszett 
törzsek azonban szétszórva maradtak a világban; 
legtöbbjük nem is tudja, hogy Izráel leszármazottja.

Ábrahám

Izsák

Jákób

Asszíria 
(Kr. e. 721.)

Júda déli 
királysága

Babilónia 
(Kr. e. 586.)

Róma 
(Kr.u. 70.)
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Kik Izráel háza?
„Izráel háza” általában az ószövetségbeli Jákób – akinek 
a neve Izráelre változott – leszármazottaira utal (lásd 
1 Mózes 32:27–28). A Szabadító a Mormon könyvében 
kitágította ezt a meghatározást, és nem csak Izráel szó 
szerinti leszármazottait vette bele (lásd 3 Nefi 20:25–
27), hanem azokat a nemzsidókat is, akik bűnbánatot 
tartanak, megkeresztelkednek és Krisztushoz jönnek 
(lásd 3 Nefi 21:6).

A szövetség beteljesedéseként Izráel összegyűjtetik
Izráel utolsó napokban történő összegyűjtése betelje-
síti a szövetséget, amelyet az ószövetségi prófétákkal 
kötött Jehova (lásd Ésaiás 11:12; Jeremiás 31:10; Ezé-
kiel 34:12; 1 Nefi 19:15–16; Ábrahám 2:9–11). Jézus 
Krisztus 3 Nefi 20:12–13, 29-ben megismételte ezt az 
ígéretet, és ez alkalommal azt is jelezte, hogy Izráel 
összegyűjtésének szövetsége először Ábrahámmal köt-
tetett meg, az Ábrahámi szövetség részeként (lásd 2 Nefi 
29:14; 3 Nefi 20:25; Ábrahám 2:9–11).

A Mormon könyve szerepe Izráel összegyűjtésében
A Szabadító a 3 Nefi 21:1–7-ben azt tanította, hgy a Mor-
mon könyve előkerülése az egész világnak jelzi, hogy az 
Úr hozzálátott Izráel összegyűjtéséhez és az Ábrahám-
mal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetség beteljesítésé-
hez (lásd még 3 Nefi 29:1; Ether 4:17).

Russell M. Nelson elder a Tizenkét Apostol Kvórumából 
azt tanította, hogy „a Mormon könyve központi szerepet 
játszik e munkában. Kijelenti az összegyűjtés tanát. Arra 
indítja az embereket, hogy tanuljanak Jézus Krisztusról, 
higgyenek az Ő evangéliumában és csatlakozzanak az Ő 
egyházához. Ha nem lenne a Mormon könyve, tulajdon-
képpen nem történne meg Izráel megígért összegyűj-
tése” (lásd Liahóna, 2006. nov. 80.).

Izráel összegyűjtése lelki is és fizikai is
Izráel lelki összegyűjtésére akkor kerül sor, amikor 
valaki elfogadja Jézus Krisztus evangéliumát és megke-
resztelkedik, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza tagja legyen. Bruce R. McConkie elder 
(1915–1985) a Tizenkét Apostol Kvórmából e szavakkal 

hangsúlyozta a lelki összegyűjtés fontosságát: „A lelki 
összegyűjtés felülmúlja a fizikait. […] Az emberek 
bárhol megszabadulhatnak, ahol élnek, azonban lak-
helyüktől függetlenül nem szabadulhatnak meg, ha-
csak nem fogadják el az evangéliumot és nem jönnek 
Krisztushoz” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 567).

Jézus Krisztus azt tanította, hogy végül két központja 
lesz a gyülekezésnek – az Új Jeruzsálem, valamint a 
régi Jeruzsálem (lásd 3 Nefi 20:21–22, 29). Amikor 
más országokra is kiterjedt az egyháztagság, Spen-
cer W. Kimball elnök (1895–1985) azt tanította, hogy 
a gyülekezés helye az, ahol az ember éppen lakik: „A 
mexikóiak számára Izráel összegyűjtése Mexikóban 
van; az északi országok lakosai számára Skandiná-
viában; a németek számára a gyülekezőhely Német-
országban van; a polinézek számára a szigeteken; a 
brazilok számára Brazíliában; az argentínok számára 
Argentínában” (in Conference Report, Apr. 1975, 4; 
vagy Ensign, May 1975, 4).

Felelősségünk Izráel 
összegyűjtésének segítésében
„Ha valaki az ábrahámi szövetség örököse, az nem te-
szi őt automatikusan »kiválasztott emberré«, azonban 
jelzi, hogy ki lett választva annak feladatára, hogy a 
föld minden népének elvigye az evangéliumot” (Bible 
Dictionary, “Abraham, Covenant of,” 602). Izráel 
összegyűjtésének ígérete beteljesedőfélben van nap-
jainkban, amint Ábrahám, Izsák és Jákób leszárma-
zottai a föld minden családjához elviszik az Úr nevét, 
elrendelt szolgálatéttelét és papságát, így ajánlva fel 
nekik az evangélium áldásait, „amelyek a szabadulás, 
méghozzá az örök élet áldásai” (Ábrahám 2:11).

„Minden embernek, akit figyelmeztettek, figyelmeztet-
nie kell a felebarátját” (T&Sz 88:81).

Izráel összegyűjtése
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A
Ábrahám

Isten vele kötött szövetsége, 55, 268
Joseph Smith kinyilatkoztatásai tanítanak 

nekünk erről, 29
Júda fájának és József fájának részletei, 420

ábrázat, arckifejezés
akik követik Mennyei Atyánkat, 

hasonlóbbnak látszanak Őhozzá, 181

acél
előállításának bizonyítéka, 35, 379–380

A fiatalság erősségéért füzet
ápoltság és visszafogott öltözködés, 175
szexuális vétkek és bűnbánat, 240, 243
válasszátok ki gondosan, milyen zenét 

hallgattok, 40

ajándékok, a Lélek ajándékai, 408

alázatosság, alázat
a nagyság alázatossággal és 

engedékenységgel kezdődik, 225–226
annak elismerése, hogy képességeink és 

tehetségeink Isten ajándékai, 270
fontossága, 226, 376
megerősíti azt, hogy az Úrtól függünk, 162
meghatározása, 384

alkotmány, az Egyesült Államok 
alkotmánya, 47

allegória, az olajfáké, 123

állhatatosság
sikerhez vezet, 212

Alma, az idősebb
az ő feladata rendezni az egyházi 

vétkeseket, 237
az ő népének és Limhi népének 

összehasonlítása, 164

Alma, az ifjabb
bűnbánata, 168
kihívásai főpapként és főbíróként, 172

Amalikiás, 254–255

Amerikai Egyesült Államok
alapító tagjai ihletet kaptak arra, hogy 

vallásszabadságot hozzanak itt létre, 47
„a tenger szigetei” meghatározása, 46–47
az evangélium visszaállítására lett 

megalapítva, 28

Amliciták
háborút indítottak a kormány ellen, 172
megjelölték a testüket, 176

Ammon
azt tanította, hogy csak a látnok 

használhat különleges fordító 
eszközöket, 56

az Úr példaértékű szolgája, 201
évekig fáradozott azon, hogy lámánitákat 

Krisztushoz vezessen, 169, 203

felfedezőútja, hogy rátaláljon Zeniff 
csoportjára, 147

Krisztustól függünk, 206
merészen szólt, 204

angyalok
az ároni papságba történő elrendelés 

elengedhetetlen a szolgálatukhoz, 322
bűnbánatra szólítják a gonoszokat, 

166–167
munkájuk és szolgálatuk valósága, 197, 

397, 391
szolgálatuknak összhangban kell állnia 

Isten akaratával, 166–167

angyalok nyelve
ezen szólunk, amikor a Szentlélek hatása 

alatt beszélünk, 111

Anthon Charles professzor, 100

antikrisztusok
féligazságokat használnak, 219–220
színlelik az igaz evangéliumi tervet, 216

anti-nefi-lehiták, 208–211

anyák, 260–261

aranylemezek
anélkül is tudhatjuk igaz voltukat, hogy 

látnánk őket, 10
a rézlemezek vezettek el leírt részei 

némelyikéhez, 15
az egyiptomiak nyelvén, 137
Limhi 24 aranylemezt fedezett fel, 367
Moróni elvezette hozzájuk Joseph 

Smith-et, 29

Áron
évekig fáradozott azon, hogy lámánitákat 

Krisztushoz vezessen, 169
Krisztustól függünk, 206

Ároni papság
a Szabadító látogatása előtt nem 

használták a nefiták, 389

Asay, Carlos E.
a szabadító igazságokat megosztó 

prédikátorok mindig is becsesek a 
megtértek számára, 155

az ismételt helytelen cselekedetek 
elszakíthatatlan kötelet alkotnak, 97

az Úr szava segít nekünk elkerülni a 
nefiták igazlelkűség-körforgását, 226

mindenki becses Isten szemében és a mi 
szemünkben is annak kell lennie, 224

mit jelent a föld sójának lenni, 310
Nefi és Lehi (Hélamán fiai) névrokonaikat 

mintázták az életükkel, 272

Ashton, Marvin J.
a Lélek további ajándékai nem mindig 

nyilvánvalóak, 409–410
a valós jószívűséget nem kapjuk, hanem 

kifejlesztjük, 385
eldönthetjük, hogyan reagálunk a 

körülményekre, 296

engedelmeskedjünk, ha nem is értjük az 
indokot, 24

Sátán arra kísért, hogy használjuk ki 
egymást, 104

asszírok
az Úr eszközeiként szolgáltak, 86
Isten ítéletei rajtuk, 89

átok
a jel és az átok közti különbség, 63, 

176–177

átváltozás
meghatározása, 345

Ayala, Eduardo
a hű egyháztagok megáldják hazájuk 

népét, 49

Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága
a Szabadító központi szerepe, 66
Jézus Krisztus által jő szabadulás, 140

az elveszett 116 oldalnyi kézirat
Lehi könyvének nevezték, 12

B
Babilon, Babilónia

a világiasság és Sátán királyságának 
jelképe, 46–47

bukása, 91–92
Ésaiás előre látta a pusztulását, 46

Ballard, M. Russell
a családközpontú szemléletmód segít a 

szülőknek, 59
a divatos költözködés nem mindig illik a 

papságviselőkhöz, 176
a jócselekedetekben Krisztus 

kegyelmének is ott kell lennie, 412
a keresztelési szövetségek igazlelkűséget 

követelnek, 157
Alma kísérletének elvégzése megtéréshez 

vezet, 228
annak veszélye, ha engedünk Sátán 

kísértéseinek, 297
a prófétai tanács megfogadása 

biztonságot, békességet és gyarapodást 
hoz, 303

az átgondolás és az elmélkedés értéke, 278
az ima legyen fohász és fejezzen ki 

hálát, 13
csapdát jelent az, ha most bűnt 

szándékozunk elkövetni, későbbre 
pedig bűnbánatot tervezünk, 269

emeljük fel szavunk a gonosz irányzatok 
ellen, 176

evangéliumi beszélgetések 
kezdeményezése barátokkal, 204

figyeljünk oda a kis és egyszerű 
dolgokra, 238

figyeljünk oda az egyházi vezetők 
tanításaira, 286

George McLaughlin imádkozott és böjtölt 
a gyülekezetért, 202
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imádkozzunk útmutatásért az Úr 
munkájának végzésében, 202–203

imádságos lélekkel tűzzünk ki egy 
dátumot, amikorra valaki készen 
áll majd, hogy találkozzon a 
misszionáriusokkal, 169

Isten elvárja tőlünk, hogy meghalljuk és 
ismerjük a hangját, 146

Isten ugyanúgy, végtelenül szereti minden 
gyermekét, 98

Jézus készen állt szenvedni azért, hogy 
tiszták lehessünk, 153–154

kapcsolata a hittel, a reménnyel és a 
jószívűséggel, 398

kerüljük a gonosz szokásokat, 333
Krisztus, mint Atya és Fiú, 154
legyünk jobb szomszédai a más hiten 

lévőknek, 203
napjaink titkos összeesküvései, 266
nem jár lelkierővel az, ha kényelmesen 

élünk, 259
óvakodjunk a hamis prófétáktól és a 

hamis tanítóktól, 316
papi mesterkedés látszik azokon, akik 

ellenszegülnek a prófétáknak, 98
sokakat megtérített Abinádi 

bizonysága, 151
tegyünk tiszta bizonyságot, 178
váltsuk fel hittel a félelmet, 294–295

Ballard, Melvin J.
a halandóság alatti bűnbánat 

fontossága, 233

bámulatos mű és csoda
az evangélium visszaállítása az utolsó 

napokban, 94
középpontjában az egyház tagjai 

állnak, 30

bánat, szomorúság
az Isten szerint való szomorúság a Lélek 

ajándéka, 236

Bateman, Merrill J.
Jézus viselte a bűneinket és 

megtapasztalta legmélyebb 
érzéseinket, 154–155

Beck, Julie B.
a szövetségeket betartó édesanyák nagy 

hatalommal és befolyással bírnak, 261

Beckham, Janette Hales
a Lélek tanításai felismerésének 

megtanulása, 229

Bednar, David A.
a Liahóna hitük és szorgalmuk szerint 

működött, 33
a Szentlélek ajándékai a Liahónához 

hasonlítanak, 240
az ige hallgatójának is készen kell állnia 

a Lélek általi befogadásra, 112
az Úr gyengéd irgalmassága, 12
az úrvacsora megújítja a keresztelési 

szövetséget, 389

élethossziglan tartó engedelmességet 
követel az, hogy Krisztushoz 
jöjjünk, 110

kapaszkodjunk erősen Isten igéjébe, 21
kerüljük mindazt, ami sérti a Lelket, 24
Krisztus kegyelme korlátolt képességeink 

fölé emel minket, 283–284
Krisztus szavai utat mutatnak és védelmet 

nyújtanak, 238
Pahoránhoz hasonlóan mi is dönthetünk 

úgy, hogy nem sértődünk meg, 262–263
papi mesterkedés az, ha az evangélium 

tanítása során magunkra vonjuk a 
figyelmet, 173

törekedjünk a Lélek által 
keresztelkedésre, 109

beismerés, bűnök beismerése
a bűnbánat folyamatának szükséges 

része, 165

Benjámin király
vezető Zarahemlában, 148

Benson, Ezra Taft
a Biblia szeretete, 361
a bűnbánat több mindent magában foglal, 

nem csak szívbéli változást, 390–391
a felkészülés és a megelőzés jobb a 

helyrehozatalnál és a bűnbánatnál, 
261–262

a földi kincsek mulandó természete, 315
a Mormon könyvében a gyermekek 

szabadító igazságokat tanultak, 131
a Mormon könyve felfedi Krisztus 

ellenségeit, 128
a Mormon könyve Krisztushoz viszi az 

embereket, 7, 18, 102, 289, 366
a Mormon könyve megtanítja, hogyan 

éljünk háború idején igazlelkűen, 
251, 259

a Mormon könyve tanulmányozásának 
örök következményei vannak, 95

a Mormon könyve zárókő, 3, 6
a nemzsidók közötti férfi Kolombusz, 27–28
a Szabadító nefitáknál tett látogatása 

párhuzamba állítható napjainkkal, 292
a szembenálló dolgok választási 

lehetőségeket adnak, 52
a szentírások tanulmányozása egyének 

és családok számára is fontos, 223
atyákhoz fordulni áldásokért és 

tanácsért, 36–37
a visszaállításhoz szükség volt alapító 

atyákra és alkotmányos kormányra, 49
az „Ábrahám, Izsák és Jákób Istene” 

kifejezés, 18
az alázatosság annak felismerése, hogy 

magasabb hatalomtól függünk, 162
az elkeseredettség gonoszságból ered, 411
az elődeinket inspirálták Ésaiás próféciái 

és beteljesítették azokat, 64–65
az engedelmesség legyen számunkra 

törekvés, ne zavaró tényező, 14

az Isten szerint való szomorúság a Lélek 
ajándéka, 355

az Isten szerint való szomorúság 
természete, 236

az újjászületési élmények nem olyan 
drámaiak, mint a szentírásokban, 167

dolgozzunk lelkünk ellenségének 
legyőzésén, 402

három kérdés feltevésével kerüljük a 
megtévesztést, 129

hirdessétek az evangéliumot, méghozzá 
hatékonyan, 105

Isten szava erőt ad a kísértésekkel 
szembeni ellenálláshoz, 32

jöjjetek Krisztushoz, 111
képe, 269, 290
kerüljük az erkölcstelen, kétértelmű vagy 

pornográf hatásokat, 242
kevélység, 269
Mennyei Ayánk hangja hallásának ritka 

élménye, 304
Moróni minket szem előtt tartva írt, 4
népünk között is ki kell tűzni a szabadság 

zászlaját, 255
Sátán fő jellemhibája, 92
sokan fejlődnek lelkileg de nem érzékelik 

saját fejlődésüket, 302
tisztítsuk meg a belső edényt, 263

beoltás
az allegóriában népcsoportokat 

jelképez, 125

Biblia. Lásd még Joseph Smith fordítás
nagyon korán megrontották, 28–29
világos és értékes részek hiányoznak 

belőle, 28–30

bizonyság
elnyerésének lépései, 97
ha tiszta, akkor elvezeti az embereket 

arra, ami igazságos, 178

boldogmondások
a Szabadító beszéde kijelentésekkel 

kezdődik, 308

boldogulás (gyarapodás), 15, 62, 268, 
281–282, 296, 378–379, 422

Book of Mormon Gospel Doctrine Teacher’s 
Manual (Mormon Könyve – Evangéliumi 
Tanok Tanári Kézikönyv), 168

böjt, böjtölés
alázatossá teszi a lelkünket, 187
George McLaughlin imádkozott és böjtölt 

a gyülekezet növekedéséért, 202

böjti felajánlások
mennyit adjunk, 119

Bradford, William R.
a halandóság célja az, hogy olyanná 

váljunk, mint Mennyei Atyánk, 248
az igazlelkű élet örömöt és boldogságot 

eredményez, 411
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Brandt, Edward J.
az Isten veletek meghatározása  

Jákób 7-ben, 129–130

Brown, Hugh B.
mindenki felelős azokért az elveszett 

emberekért, akiket cserben 
hagyott, 117

bukás
a Mormon könyve tanúbizonyságot 

tesz róla, 18
hatásai minden teremtett dologra 

kiterjednek, 54
meglátások, 50
miért volt szükség rá, 54–55
részét képezi Mennyei Atyánk 

tervének, 55

Burton, H. David
a szelídség elengedhetetlen ahhoz, hogy 

krisztusibbá váljunk, 398

Burton, Theodore M.
akik követik Mennyei Atyánkat, 

hasonlóbbnak látszanak Őhozzá, 181
azok szolgálata, akik bűnbánóak, 167

bűn
a legnehezebb teher, 80
ha annak szándékával választjuk, hogy 

majd megbánjuk, 270–271
különbség bűn és vétek között, 54
ördögi hazugság az, hogy valaki 

jobban jár a bűn elkövetésével és 
a bűnbánattal, 103

bűnbánat
a hit eredménye, 295
a szabadulás elnyeréséhez szükség van 

bűnbánatra vezető hitre, 232–233
az előre eltervezett bűnbánat 

megtévesztés, 103
ismerjük a feltételeit, 287–288
Krisztus kegyelméhez vezet, 283–284
nagyobb békességet és örömöt 

eredményez, 61

bűntudat, 210

C
Cahoon, Reynolds

fia született, akit Mahonri 
Moriánkumernek nevezett el, 368

Cahoon, William F., 368

Caldwell, C. Max
jószívéségre kell szert tennünk és meg 

kell tapasztalnunk azt, 159

Cannon, George Q.
a hazavitetik Istenhez nem jelenti az Ő 

követlen jelenlétét, 245

celesztiális királyság
akik erre vágynak, azoknak nap mint nap 

küzdeniük kell, 214

az isteni segítség és az őszinte bűnbánat 
kombinációjára van szükség, 51

felkészülésre van szüksége az embernek, 
mielőtt beléphetne, 133

világosság, dicsőség és intelligencia 
készül itt, 156

Child, Sheldon F.
mit jelent igazságosan bánni egymással, 376

Christensen, Joe J.
a kevélység hamislelkű hasonlításokhoz 

és bukásunkhoz vezet, 283
az utolsó napok szennyezései 

környezetiek és lelkiek is, 362–363

Christofferson, D. Todd
ajánljuk fel az Úrnak a megtört szív és a 

töredelmes lélek ajándékát, 302
a kevélység félretétele Krisztus 

követésének első lépése, 269
eggyé válni az Atyával és a Fiúval, 326
megigazulás, megszentelődés és 

tökéletesség, 269

Condie, Spencer J.
a boldogmondások egyikéből következik 

a másik, 308–309
a szentírások tanulmányozása segít 

nekünk szembenézni az élet 
döntéseivel, 112

a szövetségek betartása megerősíteti 
a hajlamunkat arra, hogy jót 
cselekedjünk, 267

Cook, Gene R.
a Krisztusba vetett hit megszabadít minket 

a kötelékeinktől, 20
a Lélek személyre szabott ajándékainak 

felfedezése, 410
a nefita tanítványok szavak szaporítása 

nélkül imádkoztak, 326
gondoljunk bele Isten irgalmába, hogy 

hitre és alázatosságra tegyünk szert, 408
Krisztus kegyelme megtisztíthat minket és 

segíthet nekünk tökéletessé válni, 284

Cook, Quentin L.
a szent meghatározása, 141

Cowdery, Oliver
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 

9–10, 73, 373, 417
a szeretett János kérése, hogy itt 

maradhasson a testben, 345
az egyik első misszionárius, 388
azt mondta, hogy Joseph Smith betölti 

Ésaiás próféciáját, 100
prófécia teljesedett be, amikor Illés 

papsági kulcsokat állított vissza, 340
tanúbizonysága a Mormon könyve 

százmillió példányában ott van, 99

család
neveljünk gyermekeket az Úrnak, 18

család kiáltvány
a család központi szerepet játszik az örök 

rendeltetésre vonatkozó tervben, 11, 18
a házasság központi szerepet tölt be az Úr 

gyermekei számára alkotott tervében, 33
a szülők felelősek gyermekeik tanításáért, 

59, 144

csecsemő keresztelés, 403

csodák, 327

D
Dávid háza

meghatározása, 84

Dew, Sheri L.
az engesztelés biztosítja, hogy nem kell 

egyedül viselni a terheket, 212
az Úr többet vár el, mint a világ, de többet 

is kínál, 187–188
kapcsolata a vággyal és a tettekkel, 309

Didier, Charles
a bizonyság elnyeréséhez vezető lépések, 

96–97

Dunn, Loren C.
mások hitének tiszteletben tartása és 

közös alapra építés, 205

E
Éden kertje, 52–53, 54

Edgley, Richard C.
a nagyság alázatossággal és 

engedékenységgel kezdődik, 225–226
az alázatosság és a hála a boldogság 

jellemvonásai, 376
az ellenség támadásainak valósága, 103
az evilági vágyak hatják át napjaink 

világát, 104

Efráim
Ismáel tőle származott, 19
Júda fájának és József fájának részletei, 420

egység
a parancsolatok betartása eredményezi, 

158–159

élet fája
jelképrendszere és értelmezése, 21

elgondolkozás, elmélkedés
a szentírások felett naponta, 337
a szentírások hatékony olvasásához, 60
elmebéli megfontolás, 320
javunkra válik, 278

ellentétek
a hála lehetővé teszi számunkra, hogy a 

föld céljait is figyelembe véve lássuk a 
nehézségeket, 50

nélkülük nem lenne valós létezés, 52
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segít nekünk megerősödni, 52
választási lehetőségeket ad, 52

előre elrendelés, 193–194

elpártolás, elszakadás, 255–256, 284

Első Elnökség
1889-ben nyilatkozatot adott ki a 

halálbüntetésről, 173–174
A család: Kiáltvány a világhoz, 11, 18, 33, 

59, 144
a mi adományozási korszakunk bírái 

lesznek, 357
a szentek ott építsék fel az egyházat, ahol 

laknak, 329
Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága, 

66, 140
ellenzik a tetoválást és a testékszereket, 

175–176
felhívás a visszatérésre, 166, 328–329
Krisztus világossága mindenkinek 

megadatott, hogy segítsen a szabadulás 
felé haladni, 396

leírták, milyen hatalommal bír az ihletet 
adó zene, 375–376

miért rendkívül fontos követni őket, 307
tanácsot adnak a katonai szolgálatot 

teljesítő egyháztagoknak, 251–252, 258, 
260, 2262

első feltámadás
Krisztus volt az első személy, aki 

feltámadt, 155, 246

első tantételek, az evangélium első tantételei
a Mormon könyve tanúbizonyságot tesz 

róluk, 18
Isten minden gyermekére vonatkozó 

követelményei, 98

éneklés
az Úr helyesli, ha helyénvaló, 40

engedetlenség
megakadályozza az Istenhez fűződő 

kapcsolatokat és aláássa a 
bizonyságot, 49

engesztelés
a Mormon könyve tanúbizonyságot tesz 

róla, 19
csodás erővel bír, amely segíthet nekünk 

változni, 51
hatalmának megértése, 66–67
meglátások, 50, 100
örvendezésünk középpontjában kell 

állnia, 66
sok szempontból végtelen, 51, 67, 139, 

231–232, 412

Énók
Joseph Smith kinyilatkoztatásai tanítanak 

nekünk erről, 28
szentírásbeli feljegyzéseit ezután fogjuk 

megkapni, 99
városa, 347, 350, 386

erkölcsi tisztaság
a házasságon kívüli nemi intimitás bűn, és 

tiltja Isten, 120
meghatározása, 240
mindennél becsesebb és értékesebb, 405

Ésaiás
100 évvel Nefi napjai előtt írt, 74
a próféciák kettős természete, 83
a próféták közül őt idézik leginkább, 76
életének körülményei, 44
elhívása, hogy prófétáljon, 81
megértésének irányelvei, 44–45
miért idézte Nefi, 43–44
miért nehéz megérteni, 44
nagyszerűek a szavai, 336
prófétált Jézus Krisztus küldetéséről, 42

eskük
jelentésüket nagyon komolyan vették Nefi 

napjaiban és kultúrájában, 16

ész
nem egyedüli forrása a tudásnak, 69–70

Eufrátesz folyó
Babilon elfoglalásához gáttal zárták el, 

46, 91
veszélyes és pusztító, 86

Eyring, Henry B.
a gyarapodás kevélységhez és lelki 

önelégültséghez vezet, 296
a hitet nem örököljük, hanem 

választjuk, 164
a lelki jóléthez azonnali engedelmességre 

van szükség, 187
állandóan Isten iránti imával teli szív, 231
a parancsolatok betartása egységet 

eredményez, 158
a Szabadító központi szerepe a 

megváltásunkban, 392
a Szabadító segíteni fog azoknak, akik 

Őhozzá próbálnak jönni, 302
a szentírások hű tanulmányozása 

meghívja a Szentlelket, 112
a valós szándékkal történő imádkozás 

azt is magában foglalja, hogy készen 
állunk engedelmeskedni, 395

az alázatosság elengedhetetlen a második 
eljövetelre való felkészülésben, 78

az egyház mindig is egy nemzedéknyire 
volt a semmivé válástól, 292

az engedetlenség megakadályozza az 
Istenhez fűződő kapcsolatokat és 
aláássa a bizonyságot, 49

az ima és a hit segítenek engedelmeskedni 
a parancsolatoknak, 14

az Úr imájának tantételei követendő 
példát mutatnak számunkra, 314

az Úr szolgákat hív el, hogy 
figyelmeztessék az embereket a 
veszélyre, 377

biztonság a próféták tanácsaiban, 381
emlékezzünk a Szabadítóra és mindig 

imádkozzunk, 323

emlékezzünk az Úrra, 390
gyorsan elhalványulhat az Istentől való 

függés, 282
Isten betartotta az ígéreteit, és kinyújtotta 

kezét Lehi szövetséges gyermekei felé, 
59–60

Isten Lelke soha nem szít viszályt, 266
Isten tanácsának elvetése azt jelenti, 

hogy másik hatásnak tesszük ki 
magunkat, 219

Istent hiúság miatt felejtik el, 275
lelki biztonsághoz vezet az, ha olyanokká 

válunk, akár a gyermek, 141
minden nap tanulmányozzuk a 

szentírásokat és gondolkozzunk el 
rajtuk, 337

végezzétek jól el az evilági dolgokat azok 
számára, akiket szolgáltok, 204

F
Farrar, F. W.

a Szabadító gyötrelmeinek leírása a 
kereszten, 140

Faust, James E.
a böjtölés alázatossá teszi a lelkünket, 187
a hazugság bűnének komoly volta, 70
a hit lelki magjainak táplálása, 228
a Mormon könyve megtérítő hatalma, 9
a Mormon könyve tanbéli zárókövünk, 

6–7
a remény békét hoz a zaklatott életbe, 398
a Szabadító elé állunk, hogy számot 

adjunk az életünkről, 70
a Szabadító hív, hogy építsük fel Isten 

királyságát, 307
a Szabadító ismerete hit és a Lélek 

tanúsága által érkezik, 10
a Szabadító példájának követése nehéz 

időszakokban segít nekünk elviselni a 
keserű poharakat, 304

a Szentlélek által vezérelt krisztusi 
viselkedés az, ami megszentel 
minket, 269

a viszály elűzi az Úr Lelkét, 266
az előre eltervezett bűnbánat 

megtévesztés, 103
az engesztelés hatalmának megértése, 

66–70
az ima Istennel összekötő 

biztosítókötél, 112
az Úr egyháza megalapításának 

folyamata, 174
BYU tanulók arca a Jeruzsálem 

Központban, 181
egyházi fegyelmezést maguk után vonó 

vétkek, 166
elsősorban az alapművek állították vissza 

az igazságot, 28
figyelmeztettek minket arra, hogy ne 

érdekeljenek minket Sátán rejtelmei, 355
hogyan bukott el Lucifer, 53–54
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Izráel szétszórása sok nemzetbe elvitte az 
Istenbe vetett hitet, 125

készüljük fel rá, hogy érdemesek legyünk 
az Úr jelenlétében állni, 359

le kell győznünk a kulturális és a faji 
különbözőségeket, 98

már most tökéletességre kell 
törekednünk, 313

milyen hatással volt a bukás Ádám és Éva 
utódaira, 54–55

nagyon fontos a helyeset választani a 
helytelen ellenében, 79

semmilyen földi hatalom nem tarthat távol 
minket a Teremtőnkkel való közvetlen 
kapcsolattartástól, 315

sokszínűség ellenére is létrejöhet 
egység, 350

szükség van mai kinyilatkoztatásokra, 105
tanulmányozzuk és fogadjuk el az 

engesztelést, 144
tartsuk távol magunkat azoktól a 

helyektől, ahol nincs lelki térerő, 39
Yaeko Seki családja életében a 

legnagyobb áldás, 62

Featherstone, Vaughan J.
a fiatalok komoly parancsolatokat 

szeghetnek meg egy felnőtt által 
megszegett kis parancsolat alapján, 
120–121

a papságviselőknek mindig tisztának kell 
lenniük, 300

feddés, 369

feddhetetlenség
a lelkierő alapja, 15–16
bánjunk egymással igazságosan, 348

felajánlás
a tárházat ez tartja fenn, 338
szívünk és lelkünk átengedése 

Istennek, 270
törvénye szerinti élet, 267, 348–349

felelősség
akarat, gondolataink és tetteink 

irányításának hatalma, 61
felelősséggel tartozunk a Szabadítónak a 

tetteinkért, 70
nincs törvény, nincs büntetés, 69

feltámadás
az engesztelés viszi véghez, 250
erőt és rálátást biztosít számunkra, hogy 

kibírjuk a halandóság kihívásait, 189
időzítése, 246–247
meghatározása, 189, 345
mindenki részesül benne, aki megszületik 

a világra, 50

finomító tüze, 338

fokozatok, a dicsőség három fokozata
T&Sz 76 megnevezi, 33

fordító eszközök. Lásd még Urim és Tummim
a látnok örök igazságot tisztáz, 148

föld
északi, 264
örökség földje, 318, 330

G
gazdagság

a nefiták sok bűnnek engedtek miatta, 114

Gecsemáné kertje, 233

Gedeon
eszköz volt Isten kezében, 173

Grant, Heber J.
a Mormon könyve tanúinak fontossága, 

9–10
a tizedfizetés áldása, 339
az angyali látogatások nem hatnak 

azokra, akik nem hajlandók szolgálni 
az Urat, 182

az igazi gyarapodás az Isten ismeretében 
való növekedés, 62

képe, 62, 339

Grassli, Michaelene P.
a gyermekeknek is lehetnek lelki 

élményeik, 321
lelki érzéseink finomítása jó dolgok 

megtételével, 397

Groberg, John H.
bízzunk az Úrban, amikor döntéseket 

hozunk, 14–15
Krisztusba vetett hitre van szükség a 

bűnbánathoz, a keresztelkedéshez, és 
bármely szertartás elvégzéséhez, 295

vegyünk érdemesen az úrvacsorából, 324

gyengéd irgalmasság, az Úr gyengéd 
irgalmassága

nagyon is nekünk szóló, személyre 
szabott áldások, 12

gyengeség, 384

gyötrelem, viszontagságok, csapások, 
megpróbáltatás

a folyamat elengedhetetlen részei, 248
hatásai, 263–264

H
Habakukk

Júda királyságában élő próféta, aki 
bizonyságot tett, 12

háború
a Mormon könyve megtanítja, hogyan 

éljünk háború idején igazlelkűen, 251
időnként a nemzetek jogosan harcolnak 

és harcra kényszerülnek, 254

Hafen, Bruce C.
az ige táplálásának vetületei, 230
az isteni segítség és az őszinte bűnbánat 

felkészít minket a celesztiális életre, 51

láthatatlan angyalok szolgálata, 397
zabolázzuk meg a szenvedélyeinket, 

hogy gazdagabb, mélyebb szeretetet 
tapasztalhassunk meg, 240

Haight, David B.
a Lélek jellemezze a hódolati és 

úrvacsorai gyűléseinket, 393

hála
a szegények megáldására szánt felajánlás 

mutatja a mértékét, 119
az ima elengedhetetlen részét képezi, 326
és az alázatosság a boldogság 

iker-jellemvonásai, 376
imánk legyen hálatelt, 13
lehetővé teszi számunkra, hogy 

földi összefüggésben lássuk a 
nehézségeket, 50

halál
a lelki a második halál, 121
lelki és fizikai, 50

halálbüntetés
az egyház álláspontjának 1889-es 

kijelentése, 173

halandóság előtti élet
Isten gyermekeinek már itt is 

önrendelkezésük volt, 194

Hales, Robert D.
a folyamat, amin Énós keresztülment, 

megnövelte a hitét, 131–132
a hála kifejezésre juttatja, hogy Mennyei 

Atyánktól és Jézustól függünk, 326
a Krisztus világossága és a Szentlélek 

ajándéka közötti kapcsolat, 396
a megtértek hozzálátnak annak 

feladatához, hogy Istenhez hozzanak 
másokat, 132

Amerika megalapítói ihletet kaptak a 
vallásszabadság megalapítására, 28

a prófétáknak akkor is hirdetniük kell azt, 
amit Isten kinyilatkoztat, ha az nem 
népszerű, 377

a Szentlélek társasága hatással van a 
viselkedésünkre, 158

a szívbéli változás megtapasztalásának 
folyamata, 145

a tized törvénye felkészít minket a 
felajánlás törvénye szerinti életre, 349

az engesztelés reményt nyújt a halállal 
szembenéző igazlelkűeknek, 214

forduljunk az Úrhoz, ha próbatételekkel 
nézünk szembe, 36

három komoly műtétből tanult, 45
Járed fivére példát mutatott a családi 

szükségletek kielégítésére, 370
Jézus Krisztus minden embernek példát 

mutatott, 108
Krisztus nevének magunkra vétele az élet 

egyik legjelentőségteljesebb élménye, 
343–344

lakmározzunk Krisztus szavain, 111
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lelkierőt eredményez az, ha bízunk az 
Úrban, 87

minden adományozási korszak prófétája 
készségesen kockára tette az életét, 156

ragadjuk meg a szentírásokat, 111
tévelygő gyermekekkel való bánásmód, 22
világosság lehet mások számára, 310

halogatás
az örök élet tolvaja, 233

halottidézők
a halottak lelkei, 87, 97

hamis hagyományok
örök nefiták elleni gyűlölet a lámániták 

között, 151

hamis próféták, 316

hang, a nép hangja
az egyháztagok szent kötelessége a 

szavazás, 175–176

harag
a Lélek elvesztését eredményezi, 404
legjobb kerülni, 311

három tanú. Lásd tanúk, a három tanú

Harris, Martin
a 116 oldalnyi elveszett kézirat, 135
a Mormon könyve lemezeinek tanúja volt, 

9–10, 74, 373
meglátogatott egy tanult embert, 100
tanúbizonysága a Mormon könyve 

százmillió példányán ott van, 99

hatalmas és utálatos egyház, 27

házasság
központi szerepet tölt be az Úr gyermekei 

számára alkotott tervében, 34

héber
megváltoztatták Nefi napjai és Moróni 

napjai között, 11

hegy, az Úr házának hegye
Amerika, 76–77

helyreigazítás
el kell fogadni az Úrtól, még akkor is, ha 

fájdalmas, 34

Himni
évekig fáradozott azon, hogy lámánitákat 

Krisztushoz vezessen, 169

Hinckley, Gordon B.
a bizonytalanság világában Isten Fia 

horgony, 382
a boldogság az igazlelkűségből ered, 

62–63
a családi ima fontossága, 324
a földön minden szépség a Teremtő keze 

nyomát őrzi, 221
a kávét ivó nő templomi ajánlást szeretett 

volna, 139
a konferenciáról hazatérve éljünk 

igazlelkűbben, 412

a Lélek általi tanítás fontossága, 112
álljunk ellen a kis hazugság 

kísértésének, 103
a Mormon könyve igazsága annak 

olvasásában rejlik, 8
a Mormon könyve Krisztus egy másik 

tanúja, 357
a Mormon könyve olvasása erősebb 

bizonyságot eredményez, 1
a Mormon könyve olvasása lelki éberséget 

biztosít számunkra, 8–9
a Mormon könyve örökre változtat meg 

életeket, 105–106
a pornográfiához kapcsolódó gonosz 

dolgok, 242
a rendíthetetlenség fontossága, 261
a szabadulás szerzője Krisztus, 67
a szentírások komoly tanulmányozása 

felvilágosít és felemeli a lelket, 337
a tetszetősséghez kapcsolódó áldások, 358
a tízparancsolat minden nemzedéknek 

szól, 152
a tudatlanság nem kifogás az 

elfogadhatatlan viselkedésre, 104
a válás az egyik legnagyobb tragédia, 

312–313
a világnak ma szüksége van a tiszta 

bizonyság erejére, 178
a visszaállítás csodája és a munka 

továbbvitelének felelőssége, 334
a visszaállítás figyelemreméltó 

eseményei, 94
a visszaállítás hatása a történelemre, 

30–31
az egyház az ellenállás ellenére előre fog 

haladni, 334–335
az egyházhoz, annak nevéhez és 

feladataihoz kapcsolódó szent 
dolgok, 343

az egyház nem fogadja el a többnejű 
házasságot, 119–120

az erkölcsi tisztaság megőrzése, 405
az evangélium megosztásánál 

támaszkodjunk az illető jóságára, 205
az új megtérteknek szükségük van a 

törődésünkre, 391–392
bánat a mennyben a háborúk miatt, 251
bizonyos körülmények között jogosan 

harcolnak nemzetek, 253
dolgozzunk és imádkozzunk 

misszionáriusi lehetőségekért, 202
egy asszony választott a tizedfizetés és 

az iskolai költségek befiztése között, 
382–383

engedelmességtől függő ígéretek 
Amerikának, 369

érdeklődésünk fedjen le sok területet a 
munkánkban, 65

használjunk tiszta és erényes beszédet, 
133–134

hogyan kerüljük el, hogy eltérítsenek 
minket az igazságtól, 292–293

ígéret a Mormon könyve olvasóinak, 409

imádkozott az Egyesült Államokért és 
barátaiért a 2001-es támadásokat 
követően, 280–281

imádkozzunk térden állva, majd álljunk 
talpra és lássunk munkához, 309

képe, 68, 96, 409
Kolumbusz Kristófot az Úr ihlette, 27
legyünk könyörületesebbek, 145
Mormon kevéhez kapcsolódó jelentés, 354
olyan idők, amikor ki kell állnunk azért, 

ami helyes és illő, 267
óva intett attól, hogy a hitnél jobban 

bízzunk az észben, 69–70
óvott a tetoválástól és a testékszerektől, 

175–176
óvott a tisztességtelenség minden 

formájától, 70
örvendezzünk Krisztusban, prédikáljunk 

Krisztusról, 96
segítséget kért a pornográfia 

legyőzéséhez, 68
segítsünk a megtérteknek tevékenynek 

maradni, 209–210
semmilyen más tett nem ér fel Krisztus 

engesztelésével, 250
Sionból jő a törvény, 77
tegyünk szert mindarra az iskolázottságra, 

amelyre csak tudunk, 70
valaki utolsó napi szent ismerőseinek 

helytelen bánásbódja ellenére is 
elfogadta az evangéliumot, 177

hit
azt is magában foglalja, hogy bízunk Isten 

időzítésében, 101
és csodák, 383
Jézus Krisztusban, 397
kapcsolata a reménnyel és a 

jószívűséggel, 394
megmutatkozik a cselekedetekben, 37
veszélyeket von maga után a hit elnyerése 

végett kért csoda, 226

hittételek
álljunk ellen a kis hazugság 

kísértésének, 103
hisszük, hogy tisztességesnek kell 

lennünk, 70
Izráel szó szerinti összegyűjtése, 330
legyünk hű állampolgárok és nyújtsunk 

ennek megfelelő szolgálatot, 251
saját bűneinkért kapunk büntetést, 54

Holland, Jeffrey R.
4 Nefi felfedi, hogyan érte utol a pusztulás 

az egykor igazlelkű népet, 347
a bűnbánat eredménye többet ér annak 

áránál, 168–169
a kevélység lelkileg veszélyes, 183
a kislemezek jobban bemutatták az 

evangéliumot, mint a 116 oldal, 
135–136

a kormányzás Krisztus vállán lesz, 87
a „legyetek tiszták, ti, akik az Úr edényeit 

hordozzátok” meghatározása, 333
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a megmarad meghatározása, 385
a megsegít szó jellemzi, hogyan törődik 

velünk Krisztus, 185
a „mily szépek a hegyeken” 

meghatározása, 333
a Mormon könyve a világ leginkább 

figyelemre méltó és legfontosabb 
vallási szövege, 3

a Mormon könyve felfedi az angyalok 
valóságát, 397

a Mormon könyve megmutatja, hogyan 
teljesednek be Izráel szövetségei, 
345–346

a Mormon könyve új szövetség, 6
a pecsételő hatalom összeköt minket az 

őseinkkel és a leszármazottainkkal, 340
a próféták előkészítették a nefitákat, hogy 

az engesztelés után hagyjanak fel 
Mózes törvényével, 317

a Szabadító „kövessetek”-hívásának 
meghatározása, 301

a Szabadító megnevezéseinek 
fontossága, 88

a személyes tanúbizonyság hatásos 
reakció a gúnyolódásra, 220

a szexuális bűn következményei és az 
erkölcsi tisztaság fontossága, 241

a szülők mutassanak hitet és 
igazlelkűséget, 121

a terv gondoskodik azokról, akik az 
evangélium ismerete nélkül halnak 
meg, 69

a tized törvénye betartásának öt 
indoka, 338

a „világos és értékes” meghatározása, 28
az angyalok munkájának és szolgálatának 

valósága, 196–197
az apotolok és próféták alapzata minket 

véd, 307
az egyház tagjai állnak a bámulatos mű és 

csoda középpontjában, 30
az engesztelésnek örvendezésünk 

középpontjában kell állnia, 66
az érdemes papságviselő csodákat tehet 

Krisztus nevében, 300
az idősebb egyháztagok pártfogolják a 

fiatalabbakat, 164
az irigység Isten tökéletes szeretetének 

ellentéte, 182
az olajfa Isten szeretetét jelképezi, 124
az otthoni és az egyházi ihletett oktatás 

táplál minket, 392
elmúlhat a bűnbánat napja, akárcsak a 

nefiták esetében, 355–356
Ésaiás 53 fennkölt módon jelenti ki 

Krisztust, 153
fontos Alma 32–34-et egyben 

tanulmányozni, 225
ha megváltoztatjuk azt, ami tőlünk 

telik, akkor jobban hozzáférünk az 
engeszteléshez, 288

hogyan emlékezhetünk az Úrra 
az úrvacsorai szövetségek 
megújításakor, 322

Immánuel kettős próféciája, 85
ismeretlen jövőbeli tapasztalatok 

irányában gyakran hitet kell 
gyakorolni, 382

Isten jelenléte az életünkben, 125
Jákób 5 felvázolja Izráel szétszórását 

és összegyűjtését, valamint az 
engesztelést, 123

Jákób a tanítás fontos elemeit 
alkalmazta, 63

Járed fivére így reagált a feddésre, 369
Jézus Krisztus egységért imádkozott, 326
Jézus meggyógyította és megáldotta az 

embereket, 320–321
Korihór hatással volt a zorámiták hamis 

tanításaira, 222
Krisztus irántunk érzett szeretete igazi 

jószívűség, 399–400
Krisztus prédikálása a legizgalmasabb 

dolog, 96
Krisztus tanának egy bizonyos része, 108
Krisztus tana nem bonyolult, 108
lehetetlen, hogy a Szabadító elfelejtsen 

minket, 46
magyarázatok arra, hogy Jézus Járed 

fivérét megelőzően soha nem mutatta 
meg magát, 371–372

miért olyan komoly a szexuális vétek, 241
miért tartotta meg Jézus testén a keresztre 

feszítés sebeit, 304
mit ígérnek az újonnan keresztelkedettek, 

mit tesznek meg és kivé válnak, 157
Mormon lelki érettsége a nefiták bűnös 

állapotával összevetve, 354–355
Mormon végső fohásza, hogy higgyünk 

Krisztusban, 360
Mózes törvénye és a magasabb törvény 

Krisztushoz szándékozik vinni az 
embereket, 317

Mózes törvénye Krisztushoz vitte az 
embereket, 153

Nefi, Jákób és Ésaiás három tanú 
Krisztusról a Mormon könyvében, 
74–75

homoszexualitás
a homoszexuális tevékenység komoly 

bűn, 240
a szexuális serkentés ilyen 

cselekedetekhez vezethet, 120

Howard, F. Burton
Alma 26 megerősítette bizonyságát a 

Mormon könyvéről, 212–213
az Urat jobban érdekli az, hogy kik 

vagyunk, mintsem az hogy kik 
voltunk, 275

James E. Faust története a Mormon 
könyve térítő erejéről, 9

hozsánna
meghatározása, 304

Hunter, Howard W.
a látnok meghatározása, 148

a személyes megtérés természetes 
következménye az evangélium 
megosztásának vágya, 169

az igazlelkűségre kell összpontosítanunk, 
nem az elismertségre; a szolgálatra, 
nem a státuszra, 138

Isten tiszteletben tartja az ember 
önrendelkezését, 53

képe, 138, 257
mindannyian lehetünk egy kicsit 

megbocsátóbbak, 213
minden igazlelkű szolgálatot egyformán 

fogad el Isten, 257

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár
alázatosság, 270, 384
beismerés, 165
boldogság, 248
fizikai halál, 245–246
ima, 314
kegyelem, 407
Krisztus világossága, 395
sabbat, 159
szabadulás, 247

Hyde, Orson
apostoli imát mondott az Olajfák 

Hegyének csúcsán, 331

I
ifjú harcosok, 259–260

igazságosság
az irgalom kielégíti a követelményeit, 

51–52, 232

II. Tiglát-Pléser (Púl)
asszír uralkodó, 84

ima
a folyamat, amin Énós keresztülment, 

megnövelte a hitét, 131
állandóan Isten iránti imával teli szív, 231
az Úr imája, 314
erőfeszítést igényel, 370
George McLaughlin imádkozott és böjtölt 

a gyülekezet növekedéséért, 202
Istenhez vezető biztosítókötél, 112

Immánuel
Héber szó, jelentése: „velünk az Isten”, 85

irgalom
kielégíti az igazságosság követelményeit, 

51, 233, 248–249

irigység
Isten tökéletes szeretetének ellentéte, 182

iskolázottság
szerezzük meg mindazt, amit lehet, 70

Ismáel
Efraim leszármazottja, 19

Isten
hatalmas jósága, 67
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jelleme, 403
miért van szükség a mindentudására, 

276–277

Isten szava
a hit megléte Alma 32 központi 

eleme, 225

Isten szerint való szomorúság, 236

ítél
könyvekből, 344

ítélet
meghatározása, 190–191
törvényszék, 113
végső ítélet, és tisztaságunk állapota, 

67–68

Izráel háza, 424

Izráel összegyűjtése
áttekintés, 424
Ésaiás írt róla, 329
Ésaiás tanított róla, 334

Izráel szétszórása
gonoszság vezetett el ide, 71
rövid története, 423

J
Jákób, Izsák fia

háza az Izráel szövetséges nevet kapta, 77
Júda fájának és József fájának részletei, 420

Jákób, Nefi öccse
látta a Megváltót, 44

Járed fivére
a neve Mahonri Moriánkumer, 368
Jézus megmutatta magát neki, 371–372
megfeddte az Úr, 369
Urimot és Tummimot kapott az Úrtól, 148, 

170, 372
világosságot kapott az utazó bárkák 

számára, 370–371, 375

Járediták
különváltak a testvéreiktől, 72

Jehova. Lásd Jézus Krisztus

jelek
akik nem hisznek bennük, 293
gonosz és parázna nemzedék keresi, 294
miért látnak időnként jeleket a gonoszok, 

293–294

Jeremiás
idézték a rézlemezek, 17
Lehi és Nefi idejében élő próféta, 12

Jeruzsálem
a „Jeruzsálemnél” születik 

meghatározása, 184
az „eléri még a nyakat is” kifejezés 

Jeruzsálemet jelképezi, 86
elpusztult, 134

Nefi figyelmeztette a családját, hogy ha 
visszatérnek ide, akkor elvesznek, 19

Jézus Krisztus
a Sabbat-nap betartása tévedhetetlenül 

megmutatja, miként viszonyulunk 
Őhozzá, 159

a szentírások azt mondják a szülőknek, 
hogy tanítsanak Őbelé vetett hitet, 
144–145

az „Ábrahám, Izsák és Jákób Istene” 
meghatározása, 18

Az élő Krisztus: az apostolok 
bizonysága, 140

az első, aki feltámadt, 155
beszédéből kitűnik, hogy a Szentlélek 

egységet biztosít, 326
betöltötte Mózes törvényét, 302
csak az Ő engesztelő vére által 

szabadulunk meg, 273
csak ő tud végtelen engesztelést 

ajánlani, 67
elnevezései közé tartozik a Csodálatos 

Tanácsos, a Hatalmas Isten, a Teremtő, 
a Békesség Hercege, 88

elsődleges személy a Mormon 
könyvében, 5

engesztelése eltávolíthatja 
bűnösségünket, 210

hordozta a bűneinket, 154
igazságossággal elégítheti ki egyéni 

számlánkat és megbocsátást 
biztosíthat, 132

Immánuel az ő neve, 85
keze még mindig ki van nyújtva, 88–89
mindenkinek példát mutatott, 108
minden őt jelképezi, 75
minta- és árnyékképek meghatározása, 232
mint Atyánk, 145–146
munkájában minden nap csodák 

történnek, 365
nevének magunkra vétele nagyon is 

jelentőségteljes élmény, 343–344
olyan érdemekkel bír, amellyek Isten 

egyetlen másik gyermeke sem 
rendelkezhet, 52

ő a kapu őrzője, 70–71
Ő a Teremtő Isten, 153
tana nem bonyolult, 108
továbbra is kijelöli az utat és vezet 

minket, 21

Joseph Smith fordítás, a Biblia Joseph Smith 
fordítása

József, Jákób fia, hatalmas ígéreteket 
kapott az utódait illetően, 55, 72

segít visszaállítani sok világos és értékes 
igazságot, 30

jószívűség
a szeretet, 385
Krisztus tiszta szeretete, 348
szert tennünk rá és meg kell 

tapasztalnunk, 159

József, Jákób fia
fájának részletei, 420
hatalmas ígéreteket kapott az utódait 

illetően, 55, 72
prófétált Joseph Smith-ről, 57

jöjjetek vissza
az Első Elnökség felhívása, 166, 328–329
haza Mennyei Atyánkhoz, 297
lehetséges, 275
segítsünk azoknak, akik eltértek a 

nyájtól, 167

Júda
fájának részletei, 420
királysága, 12, 81

Júda fája és József fája, 19, 106, 420

K
Kapp, Ardeth G.

ragyoghatunk a sötétségben, 375

katonai szolgálat, 258

kegyelem
a hittel rendelkezők megszabadulnak a 

lelki haláltól, 50
erőt ad a kitartáshoz, 407
hit által igazol minket a Szabadító 

kegyelme, 51
Istentől kapott erő, amely képessé tesz, 385
tana, 95

keresztelés, keresztelkedés
fontossága, 305
kapu, amelyen minden léleknek át kell 

haladnia, hogy örök életet nyerjen, 110

keresztre feszítés, Krisztus keresztre feszítése, 
93, 276, 300, 360

Kerr, W. Rolfe
Krisztus szavai személyes Liahónaként 

szolgálhatnak számunkra, 111, 239

kerubok
mennyei lényeket jelképező alakok, 191

kévék
megtértekre utal, 212

kevélység
ehhez vezethet a boldogulás és a béke, 296
hatása az egyházra, 269
időnként a lélek nagy bűnének 

nevezik, 119
nagy és tágas épület, 20
sok megnyilvánulásának jellemzői, 

282–283

kevélység körforgása. Lásd körforgás, az 
igazlelkűség és a gonoszság körforgása

kiáltvány a családról. Lásd család kiáltvány

kiazmus
héber retorikai alakzat, 235–236
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Kiforgatás, a szentírások kiforgatása
meghatározása, 196

Kimball, Spencer W.
a bűnbánat öt alapvető eleme, 287–288
a bűn elhagyása gyakran életmódbeli 

változást igényel, 210–211
a bűn szokásformáló, és elviheti az 

embert arra a tragikus pontra, ahonnan 
már nincs visszatérés, 356

a csodák részét képezik a mai 
egyháznak, 349

a lelkiismeret olyan, akár a Liahóna, 240
a megbocsátás őszinte bűnbánat által 

jő, 237
a szelídség nem gyengeség, 309
a szentírások segíteni tudnak nekünk 

közelebb kerülni Istenhez, 223
az egyházi vezetők bűnbánatra szólítják 

az embereket és figyelmeztetik őket a 
veszélyre, 133

az érzékeny lelkiismeret értéke, 249–250
az igazlelkűek imái tartják vissza a világot 

a pusztulástól, 188
az örök látószög segít nekünk megérteni 

halandó szenvedéseinket, 198
az új-zélandiak Hagót leszármazottai, 264
az Úr az időjárással fegyelmezi népét, 281
feladatokat kaptunk a földi előtti életben, 

193–194
halál, halandó és lelki, 288
hallgassunk azokra, akiket prófétákként 

támogatunk, 253
ha nem kapunk választ az imáinkra, akkor 

magunkban kell keresnünk ennek 
okait, 369

hogyan hozzunk létre olyan társadalmat, 
ahol nincsenek veszekedések és nincs 
viszálykodás, 347

imáink buzgó volta hatással lesz a 
családjainkra, 400

Izráel összegyűjtése az igaz egyházhoz 
való csatlakozásból áll, 329

Jézus Krisztus evangéliuma véd minket 
Sátán viharaitól, 274

képe, 210, 223
mielőtt további szentírásokat kapnánk, 

hinnünk kell abban, ami már ki lett 
nyilatkoztatva, 341

miért érzi a vétek terhét és a bűnbánat 
szükségességét az, aki bűnt követett 
el, 364

tökéletességre kell törekednünk, 313
vannak olyan szentek, akik úgy akarnak 

áldásokat, hogy nem eresztenek 
azokhoz szükséges gyökereket az 
önfegyelembe, 125

kinyilatkoztatás
és a szentírások, 364
lelke, 133
ma is szükség van rá, 105
minden egyháztagnak megadatik, 93

kísértések
az ödög kísértései Lehi álmában, 20

Kofford, Cree-L
Abinádi különleges volt és most is az, 152

Kolumbusz Kristóf
az Úr ihlette, 27–28

Koriántumr
a járediták utolsó királya, 134
minden harcművészetet 

tanulmányozott, 386

Korihór
azt tanította, hogy bármit tesz is az ember, 

az nem bűn, 217
filozófiája megegyezik a mai 

filozófiákkal, 217
okoskodásra támaszkodott, hogy 

megtévesszen, 98

körforgás, az igazlelkűség és a gonoszság 
körforgása, 226, 266, 281, 283, 298, 351, 375, 
378–379, 381, 422

körülmetélés, körülmetélkedés
törvénye el lett vetve, 402

Krisztus. Lásd Jézus Krisztus

kulturális sokszínűség, 350

Kumóra, 358, 388, 416

Kürosz, a Nagy Kürosz
elpusztította Babilóniát, 46, 91

L
Lábán

Nefi parancsot kapott, hogy ölje meg, 15

lámániták
gonoszságuk miatt átkozottak lettek, 63

Lamóni király
megmutatta a szolgálat értékét, 204

Lant, Cheryl C.
a szentírások hatékony olvasásának 

három módja, 60

Larsen, Dean L.
az Isten elleni lázadásnak egyéni gyökerei 

vannak, 355
az Úr iránti hűség és a boldogulás közötti 

kapcsolat, 268
hogyan lőttek túl a célon az ősi 

izráeliták, 122
munkások vagyunk a kertben, amit 

előkészítünk az Úrnak, 128

látnok
látja azokat a dolgokat, amelyeket Isten 

elrejtett a világ elől, 56, 148
meghatározása, 56

Lee, Harold B.
a bűn a legnehezebb teher, 80

a földi élet előtti tettek áldások forrását 
jelentik a halandóságban, 194

a hegyi beszédben az Úr a tökéletesség 
tervrazját tárja elénk, 307

akiknek Krisztus a kapitánya, 180
a „lélekben szegények” meghatározása, 308
az ebben az életben viselt papsági 

hivatalok hatással bírnak majd a 
következő világban, 195

Isten fegyverzetének lelki jelentősége, 253
Járed fivére látta, hogyan imádkozzon, 

és elnyerte az áldásokat, melyekre 
vágyott, 370

képe, 147, 358
Moróni napjaiban a gonosz emberek 

elveszítették a Szentlelket és Krisztus 
Lelkét, 358

ne engedjük, hogy az önsajnálat vagy az 
elkeseredettség letérítsen minket az 
útról, amelyről tudjuk, hogy helyes, 304

új parancsolat mindig is a prófétának 
kerül kinyilatkoztatásra, 15

Lehi
könyve, 12, 415
lehetséges útvonala, 38, 418
Manassé leszármazottja, 19, 188

lélekbörtön, 246

lélekvilág
a halandóság előtti életben is jelen lévő 

önrendelkezés, 194
helye, 246

lelkiismeret
a Liahónához hasonlít, 240
békessége, 143–144
furdalása, 249
Krisztus világossága, 395–396
utat mutat a lelkünknek, 297, 364, 403

lemezek
aranylemezek, 4, 10, 99, 358, 367, 415
Mormon lemezei (aranylemezek), 

136, 388
rézlemezek, 17, 415

liahóna
a lelkiismerethez hasonlítva, 240
a Szentlélekhez hasonlítva, 35
hitük és szorgalmuk szerint működött, 34
Krisztus szavaihoz hasonlítva, 111

Limhi király
az ő népének és Alma népének 

összehasonlítása, 160
vezető Zarahemlában, 148

lovak
a nyugati féltekén, 40

Lucifer. Lásd Sátán

Ludlow, Daniel H.
a hozsánna meghatározása, 304–305
a járedita és a nefita földek földrajzi 

kapcsolata, 377
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a Mormon könyve alátámasztja az 
Ószövetségben feljegyzett csodákat, 38

a tenger szigetei az Egyesült Államokat 
jelentik, 46–47

laktak még József leszármazottai 
Jeruzsálemben, 188

Lund, Gerald N.
a Szabadító leereszkedése, 24
Korihórnak sok mai megfelelője van, 216
nem bizonyítható az, hogy nincs Isten, 220

M
Mackie, George M.

a pásztor ismeri a nyáját, 318

Madsen, John M.
milyen embereknek kell lennetek, 344–345

Maeser, Karl G.
az Alpokban a hóba szúrt botok a 

papsághoz hasonlítva, 303

mag, Krisztus magja
hogyan válik valaki Jézus fiává vagy 

leányává, 154

Máher-salál-has-baz
meghatározása, 86

Manassé
Júda fájának és József fájának részletei, 420
Lehi tőle származott, 19

más juhok, 319

második eljövetel, Jézus Krisztus második 
eljövetele

az igazlelkűek feltámadása, 246
az Új Jeruzsálem megalapítása előtte, 

385–385
a zsidók ezt követő megtérése, 107
Babilon jelképezi az ezt megelőző lelki 

állapotokat, 91
előtte csak azok maradnak majd 

állhatatosak, akik megtértek, 292
Ésaiás prófétált róla, 78, 89
Illés előtte papsági kulcsokat állított 

vissza, 340
Isten ekkor felfedi szent karját, 332
közeledésének jelei a természeti 

katasztrófák, 300
Nefi Ésaiás-részei kiemelik ezt a fő témát, 

76, 78

második halál, 247

Matthews, Robert J.
a Bibliát nagyon korán megrontották, 29
a hazudás komoly volta, 220
Nef tudta, hogy a feljegyzések jövőbeni 

nemzedékeknek nyújtanak majd 
segítséget, 95

Maxwell, Neal A.
a felajánlás azt jelenti, hogy átadjuk 

magunkat Istennek, 270

a „felveszitek a kereszteteket” 
meghatározása, 312

a gyermekeknek is adatnak szavak, 
227–228

a helyreigazítást el kell fogadni az Úrtól, 
még akkor is, ha fájdalmas, 34

a hit, a remény és a jószívűség összefügg 
és Jézus Krisztushoz visz minket, 399

a hit azt is magában foglalja, hogy bízunk 
Isten időzítésében, 101

a hűtlenség pusztító következményei, 120
a kapu őrzője Izráel Szentje, 70–71
akiket elhívtak és felkészítettek, azoknak 

hűeknek is kell bizonyulniuk, 194
a lelki állhatatlanság lehetséges okai, 282
a rézkígyó története Krisztus felé mutat, 276
a rituális lázongás filozófiája az egyél, 

igyál és vigadj, 102
a személyes áldozathozatal azt jelenti, 

hogy készen állunk az oltárra tenni a 
bennünk lévő állatot, 134

a szülők csak azt adhatják át, amivel ők 
maguk rendelkeznek, 260

a tanbéli tudatlanság jelentős oka a 
zúgolódásnak, 261

a testi gondolkozásmód oda vezet, hogy 
már nem érzünk, 221

a vágyak hatással vannak a személyes 
fejlődésre és az örök áldásokra, 215

a végső remény Jézushoz és az 
engeszteléshez kapcsolódik, 406

„a világ keresztjei” meghatározása, 68
a világ tanultjai nem veszik komolyan a 

Mormon könyvét, 100
az egyház nem szeretetotthon a már 

tökéletes emberek számára, 263
az egyház tagjainak szenthez illően, 

odaadóan kell viselkedniük, 30
az élet fája Isten szeretetét és Krisztus 

engesztelését jelképezi, 21
az ellenség közvetetten megpróbálja 

megtenni azt, amit közvetlenül nem 
engedünk meg neki, 298

az elszakadók saját kevélységük folytán 
kritikussá válnak az egyházzal 
szemben, 256

az elveszett könyve ott vannak az ezután 
előkerülő kincsek között, 106

az evangélium egyszerűsége miatt 
némelyek nehezen fogadják el, 344

az igazságosság és az irgalom tökéletes 
lesz a végső ítéletkor, 249

az imára kapott válasz kombinációs zár 
kinyitásához hasonlít, 132

az Isten szerint való szomorúság és 
az elkárhozottak bánkódásának 
összevetése, 355

az Úr „minden nemzet szeme előtt felfedi 
szent karját”, 332

csak azt kell tudnunk, hogy Isten mindent 
tud, 67

ellentétek nélkül nem lenne valós 
létezés, 52

ezután kinyilatkoztatásra kerülő 
szentírások, 99

gyakran nehézségek után érkeznek nagy 
tanulságok, 35

gyengeségeink meglátása részét képezi 
annak, hogy Krisztushoz jövünk, 384

ha a célon túl tekintünk, akkor 
keresztülnézünk az egyszerű 
tanításokon, 122

ha rutinná tesszük a vallásunkat, akkor 
más dolgok felé terelődik a szívünk és 
az elménk, 320

hogyan kerül sor arra, hogy egyének 
és társadalmak „már nem érez[nek]”, 
405–406

igyekezzünk magunkévá tenni a 
Szabadító jellemvonásait, 322–323

Isten céljai győzedelmeskedni fognak, 
függetlenül attól, hogy az emberek mit 
választanak, 100

Isten szereti azokat, akiket megfedd, 370
Isten tudása határtalan, 23
Izráel elveszett törzsei feljegyzéseinek 

előkerülése, 320
Jézus az elméjében tudta, mit kell 

tennie, 140
Jézus személyesen pásztorkodik felettünk 

és tanít minket, 319
kapcsolata a hittel, a reménnyel és a 

tudással, 227
Krisztus viselte a gyengeségeinket, mielőtt 

mi viseltük volna azokat, 184–185
még az egyház hű tagjai között is 

előfordulhat félreértés, 263
milyen jellemvonások határozzák meg azt, 

aki igazán hisz Krisztusban, 352
nem lehetünk érdektelenek a 

társadalmunkban jelenlévő 
gonoszsággal szemben, 170

összpontosítsunk arra, ami a 
legfontosabb, 145

példák Joseph Smith által kinyilatkoztatott 
rejtett igazságokra, 57

saját magunk magasztalása kétszer olyan 
nehézzé teszi Isten kezének minden 
dologban való megvallását, 357

Sátán azt akarja, hogy ne higgyünk a 
jeleknek, 293

sokan egyáltalán nem gondolnak 
Krisztusra, 42

tartsatok gyakori és rendszeres 
bűnbánatot, 144

tartsuk fel a hit pajzsát, 22
tudhatjuk az isteni igazságok 

bizonyosságát, 229
vetkőzzük le a természetes embert, 141

McConkie, Bruce R.
a bukás hatásai minden teremtett dologra 

kiterjednek, 54
a hamislelkűség elűzi a Lelket, 403
a „hatalmas és utálatos egyház” 

meghatározása, 26
a „hegyek teteje” meghatározása, 76
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a jó és a gonosz ismeretének fája és az 
élet fája, 52–53

a jövő nem kizárólag édes, világos és 
békés, 79–80

a lelki ajándékok elnyerésének céljai és 
indokai, 409

a lelki összegyűjtés megelőzi a fizikai 
összegyűjtést, 65

a „megrostálhasson benneteket, mint a 
búzát” meghatározása, 323

a mindenható meghatározása, 139
a Mormon könyve ereje, 238
a Mormon könyve nem tesz különbséget 

papok és főpapok között, 193
a Mormon könyve szerepe Izráel 

összegyűjtésében az utolsó 
napokban, 5

a nemzsidók meghatározása, 319
a nép igazlelkűsége kötözi meg Sátánt, 48
a Szabadító Ésaiás 52 és 3 Nefi 20-ban 

található szavainak millenniumi 
közege, 332–333

a Szabadító küldetése a megtisztítás és a 
finomítás, 338

a szeráfok meghatározása, 81
a tanúk törvénye, 10
a válást szabályozó törvény nem adatott 

meg a farizeusoknak, 312
az antikrisztus meghatározása, 216
az engesztelés hatásköre végtelen, 

231–232
az örökkévalóság három tartóoszlopa 

a teremtés, a bukás és az 
engesztelés, 205

az újjászületés csodája, 181
a zsidók megtérése, 107
a zsidók szülöföldjükre történő jelenlegi 

gyülekezése politikai, és még nem tölti 
be 3 Nefi 20 próféciáit, 331–332

csak azokra vonatkozik a biztonság 
ígérete, akik szeretik az Urat, 47

Ésaiás beszélt róla, hogyan tisztítja 
meg a Szent a kertet a második 
eljövetelkor, 88

Ésaiás komoly tanulmányozása 
fontos életünk megváltoztatása és 
tökéletesítése szempontjából, 45

ha élvezzük a Szentlélek ajándékát, az a 
halandóság legnagyobb ajándéka, 325

hogyan váljunk béketeremtőkké, 309
Immánuel megment és el is ítél, 86
Isten rejtelmei, 190
Izráel szétszórása és összegyűjtése, 24
Járed fivére szemléltette 

önrendelkezésünk használatának 
szükségességét, 371

Jézus a Mózes által lefektetett alapra 
épített, 312

Joseph Smith Isai gyökere, 89–90
Krisztus, mint ág a millennium idején, 

89–90
Krisztus igaz tana, 281
lehet, hogy Alma áltváltozott, 254

Lehi és Nefi gyakran használták a zsidók 
és a nemzsidók kifejezéseket, 31

mások is részt vesznek majd a 
megítélésünkben, 357

meglátások a teremtés, a bukás és az 
engesztelés vonatkozásában, 50

miért szűnnek meg időnként a 
csodák, 365

mindenki számára rendelkezésre áll 
a szabadítás, 71

minden nemzet saját népének 
gyülekezőhelye, 72

McConkie, Joseph Fielding
a kevélység megosztottsághoz vezet, 351
Korihór szalmabáb érveléssel támadott 

egyházi tanokat, 219
Mormon értette a világegyetem fizikai 

törvényeit, 283

McConkie, Oscar Walter
a fiatalok komoly parancsolatokat 

szeghetnek meg egy felnőtt által 
megszegett kis parancsolat alapján, 
120–121

McKay, David O.
amire leginkább törekszünk, az nagy 

mértékben meghatározza, hogy hova 
jutunk el, 118

egyetlen bűn sem menekülhet el a 
büntetés elől, 79

képe, 79, 118
Lehi némely gyermekei a csendes-óceáni 

szigetekre vezéreltettek, 264

médek
elpusztították Babilóniát, 91

megbocsáthatatlan bűn, 242

megigazulás
a tökéletesség nem előfeltétele, 269
meghatározása, 51

megjújított egyiptomi
helyhiány miatt használták, 366
Lehi és Nefi által használt nyelvváltozat, 11

megpróbáltatások, sanyargattatások
finomíthatnak és tisztíthatnak, 45
Isten a javunkra szenteli, 61
javunkra szenteltetnek, 50
lássuk meg ezek célját, 224
maradjunk ezek során hűek és legyünk 

hálásak az Úrnak, 12

megsegít
jellemzi, hogyan törődik velünk 

Krisztus, 185

megszentelődés
a szívé, 269
azt jelenti, hogy minden bűnt legyőzünk 

és mindent alávetünk Krisztusnak, 
195–196

Megtérés
szívbéli változást követel, 181

melkisédeki papság
Alma felhívta a figyelmet a nagyszerű 

főpap fontosságára, 196
az igazlelkűek örökre főpapok lesznek, 195
Fiának rendje szerint, 193
minden viselőjét előre elrendelték, 193
Nefi Lehi napjai óta szolgált benne, 64
viselőjeként az igazlelkű élet 

fontossága, 185

Messiás
meghatározása, 71

Mickelsen, Lynn A.
a tűz általi keresztelkedés bűntől való 

megtisztulást eredményez, 109
az engesztelés általi megtisztulás és 

a szennyes ruha kimosása közötti 
hasonlóságok, 182

millennium
állapotainak átgondolása, 107
a Mormon könyve fogja bevezetni, 238
az első feltámadás folytatódik, 155
Ésaiás próféciáinak beteljesedése, 87
idején felnövekvő gyermekek, 47
idején megkötöztetik Sátán és nem lesz 

hatalma, 91, 378
Isten királyságának két fővárosa, 77

Millet, Robert L.
a kevélység megosztottsághoz vezet, 351
Korihór szalmabáb érveléssel támadott 

egyházi tanokat, 219–220
Mormon értette a világegyetem fizikai 

törvényeit, 283

mindentudó Isten, 277

mintakép
meghatározása, 231

misszionáriusi munka
a Mormon könyve megtanítja, hogyan 

végezzük, 102
Ésaiás verseinek jelképrendszere 

2 Nefiben, 80–81
imádságos lélekkel tűzzünk ki egy dátumot, 

amikorra valaki készen lesz, 169
jó híreket hoz és békességet hirdet, 333
minden egyháztagnak végeznie kell, 169
Németország megnyitásának engedélye, 

208–209
segítsünk a megtérteknek, hogy 

tevékenyek maradjanak, 209
teljes mértékben szenteljük magunkat 

ennek, 159
valósága, 212–213

Monson, Thomas S.
a döntéseknek örök következményeik 

vannak, 20
áldásokat eredményez a viszály 

kerülése, 305
a Német Demokratikus Köztársaság 

beengedi a misszionáriusokat, 208–209
a névtelen szolgálat értéke, 313
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a pátriárkai áldások olyanok, akár a 
Liahóna, 240

az egyháztagság szolgálati 
elkötelezettségre szólít, 391

az özvegyek szolgálatának fontossága, 338
ha hittel szolgáljuk az Urat, akkor nem 

kell félnünk a kudarctól, 186–187, 385
képe, 286, 313, 391
mit jelent egy elhívás felmagasztalása, 116

Moriánkumer, Mahonri, 368

Mormon könyve
alátámasztja az Ószövetségben feljegyzett 

csodákat, 38
a tanúk fontossága, 9
bizonysága magból nő, 7–8
elutasítása az idők jele, 106
erős bizonyságot ad Isten Fiáról, 1
felfedi Krisztus ellenségeit, 128
fordítása, 135
hogyan ismerjük fel hatalmas értékét, 102
igazságának próbája az olvasásában 

rejlik, 8
lepecsételt része, 30, 372–373
megmutatja, hogy Isten emlékszik az 

Izráellel kötött szövetségre, 4
megőrizte Marion G. Romney lelki 

biztonságát, 7
megtanítja, hogyan éljünk igazlelkűen 

háború idején, 251
nagy egyéni és családi áldásokat hoz, 8–9
nagyszerű norma, amelyet alkalmaznunk 

kell, 105
napjainkra íródott, 3–4
rendkívül figyelemreméltó és fontos 

vallási szöveg, 3
segít megkülönböztetni az igazságot a 

tévedéstől, 7
személyes kinyilatkozatáshoz vezet, 1
szerepe Izráel összegyűjtésében az utolsó 

napokban, 5
tanbéli zárókő, 6
tanulmányozásának elhanyagolása örök 

következményekkel jár, 95
tanulmányozására hatással kell lennie 

a tudatnak, hogy Moróni látta 
napjainkat, 363

új szövetséget kínál, 6
vallásunk záróköve, 3, 6, 408

Moróni
az utolsó nefita próféta, 388

Moróni kapitány, 251–255, 259, 415

Morrison, Alexander B.
Krisztus nevének magunkra vétele azt 

jelenti, hogy készen állunk megtenni 
mindazt, amit kér, 207

Mózes
Joseph Smith kinyilatkoztatásai tanítanak 

nekünk róla, 29

Mózes könyvei
a rézlemezek tartalmazták, 17

Mózes törvénye
azért adatott, hogy Jézus Krisztus 

áldozatára mutasson, 232, 311
Jézus Krisztus betöltötte, 302, 310–311

Móziás fiai
keresték a hatékony evangéliumi tanulás 

kulcsfontosságú összetevőit, 201

mulekiták
különváltak a testvéreiktől, 72
Lehi távozását követően vezették ki őket 

Jeruzsálemből, 17

N
Nabukodonozor

Júdát fogságba ejtette, 77

Nafthali
Galilea azon részén élt, ahol a Messiás 

lakott, 87

Nagyértékű gyöngy
a Biblia és a Mormon könyve igazi 

társ-szentírása, 7
szentírás, amely tartalmazza Mózes 

könyvét, 29

Náhom
itt halt meg Ismáel és itt temették el, 418

Náhum
próféta, aki bizonyságot tett Júda 

királyságában, 12

Nefi
látta a Megváltót, 43
zsoltára, 60

Nefi lemezei
a kislemezek vallási történelmet 

tartalmaztak, 23, 42, 73, 114, 134, 
366, 416

Amáleki a kislemezeket Benjámin 
királynak adta, 136

a nagylemezek világi történelmet és a 
királyok feljegyzéseit tartalmazták, 23, 
42, 114, 135, 358, 416

első személyről harmadik személyre 
vált, 137

eredetük, 17
miért parancsolta meg az Úr Nefinek, 

hogy írja meg a kislemezeket, 135

nefita naptárak, 292

Nehór
okoskodásra támaszkodott, hogy 

megtévesszen, 98
papi mesterkedést használt, hogy vallási 

mozgalmat alapítson, 172

Nelson, Russell M.
a külön utak valós veszélyeket 

rejtenek, 256
a mértékletesség megvédhet a végletesség 

utóhatásaitól, 185

a Mormon könyve olvasói 
összpontosítsanak Jézus Krisztusra, 6

a Szabadító a szenteket és a bűnösöket is 
szereti, 289

a szentírások azt mondják a szülőknek, 
hogy tanítsanak Jézus Krisztusba vetett 
hitet, 144–145

a Szentlélek az elméhez és a szívhez 
szól, miközben elmélkedünk és 
imádkozunk, 2

a teremtés, a bukás és az engesztelés 
elengedhetetlen elemei a szabadulás 
tervének, 205

a viszálykodás fertőző fekélye, 291
az aranyszabály, 316
az egyház tagjai örököseivé válhatnak 

Ábrahám áldásainak, 268
az elhívásokhoz felkiáltójelet, nem 

kérdőjelet kell társítanunk, 15
az elmélkedés meghívja a Szentlelket, 278
az emberek csak akkor boldogulnak, ha 

betartják a parancsolatokat, 15
az engesztelés hatásköre végtelen, 67, 232
az imát gondolhatjuk is, 328
az összegyűjtés tanának fontossága, 72
békességhez vezet az, ha Krisztushoz 

jövünk, 308
egyénekként tegyünk szert hitre, tartsuk 

be a parancsolatokat és tartsunk 
bűnbánatot, 270

imádkozzunk, majd lássunk munkához, 
370–371

ismerjünk meg evangéliumi igazságokat a 
Szentlélek hatalma által, 25

Isten szeretet a békesség forrása, 349
kerüljük az előítéletet kiváltó 

megnevezéseket, 352
lakmározzunk Krisztus szavain, 110
még a Szabadító sem szabadíthat meg 

minket a bűneinkben, 289
miért volt szükség a bukásra, 54–55
tanács olyan egyháztagoknak, akik 

fegyvert fogtak országuk védelmében, 
258

tudnivalók a Mormon könyve 
fordításáról, 5

újjászületéshez vezet a megtérés, 181

nemzsidók
elutasítják az Úr tanításait, 346
gyakran olvasunk róluk a Mormon 

könyvében, 31
meggyőzik őket róla, hogy Jézus a 

Krisztus, 5

Néum
megőrzött próféciák, 17
prófétált Jézus Krisztus küldetéséről, 42

nevek eltörlése
az egyházi fegyelmezés célja, 165

Nibley, Hugh
amalekiták és zorámiták vezették a nefiták 

ellen induló lámánita seregeket, 252
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a nefiták igazi gondját nem a lámániták 
jelentették, hanem az, hogy nem 
követték az Urat, 259

elefántok a járediták között, 379
Korihór filozófiáinak értékelése, 217
Nefi esküjének Zorámra gyakorolt csodás 

hatása, 16

Noé
vezető Lehi-Nefi földjén, 150

Noé király
elsődleges indoka volt annak, 

hogy később miért ne királyok 
kormányozzanak, 151

népe számára elkerülhetetlen volt a 
fogság, 160

saját népe ölte meg, 160

nyelv, az egyiptomiak nyelve
feljegyezték az aranylemezek, 11
szükség volt rá a rézlemezek 

tanulmányozásához, 137

Nyman, Monte S.
a millenniumban a gyermekek bűn nélkül 

nőnek fel, 47–48
Ésaiás 425 verse foglalkozik Jézus 

Krisztussal, 43

nyolc tanú. Lásd tanúk, a nyolc tanú

nyugalom, az Úr nyugalma
meghatározása, 196, 394

O
Oaks, Dallin H.

a bűn elkövetésének és a bűnbánatnak a 
váltogatása ördögtől való dolog, 103

a feltámadás bizonyossága erőt ad a 
kitartáshoz, 247

a feltámadás ismerete erőt ad 
a halandóság kihívásainak 
elviseléséhez, 189

a föld tele lesz az Úr ismeretével, 90
a hála lehetővé teszi számunkra, hogy a 

föld céljait is figyelembe véve lássuk 
a nehézségeket, 50

a három tanú bizonysága, 373
a három tanú bizonysága a Mormon 

könyve 100 millió példányán ott 
van, 99

a hiábavaló dolgokhoz tartoznak 
az anyagi javak, a kevélység, az 
előkelőség és a hatalom, 282

a jelkereséssel járó veszélyek, 226–227
a jószívűség nem egyszeri tett, hanem 

létezési állapot, 399
akarattal rendelkezés, gondolataink és 

tetteink irányításának hatalma, 61
a kemély szív korlátozza a lelkiségünket, 30
akik bíznak az Úrban, fizetik a tizedet, 339
a kis hang révén égetett a szívük, 303
a második eljövetel után béke lesz a 

földön, 77

a materializmus és a lelkiség közötti 
kapcsolat, 285–286

a megpróbáltatások finomíthatnak és 
tisztíthatnak, 45

a mintakép meghatározása, 231
a nagy sanyargattatásoknak mindig van 

örök célja vagy hatása, 263–264
annak fontossága, hogy mindig igazak 

legyünk, 260
annak veszélyei, ha gonoszságot 

engedünk az elménkbe, 242
a próféciáknak és a szentírásrészeknek 

számos jelentésük van, 84
a szentírások olvasása révén készen 

állunk a tanulásra, 7
a Szentlélek által kapott kinyilatkoztatás 

elutasítása határt szab a tanulásnak, 190
a szertartások biztosítják kapcsolatainkat 

Istennel és a családunk tagjaival, 
388–389

a szolgálatot Jézus Krisztus szeretetének 
kell motiválnia, 394–395

a „valós szándék” meghatározása, 
394–395

a végső ítélet felméri, mivé váltunk, 
190–191

az egyházi fegyelmezés célja, 165–166
az egyháztagoknak meg kell fogadniuk az 

egyházi vezetők intéseit, 117–118
az evangéliumi tanítóknak nem szabad 

elhomályosítaniuk azt, ahogyan a 
tanulók a Szabadítót látják, 172–173

az ítélkezés az Úré, 362
az összegyűjtés jelentése és célja, 296
az „újjászületés” meghatározása, 168
az úrvacsoravételhez kapcsolódó áldások, 

328–329
csodák napjainkban is történnek, és jelen 

vannak az igaz egyházban, 365
Ésaiás próféciáinak beteljesedése, 84
figyelmeztetés, hogy ne csak magunkra 

támaszkodjunk lelki igazságok 
eldöntésénél, 290

figyelmeztetett, hogy ne foglalkozzunk 
hiábavaló dolgokkal, 183

gyermekink és utódaink a legfőbb 
kincsek a földön és a mennyben, 315

halhatatlanság, amely az engesztelés által 
áll rendelkezésre, 75

Jézus Krisztus neve magunkra vételének 
hajlandósága, 389–390

kapcsolat a szentírások és a személyes 
kinyilatkoztatás között, 364

készüljünk fel a második eljövetelt 
megelőző eseményekre, 294

körülmények a sioni társadalomban, 349
Krisztus fiává vagy leányává válni, 154
Krisztus neve magunkra vételének három 

módja, 146
különbség bűn és vétek között, 54
még mindig történnek csodák, 327
nagy földrengések, a második eljövetel 

jelei, 301

nem csak a parancsolatok betartása által 
érkezik szabadulás, 51, 152–153

Sátán megtévesztési módszerei, 378
tetteink eredményezik azt, hogy mivé 

válunk, 190–191
unsz hitelvek a kegyelem általi 

szabadulásról, 95–96

olajfa
Isten szeretetét jelképezi, 124

Omner
évekig fáradozott azon, hogy lámánitákat 

Krisztushoz vezessen, 169

öltözködés és megjelenés
ápoltság és viselkedés, 175

önrendelkezés
akarattal rendelkezés, gondolataink és 

tetteink irányításának hatalma, 61
Isten céljai úgy győzedelmeskednek, hogy 

ezt nem hatálytalanítják, 100
Isten mindig erre való rendíthetetlen 

tekintettel cselekszik, 53
már a halandóság előtti világban is 

rendelkeztünk vele, 194
mindenki választhat, 20

összegyűjtés, utolsó napi
beteljesedőfélben van, 90–91

őszinteség
a hazugság bűnének komoly volta, 

221–222

P
Pace, Glenn L.

a parancsolatok célja, 21–22
Mormonban krisztusi szeretet volt a népe 

iránt, 357

Packer, Boyd K.
a hit meghatározása, 227
ahol nem adatott törvény, ott nincs 

büntetés, 69
a keresztelkedés jelentősége, 304
a kinyilatkoztatás olyan szavak 

formájában érkezik, amelyeket inkább 
érzünk, mintsem hallunk, 39, 285

áldások érik azokat, akik követik a 
prófétákat, 303

a Lélek nem kiabálva vagy minket 
megrázva kelti fel a figyelmünket, 303

a lelkiismeretfurdalás arra késztet 
minket, hogy a bűnbánat után lelki 
gyógyulásra törekedjünk, 249

a lelki rendellenességek intenzív 
szenvedést okozhatnak, 199

a megértett tan megváltoztatja a hozzáállást 
és a viselkedést, 222–223, 281

a Mormon könyve bizonysága magból 
növekszik, 7–8

a Mormon könyve fő célja az, hogy 
embereket vigyen Krisztushoz, 319
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a Mormon könyve tanulmányozása 
személyes kinyilatkoztatáshoz vezet, 1

angyalok nyelvén szól az, aki a Szentlélek 
hatására beszél, 111

a papság viselőjeként az igazlelkű élet 
fontossága, 185

a Szabadító áldozata anélkül teszi 
lehetővé az irgalmat , hogy áthágná az 
igazságosságot, 248

a Szentlélek ajándékát nem ismerik el 
úgy, ahogyan kellene, 302

a teremtés hatalma és a szabadulás terve 
közötti kapcsolat, 241

a tiszteletlenség eltorlaszolja a 
kinyilatkoztatás kényes csatornáit, 406

a türelem fontossága, míg a hit 
növekedésére várunk, 229

az élet nagy döntése nem hírnév és 
ismeretlenség, hanem jó és gonosz 
között választ, 118

az ellentek segítenek megerősödnünk, 52
az engesztelés alkalmazása távolítja el a 

vétket, 210
az engesztelés gyógyító hatalma, 143
az erkölcsi szennyezettség egyre 

tetőződik, 363
az Ésaiás-fejezetek nehézsége, 74
az örök élethez vezető út 

keresztelkedéssel kezdődik, 110
eltorzult a tolerancia erénye, 170
Ésaiás próféciáinak szerepe, 336
imádkozzunk az elménkben és a 

szívünkben, 328
Isten terve adta meg Nefi 

megpróbáltatásainak közegét, 11
Isten tervének ismerete választ ad 

bonyolult kérdésekre, 191
Joseph Smith szerepe a Mormon könyve 

előhozatalában, 362
kérjetek és adatik, 26
Krisztus világossága segít nekünk 

különbséget tenni jó és gonosz között, 
395–396

lelki ajándékok elnyerésére vonatkozó 
tanács, 410

lelki érzések leírása, 133, 39
nyerjünk bizonyságot a Mormon 

könyvéről, 408
óvakodjunk az ellenségtől érkező 

késztetésektől, 396
örömöt ad a szülői mivoltra vonatkozó 

isteni terv követése, 18–19
Sodoma és Gomora gonoszságában nem 

volt olyan, ami felülmúlta volna a 
mostani gonoszságot, 99

tartsuk be a szövetségeket és legyünk 
biztonságban, 259

Page, Hiram
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417

papi mesterkedés
bűne, 98
Nehór, 173

papság. Lásd Ároni papság vagy Melkisédeki 
papság

parancsolatok
a szabaduláshoz többre van szükség a 

betartásuknál, 153
a tízparancsolat minden nemzedéknek 

szól, 152
betartásuk egységet eredményez, 158
célja az, hogy megáldjon minket, 52
hálátlanok vagyunk az Atyával és a Fiúval 

szemben, ha nem vagyunk hajlandóak 
betartani őket, 295

ha megszegjük őket, fiatalok is 
követhetnek minket, 120–121

megszegésük boldogtalanságot 
eredményez, 286

szükség van hozzá imára és hitre, 14
tartsuk be és boldoguljunk, 14
vannak cselekvést igénylők és vannak 

tiltók, 191

Parkin, Bonnie D.
a szövetségek a szív kifejezései, 157–158

Pátriárkai áldás
a Liahónához hasonlítva, 240

pecsételő hatalom, 279–280

Péka
mint füstölgő üszkös fadarab, 84

Perry, L. Tom
a földi élet a tanulás és a próbatétel ideje, 

hogy érdemesek vagyunk-e örök 
lehetőségekre, 191, 248

a Mormon könyvét napjainkra írták, 3
annak története, amikor sok 

év után találkozott első 
misszionárius-társával, 201

a parancsolatok betartásának elhatározása 
mások megtéréséhez is vezethet, 211

a tanítvány meghatározása, 295
az egyik legnagyobb rejtély az, hogy 

az emberiség miért nem tanul a 
történelemből, 281

bátorságra van szükség ahhoz, hogy a 
helyeset válasszuk azzal szemben, ami 
könnyű és népszerű, 172

földi életünk egyik célja a lélek és a test 
egyesítése, 191

misszionáriusokra dobált kövek, 203–204
olvassuk úgy a szentírásokat, mintha 

írnánk őket, 361–362
óv az angyagi javakkal való túlzott 

foglalkozástól, 22
sabbat-napi tevékenységek és javaslatok 

egyének és családok számára, 159

perzsák
elpusztították Babilóniát, 46

Petersen, Mark E.
a sabbat-nap megtartása tükrözi, mennyire 

értékeljük az engesztelést, 159

Pinegar, Patricia P.
az Úr által tanított gyermekek, 334

Poelman, Ronald E.
a halandóság annak ideje, hogy 

megismerjük az ellentéteket és 
válasszunk közöttük, 248

az Úr megengedi, hogy az igazlelkűek 
elszenvedjék mások gonosz tetteinek 
következményeit, 197

pokol láncai
Alma meghatározása szerint, 180

por, a föld pora
az embernek mindenért Istenre kell 

támaszkodnia, 143

pornográfia
az ördög eszköze, 242
gonosz szörnyeteg, 68

Porter, Bruce D.
a „megtört szív és töredelmes lélek” 

meghatározása, 390–391

Porter, L. Aldin
a próféták figyelmeztetnek, de nem veszik 

el az önrendelkezést, 377

Pratt, Parley P.
a Szentlélek hatásai az egyénre, 410
tudta és felismerte, hogy a Mormon 

könyve igaz, 1

próbatételek
nem vész kárba az elszenvedett 

fájdalom, 162

próbatételi állapot
a földi élet a tanulás és a próbatétel 

ideje, 191

próféták
elutasításuk következménye, 19

pusztulás, a lélek pusztulása
Joseph Fielding Smith meghatározása, 50

R
Rameumptom, 222, 231, 320

rejtelmek, Isten rejtelmei
azok számára, akiknek nem mutat utat a 

Lélek, 190
ide tartoznak az evangélium szabadító 

tantételei, 137

remény
békét hoz a zaklatott életbe, 398
kapcsolata a hittel és a jószívűséggel, 

398–399
kapcsolata a hittel és a tudással, 227

Rezin
mint füstölgő üszkös fadarab, 84

rézkígyó
Izráel gyermekeinek pestise, 276
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Richards, LeGrand
az Úr házának hegye, 76
Ésaiás verseinek jelképrendszere 

2 Nefi 15-ben, 80–81

Ricks, Stephen D.
a Mormon könyvebeli és az ószövetségi 

koronázási szertartások közötti 
hasonlóságok, 137–138

az Anti-Nefi-Lehi név lehetséges 
jelentése, 210

Robbins, Lynn G.
mi döntjük el, hogy haraggal reagálunk-e 

vagy sem, 404

Robinson, Stephen E.
a nagy és utálatos egyház nem csak 

egyvalami, 27

Romney, Marion G.
a felajánlás törvénye szerinti élet felemeli 

a szegényeket és alázatossá teszi a 
gazdagokat, 348

akik úgy próbálják meg szolgálni az 
Urat, hogy közben ne sértsék meg az 
ördögöt, 109

a megtérés szívbéli változást követel, 180
a Mormon könyve őrizte meg lelki 

biztonságát, 7
a Szentlélek ajándékának elnyerése, 109
az elmélkedés hatalma, 320
az igazi megtérés meghatározása, 347
az igazlelkű dolgok tiszta indítékkal való 

megtételének fontossága, 395
egyeznie kell Isten akaratával annak, 

amiért imádkozunk, 278
ha hűek vagyunk a szövetségeinkhez 

és törődünk másokkal, akkor 
megtarthatjuk bűneink bocsánatát, 
177–178

hogyan győzzük le azt, hogy vonakodva 
adjunk, 159

Júda összegyűjtése, 332
legyünk nagylelkűek, amikor adunk, 119
mindig figyeljünk oda az Úr tanácsára, 121
Sátán valósága, 104

ruhatisztító lúgja
és a finomító tüze, 338

S
sabbat-nap

megtartása, 159

Salt Lake templom
az Úr házának hegye, 76–77
képe, 65, 76

Sámuel, a lámánita, 285

Scott, Richard G.
a bűn következményei, 236
a házasságon kívüli nemi intimitás bűn, és 

tiltja Isten, 120

a komoly vétek papsági vezető segítségét 
igényli, 240

a Krisztusba vetett hit ragyogó fénnyel 
árasztja el az életünket, 397–398

a lelkiismeret békéje őszinte bűnbánatból 
és igazlelkű életből ered, 143

a magasságból tanítanak minket, 376
a megtört szív és töredelmes lélek 

értéke, 311
a Megváltó enyhülést ad a nehéz terhek 

vonatkozásában, 93–94
amikor késztetésre teszünk valamit, 

megerősítő bizonyítékot kapunk, 382
a származás sokszínű örökséggel járhat, 

151, 351
a Szentlélektől érkező közlések 

felismerése, 182–183
a tanulmányi napló növelheti a 

szentírások tanulmányozásának 
erejét, 202

a teljes bűnbánat megbocsátást hoz az 
engesztelés által, 132

az engedelmesség boldogságot 
eredményez, Isten parancsolatainak 
megszegése viszont nem, 286

az igazlelkű jellem adja a lelkierő alapját, 
15–16

az Úr isteni hatalommal ad enyhülést, 199
csakis Jézus Krisztus engesztelő vére által 

szabadulunk meg, 273
folyamatosan szükségünk van a megtérés 

körforgására, 297–298
hogyan éljünk a világban úgy, hogy ne 

fertőzzön meg minket a gonoszság, 62
Isten olyan tapasztalatokat ad nekünk, 

amelyek elősegítik a fejlődést és a 
megértést, 35–36

Jézus Krisztus érdemei és irgalma, 52
miért kaptunk parancsolatot a 

bűnbánatra, 60–61
Spencer W. Kimballt idézi a bűnbánat öt 

alkotóeleméről, 287–288
találjunk csendes helyet az 

elmélkedésre, 278
tanács azoknak, akiket szexuálisan 

bántalmaztak, 405
vidáman támaszkodjunk az Úrra, amikor 

a halandóságban kihívásokkal nézünk 
szembe, 163

Sédékiás
történelmi háttere, 12

Segítőegylet
minden megtértet táplálni kell, 391

Sérem
az első antikrisztus a Mormon 

könyvében, 128

Sill, Sterling W.
a feltámadt test jellemvonásai, 189

Siloah vizei
Jézus Krisztust jelképezik, 86

Simmons, Dennis E.
a világ zavargásaitól függetlenül lehet 

békességünk, 261

Sion
a két amerikai földrész, 330, 368
gyülekezés Sionba, 296
leányai, 79
társadalom, 349–350
tisztaszívűek, 26
Új Jeruzsálem, 330, 385
utolsó napi, 46, 64, 76

Smith, Emma
a korai időkben Joseph írnokaként 

szolgált, 4

Smith, George Albert
képe, 272
nagyapja azt kérdezte: „Mihez kezdtél a 

nevemmel?”, 272

Smith, Hyrum
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417
felkészült a misszináriusi szolgálatra, 

201–202

Smith, Hyrum M.
a rejtelmek meghatározása, 137

Smith, Joseph
a Biblia fogyatékosságai, 105
a boldogság létünk célja és értelme, 62–63
a celesztiális nyugalom olyan tökéletes és 

dicső hely, hogy az embernek fel kell 
készülnie rá, 133

a csalódások gyötrelme tüzes tóhoz 
hasonlít, 128

a csecsemő keresztelés nem 
összeegyeztethető Isten jellemével, 402

a csodák a hit gyümölcsei, 280
addig fárasszuk Istent, míg meg nem áld 

minket, 369
a fordít meghatározása Malakiás 4 és 

3 Nefi 25-ben, 340
a hamis lelkek hatása lelkileg veszélyes, 

221–222
a jelkeresők házasságtörők, 221
akiket a halandóságban elhívásba 

rendelnek, azok előre el voltak 
rendelve, 193

a „megbocsáthatatlan bűn” 
meghatározása, 241–242

amikor csatlakozunk az egyházhoz, 
elhagyjuk a senki földjét, 211

amit Isten kér, az mindig helyes, 15
a Mormon könyve címlapja szó szerinti 

fordítás, 3
a Mormon könyve vallásunk záróköve, 

3, 6, 408
a Mormon több jót jelent, 354
a nefitáknál ugyanaz a rend és papság volt 

meg, mint az óvilági egyházban, 388
annak magyarázata, hogy Illés papsági 

kulcsokat állít vissza, 340
a Szentlélek ajándékának 

szükségessége, 389
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a szeretett János kérése, hogy itt 
maradhasson a testben, 345

a törzs, ág és vessző idézet 
beteljesedése, 89

a víz általi keresztelkedés csak fél 
keresztelkedés, 109

az egyiptomi József róla szóló próféciái, 56
az embernek javára válhat az, ha felismeri 

a kinyilatkoztatás lelkének első 
közlését, 133

az igaz tan felismerésének 
összehasonlítása azzal, aminek jó az 
íze, 229

az ördög Istennel szemben állítja fel a 
királyságát, 27, 281

az ördögnek nincs hatalma felettünk, ha 
nem engedjük meg neki, 378

elfelejtettnek és elzártnak érezte magát a 
Liberty börtönben, 87

előre el lett rendelve, hogy elnököljön 
ezen adományozási korszak felett, 57

Isten irgalmas azokhoz, akik hisznek, 
bűnbánatot tartanak és megalázzák 
magukat, 162

Járed fivére nevének felfedése, 368
Jehova átgondolt a földdel kapcsolatos 

minden eseményt, 244
Júda tőrzsének és Jeruzsálem városának a 

visszaállítása, 331
képe, 3, 6, 80, 99, 129, 148, 242, 246
kerüljük a viszálykodást és a vitatkozást 

azokkal, akik nem vágynak az 
igazságra, 220

kiazmusok a Mormon könyvében, 235
kisgyermekek szabadulása, 156
megismerte Isten valódi természetét, 3
megkapa az Urimot és Tummimot, 372
minél inkább megközelíti az ember a 

tökéletességet, annál tisztábban lát, 60
Moróni szolgált neki, 361
példát hozott a jelkeresésre, 129
Sion felépítése olyan ügy, amely minden 

korban érdekelte az embereket, 330
szertartások által kerül sor 

újjászületésre, 181
választott látnok, akiről szó van 2 Nefi 

3-ban, 56
vallásunk alapvető tantételei, 75
világos és értékes dolgok visszaállítása, 30

Smith, Joseph F.
a halál félelme eltávolíttatott az utolsó 

napi szentektől, 198
akik csodákat és jeleket követelnek, 

nincsenek jó helyzetben Isten 
előtt, 129

a vágyak kordában tartása fontos a 
boldogsághoz, 215

Az Atya és a Fiú: Az Első Elnökség és a 
Tizenkét Apostol Kvórumának tanbéli 
kifejtése, 154

az Egyesült Államok megalapítása az 
evangélium visszaállításához, 28

az idomtalanságok eltávolíttatnak a 
feltámadásban, 247

„az Úr nyugalma” meghatározása, 394
az Úr természeti csapásokkal vált ki 

bűnbánatot, 381–382
csúszós utakon járnak azok az 

egyháztagok, akiknek jelekre van 
szükségük ahhoz, hogy állhatatosak 
maradjanak, 221

fenntartja és felvirágoztatja az Úr azokat, 
akik betartják a parancsolatokat, 14

figyelmeztetés hamis tant tanítókra, 64
képe, 129, 215
milyen szerepet játszanak az ítéletkor a 

leírt feljegyzések, 344

Smith, Joseph Fielding
a bukás részét képezi Mennyei Atyánk 

tervének, 55
a gyermekek bűn és kísértések nélkül 

nőnek majd fel a millenniumban, 47
a halogatás az örök élet tolvaja, 233
a „hazavitetik Istenhez” meghatározása, 245
a „Jeruzsálemnél” születik 

meghatározása, 184
A két amerikai földrész Sion, 368
a „lélek pusztulása” meghatározása, 49–50
Almának felhatalmazása volt a 

keresztelésre, 158
a Móziás 8-ban szereplő fordító eszközök 

történelmi áttekintése, 148
a Móziás által használt és Joseph Smith 

számára elrejtett Urim és Tummim, 372
a nefiták a melkisédeki papság jogán 

teljesítettek szolgálatot, 64
A Szabadító látogatása előtt nem 

használták a nefiták az ároni 
papságot, 389

a Szentlélek hathatósabb az angyali 
látogatásnál, 182

a Szentlélek megadatik az egyház 
tagjainak, hogy rendelkezzenek a 
prófétálás lelkével, 93

a világegyetemben minden 
engedelmeskedik a neki adott 
törvénynek, kivéve az embert, 283

az egyszerű evangéliumi tantételek 
rejtelmek azok számára, akiket nem 
irányít a Lélek, 190

az első feltámadás más-más időszakokat 
és eseményeket is magában foglal, 246

az Ésaiás által említett zászló 
meghatározása, 80

az Úr örök tulajdonként Józsefnek, Jákób 
fiának adta Amerikát, 330

az utolsó napi szentek a világ minden 
részébe elmennek, akárcsak szolgák a 
kertben, 127

bűneiben nem léphet be az ember Isten 
királyságába, 363

hogyan használja a Mormon könyve a 
tanítvány szót, 295

Isten gyermekeinek már a halandóság 
előtti világban is önrendelkezésük 
volt, 196

Izráel szétszórása Jákób 5-ben, 125
Jézus Krisztust tarthatjuk Atyánknak, 146
képe, 190, 295
két nemzet, amelyre 2 Nefi 29 utal, 106
kisgyermekek szabadulása, akik a 

felelősségre vonhatóság kora előtt 
halnak meg, 403

miért parancsolta meg Jézus a nefitáknak, 
hogy újra keresztelkedjenek meg, 325

miért tiltotta meg az Úr Ádámnak, hogy 
vegyen a gyümölcsből, 52–53

Nefi felszentelte Jákóbot és Józsefet a 
nefiták tanítására és irányítására, 116

pecsételő hatalom, 280
Sionból jő a törvény, 77
Sion leányai, 79
sok nemzsidóban megvan Izráel vére, 319
Zénós allegóriája az olajfáról a valaha 

is feljegyzett egyik legnagyszerűbb 
példázat, 123

Smith, Joseph Sr.
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417
Joseph Smith az apjáról kapta a nevét, 57

Smith, Samuel H.
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417

Snow, Erastus
Ismáel leszármazási ágának fontossága, 19

Snow, Lorenzo
képe, 224
megpróbáltatások által érkező áldások, 224

Snow, Lowell M.
Jézus Krisztus állandóan utat mutat, 21

Sodoma és Gomora
a világ éppen olyan gonosz és 

elkorcsosult, 99

Sofóniás
próféta, aki bizonyságot tett Júda 

királyságában, 12

Sorensen, David E.
hogyan kerülhet sor otthonunkban a 

szeretet elvesztésére, 404

Sperry, Sidney B.
nemzedékrendek a szentírásokban, 

367–368

Staheli, Donald L.
az evangéliumi tantételek iránti 

engedelmesség boldogságot 
eredményez, 14

mindennapos buzgó imára és a 
szentírásokban való személyes, őszinte 
elmerülésre van szükségünk, 223

Stone, David R.
hogyan vonjuk ki magunkat a világ 

hatásai alól, 183–184
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szabadság zászlaja, 255–256

szabadulás
megszabadít a fizikai és a lelki haláltól is, 

50, 288–289
minden ember rendelkezésére áll, 71

szabadulás terve
Ammon tanított róla Lamóninak, 203
már a világ teremtése előtt ismert volt, 

243–244

szamaritánusok
a foglyok ezen a néven váltak ismertté, 

84–85

személyes kinyilatkoztatás
a Mormon könyve tanulmányozása 

személyes kinyilatkoztatáshoz vezet, 1
a szentírások és a személyes 

kinyilatkoztatás közötti kapcsolat, 364

szennyezés
a pornográfia szenny az elme számára, 242
az utolsó napokban, 362–363

szentírások
az Úr megparancsolta a szentjeinek, hogy 

kutassák, 336
tanulmányozásuk fontossága, 95
vasrúd, 21

Szentlélek
ajándékát nem ismerik el úgy, ahogyan 

kellene, 302
a Liahónához hasonlítva, 34–35
folyamatosan érdemeljük ki a társaságát, 97
hatásosabb az angyali látogatásnál, 182
hatással van a viselkedésünkre és 

megerősíti a bizonyságunkat, 158
inkább érzett, mintsem hallott hangon 

szól, 39

Szentlélek ajándéka
a Liahóna ehhez hasonlítva, 240
a Szabadító táplálja azokat, akik 

befogadják, 392
a tanítványok ezért imádkoztak, 325
az evangélium szerinti élet megköveteli, 

hogy ápoljuk, 24
egyes egyháztagok messze nem élnek a 

kiváltságaival, 39
képességeinket meghaladó remény 

forrása, 398
Krisztus megkeresztelkedett, hogy 

megmutassa, mit kell befogadnunk, 108
különbségek Krisztus világossága és a 

Szentlélek ajándéka között, 396
meg kell kapni és el kell fogadni ahhoz, 

hogy élvezhessük, 97
nem ismerik fel úgy az emberek, ahogyan 

kellene, 301
szükség van rá a papság 

megszervezéséhez, 389
tűz általi keresztelés, 109

szeráfok
meghatározása, 81

szertartások
fontosságuk, 388

színeváltozás
meghatározása, 345

Szíria
királysága, 83

szolgálat
annak lelki értéke, hogy másokért evilági 

dolgokat teszünk, 204
Jézus Krisztus szeretetének kell 

motiválnia, 394–395

szolgáló angyalok, 397

szövetségek
elengedhetetlenek az örök 

fejlődésünkhöz, 157
fontosságuk, 259

szülői mivolt
tévelygő gyermekekkel való bánásmód, 22

T
Tábeal fia

báb-uralkodó Jeruzsálemben, 84

Talmage, James E.
a név, amelyet viseljen az egyház, 343
a tudás szerepe a felelősségre 

vonhatóságban, 69
Jézus Krisztus Jehova, a Teremtő, 154

tánc
az Úr helyesli, ha helyénvaló, 40

Tan és a szövetségek
a Biblia és a Mormon könyve igazi 

társ-szentírása, 7

Tanner, N. Eldon
a próféták elutasítása szenvedést hoz, 301
mit jelent igazságosan bánni másokkal, 348

tanúk, a három tanú
bizonyságuk a Mormon könyve 100 millió 

példányán ott van, 99
Ether 5 konkrétan utal rájuk, 373
fontosságuk, 9
személyes információk 

mindegyikükről, 417

tanúk, a nyolc tanú
a három tanú mellett, 99–100
Ether 5 konkrétan utal rájuk, 373
fontosságuk, 10
személyes információk 

mindegyikükről, 417

Taylor, John
Isten felelősségre fog vonni minket azokért, 

akiket megmenthettünk volna, 117
képe, 26, 377
kik fognak megítélni minket, 357

tisztaszívűeknek kell lennünk, félnünk 
kell Istent és be kell tartanunk a 
parancsolatokat, 26

teremtés
Joseph Smith kinyilatkoztatásai tanítanak 

nekünk erről, 29
meglátások, 50, 54

természetes ember
meghatározása, 140–141

természeti csapások, 381–382

testékszerek, test kilyukasztása
Hinckley elnök arra biztatta a fiatalokat, 

hogy tartsák szentnek a testüket, 176

tetoválás
Hinckley elnök arra biztatta a fiatalokat, 

hogy tartsák szentnek a testüket, 176

Tingey, Earl C.
a fizikai halál meghatározása, 288

titkos összeesküvések
a járediták között, 377–378
vonatkozó meglátások, 266–267

tized
előkészíti a felajánlás magasabb 

törvényét, 349
fizetése Istenbe vetett hitet mutat, 328–339

tizenkét törzs, Izráel tizenkét törzse, 4, 320

tízparancsolat
minden nemzedéknek szól, 152

tolerancia
erénye mára eltorzult, 170

többnejűség
az egyház nem fogadja el a gyakorlását, 120

tudás
kapcsolata a hittel, a reménnyel és a 

jószívűséggel, 227

tüzes és kénköves tó
a bűneiket meg nem bánó egyének 

jellemzése, 128

U
Uchtdorf, Dieter F.

az egyház tagjai maradjanak a 
szülőföldjükön, 329

Krisztus tanítványa lett, 230–231

újjászületés, 167–169, 237

Új Jeruzsálem
Amerikában épül fel, 330
Ether írt róla, 385–386
Sionból jő a törvény, 77

uralom, a bírák kormányzása vagy uralma
a nefiták ehhez mérték az 

időszámításukat, 170
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Urim és Tummim
a látnok különleges fordító eszközöket 

használhat, 56
a szeretett János kérése, hogy itt 

maradhasson a testben, 345
Járed fivére és Móziás is használta, Joseph 

Smith számára elrejtett, 148, 170, 372

úrvacsora
annak ígérete, hogy eltölt a Lélek, 328
elsősorban azért veszünk belőle, hogy 

emlékezzünk Őreá, 322
szertartása által megújítjuk a keresztelési 

szövetségeket, 389

utálatos egyház, 27

üldöztetés
akik elviselik, örök örömmel 

koronáztatnak meg, 174

V
vallásszabadság, 47

végső ítélet
könyvekből, 344
Mormon könyve prófétákat látunk majd 

Isten ítélőszéke előtt, 411
nyilvánvalóan tökéletesnek mutatkozik 

majd Isten igazságossága és irgalma, 249

vétek
különbség bűn és vétek között, 54

világosság, Krisztus világossága
a Bibliaszótár meghatározása, 395

Viñas, Francisco J.
a szelíd és alázatos szívű ember 

jellemzői, 403

visszaállítás, az evangélium visszaállítása
Amerika a szabadság földje, amely erre 

lett elválasztva, 49
Amerika megalapítói ihletet kaptak a 

vallásszabadság megalapítására, 28
a Mormon könyve megerősíti az erről 

való bizonyságot, 7
ezért jött létre az Egyesült Államok, 28
hatása a történelemre, 31
kibontakozásának időszakaszai, 3
nagyszerű és csodálatos munka, 30
részeként angyal jön a földre, 29
szükség van hozzá a vallásszabadságra, 47

viszály
a Mormon könyve letöri, 216
elpártolás, veszélybe sodorta a nefita 

nemzetet, 251, 255, 406
ne legyenek a nép között veszekedések 

és viszálykodások, 347, 349, 352
pusztító, és Sátán táplálja, 196, 266, 291
veszekedés és viszály kerülése, 220, 

255–256, 305

Vörös-tenger
Lehi és családja elhaladt mellette, 13
térkép, 418

W
Wells, Robert E.

a szabadulás elnyeréséhez szükség van 
bűnbánatra vezető hitre, 232

Whetten, Robert J.
a krisztusi szeretet a Lélek ajándéka, 399
az általunk nyújtott szolgálaton lemérhető 

személyes megtérésünk mélysége, 138

Whitmer, Christian
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417

Whitmer, David
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 10, 

74, 99, 373, 417

Whitmer, Jacob
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417

Whitmer, John
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417

Whitmer, Peter, ifj.
a Mormon könyve lemezeinek tanúja, 417

Whitney, Orson F.
az örök halmok Amerikában vannak, 318
nem vész kárba semmilyen fájdalom vagy 

próbatétel, 162

Widtsoe, John A.
a látnok értelmezi és tisztázza az 

igazságot, 148

Wirthlin, Joseph B.
a hit, a remény és a jószívűség 

kifejlesztése lépésről lépésre véghezvitt 
folyamat, 411

a hit a láthatatlanba vetett bizalom és az 
Isten akaratával egyező tett, 225

a mindvégig kitartás teljes szívet 
követel, 110

a szegények megáldására szánt felajánlás 
mutatja hálánk mértékét, 119

a Szentlélek társaságát ki kell 
érdemelni, 97

a „tisztaszívűek” meghatározása, 309
a világ dolgai kiszoríthatják a Lélek 

dolgait, 39
a viszálykodás Sátán eszköze, 266
az alázatosság elismeri az Úr segítségének 

szükségességét, 376
az egyháztagság áldása a szentek 

társasága, 392
az ima legyen kommunikáció, nem 

valaminek a felmondása, 314
az imával társuló böjt nagyon hatásos, 187
az Úr az élő víz forrása, 91
fogjuk erősen a vasrudat, 21
kövessük őszintén az Urat, 109

legyenek erősebbek az imáink, 186
miként ismerhetjük meg az Urat, 165
reményt ad annak tudata, hogy mindig 

rendelkezésre áll az isteni segítség, 398
soha nem fizethetjük vissza a Szabadítóval 

szembeni adósságunkat, 139

Wood, Ray H.
bűnbánat hiányában az Úr visszavonja 

hatását, 356

Woodruff, Wilford
a Melkisédeki papság viselői előre el 

lettek rendelve, 193
a Szentlélek jelenléte fontosabb az angyali 

látogatásnál, 166
beszélt a zsidóknak arról, hogyan töltsék 

be az Úr segítségével a próféciákat, 94
képe, 120, 167

Workman, H. Ross
a zúgolódás három lépésből áll, 13

Y
Young, Brigham

a bukás részét képezi Mennyei Atyánk 
tervének, 55

a bűnök bocsánata ragyogó ábrázatot 
eredményez, 79

a lélekvilág és Isten lakhelye közötti 
helybéli különbség, 246

a megszentelődés a bűn legyőzését jelenti 
és azt, hogy mindenki aláveti magát 
Krisztusnak, 196

a Szabadítónak az emberiség 
megmentésére irányuló erőfeszítései, 69

a szent vágyakhoz azoknak megfelelő 
tettek társulnak, 215

Joseph Smith előre el lett rendelve, hogy 
elnököljön az utolsó adományozási 
korszak felett, 56

képe, 56, 360
közel sem élünk a Szentlélekre vonatkozó 

kiváltságainkkal, 410
minden nap harcolni kell a 

hamislelkűséggel, 196, 215
nem mondhatjuk, hogy a Biblia igaz, a 

Mormon könyve viszont nem az, 360
olvassuk úgy a szentírásokat, mintha 

írnánk őket, 361

Z
Zarahemla

népe, 134

zárókő
a Mormon könyve, 3, 6, 408

zászló
a nemzetek előtt, 79
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Zebulon
Galilea azon részén élt, ahol a Messiás 

lakott, 87

Zeniff
feljegyzése, 150
vezető Zarahemlában, 148

Zénok
megőrzött próféciái, 17
prófétált Jézus Krisztus küldetéséről, 42

Zénos
megőrzött próféciái, 17
prófétált Jézus Krisztus küldetéséről, 42
zsidó próféta, 123

Zézrom
körmönfont törvénytudó Ammóniha 

földjén, 199

Zorám
Nefi esküjének reá gyakorolt csodás 

hatása, 16

zorámiták
Alma és fivérei prédikáltak nekik, 225
hitehagyó hitelveik, 223
Korihóréhoz hasonló hitelveik, 222
szövetségre léptek a lámánitákkal, 252

zúgolódás
engedetlenséghez vezető lépések, 14
okai az egyháztagok között, 261

Zwick, W. Craig
az „Isten kezében” vagyunk által sugallt 

jelképek és áldások, 358

zsidók
gyakran olvasunk róluk a Mormon 

könyvében, 31
meggyőzik őket, hogy Jézus a Krisztus, 5
szétszórattak, 78

zsoltár
Nefi zsoltára, 60
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