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Bevezetés 

A Tizenkét Apostollal tartott egyik gyű-
lésen Joseph Smith próféta „megmondta 
a testvéreknek, hogy Mormon könyve 
a világon a legtökéletesebb könyv, ez 
vallásunk talpköve, és aki annak tanításai 
szerint él, közelebb kerül Istenhez, 
mint bármely más könyv által" (History 
of the Church 4:461, lásd még Mormon 
könyve bevezetését is). 

Ezt a tanulmányi kalauzt úgy tervezték, 
hogy társatok legyen Mormon könyve 
tanulmányozásában. Számozott részekre 
osztották, amelyek megfelelnek a Mormon 
könyve evangéliumi tanok tanfolya-
mának leckéivel. Minden rész megadja 
a heti olvasási feladatot és kérdéseket, 
hogy gazdagítsák tanulmányaitokat. 
Felhasználhatjátok a kérdéseket a szentí-
rások személyes alkalmazásának tökéle-
tesítésére, és a felkészülésre, hogy az 
órai beszélgetésekhez jelentőségteljesen 
járuljatok hozzá. 

Az Evangéliumi tanok tanárával osztoztok 
azon felelősségében, hogy segítsen sike-
ressé tenni az osztályt. Az Úr azt mondta, 
hogy a tanároknak az „igazság Szelle-
mével" kell prédikálniuk, és azok, akik 

,Vallásunk talpköve" 

Imádságos lélekkel tanulmányozzátok a 
következő szentírásokat: 1 Nefi 13:38-41; 
19:23; 2 Nefi 25:21-22; 27:22; 29:6-9; 
Mormon 8:26-41; Éther 5:2-4; Moróni 
1:4; 10:3-5; Tanok és szövetségek 
10:45-46; 20:8-12; 84:54-58! Ezen kívül 
tanulmányozzátok Mormon könyve 
bevezető anyagát is! 

befogadják az „igazságot,... az igazság 
Szelleme által" fogadják be (T&Sz 50:17, 
19). Úgy gyertek az órára, hogy járuljatok 
hozzá belső meglátásaitokkal, tegyetek 
fel kérdéseket, osszátok meg tapasztalata-
itokat, tegyetek bizonyságot, és figyel-
mesen hallgassátok a tanárt és az osztály 
többi tagját. Amikor áttanulmányoztátok 
az olvasási feladatokat ebben a tanul-
mányi kalauzban, és eltöprengtetek az itt 
szereplő kérdéseken, felkészültebbek 
lesztek arra, hogy megtapasztaljátok az 
Úr szavainak beteljesülését, amikor 
ezt mondta: „a prédikátor és a hallgató 
megértik egymást, együtt okulnak 
és együtt örvendeznek" (T&Sz 50:22). 

Ez a tanulmányi kalauz értékes forrás 
a családok számára. Használhatjátok a 
tanulmányi kérdéseket arra is, hogy 
evangélium-központú beszélgetéseket 
kezdeményezzetek a családon belül. 
Ezen kívül mindegyik rész tartalmaz egy 
javaslatot a családi beszélgetéshez. 
A család tagjai ezekhez a javaslatokhoz 
is folyamodhatnak, amikor felkészülnek 
a családi esték leckéire. 

1 . 

• Mormon könyve címoldalának máso-
dik bekezdése alapján, mi Mormon 
könyve három célja? 

• Mit tanultatok Mormon könyvéből 
Jézus Krisztusról? Hogyan erősítette 
meg Mormon könyve a bizonyságo-
tokat Jézus Krisztusról? 
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• Mormon könyve mely részei külö-
nösen insprirálóak számotokra? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt olvassátok el Marion 
G. Romney elnök következő kijelentését! 

„Bizonyos vagyok abban, hogy ha ottho-
nainkban a szülők imádságos lélekkel, 
rendszeresen olvassák Mormon könyvét 
magukban is és gyermekeikkel is, akkor 
ennek a nagyszerű könyvnek a Szelleme 
bepermetezi majd az otthonainkat 
és mindazokat, akik ott élnek. Az áhítat 
szelleme növekedni fog; a kölcsönös 
tisztelet és megbecsülés egymás iránt 
nagyobb lesz. Az ellenkezés szelleme 
eltávozik. A szülők nagyobb szeretettel 
és bölcsességgel adnak majd tanácsot 

• Az egyik legelső esemény, amelynek 
leírását megtaláljuk Mormon könyvé-
ben, az Léhinek és családjának kivonu-
lása Jeruzsálemből. Milyen körülmé-
nyek vezettek ehhez a kivonuláshoz? 
(Lásd 1 Nefi 1:4-15, 18-20; 2:1-3.) 

• Miért utasította vissza Jeruzsálem 
népe Léhi és a többi próféta üzenetét? 
(Lásd 1 Nefi 1:19-20, 2:12-13; 16:1-2.) 
Miért lázadnak fel egyesek ma is az Úr 
és az Ő szolgái ellen? Mit tanulhattok 
Nefitől arról, hogy miként nyissátok ki 
jobban a szíveteket a próféták tanításai 
iránt? (Lásd 1 Nefi 2:16, 19.) 

• Miért kellet Léhinek és családjának 
megszerezni a rézlemezeket? (Lásd 
1 Nefi 3:3, 19-20; 4:15-16; lásd még 
1 Nefi 5:21-22; Móziás 1:3-7.) 

Amikor 1 Nefi 2-4. fejezeteit tanulmá-
nyozzátok, hasonlítsátok össze Nefi 

gyermekeiknek. A gyermekek pedig szó-
fogadóbbak és engedelmesebbek lesznek 
szüleik tanácsaival szemben. Az erény 
növekedni fog. A hit, a remény és 
a jószívűség - Krisztus tiszta szeretete -
virágozni fog otthonainkban és életünk-
ben, nyomában a békével, örömmel 
és boldogsággal" (Conference Report, 
1980. ápr., 90. old; vagy Ensign 1980. máj., 
67. old.). 

Beszéljetek azokról az áldásokról, 
amelyek a családotokat érik, ha követitek 
ezt a tanácsot! Készítsetek tervet arra, 
hogy naponta összegyűljetek a családdal 
Mormon könyve tanulmányozására! 
Bátorítsd arra a család minden tagját, 
hogy érezzék saját felelősségüknek, hogy 
kövessék a tervet! 

„Ha az Úr akarja, mindent megtehet" 
1 Nefi 1-7. 
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jellemvonásait Lámánéval és Lémueléval! 
Különös figyelmet szentelhettek a követ-
kező részeknek: 1 Nefi 1:1; 2:11-13, 16, 
19; 3:5, 7, 14-15, 31; 4:1, 3. 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Beszéljétek meg, hogy miért kellett Léhi 
családjának megszereznie a rézlemezeket! 
Beszéljetek arról, hogy miért éreztek 
hálát azért, hogy rendelkezhettek a szent-
írásokkal! Azután kérd meg a családta-
gokat, hogy készítsenek egy listát azokról 
a barátaikról, akiknek nincsen meg 
Mormon könyve! Imádságos lélekkel 
fontoljátok meg, miként adhatnátok 
Mormon könyve egy-egy példányát 
néhányuknak vagy akár mindegyiküknek! 
Adhatsz egy példányt Mormon könyvéből 
a család minden tagjának, hogy adják 
oda valakinek. 

2. 



Látomás az élet fájáról 
1 Nefi 8-11; 12:16-18; 15. 

Amikor az élet fájáról szóló látomást ta-
nulmányozzátok, figyeljetek a következő 
jelképekre és jelentésükre! 

Az élet fája (1 Nefi 8:10; 11:8-25). 
Az élet fájának gyümölcse (1 Nefi 8:10-18, 

30; 15:36; lásd mégT&Sz 14:7). 
A vasrúd (1 Nefi 8:19-24, 30; 11:25; 

15:23-24). 
A sötét köd (1 Nefi 8:23-24; 12:17). 
A szennyes vizű folyó (1 Nefi 8:13, 26, 32; 

15:26-29). 
A nagy, tágas épület (1 Nefi 8:26-28, 

31, 33; 12:18). 

• Amikor Nefi látta az élet fáját, kérdése-
ket tett fel, hogy megismerje annak 
jelentését (1 Nefi 11:8-11). Mit tudott 
meg, mit jelképez a fa? (Lásd 1 Nefi 
11:21-25.) Mit látott Nefi, ami segített 
neki jobban megérteni Isten szeretetét? 
(Lásd 1 Nefi 11:13-21, 24, 26-33; 
lásd még János 3:16.) 

• Milyennek írja le Nefi és Léhi az 
élet fáját és annak gyümölcsét? (Lásd 
1 Nefi 8:10-12; 11:8-9, 23; 15:36.) 

• A látomásban Léhi „az emberek meg-
számlálhatatlan nagy sokaságát" látta 
(1 Nefi 8:21). Ezek az emberek négy 
csoportba sorolhatók aszerint, hogy 

• 1 Nefi 12. fejezetében Nefi látomásáról 
beszél, amely leszármazottainak és 
fivérei leszármazottainak a jövőjéről 
szól. Miként vetítik előre az élet fájának 
látomásában szereplő jelképek (a sötét 
köd, a nagy és tágas épület, a szennyes 
vizű forrás) Nefi leszármazottainak 
bukását? 

miként viszonyultak a fához és gyümöl-
cséhez. Olvassátok el 1 Nefi 8:21-33. 
verseit, és keressétek meg ezt a négy 
csoportot! Hogyan jelennek meg ezek 
az embercsoportok a mai világban? Ti 
melyik csoportban érzitek magatokat? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Vezesd le a következő tevékenységet, 
hogy segíts a családtagoknak megérteni 
az élet fájáról szóló látomást! 

Kösd be az egyik családtag szemét, és 
forgasd körbe! Magyarázd el, hogy 
a bekötött szem a sötét ködöt jelenti! 
Azután helyezd el az Üdvözítő egyik 
képét valahol a szobában! Kérd meg 
a bekötött szemű családtagot, hogy 
menjen oda a képhez a családtagok 
bármilyen segítsége nélkül! Amikor 
nyilvánvaló, hogy a személy nem tud 
egyenesen a képhez menni, akkor az 
egyik családtag álljon a kép mellé, és az 
egyik kezében fogja meg egy zsinór 
egyik végét (amely a vasrudat jelképezi)! 
Egy másik családtag tartsa a zsinór másik 
végét! Azután a bekötött szemű családtag 
ragadja meg a zsinórt és menjen oda 
a képhez! 

„Amit akkor láttam, amikor a Lélek elragadott" 
1 Nefi 12-14. 
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3. 

4. 
Minek a megalapítását látta Nefi 
„a nemzsidó nemzetek között"? (Lásd 
1 Nefi 13:4-5.) Ki a nagy és förtelmes 
egyház alapítója? (Lásd 1 Nefi 13:6.) 

Mit tett a Bibliával a nagy és förtelmes 
egyház? (Lásd 1 Nefi 13:20-26.) 
Miért? (Lásd 1 Nefi 13:27.) Mik azok 



a tantételek, amelyeket nehezen lehet 
megérteni a Bibliában, de világosak 
és értékesek Mormon könyvében? 
Hogyan segített nektek Mormon 
könyve, hogy jobban megértsétek a 
Bibliát vagy megerősítsétek a bizony-
ságotokat a Bibliáról? 

• Nefi látta, hogy annak ellenére, hogy 
az Úr egyházának tagjai számban 
kevesen lesznek az utolsó napokban, 
mégis ellent tudnak állni a nagy és 
förtelmes egyház üldöztetésének. Mit 
látott Nefi, mivel voltak Isten szentjei 
felfegyverezve? (Lásd 1 Nefi 14:14.) 

Amikor tanulmányozzátok 1 Nefi 16-18. 
fejezeteit, keressétek meg, miként 
mutatott Nefi engedelmességet, hitet és 
bátorságot! Gondolkozzatok el, hogyan 
követhetnétek Nefi példáját! 

• Miben különbözik Nefi válasza a 
megpróbáltatásokra attól, ahogyan a 
családja többi tagja válaszolt rájuk? 
(Állítsátok szembe 1 Nefi 18:16. versét 
1 Nefi 16:18-20, 34-36; 17:21. versei-
vel!) Hogyan győzhetjük le azt a hajla-
munkat, hogy zúgolódjunk, amikor 
megpróbáltatásokkal nézünk szembe? 

Tanulmányozzátok a következő szentírá-
sokat az Isten parancsolatainak való 
engedelmességről! Megjelölhetitek ezeket 
a részeket. 

1 Nefi 3:7. T&Sz 130:20-21. 
1 Nefi 17:3. Ábrahám 3:25. 
T&Sz 82:10. 

Hogyan lehettek „erénnyel és Isten 
erejével... felfegyverezve"? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 
Olvassátok el a családdal együtt az 1 Nefi 
12-14. fejezeteiből kiválasztott verseket! 
Amikor ezeket a fejezeteket tanulmá-
nyozzátok, szenteljetek kiemelt figyelmet 
Nefi jövendöléseinek! Javasold a család-
tagoknak, hogy jelöljék meg a jöven-
döléseket a szentírásaikban! Készítsetek 
egy listát azokról a jövendölésekről, 
amelyek beteljesedtek! 

„Az igazság meghallgatása és befogadása" 
1 Nefi 16-22. 
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5. 
Javaslat a családi beszélgetéshez 

Szerezz be két kötéldarabot - egy jó 
állapotban lévőt és egy olyat, amelyik 
szétfoszlott! Mutasd meg a jó állapotban 
levő kötéldarabot, és magyarázd el, 
hogy az sok szálból készült! Magyarázd 
el, hogy éppen úgy, ahogyan a kötél 
szálainak fontos, hogy szorosan eggyé 
legyenek fonva, ugyanúgy fontos a csa-
ládnak is, hogy egységes legyen! Ezután 
mutasd meg a szétfoszlott kötelet! 
Magyarázd el, hogy éppen úgy, ahogyan 
a kötél meggyengül, ha a szálakat 
szétválasztják, ugyanúgy a család is 
gyengébb lesz, amikor nem egységes! 

Tekintsétek át az 1 Nefi 16-18. fejezetek-
ben szereplő történetet! Gondolkozzatok 
el azon, hogy befolyásolták Léhi család-
tagjainak egyéni tettei a család egységét! 
Beszéljetek arról, hogy családként mit 
tehettek annak érdekében, hogy egysége-
sebbek legyetek! 



„Szabadon választ[ani] a szabadságot és az örök életet" 
2 Nefi 1-2. 

2 Nefi 1. fejezete azokat a tanácsokat 
tartalmazza, amelyeket Léhi röviddel 
a halála előtt adott a fiainak. Amikor ezt 
a fejezetet tanulmányozzátok, keressetek 
konkrét dolgokat, amelyeket Léhi a fiainak 
tanácsolt és keressétek meg azokat az 
áldásokat, amiket ígért nekik, ha betartják 
tanácsait! 

Amikor 2 Nefi 2. fejezetét tanulmányoz-
zátok, keressétek meg a szabad, cselekedni 
és a választani szavakat! Bejelölhetitek 
ezeket a szavakat, amikor megtaláljátok. 
Fordítsatok időt arra, hogy töprengjetek 
ezen szavak fontosságán! 

* Olvassátok el 2 Nefi 2:6-8. verseit! 
Hogyan tudathatjuk ezeket? Hogyan 
fejezi ki az Üdvözítő és az O engesztelő 
áldozata iránti hálánkat az, ha tudatjuk 
ezeket? 

• Olvassátok el 2 Nefi 2:15-25. verseit 
és keressétek meg (1) a körülményeket, 
amelyek azelőtt uralkodtak, hogy 
Ádám és Éva evett volna a tiltott gyü-
mölcsből, és (2) az ellentéteket ame-
lyeket Ádám és Éva tapasztalt, amikor 

„Tudom, hogy kiben bíztam" 
2 Nefi 3-5. 

• Amikor 2 Nefi 3. fejezetét tanulmá-
nyozzátok, keressetek olyan tanításokat, 
amelyek Joseph Smithról szólnak! 
Milyen áldásokat kaptatok Joseph Smith 
munkájának eredményeképpen? 

• Hogyan talált Nefi reményt annak 
ellenére, hogy úgy érezte, „kísértések 
és bűnök veszfik] körül"? (Lásd 2 Nefi 
4:18-19.) Hogyan segíthet át a nehéz 
időkön benneteket az, ha emlékeztek 
azokra az áldásokra, amelyeket a 
múltban kaptatok? 

ettek a gyümölcsből! Milyen áldása-
itok származnak abból, hogy Ádám 
és Éva bűnbeesése ellentéteket hozott 
a világba? (Lásd 2 Nefi 2:23-27; 
Mózes 5:10-12.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy a misszionáriusoktól 
gyakran kérdeznek olyan kérdéseket, 
amelyeket Mormon könyve világosan 
megválaszol! Kérj meg családtagokat, 
hogy játszák el a misszionáriusok szere-
pét, akiktől az alábbi kérdéseket kérdezik 
meg! Válaszolják meg a kérdéseket a 
2 Nefi 2. fejezetéből idetartozó szentí-
rások felhasználásával! 

1. Mit értetek azalatt, amikor azt 
mondjátok, hogy Jézus az Üdvözítő? 
(Lásd 2 Nefi 2:5-10.) 

2. Miért engedi meg Isten a jót és a rosszat 
is a földön? (Lásd 2 Nefi 2:11-13.) 

3. Nem akarok sok parancsolatot. 
Nem korlátozza a szabadságomat az, 
ha Jézus tanításait követem? 
(Lásd 2 Nefi 2:26-29.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Olvassatok el a családdal néhány részt 
2 Nefi 4:15-35. részéből, vagy akár az 
egészet is! Magyarázd el, hogy ezt a részt 
olykor „Nefi zsoltárának" is hívják! Nefi 
legmélyebb érzéseit írja le. Beszéljétek 
meg, hogy miért fontos néha leírni „lelki 
dolgai[nkat]", úgy ahogyan azt Nefi is 
tette (2 Nefi 4:15.)! Bátorítsd arra a csa-
ládtagokat, hogy gyakran írjanak az érzé-
seikről! Alkalmanként vers vagy dicsőítő 
ének formájában is leírhatják érzéseiket. 
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7. 



„Ó, milyen jóságos a mi Istenünk" 
2 Nefi 6-10. 

8. 
2 Nefi 9. fejezete egy beszédet tartalmaz, 
amelyet Jákob, Nefi egyik öccse adott 
Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról, 
amely az üdvözülés tervének központi 
eseménye. Hogy megértsük ennek a feje-
zetnek a tanításait, hasznos, ha tudjuk, 
hogy mit jelentenek a fizikai halál és 
a szellemi halál kifejezések. 

• Mit tett az Üdvözítő, hogy legyőzze 
a fizikai és a szellemi halált? 
(Lásd 2 Nefi 9:5-7, 12, 21-22; lásd 
még Lukács 22:44; Móziás 3:7; 
T&Sz 19:16-19.) 

• Jákób szerint mik azok a dolgok, 
amelyeket meg kell tennünk ahhoz, 
hogy „üdvözüljünk Isten birodalmá-
ban", vagy hogy engedjenek minket 
örökké Isten jelenlétében élni? (Lásd 
2 Nefi 9:18, 21, 23-24, 39, 41, 50-52.) 

• Mik azok a tulajdonságok és csele-
kedetek, amelyek meggátolnak 
bennünket abban, hogy elnyerjük az 
engesztelő áldozat összes áldását? 
(Lásd 2 Nefi 9:27-38.) 

• Jákób megjövendölte, hogy a nefiták 
leszármazottai „hitetlenségük miatt 
elpusztulnak . . . testileg", és hogy a 
zsidók Jeruzsálemben keresztre feszítik 
az Üdvözítőt, és szétszóratnak bűneik 
miatt (2 Nefi 10:2-6). Mit fog tenni 
az Úr ezekkel az emberekkel, amikor 
majd hisznek Benne és megbánják a 
bűneiket? (Lásd 2 Nefi 10:2, 7-8, 21-22; 
lásd még 1 Nefi 21:15-16; 2 Nefi 9:1-3, 
53; 30:2.) Hogyan vonatkozik ez ránk 
egyénenként? 

Gondolkozzatok el azon, hogy a követ-
kező versekben szereplő egyes szavak 
és kifejezések hogyan adnak nagyobb 
nyomatékot Jákob beszédének! 

2 Nefi 9:10. 2 Nefi 9:28. 
2 Nefi 9:14. 2 Nefi 9:39. 
2 Nefi 9:18. 2 Nefi 9:51. 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Kérd meg a családtagokat, hogy beszéljék 
meg, mit tett értük egyénileg és család-
ként az Üdvözítő! 

„Gyönyörködik lelkem Ézsaiás szavaiban" 
2 Nefi 11-25. 

Mielőtt elkezdenétek Ézsaiás tanításait 
tanulmányozni 2 Nefi 11-25. fejezeteiben, 
olvassátok el Elder Boyd K. Packer követ-
kező kijelentését! 

„Mormon könyve egy szentírás. Ez egy 
másik bizonyság Jézus Krisztusról. Bibliai 
nyelven írták, a próféták nyelvén. 

„Nagyobb részében olvasmányos, újszö-
vetségi nyelvezetű.... 

„Már néhány oldal elolvasása után 
érzitek majd ennek a nyelvezetnek a 

ritmusát, és a történet könnyen érthetővé 
válik. Tulajdonképpen a legtöbb 
tizenéves könnyedén megérti Mormon 
könyve nyelvezetét. 

„Azután, amikor már éppen hozzászoknál 
mindehhez, szembetalálod magad egy 
akadállyal. A nyelvezet stílusa az ószövet-
ségi jövendölés nyelvezetére vált. Mivel 
a történetbe szőve olyan fejezeteket 
találunk, amelyek az ószövetségi próféta, 
Ézsaiás jövendöléseit tartalmazzák. Aka-
dályként tűnnek fel, mint egy útlezárás 
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vagy egy ellenőrző pont, amelyen a 
hétköznapi olvasó, akit csupán a kíván-
csisága hajt, általában nem jut keresztül. 

„Talán ti is kísértést éreztek arra, hogy itt 
megálljatok, de ne tegyétek! Ne hagyjátok 
abba az olvasást! Menjetek tovább azokon 
az igen nehezen érthető ószövetségi 
jövendöléseket tartalmazó fejezeteken, 
mégha csak igen keveset is értetek meg 
belőle! Menjetek tovább, mégha csupán 
csak átfutjátok és itt-ott egy-egy benyo-
mást sikerül is csak megpillantanotok! 
Akkor is menjetek tovább, ha semmi 

„Mindenkit magához hív" 
2 Nefi 26-30. 

2 Nefi 26-30. fejezetei erőteljes jövendö-
léseket tartalmaznak az utolsó napokra 
vonatkozólag. Nefi olyan emberekről 
jövendölt, akiket majd megtéveszt a Sátán, 
és eltávolodnak az igazságtól. Azonban 
látta az evangélium visszaállítását is, és 
azokat az áldásokat, amelyeket az igazak 
kapnak. 

• Milyen példákat találhatunk 2 Nefi 28. 
fejezetében Sátán módszereire, hogy 
félrevezessen minket? Hogyan kerül-
hetitek el, hogy ezek a módszerek 
legyőzzenek benneteket? (Lásd például 
1 Nefi 15:24; 2 Nefi 28:30; Alma 
17:2-3; Moróni 7:15-19; T&Sz 21:1-6; 
46:7.) 

• Miért kell a Biblián kívül Mormon 
könyvét is tanulmányoznunk? (Lásd 
2 Nefi 29:4-14; lásd még 2 Nefi 28:30.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Az egyik családtag álljon a szoba közepére! 
Magyarázd el, hogy az illető jobb oldala 
jelképezi mindazt a jót, amit az életünk-
ben tehetünk! A jobb oldal legtávolabbi 
pontja jelképezi a legjobb dolgokat, 

mást nem tesztek, minthogy nézegetitek 
a szavakat! . . . 

„ . . . Az Úrnak célja volt azzal, hogy 
megőrizte Ézsaiás jövendöléseit Mormon 
könyvében, annak ellenére is, hogy az 
alkalmi olvasónak akadályt jelentenek. 

„Azok, akik sohasem jutnak át az Ézsaiás 
fejezeteken, elszalasztják azokat a 
személyes kincseket, amelyeket útközben 
gyűjthetnének" (Conference Report, 
1986. ápr., 76-77. old; vagy Ensign 
1986. máj., 61. old.). 

amiket tehetünk. Az illető bal oldala 
jelképezi a rosszat, amit az életben tehe-
tünk. A bal oldal legtávolabbi pontja 
jelképezi a legrosszabb dolgokat, amiket 
tehetünk. 

Magyarázd el, hogy Elder Richard G. 
Scott egy hasonló szemléltetést mesélt el. 
Majd ezután megjegyezte: „Középen 
nehéz eldönteni, hogy mi helyes és mi 
helytelen. A középső terület az, ahol 
a Sátán munkálkodik az igaz embereken. 
. . . Itt könnyen összezavarodhatunk. 
Éljetek mélyen az Úr által körülhatárolt 
jó terület belsejében, és akkor nem lesznek 
gondjaitok a kísértésekkel! Ha nem 
vagytok biztosak abban, hogy valamit 
helyes-e megnézni, meghallgatni, vagy 
helyes-e gondolkodni róla, vagy meg-
tenni azt, akkor kerüljétek el! Mert lehet, 
hogy Sátán egyik csapdájába sétáltok" 
("Do What Is Right," Ensign, 1997. jún., 
53-54. old.). 

Beszéljétek meg, hogy ez a szemléltetés 
miként vonatkozik azokra a döntésekre 
és kísértésekre, amelyekkel a család tagjai 
kerülnek szembe nap mint nap! 
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„Ezen a krisztusi úton haladjatok hát tovább'7 

2 Nefi 31-33. 
11. 

• Nefi azzal kezdte írásainak utolsó 
részét, hogy azt mondta, hogy „Krisztus 
tanításairól" beszél (2 Nefi 31:2). 
Hogyan határoznátok meg „Krisztus 
tanításait" Nefi, 2 Nefi 31. fejezetében 
található tanításai alapján? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Készítsd elő az ebédlőasztalt egy közös 
étkezéshez, és mondd meg a család 
tagjainak, hogy behozod az ételüket! 
Amikor a családtagok leülnek az asztalhoz, 
adj nekik sokkal kisebb adagokat, mint 

Olvassátok el a következő részeket, 
hogy többet tudjatok meg Jákób prófétá-
ról: 1 Nefi 18:7; 2 Nefi 2:1-4; 6:2-4; 
Jákób 1:1-2, 18-19! 

• Jákób próféta figyelmeztetett a gaz-
dagság szeretetére, a büszkeségre, az 
erkölcstelenségre és a faji előítéletekre 
(Jákób 2:12-16, 22-23; 3:5, 9). Miután 
bűnbánatra szólította népét, azzal 
fejezte be beszédét, hogy bizonyságot 
tett a reményről a bűnbocsánatra, 
az engesztelő áldozaton keresztül. 
Hogyan tehetünk szert a Krisztusban 
való reménységre, amelyről Jákób 
beszélt? (Lásd Jákób 4:4-12.) 

Jákób megfeddte a nefita férfiakat, amiért 
rosszul bántak feleségeikkel és gyer-
mekeikkel (lásd Jákób 2:9, 31-32, 35). 
Az utolsó napi egyházi vezetők is éles 
figyelmeztetéseket adtak bármiféle bán-
talmazás elkerülésére. Az Első elnökség 

amelyeket általában enni szoktak! Azután 
vezesd le a következő beszélgetést! 

• Hogyan hasonlítható a szentírástanul-
mányozásunk olykor ahhoz, amikor 
nagyon kevés ételt eszünk? 

• Olvassátok el együtt 2 Nefi 32:3. 
versét! Mit gondoltok, mit jelent 
„Krisztus szavával él|ni]" (lakomázni 
belőle)? (2 Nefi 32:3.) Mit tehetünk, 
hogy lakomává tegyük személyes és 
családi szentírástanulmányozásainkat? 

„Keressétek először az Isten országát" 
Jákób 1-4. 
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és a Tizenkettek kvóruma arra figyelmez-
tetett, hogy azok, „akik megszegik az 
erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házas-
társukat vagy gyermeküket bántalmaz-
zák, vagy nem látják el családi kötelezett-
ségeiket, egy napon mindezért Isten 
előtt felelni fognak" („A család: Kiáltvány 
a világhoz," Liahóna, 1998. október, 
24. old.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családtagok olvassák el Jákób 2:35. 
versét! Azután tedd fel a következő 
kérdéseket! 

• Milyen dolgokat tehetünk, vagy 
mondhatunk amelyek összetörhetik 
mások szívét? Mit tehetünk azért, 
hogy nagyobb szeretetet és egységet 
teremtsünk az otthonunkban? 

12. 



Az olajfák hasonlata 
Jákób 5-7. 

Jákób 5. fejezete egy hasonlatot tartalmaz 
Zénostól, egy zsidó prófétától, akiről 
Mormon könyve több helyen is említést 
tesz. A hasonlat egy irodalmi kifejezőesz-
köz, amelyben egy tárgyat vagy eseményt 
használnak egy másik leírására vagy 
megjelenítésére. A következő táblázat 
segíthet nektek jobban megérteni 
a hasonlatot. 

Jelkép Jelentés 

Kert A világ 

A kert ura Jézus Krisztus 

Szelíd olajfa Izráel háza, az Úr 
szövetséges népe 

Vad olajfa Nemzsidók (azok, 
akik nem születtek 
Izráel házába) 

„Valami bölcs célból" 
Enosz, Járom, Omni, Mormon szavai 

• Hogyan írta le Enosz az Úrhoz inté-
zett imáját? (Lásd Enosz 1:2.) Mit 
taníthat nekünk a bűnbánatról Enosz 
beszámolója arról, hogy miként akart 
bűnbocsánatot kapni? Mit tanít 
nektek az ő beszámolója az imáról? 

• Hogyan ,,ajánl[hatjuk] fel egész 
lelk[ünket] áldozatul" az Üdvözítőnek? 
(Omni 1:26.) 

• Mit mondott Mormon, mi a célja az 
egész szent feljegyzésnek, amit kivona-
tolt? (Lásd Mormon szavai 1:2, 8; 
lásd még Mormon könyve címoldalát.) 
Miért fontos, hogy ennek a célnak a 
tudatában olvassuk Mormon könyvét? 

13. 
Jelkép Jelentés 

Ágak Emberek csoportjai 

Szolgák Próféták és mások, akiket 
elhívtak a szolgálatra 

Gyümölcs Az emberek élete vagy 
tettei 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy a szolgák, amelyeket 
Jákób 5:61-72. verseiben említenek olyan 
utolsó napi szentek, akik megosztják az 
evangéliumot (T&Sz 133:8.)! Beszéljétek 
meg, hogy a családtagok hogyan oszthat-
ják meg az evangéliumot teljes idejű 
misszionáriusokként is és mindennapos 
tevékenységek közben is! Tűzzetek ki 
olyan célt, amely segít a családtagoknak 
jobban felkészülni a misszionáriusi 
munkára! 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy Enosz, Járom és 
Omni könyvének írói azt a parancsolatot 
kapták, hogy őrizzék meg és adjanak 
hozzá népük feljegyzéseihez! Az utolsó 
napi szentek is azt a tanácsot kapták, 
hogy vezessenek személyes- és család-
történetet. Ha hozzájuthattok az egyik 
ősötök naplójához, akkor olvassatok 
el belőle néhány bejegyzést a családdal! 
Beszéljétek meg, mennyire fontos az 
egyéni naplóvezetés és a családtörténet 
írása! 
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Az ember „adósa az ő Mennyei Atyjának" 
Móziás 1-3. 

15. 
• Benjámin király uralkodása alatt mi 

volt a különbség a nefiták között, akik 
tanulmányozták a szentírásokat, és 
a lámániták között, akik nem tanul-
mányozták azokat? (Lásd Móziás 1:5.) 
Hogyan jelenik meg ez a különbség 
a modernkori társadalomban? 

• Olvassátok el Móziás 2:20-21. verseit! 
Mit jelent az, hogy valaki „haszontalan 
szolga", aki örökre „adósa . . . mennyei 
Atyjának"? Miért vagyunk haszontalan 
szolgái Istennek akkor is, ha teljes 
lelkünkkel Őt dicsőítjük és szolgáljuk? 
(Lásd Móziás 2:22-25; lásd még az 
ezen az oldalon szereplő illusztrációt.) 
Mit tanít ez Mennyei Atyánk irántunk 
érzett szeretetéről? 

• Mit tanultok Móziás 2-3. fejezeteiből 
Jézus Krisztus engesztelő áldozatáról? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Rajzolj egy papírra egy mérleget úgy, 
ahogyan azt fent mutattuk! 

Kérdezd meg a család tagjaitól, hogy 
miért kiegyensúlyozatlan a mérleg! 
Azután olvassák el Móziás 2:20-25. 
verseit hangosan! Kérd meg őket, hogy 
miközben olvasnak keressenek olyan 
felajánlásokat, amelyeket mi adhatunk 
az Úrnak azokért az áldásokért, amiket 
Ő ad nekünk! Sorold fel a felajánlásokat 
a mérleg A mi felajánlásaink oldalán! 
Sorold fel Isten áldásait a mérleg Isten 
áldásai oldalán! Segíts a családtagoknak 
felismerni, hogy mindig az Ő adósai 
leszünk! Fejezd ki a háládat Isten áldásai 
iránt! 

„Krisztus gyermekeinek . . . fognak nevezni 
benneteket" 
Móziás 4-6. 

16. 

Mit gondoltok, miért hangsúlyozta 
ki Benjámin király, hogy az ember 
„értéktelen, semmis" és érdemtelen? 
(Lásd Móziás 4:5-8, 11-12.) Miért 
elengedhetetlenül fontos felismernünk 
azt, hogy mennyire az Úrtól függünk? 

Benjámin király szerint milyen 
kötelességei vannak a szülőknek a 
gyermekeikkel szemben? (Lásd 
Móziás 4:14-15.) 

Benjámin király arra is utasította népét, 
hogy törődjenek a szűkölködőkkel 
(Móziás 4:16). Miért van „alapos 
ok[unk] a bűnbánatra", ha visszauta-
sítjuk, hogy segítsünk a szűkölködők-
nek? (Lásd Móziás 4:18-23.) Milyen 
értelemben vagyunk mindannyian 
koldusok? (Lásd Móziás 4:19-20.) 

Milyen tanácsot adott Benjámin király 
azoknak a szegényeknek, akik nem 
tudtak adni a javaikból? (Lásd Móziás 
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4:24-25.) Hogyan fejleszthetünk ki 
az anyagi helyzetünktől függetlenül, 
nagylelkű szívet magunkban? 

• Benjámin király arra tanította népét, 
hogy ahhoz, hogy elkerüljék a bűnt és 
megtarthassák Isten iránti elkötelezett-
ségüket, ügyelniük kell gondolataikra, 
szavaikra és tetteikre (Móziás 4:29-30). 
Hogyan kapcsolódnak össze a gondo-
lataink, szavaink és a tetteink? 

• Milyen hatással volt az Úr Szelleme az 
emberekre, amikor Benjámin király 
beszélt hozzájuk? (Lásd Móziás 5:2-5.) 
Hogyan változna meg az életünk és 
a kapcsolataink, ha „nem akar[nánk| 
semmi rosszat tenni"? 

• Mit jelent az, hogy Krisztus gyermeke-
ivé válunk? (Lásd Móziás 5:2, 5-7.) 
Mit jelent az, hogy magunkra vesszük 
„Krisztus nevét"? (Lásd Móziás 5:8-11.) 
Mit tehettek naponta, hogy Krisztus 
nevét a szívetekbe írva tartsátok? 
(Lásd Móziás 5:11-15.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Olvassátok el Móziás 4:16-27. részét a 
családdal együtt! Beszéljétek meg azokat 
a dolgokat, amiket együtt tehettek, 
hogy segítsétek a szükséget szenvedőket! 
Tervezhettek egy szolgálati tevékenységet 
is. Beszélhettek a böjti felajánlásokról, és 
arról, hogy miként használják fel azokat. 

Noé király Benjámin király 

Móziás 11:2. Móziás 2:13. 

Móziás 11:3-4, 6. Móziás 2:12, 14. 

Móziás 11:5, 7. Mormon szavai 
1:17-18. 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy az Első elnökség és 
a Tizenkét apostol kvórumának tagjai 
próféták, látnokok és kinyilatkoztatok! 
Beszéljétek meg, hogy miként vannak 
az utolsó napi próféták, látnokok és 
kinyilatkoztatok „nagy hasznjunkra]" 
(Móziás 8:16-18.)! Azután nézzetek meg 
egy friss konferenciai beszédet, amelyet 
az Egyház elnöke mondott! 
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„A látnokok . . . embertársai [k] nagy hasznára 
[vannak]" 
Móziás 7-11. 

1 7 . 

Amikor Móziás 7-11. fejezeteit tanulmá-
nyozzátok, keressétek meg azokat a 
részeket, amelyek arról tanítanak, hogy 
mennyire fontos követni azoknak az 
embereknek a tanácsát, akiket az Úr 
prófétáknak, látnokoknak és kinyilatkoz-
tatóknak hívott el! 

• Hogyan írta le Ammon egy látnok sze-
repét? (Lásd Móziás 8:16-18.) Hogyan 
töltötte be Abinádi a látnok szerepét? 
(Keressetek konkrét példákat Móziás 11. 
fejezetében!) 

Olykor további ötleteket kaphatunk 
a szentírásokból, ha szembeállítunk két, 
hasonló helyzetben lévő embert. 
Használjátok fel a következő táblázatot 
arra, hogy szembeállítsátok Noé királyt 
Benjámin királlyal! 



• A Móziás 14. fejezetében idézett jöven-
dölésből mik azok a dolgok, amiket az 
Üdvözítőről megtudunk? 

• A beszéde végén Abinádi minek a meg-
tételére buzdította Noét és a papokat? 
(Lásd Móziás 16:13-15.) Hogyan 
alkalmazhatjátok ezt a tanácsot az 
életetekben? 

• Annak ellenére, hogy valószínűleg 
nem kell meghalnunk a hitünkért, 
hogyan követhetjük Abinádi példáját? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt készítsetek egy listát 
azokról az emberekről, akik-Abinádihoz 
hasonlóan-a hatalmas veszélyek ellenére 
is megosztották a Jézus Krisztus engesz-
telő áldozatáról szóló üzenetet! (Lásd 
például ApCsel. 4:1-12; 1 Nefi 1:18-20; 
Móziás 18:1-2; Hélamán 13:1-7.) Ha 
ismertek olyan családtagokat, akik nehéz 
körülmények között végeztek misszioná-
riusi munkát, akkor beszéljetek az élmé-
nyeikről ! Bátorítsd arra a családtagokat, 
hogy jegyezzék le ezeket az élményeket a 
naplójukba! 
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„Isten személyesen . . . fogja megváltani népét" 
Móziás 12-17. 

18. 
Amikor Móziás 12-17. fejezeteit tanul-
mányozzátok, keressétek meg Abinádi 
legfontosabb üzenetét, amelyet Noé 
királynak és papjainak közvetített! 
Kérdezd meg magadtól, hogy Abinádi 
vajon miért volt hajlandó meghalni 
azért, hogy megossza az üzenetét! 

• Miután Abinádi ellenállt a papok erő-
feszítéseinek, hogy „ellentmondásba 
keverjék", az egyik pap egy kérdést 
tett fel neki egy szentírásbeli résszel 
kapcsolatban (Móziás 12:19-24; lásd 
még Ézsaiás 52:7-10). Miért nem tudták 
a papok megérteni ezt a szentírásbeli 
részt? (Lásd Móziás 12:25-27.) Mit 
jelent az, hogy igyekszünk megérteni 
valamit (Értsd: „törekedni a szívünkkel 
arra, hogy megértsük".)? 

• Mit jelent az, hogy a parancsolatok 
a „szív[ünkbe vannak] vésve"? 
(Móziás 13:11.) Mi a hatása annak, 
hogy a parancsolatok a szívünkbe 
vannak vésve arra nézve, hogy milyen 
erőfeszítéseket teszünk a betartásukra? 

„Senki más, csak az Úr . . . szabadíthatta ki őket" 
Móziás 18-24. 

19. 
Móziás 18. fejezete magyarázatot tartal-
maz a keresztelői szövetségről. Mielőtt 
tanulmányoznátok ezt a fejezetet, olvas-
sátok el Joseph Fielding Smith elnök 
következő kijelentését! 

„A szövetség egy szerződés vagy egyezség 
legalább két fél között. Az evangéliumi 
szövetségek esetében a felek: az Úr 
a mennyben és az emberek a földön. 
Az emberek megígérik, hogy betartják 
a parancsolatokat, az Úr pedig ígéretet 

tesz arra, hogy ez alapján megjutalmazza 
őket" (Conference Report, 1970. okt., 
91. old.; vagy Improvement Era, 1970. 
dec., 26. old.). 

• Mire teszünk ígéretet, amikor megke-
resztelkedünk? (Lásd Móziás 18:8-13; 
Moróni 6:2-3; T&Sz 20:37.) Mit ígér 
meg nekünk az Úr, ha megkeresztelke-
dünk és betartjuk a keresztelői szövet-
séget? (Lásd Móziás 18:10, 12-13; 
lásd még 2 Nefi 31:17.) 



• Miért áldotta meg az Úr Alma népét 
gyorsabban és bőségesebben, mint 
Limhi népét, amikor fogságban voltak? 
(Hasonlítsd össze Móziás 21:5-15 
verseit Móziás 23:26-27; 24:10-16 
verseivel!) Hogyan vonatkozik ez a mi 
életünkre? 

• Miért lesznek könnyebbek a terheink, 
amikor „vidáman és türelmesen 
[alávetjük] magunkat az Úr minden 
akaratának"? (Móziás 24:15). Hogyan 
erősített meg benneteket az Úr, hogy 
segítsen nektek „könnyen . . . viselni 
terhei [te] ket"? 

• Mit tanulhatunk Alma és Limhi népé-
től, hogy miként szabadulhatunk meg 
a bűn kötelékeitől? (Lásd Móziás 7:33; 
21:14; 23:23; 29:18-20; lásd még 
T&Sz 84:49-51.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Beszéljétek meg az előző oldalon talál-
ható kérdéseket a keresztelői szövetségről! 
Kérj meg néhány olyan családtagot, aki 
megkeresztelkedett, hogy ossza meg emlé-
keit a keresztelkedésével kapcsolatban! 

Móziás 25-28. és Alma 36. fejezete beszá-
molót tartalmaz Almának és Móziás 
fiainak csodálatos megtéréséről. Amikor 
ezeket a fejezeteket tanulmányozzátok, 
töprengjetek el saját megtéréseteken! 

• Miért fontos „megbocsátani egymás-
nak"? (Móziás 26:31.) Milyen áldásokat 
kaptatok, amikor megbocsátottatok 
valakinek, vagy valaki nektek bocsátott 
meg? 

• Miért küldött az Úr egy angyalt, hogy 
beszéljen a fiatalabb Almával és társai-
val? (Lásd Móziás 27:14.) Hogyan 
segíthet az ima, amikor egy szerettünk 
eltávolodik az evangéliumtól? 

Jelöljetek meg olyan szavakat és kifejezé-
seket Móziás 27. fejezetében és Alma 36. 
fejezetében, amelyek szembeállítják Alma 
érzéseit mielőtt és miután bocsánatot 
nyert! (Például lásd Móziás 27:29. versét: 
mielőtt Alma bűnbocsánatot nyert, 
„leik[ét] örökös kínok gyötörték"; miután 
bűnbocsánatot nyert, „lelke nem 
szenved[ett] többé".) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Tedd fel a családtagoknak a következő 
kérdést! 

* Mik a legfontosabb szempontok, 
amiket figyelembe veszünk, amikor 
missziós szolgálatra készülünk? (Segíts 
a családtagoknak megérteni, hogy az, 
hogy miért és hogyan szolgálunk 
sokkal fontosabb, mint az, hogy hol 
szolgálunk!) 

A családtagok lapozzanak Móziás 28. 
fejezetére! Magyarázd el, hogy ez a fejezet 
egy beszámolót tartalmaz Móziás fiairól, 
akik a lámániták között misszionáriusként 
akartak szolgálni! 

• Miért akartak Móziás fiai a lámániták-
nak prédikálni? (Lásd Móziás 28:2-3.) 
Hogyan növelhetjük elkötelezett-
ségünket az evangélium megosztása 
iránt? 
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„Lelkem nem szenved többé" 
Móziás 25-28; Alma 36. 

20. 



„Alma . . . igazságos ítéleteket hozott" 
Móziás 29; Alma 1-4. 

21. 
Miután Móziás király mindegyik fia 
visszautasította, hogy apját kövesse a 
trónon, Móziás írásban kiáltványt küldött 
a néphez, amelyben egy bírákból álló 
rendszert javasolt, hogy halála után fel-
váltsa a királyok uralkodását. Amint 
Móziás 29. fejezetét tanulmányozzátok, 
gondoljátok át, mit tanítanak Móziás király 
szavai az olyan vezetőkről, akik „a nép 
békéjét szolgáltják]" (Móziás 29:10.)! 

* A bírák kormányzásának első évé-
ben egy Nehór nevű embert hoztak 
Alma elé, hogy ítélkezzen felette 
(Alma 1:1-2, 15). Mit tanított Nehór 
a népnek? (Lásd Alma 1:3-4.) Mi volt 
a hatása a tanításainak? (Lásd Alma 
1:5-6.) Mit gondoltok, miért voltak 
Nehór tanításai annyira vonzóak 
sok ember számára? Melyeket hallot-
tátok ezek közül a tanítások közül 
napjainkban is? 

Alma 5. fejezete több, mint 40 kérdést 
tartalmaz. Keressétek meg ezeket a kérdé-
seket, és töprengjetek el azon, hogyan 
válaszolnátok rájuk! 

• A Zarahemlában lévő emberekhez 
intézett egész beszéde alatt Alma a 
„nagy változás[ról]" beszélt a szívünk-
ben, és az „újjászületésről] . . . Isten-
ben" (Alma 5:14). Gyakran a megtérés 
szót használjuk, amikor erről az 
élményről beszélünk. Mit jelent az, 
hogy megtérni? (Lásd Móziás 5:2; 
27:24-26.) 

• Mit tett Alma, válaszul a nép egyre 
növekvő büszkeségére és gonoszsá-
gára? (Lásd Alma 4:15-19.) Hogyan 
lehet, hogy Isten igéjének hirdetése 
„emlékezte[ti a népet] kötelessége-
ikre"? Hogyan „küzdheti le" Isten 
igéjének hirdetése a büszkeséget, 
az alattomosságot és az ellenkezést? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt olvassátok el Alma 
4:15-20. verseit! Azután tedd fel a 
következő kérdéseket! 

• Mit gondoltok, miért nem volt Almá-
nak más lehetősége arra, hogy segítsen 
a népnek, mint az, hogy „igaz tanúbi-
zonyságot tegyen ellenük"? Milyen 
problémákat lehetne a mai világban 
megoldani azzal, hogy hirdetjük 
az evangéliumot és aszerint élünk? 

„Arcotokon az Ő képmását hordozzátok-e?" 
Alma 5-7. 
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Javaslat a családi beszélgetéshez 
Olvassátok el Alma 5:14, 19. verseit a 
családdal együtt! Magyarázd el, hogy az 
arcotok szó itt arra utal, hogy milyen egy 
ember magatartása, vagy az arca miként 
fejezi ki jellemét! 

• Mit gondoltok, mit jelent az, 
hogy „arc[unk]on az Ő képmását 
hordozz [uk]"? Mit tapasztaltatok 
másokon, ami azt mutatta, hogy 
,,arc[uk] az ő képét tükrözfte]"? 

22. 



„Nem csak egy tanú" 
Alma 8-12. 

• Miután Alma visszaállította az egyház 
rendjét Gedeon és Melek népe között, 
Ammoniha földjére ment, hogy prédi-
káljon. Milyen kihívással szembesült 
ott? (Lásd Alma 8:8-9.) 

• Melyek azok a szavak Alma 8:10. versé-
ben, amelyek Alma Ammonihában 
tett erőfeszítéseinek az erejét fejezik ki? 
Hogyan reagált Ammoniha népe Alma 
prédikálására? (Lásd Alma 8:11-13.) 

Amikor Alma 8:18-32. és Alma 10-11. 
részeit tanulmányozzátok, keressétek 
meg, hogy miben változott meg Amulek, 
amikor engedelmeskedett az angyal 
üzenetének és Alma társaként szolgált! 

• Hogyan befolyásolja szívünk állapota 
azt, hogy mennyire értjük meg Isten 
szavát? (Lásd Alma 12:9-11.) Hogyan 
fejleszthetünk ki olyan szívet, amely 
felismeri, megérti és elfogadja Isten 
szavát? (Lásd 1 Nefi 2:16; 15:11.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy amikor Alma egyedül 
ment Ammoniha városába, akkor a 
nép azt mondta neki: „Miféle Isten az, 
aki csak egy felhatalmazottját küldi.. . 

Alma 13-16. 

Miután Alma Zézromot és másokat 
Ammonihában a megváltás tervéről ta-
nított, bizonyságot tett a papságról és az 
előre elrendelés tantételéről. Olvassátok 
el a következő idézeteket Alma 13:1-7. 
verseinek tanulmányozásához kapcsoló-
dóan! 

ennek a népnek?" (Alma 9:6.)! A nép 
később csodálkozott, amikor Amulek is 
prédikált, „mert látta, hogy nem csak 
egy tanú tesz bizonyságot" (Alma 10:12). 
A családdal együtt olvassátok el a követ-
kező táblázatban szereplő szentírásokat! 
Figyeljétek meg, hogy Alma és Amulek 
miként támogatták folyamatosan egymás 
erőfeszítéseit azzal, hogy hasonló tanokat 
hirdettek! 

Tan Amulek Alma 
tanúsága tanúsága 

Az engesztelő Alma 11:40. Alma 
áldozat 12:33-34. 

Bűnbánat Alma 11:40. Alma 12:24. 

ítélet Alma 11:41. Alma 12:14. 

Feltámadás Alma Alma 
11:41-42. 12 :24-25 . 

• Mi az előnye annak, ha egynél több 
tanú áll rendelkezésre akkor, amikor 
megosztjuk az evangéliumot? Hogyan 
támogathatjuk egymást ezekben az 
erőfeszítésekben? 

24. 

Joseph Smith próféta azt mondta: 
„Minden férfit, akinek elhívása van arra, 
hogy ennek a világnak a lakosait szolgálja, 
ebből a kifejezett célból szenteltek fel 
a mennyei Nagy tanácsban a világ alapí-
tása előtt" (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, válogatta Joseph Fielding 
Smith [1976], 365. old.). 

„Krisztusba vetett hitünk [szerint] . . . adj erőt 
[nekünk]!" 
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23. 



Spencer W. Kimball elnök azt tanította: 
„Mielőtt idejöttünk volna, a hithű nők 
bizonyos feladatokat kaptak, míg a hithű 
férfiakat előre elrendelték bizonyos 
papsági feladatokra. Annak ellenére, hogy 
most nem emlékszünk erre, ez nem 
befolyásolja mindannak a dicsőséges 
valóságát, amit elfogadtunk. Ti éppen 
úgy felelősséggel tartoztok azokért a 
dolgokért, amiket nagyon régen elvártak 
tőletek, mint azok, akiket prófétákként 
és apostolokként támogatunk!" 
(„The Role of Righteous Women," 
Ensign, 1979. nov., 102. old.) 

• Miután sok napon át a börtönben 
is üldözéseknek voltak kitéve, miként 
szabadult ki Alma és Amulek? 
(Lásd Alma 14:26-29; Éther 12:12-13.) 

• Mi vezetett Ammon és fivérei sikeréhez, 
amikor megpróbálták ráébreszteni a 
lámánitákat az igazságra? Mit tanultok 
abból, ahogyan Ammon és Áron 
hozzáállt a misszionáriusi munkához? 

• Milyen tanokat tanított Ammon és 
Áron Lamóni királynak és apjának? 
(Lásd Alma 18:34-39; Alma 22:7-14.) 

• Milyen áldozatokra volt kész Lamóni 
apja, hogy megismerje Istent? (Lásd 
Alma 22:15, 17-18.) Mit tanulhatunk 
példájából? 

Amikor Alma 17-22. fejezeteit tanulmá-
nyozzátok, keressétek meg olyan emberek 
beszámolóit, akik áldásokat kaptak, 
miután elviselték a megpróbáltatásokat! 

Milyen dolgoktól kell nekünk megsza-
badulnunk? Miért kell a hitünknek 
Krisztusban gyökerezni ahhoz, hogy 
kiszabaduljunk? (Lásd Móziás 3:17; 
Moróni 7:33.) 

• Mit mutat meg Alma 15:3-5. része 
Zézrom Almába és Amulekbe vetett 
bizalmáról? Kiben kellett Zézromnak 
bíznia ahhoz, hogy meggyógyuljon? 
(Lásd Alma 15:6-10.) Mit tanulhatunk 
Zézrom tetteiből, miután meggyógyult? 
(Lásd Alma 15:11-12.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Miután áttekintettétek Alma 13-16. 
fejezeteinek egy részét, vagy az egészet, 
kérdezd meg mindegyik családtagtól, 
hogy mit tanult a beszámolóból! 

„Az isteni felhatalmazás erejével tanítottak" 
Alma 17-22. 
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Töprengjetek el azokon az áldásokon, 
amiket akkor kaptatok, amikor hűségesen 
helytálltatok a megpróbáltatásokban! 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Mutass meg néhány eszközt vagy szer-
számot! Kérd meg a családtagokat, hogy 
magyarázzák el, miként használjuk az 
egyes eszközöket (vagy szerszámokat)! 
Azután olvasd fel Alma 17:1-9. verseit és 
mutass rá, hogy mi is - Móziás fiaihoz 
hasonlóan - „eszközök lehejtünk] Isten 
kezében", amikor megosztjuk az evan-
géliumot másokkal! Hangsúlyozd ki, 
hogy az Úr segíteni fog nekünk, amikor 
arra törekszünk, hogy eszközök legyünk 
a kezében! 

25. 



„Az Úr követői" 
Alma 23-29. 

Alma 23-27. fejezetei egy olyan népcso-
porttal foglalkoznak, az anti-nefi-léhiták-
kal, akiknek megtérése annyira mélyen 
gyökerezett, hogy „sohasem hagyták 
el hitüket" (Alma 23:6). Amikor tanulmá-
nyozzátok ezt a beszámolót, keressetek 
bizonyítékokat arra, hogy az anti-nefi-
léhiták megtérése igaz és őszinte volt! 

• Az anti-nefi-léhiták „az Úr követői 
lettek" (Alma 23:6). Miért elenged-
hetetlenül fontos, hogy Jézus Krisztus 
álljon megtérésünk központjában? 

• A megtért lámániták úgy döntöttek, 
hogy megkülönböztetik magukat 
azoktól a testvéreiktől, akik gonoszak 
maradtak (Alma 23:16-18; 27:27-30). 
Mi miben különbözünk a világtól, 
amikor megtérünk? 

• A megpróbáltatásaik ellenére miért 
voltak hálásak az anti-nefi-léhiták? 
(Lásd Alma 24:7-10.) Hogyan segíthet 
bennünket az Isten iránt érzett hála 
abban, hogy szembenézzünk a nehéz-
ségekkel és a megpróbáltatásokkal? 

Miközben Alma 30-31. fejezeteit tanul-
mányozzátok, emlékezzetek Ezra Taft 
Benson elnök következő kijelentésére! 

„Mormon könyve leleplezi Krisztus 
ellenségeit.... A Mormon könyvében 
szereplő elpártoltak ugyanolyanok, mint 
a napjainkban élők. Isten, az Ő végtelen 

• Az anti-nefi-léhiták ,,vett[ék] a 
kardj[aikatj . . . és mélyen elásták a 
földbe" (Alma 24:15-17). Milyen 
jelentősége van annak, hogy el is 
temették a kardjaikat ahelyett, hogy 
csupán ígéretett tettek volna arra, 
hogy nem használják azokat? 
Mit tehetünk, hogy eltemessük 
„harci fegyvereinket"? 

Amikor Alma 26-27. fejezeteit tanulmá-
nyozzátok, keressetek olyan áldásokat, 
amelyeket a misszionáriusok kapnak 
erőfeszítéseik eredményeként! 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Idézd fel az anti-nefi-léhiták megtérésének 
történetét! Gondold meg, hogy haszná-
lod-e az ebben a részben szereplő kérdé-
seket azért, hogy elősegítsd a beszélgetést! 
Azután a családtagok olvassanak el néhá-
nyat, vagy az összeset a következő részek-
ből, amelyek a megtérésről szólnak! 

Lukács 22:32. Alma 5:7-14. 
Móziás 5:2. 3 Nefi 6:14. 
Móziás 5:7. 3 Nefi 9:13-14. 

„Minden azt hirdeti, hogy van Isten" 
Alma 30-31. 
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26. 

2 7 . 

előrelátásával úgy formálta Mormon 
könyvét, hogy lássuk a hibát, és tudjuk, 
miként harcolhatunk napjaink hamis 
nevelési, politikai, vallási és filozófiai 
elképzeléseivel." ("The Book of Mormon 
Is the Word of God", Ensign, 1988. jan., 
3. old.) 



• Amikor Korihór jelet kért Isten létezé-
sére, Alma milyen jeleket adott neki, 
amelyek bizonyították, hogy Isten él? 
(Lásd Alma 30:44.) Hogyan segítettek 
ezek a bizonyítékok megerősíteni 
a hiteteket? 

Miközben Alma 31. fejezetét tanulmá-
nyozzátok, állítsátok szembe a Z o r á m i t á k 

imáját Alma imájával! Feljegyezheted 
a különbségeket, amelyeket találsz. 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy Korihór tanításaihoz 
hasonló gondolatokat ma is megjeleníte-

• Alma Isten igéjét egy maghoz hason-
lította (Alma 32:28). Mit tehettek, 
hogy „megengedj jétekj" (helyet 
adjatok) a szívetekben Isten igéjének? 
(Alma 32:28.) 

• Olvassátok el Alma 32:28-35. verseit! 
Mit gondoltok, mit jelent az, amikor 
érezzük az igét „kebl[ünk]ben növe-
kedni"? A szentírások miként növelik 
meg lelketeket, világosítják meg értel-
meteket és terjesztik ki elméteket? 
(Lásd Alma 37:8-9.) Milyen értelemben 
volt számotokra élvezetes Isten igéje? 

• Miután az emberek hallották Alma 
beszédét, azt szerették volna tudni 
„miképpen fogjanak hozzá a hit gya-
korlásához" (Alma 33:1). Alma válaszul 
Zénos, Zénok és Mózes próféták 
tanításait idézte. Mi volt ezeknek a 
tanításoknak a központi üzenete? 
(Lásd Alma 33:3-22.) 

nek az emberek! Azután beszéljétek meg 
a következő kérdéseket! 

• Mit tehetünk azért, hogy ellenálljunk 
azon emberek hatásának, akik meg-
próbálják lerombolni a hitünket? 
(A válaszok között lehet, hogy tanul-
mányozzuk a szentírásokat, imádko-
zunk, elkerüljük az ellenkezést, és 
beszélünk a szülőkkel, a püspökkel 
vagy más bizalmas barátainkkal.) 

„A megváltó ige, igenis, Krisztusban van" 
Alma 32-35. 
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28. 
Miután tanulmányoztátok Alma 33:19-22 
verseit, olvassátok el IV. Mózes 21:4-9., 
János 3:1-16., 1 Nefi 17:41., Alma 37:46. 
és Hélamán 8:13-15. verseit! Keressétek 
meg, hogy ezek a részek együtt mennyivel 
ébresztenek több gondolatot bennetek, 
mint bármelyikük önmagában! 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Adj minden családtagnak egy magot és 
egy kis edényben földet, hogy segíts 
nekik jobban elképzelni Alma üzenetét 
Isten igéjének ápolásáról a szívünkben 
(Alma 32:28-43.)! Kérd fel a családta-
gokat, hogy ültessék el a magjukat és 
ápolják azt megfelelő mennyiségű vízzel 
és napfénnyel! A következő néhány 
hét folyamán figyeljétek meg, hogyan 
növekednek a magok! 



„Figyelj szavamra" 
Alma 36-39. 

• Alma 36-39. fejezete Alma bizonyságát 
tartalmazza, ahogyan azt fiainak, Héla-
mánnak, Siblonnak és Koriántonnak 
kifejezte. Miért fontos, hogy a gyerme-
kek hallják szüleiket bizonyságot 
tenni? Hogyan befolyásolt benneteket 
szüleitek bizonysága? 

Tekintsétek át a következő részeket, ame-
lyek megmutatják, hogy mennyire fon-
tos a szülőknek tanácsot adni gyermeke-
iknek! 

Alma 36-39. Alma 57:21., 26-27. 
2 Nefi 1-3. Hélamán 5:5-14. 
Enosz 1:1-3. T&Sz 68:25-28. 
Móziás 1:1-8. T&Sz 93:39-50. 
Alma 56:47-48. 

• Milyen hatással volt az életetekre, ami-
kor megpróbáltátok követni az Alma 
37:36-37. verseiben szereplő tanácsot? 

• Milyen hatással volt Koriánton bűn-
össége másokra? (Lásd Alma 39:11., 13.) 

29. 
Miért fontos, hogy az egyháztagok jó 
példát mutassanak? Milyen hatással 
lehetnek tetteitek arra, ahogyan mások 
vélekednek az egyházról? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Kérd meg az egyik családtagot, hogy 
olvassa fel Alma 37:6-7. verseit! Azután 
mutass meg egy szöget, egy csavart, 
vagy valamilyen más apró dolgot, amely 
összetart különböző tárgyakat! 

• Milyen értelemben „kicsi, egyszerű" 
tárgy ez? Hogyan lehet ezt a kis tárgyat 
felhasználni hatalmas dolgok meg-
valósítására? Mi történhetne, ha nem 
rendelkeznénk ezzel a tárggyal? 

• Mik azok a „kicsi, egyszerű eszközök", 
amik összetartják a családunkat? 
Mik azok a „kicsi, egyszerű" dolgok, 
amiket megtehetünk azért, hogy kimu-
tassuk szeretetünket Mennyei Atyánk, 
Jézus Krisztus és egymás iránt? 

• Mi történik a szellemünkkel a halál 
és a feltámadás között? (Lásd Alma 
40:11-15., 21; lásd még T&Sz 138.) 

• Mi történne velünk, ha csak az igazsá-
gosság hatálya alatt lennénk? (Lásd 
Alma 42:14.) Mire van szükség ahhoz, 
hogy kielégítsük az igazságosság köve-
telményeit, és hogy visszatérhessünk 
Mennyei Atyánk jelenlétébe? (Lásd 
Alma 42:15.) Jézus Krisztus engesztelő 
áldozata miként „tesz eleget az igazsá-
gosság követelményeinek"? (Lásd 
Móziás 15:7-9.) Mit kell tennünk, 

hogy elnyerhessük Isten irgalmának 
teljességét? (Lásd Alma 42:13., 23., 27., 
29-30; lásd még 41:14; T&Sz 19:15-18.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Hogy segíts a családtagoknak megérteni 
Alma 42. fejezetét, olvasd fel elder Boyd 
K. Packer példázatát a Közbenjáróról, 
ami Az evangélium tanításai (31110 135) 
kézikönyv 12. fejezetében található! 
A család különböző tagjai olvashatják a 
beszélő, az adós, a hitelező és az adós 
barátjának szerepeit. 
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„A boldogsághoz vezető nagy terv" 
Alma 40-42. 

30. 



Alma 43-52. fejezetei számos háborús 
történetet tartalmaznak. Ezek a történetek 
megtaníthatnak bennünket arra, hogy 
miként kezeljük a földi ellentéteket és 
hogyan védjük meg magunkat és család-
jainkat a Sátán ellen folytatott harcban! 

• Gondoljátok át a következő tantétele-
ket, amelyek az igaz nefiták magatar-
tását és tetteit irányították háborúk 
idején! Hogyan segíthet ezeknek a 
tantételeknek a megértése és alkalma-
zása minket abban, hogy nagyobb 
békét teremtsünk a mai világban? 
Hogyan alkalmazhatjátok ezeket a 
tantételeket, amikor személyes élete-
tekben ellentétekkel birkóztok meg? 

a. Csak igaz célokért harcoljunk, 
mint például az önvédelem (Alma 
43:8-10., 29-30., 45-47; 48:14.)! 

b. Ne gyűlöljük az ellenségeinket; 
az ő érdekeiket is vegyük figyelembe 
ne csak a miénket (Alma 43:53-54; 
44:1-2., 6.)! 

Amikor Alma 53. és 56-58. fejezeteit 
tanulmányzzátok, keressetek olyan tanté-
teleket, amelyeket a 2060 fiatal harcos 
követett, és olyan jellemvonásokat, 
amelyeket fiatal korukban fejlesztettek ki! 
Szenteljetek különös figyelmet annak, 

c. Éljünk igaz életet és bízzunk Istenben 
(Alma 44:3-4; 48:15., 19-20.)! 

d. Kövessük az igaz életű, bölcs veze-
tőket (Alma 43:16-19; 48:11-13., 
17-19; lásd még T&Sz 98:10.)! 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Olvassátok el a történetet Moróni 
kapitányról, amint felemeli a szabadság 
zászlaját (Alma 46:12-20.)! Azután a 
családdal együtt készítsétek el a saját 
szabadság-zászlótokat! Kérd meg a csa-
ládtagokat, hogy soroljanak fel néhány 
olyan fontos tantételt, amely arra emlé-
kezteti őket, és azt sugallja nekik, hogy 
vegyék magukra Krisztus nevét! Ezután 
írd fel ezeket a tantételeket egy nagy 
papírlapra! Bátorítsd arra a családtagokat, 
hogy éljenek azok szerint a tantételek 
szerint, amelyeket a családi szabadság-
zászlóra írtak! 

„[Pontosan] engedelmeskedtek . . . 
minden parancs [nak]" 
Alma 53-63. 
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„Krisztusban szilárdan bízó" 
Alma 43-52. 

31. 

hogy ezek a tantételek és jellemvonások 
miként segítettek a fiatal harcosoknak, 
hogy erőt kapjanak az Úrtól! Határoz-
zátok meg, miként alkalmazhatjátok 
ezeket a tantételeket az életetekben! 

32. 



• Kitől tanultak ezek az ifjú ammonita 
harcosok ilyen nagy hitet és bátorságot? 
(Lásd Alma 56:47-48; lásd még Alma 
53:21; 57:21.) Miért fontos, hogy a 
gyermekek ismerjék szüleik bizonysá-
gának erejét és biztosságát? 

Tanulmányozzátok a következő részeket 
az anyaságról! 

Alma 56:47-48. I. Sámuel 1:27-28. 
I. Mózes 24:60. Példabeszédek 1:8. 
II. Mózes 20:12. Mózes 4:26. 

• Az ifjú ammoniták Hélamán prófétát 
kérték meg, hogy legyen a vezetőjük 
(Alma 53:19; 56:1., 5). Hogyan 
válaszoltak az ifjú ammoniták azokra 
a parancsokra, amelyeket kaptak? 

(Lásd Alma 57:21.) Mik azok a konkrét 
dolgok, amiket ma meg kell tennünk, 
hogy „pontosan" kövessük a prófétát? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Mondd el Hélamán 2060 fiatal harcosá-
nak történetét (Alma 53; 56-58.)! Azután 
a családtagok olvassanak el néhányat 
vagy mindet az alábbi részek közül! 
Beszélgessetek arról, hogy a családtagok 
miként alkalmazhatják az ezekben 
a részekben tanított tantételeket! 

Alma 53:20-21. Alma 57:25-27. 
Alma 56:45-48. Alma 58:6-11. 
Alma 57:21. Alma 58:39-40. 

Hélamán 1-4. fejezetei békés és viszá-
lyokkal teli időszakokat írnak le a nefiták 
és a lámániták között. Hélamán 5. fejezete 
beszámolót tartalmaz a csodálatos 
misszionáriusi munkáról a lámániták 
és a szakadár nefiták között. Keressetek 
párhuzamokat napjainkkal, amikor ezeket 
a beszámolókat tanulmányozzátok! 

• Hogyan válaszoltak Krisztus alázatos 
követői az üldözésre? (Lásd Hélamán 
3:33-35.) Hogyan segíthet az ő példájuk 
benneteket? 

• Olvassátok el Hélamán 5:12. versét! 
Mit jelent az, hogy Krisztus kősziklájára 
építsünk? (Lásd még 3 Nefi 14:24-27.) 

Mormon könyvében több, mint 240 
alkalommal fordul elő az emlékezz szó 

vagy annak valamilyen formája (például 
az emlékezett, emlékezet, vagy ne feledd). 
Keressétek meg azt a tizenöt esetet, 
amikor Hélamán 5. fejezetében jelenik 
ez meg! Amikor ezt teszitek, gondolkod-
jatok el azon, hogy miért fontos az 
emlékezni szó az Úr szövetséges népe 
számára! 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Olvasd fel Hélamán 5:12. versét hango-
san! Azután beszélgessetek arról, 
hogy miként építhet alapot a családotok 
Krisztus sziklájára! 

A beszélgetés részeként elénekelhetitek 
együtt a „Nem épült homokra" c. egyházi 
éneket (Egyházi énekek, 7. old.). 
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„Biztos alap" 
Hélamán 1-5. 

33. 



„Hogyan tudtatok megfeledkezni Istenetekről?" 
Hélamán 6-12. 

34. 
Magyarázd el, hogy Mormon könyve szá-
mos olyan ember történetét tartalmazza, 
akik átmentek ezen a körfolyamaton! 

Hogyan tudnak az emberek kitörni 
ebből a körből? (A családtagok olvassák 
el Alma 62:48-51; Hélamán 12:23-24. 
verseit!) 

A papírlapon húzd át a Büszkeség és 
gonoszságés a Pusztulás és szenvedés 
kifejezéseket! Mutass rá, hogy tanulha-
tunk a nefiták hibáiból! Mindig emlé-
kezhetünk az Úrra alázatosan és hálával, 
még akkor is, amikor gyarapodunk. 

„Bánjátok meg bűneiteket és térjetek 
vissza az Úrhoz!" 35. 
Hélamán 13-16. 

Ezra Taft Bensőn elnök azt mondta: 
„A nefita történelemnek az Üdvözítő 
látogatását megelőző időszakáról készült 
feljegyzése számos párhuzamot tár elénk 
napjainkra, amikor az Üdvözítő második 
eljövetelét várjuk" (Conference Report, 
1987. ápr., 3. old.; vagy Ensign, 1987. máj., 
4. old.). 

A következő táblázat azt mutatja, hogy 
Hélamán 13-16. fejezetei olyan jövendö-
lések és események leírását tartalmazzák, 
amelyek hasonlóak a Jézus Krisztus 
második eljövetelét megelőző esemé-
nyekhez. 
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A Hélamán 6-12. fejezeteiben található 
beszámoló megmutatja, hogy a büszkeség 
bűne milyen hatással van az emberekre. 
Amikor ezt a beszámolót tanulmányozzá-
tok, akkor keressétek meg az alábbiakban 
(a javaslatban a családi beszélgetésre) 
leírt körfolyamatot! 

• Olvassátok el Hélamán 12:7. versét! 
Mi alapján tette Mormon ezt a kijelen-
tést? Lásd Hélamán 12:1-6., 8.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Rajzold fel a következő ábrát egy papír-
lapra ! 



Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt tanulmányozzátok 
át ezen táblázat néhány részét vagy az 
egészet! Kérj meg minden családtagot, 

hogy mondjanak egy dolgot, amiben 
a táblázat segítheti az embereket, hogy 
felkészüljenek a második eljövetelre! 

• Mialatt várták, hogy Sámuel jövendö-
lései beteljesedjenek, „azok, akik hittek 
nagyon elszomorodtak" (3 Nefi 1:7). 
Mik voltak szomorúságuk okai? 
(Lásd 3 Nefi 1:5-9.) Mit tettek a hívők 
mindazon kihívások ellenére, amelyek 
a hitüket érték? (Lásd 3 Nefi 1:8.) 
Mit tehettek, hogy állhatatosak marad-
jatok, amikor megpróbáltatások érik 
a hiteteket? 

• Olvassátok el 3 Nefi 3:12-26. verseit, 
amelyben a nefiták felkészülnek a 
gadianton rablók támadására! Mit ta-
nulhattok az ő tetteikből, ami segíthet 
benneteket megvédeni magatokat 
a kísértések és félelmek idején? 

• Milyen áldásokat élvezhetett volna 
mindenki, ha hűek maradnak? (Lásd 
3 Nefi 10:18-19.) 
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Hélamán 13-16. 
fejezeteiben feljegyzett 
jövendölések 
és események 

Jövendölés vagy 
esemény 

A második eljövetelt 
megelőző jelek 
és események 

Hélamán 16:1., 3., 6., 10. Erős, igaz kisebbség 1 Nefi 14:12; Jákób 5:70. 

Hélamán 16:13-14. Szellemi kiáradások 
és csodák 

Jóel 2:28-30; 
T&Sz 45:39-42. 

Hélamán 13:22; 16:12., 
22-23. 

Hatalmas gonoszság 2 Timóteus 3:1-5; 
T&Sz 45:27. 

Hélamán 13:2., 6., 8., 
10-11; 14:9., 11; 15:1-3., 
17; 16:2. 

Az Úr prófétáinak és az ő 
bűnbánatra való felszólí-
tásuk elutasítása 

T&Sz 1:14-16. 

Hélamán 14:3-4. Jövendölés egy sötétség 
nélküli éjszakáról 

Zakariás 14:7. 

Hélamán 14:5-6., 20. Jövendölések jelekről és 
csodákról a mennyekben 

Jóel 2:30-31; T&Sz 45:40. 

Hélamán 16:13-18. A jelek, csodák és 
Krisztus eljövetelének 
megtagadása 

2 Péter 3:3-4; T&Sz 45:26. 

„Én holnap eljövök a világra" 
3 Nefi 1-7. 

36. 



Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt olvassátok el 3 Nefi 
5:13. versét! Magyarázd el, hogy ez a vers 
Mormon próféta szavait tartalmazza! 
Azután tedd fel a következő kérdést! 

• Mit jelent Jézus Krisztus tanítványának 
lenni? (Jézus Krisztust követni.) Mik 

Sámuel próféta az Üdvözítő keresztrefe-
szítésének jeleiről jövendölt. Olvassátok 
el jövendöléseit Hélamán 14:20-27. 
verseiben! Azután tanulmányozzátok 
3 Nefi 8-9. fejezeteit, hogy megtaláljátok 
ezen jövendölések beteljesedését! 

• Milyen kérést intézett az Úr azokhoz, 
akik túlélték a pusztulást? (Lásd 3 Nefi 
9:13-14. Jegyezd meg, hogy a jön szó 
háromszor jelenik meg a 14. versben!) 
Mit tehettek, hogy eleget tegyetek 
ennek a kérésnek? 

• A tömeg „egyenként" az Üdvözítőhöz 
ment (3 Nefi 11:15; lásd még 3 Nefi 
17:25., amely azt mondja, hogy 
2500 ember volt a tömegben.) Mit 

Amikor az Üdvözítő tanításait tanulmá-
nyozzátok 3 Nefi 12-15. fejezeteiben, 
keressétek meg azokat a tanításokat, 
amelyekre különösen szükségetek van! 

azok a dolgok, amiket egyénileg és 
családosan is tehetünk, hogy kövessük 
az Üdvözítőt? 

Ezen beszélgetés részeként elénekelhe-
titek a családdal közösen a „Gyere, 
kövess!" vagy a „Több szentséget adjál!" 
c. énekeket. 

„Aki hozzám jön, azt befogadom" 
3 Nefi 8-11. 

„A régi dolgoknak már vége, és minden megújult" 
3 Nefi 12-15. 
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3 7 . 

38. 

tanultok ebből a példából az Üdvözítő 
szeretetéről? 

• Jézus azt tanította, hogy „ne legyen . . , 
vita" az emberek között (3 Nefi 11:22., 
28). Miért veszélyes a vita az evan-
gélium tanairól? (Lásd 3 Nefi 11:29; 
T&Sz 10:62-63.) Hogyan lehetünk 
egységesek az igaz tanokban? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 
A családdal együtt olvassátok el 3 Nefi 
11:1-17. verseit! Kérd meg a családta-
gokat, hogy gondolkodjanak el azon, 
vajon mit éreztek volna, ha a nefiták 
között lettek volna, amikor a feltámadott 
Úr megjelent! 

Jézus azt mondta a nefitáknak: „ . . . azt 
akarom, hogy ti legyetek a föld sója . . . " 
(3 Nefi 12:13). Olvassátok el a következő 
részeket, hogy jobban megértsétek 



ezt a kijelentést! Bejelölhetitek ezeket 
a szentírásotokban. 

III. Mózes 2:13. T&Sz 101:39-40. 
Máté 5:13. T&Sz 103:9-10. 

• Olvassátok el 3 Nefi 12:48. versét! 
Miért van szükségünk Jézus Krisztus 
engesztelő áldozatára ahhoz, hogy tö-
kéletesek legyünk? (Lásd 2 Nefi 2:7-9; 
3 Nefi 19:28-29; Moróni 10:32-33.) 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Adj a családtagoknak olyan ételből egy 
kicsit, ami a recept szerint tartalmaz sót! 

Amikor 3 Nefi 17-19. fejezeteit tanul-
mányozzátok, keressétek meg azokat 
a verseket, amelyek Jézus szeretetét 
mutatják! Lejegyezhetitek érzéseiteket 
a naplótokban. 

• Miért maradt Jézus egy kicsit tovább a 
néppel? (Lásd 3 Nefi 17:5-6.) Hogyan 
mutatta mindez szeretetét az emberek 
iránt? Hogyan éreztétek már Jézus 
szeretetét és törődését irántatok? 

• Jézus bevezette az Úrvacsorát a nefi-
táknál (3 Nefi 18:1-4). Mit tanultatok 
az úrvacsora szertartásáról a 3 Nefi 
18:1-11. részéből? Mit tehettek, hogy 
minden héten felkészüljetek az 
úrvacsoravételre? 

• Jézus azt tanította: „Imádkozzatok 
az Atyához családotokkal együtt" 
(3 Nefi 18:21). Milyen hatással voltak 
a családi imák a családotokra? Hogyan 

Minden családtagnak adj egy olyan 
adagot, amelyben van só, és egy olyant, 
amelyben nincs! Látni fogják, hogyan 
gazdagítja a só az ételek természetes ízét. 

Egy elsötétített szobában kapcsolj be 
egy elemlámpát, vagy gyújts meg egy 
gyertyát! 

Ezen bemutatók után beszéljétek meg, 
hogy mit jelent „a föld sój[ának]" 
és a „világ világosságának]" lenni 
(3 Nefi 12:13-14.)! 

„Most tehát teljes az en örömöm 
3 Nefi 17-19. 
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erősíthetik meg a családok elhatározá-
sukat, hogy naponta imádkoznak? 

Amikor hangosan olvassátok a szentírá-
sokat, olyan tanokra és eseményekre is 
fény derülhet, amelyek felett talán 
elsiklotok, amikor magatokban olvastok. 
Olvassátok el 3 Nefi 17. fejezetét hango-
san! Amikor olvastok, figyeljetek 
a Szentlélek hatására! Megjelölhetitek 
azokat a verseket, amelyek különös 
jelentőséggel bírnak számotokra. 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A nefiták közötti szolgálatának első két 
napjának mindegyikén szolgálta az 
Üdvözítő a kisgyermekeket. A családdal 
együtt olvassátok el 3 Nefi 17:11-24. 
és 26:14-16. verseit! Azután beszéljetek 
Jézus, kisgyermekek iránt érzett, 
szeretetéről! 

39. 



„És akkor gyűjtöm majd össze őket" 
3 Nefi 16; 20-21. 

40. 
3 Nefi 16., 20., és 21. fejezetei tartalmaz-
zák Jézus Krisztus azon tanításainak egy 
részét, amelyeket a nefitáknak adott 
mialatt a feltámadása után velük volt. 
Ezekben a fejezetekben az Úr az utolsó 
napokban az evangélium visszaállításáról 
és Izráel összegyűjtéséről tanít és azokról 
jövendöl. 

• Miért szóratott szét Izráel? (Lásd 
3 Nefi 16:4.) Mi Izráel összegyűjtése? 
(Lásd 3 Nefi 16:4., 12; 20:10-13.) 

• Milyen szerepet játszik Mormon könyve 
Izráel összegyűjtésében? (Példákért 
hasonlítsátok össze 3 Nefi 16:4., 12. 
és 20:10-13. részeit 1 Nefi 6:3-4. 
verseivel, valamint Mormon könyve 
címoldalával!) Az Egyház tagjaiként 
mi a felelősségetek Izráel összegyűjté-
sével kapcsolatban? 

• Miután Jézus Ézsaiás jövendöléseit 
idézte, azt mondta az embereknek: 
„Kutassátok ezeket a dolgokat!" 
(3 Nefi 23:1). Mit jelent az, hogy 
kutassuk a szentírásokat ahelyett, 
hogy csupán olvassuk azokat? 

• Mormon Jézus tanításainak csak 
a „kisebb részét" foglalta bele feljegy-
zéseibe (3 Nefi 26:8). Hogyan 
nyerhetjük el a „nagyobb dolgokat"? 
(Lásd 3 Nefi 26:9.) 

• Olvassátok el 3 Nefi 26:19-21. verseit! 
Hogyan követhetjük ezt a példát 
házasságunkban, családunkban, 
egyházközségünkben és cövekünkben? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 
Szórj szét tárgyakat a szobában! Azután 
kérd meg a családtagokat, hogy gyűjtsék 
össze azokat! Rámutathatsz, hogy az 
összegyűjteni szó azt jelenti, hogy egy 
helyre vinni. 

Miután a családtagok összegyűjtötték a 
tárgyakat, olvassátok el 3 Nefi 20:12-13. 
verseit! Magyarázd el, hogy Mennyei 
Atya az egész világon összegyűjti a 
népét azáltal, hogy megismerteti velük 
„az Urat, az ő Istenüket, aki megváltotta 
őket"! Beszéljétek meg, hogy mit 
tehettek egyénenként és családként 
azért, hogy segítsetek Mennyei Atyánknak 
összegyűjteni az Ő népét! 

„Ő pedig mindent. . . elmagyaráz [ott] nekik" 
3 Nefi 22-26. 
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41. 
Javaslat a családi beszélgetéshez 

Magyarázd el, hogy amikor Jézus a nefi-
ták között volt, akkor megosztotta velük 
Malakiás jövendölését Illés küldetéséről 
(3 Nefi 25:1-6.)! Annyira fontos ez 
a tanítás, hogy az Egyház mind a négy 
alapvető művében megtalálható. 

A családdal együtt olvassátok el a követ-
kező szentírásbeli részeket: Malakiás 
4:1-6; Lukács 1:17; 3 Nefi 25:1-6; Tanok 
és szövetségek 2:1-3; és Joseph Smith -
Története 1:37-39.! Javasolhatod, hogy 
a családtagok jelöljék meg ezeket a 
részeket a szentírásaikban. 

Beszéljétek meg, hogy ezek a részek 
miként vonatkoznak a családtörténeti 
munkára és a templomi munkára! 



Készítsetek tervet arra, hogy közös 
munkával megkeressétek és benyújtsátok 
az elhalálozott őseitek neveit a templomi 
szertartásokhoz! Amennyire a körül-

mények engedik, tervezzétek meg, 
hogy együtt végeztek szolgálatot 
a templomban! 

• Jézus tizenkét tanítványa azt kérdezte 
tőle, hogy hogyan nevezzék az 
Egyházát (Lásd 3 Nefi 27:3). Mi volt a 
válasza számukra? (Lásd 3 Nefi 27:4-9.) 
Az Úr azt parancsolta, hogy visszaállí-
tott egyházát - a nefiták közötti egy-
házához hasonlóan - az Ő nevéről kell 
elnevezni (T&Sz 115:4). Miért fontos 
emlékeznünk arra, hogy az Egyházat 
Jézus Krisztusról nevezték el? 

• Tanulmányozzátok 3 Nefi 27:13-21. 
verseit, megkeresve ezekben Jézus 
Krisztus evangéliumának különböző 
jellemzőit! Mit ígért az Üdvözítő 
azoknak, akik evangéliuma szerint 
élnek? (Lásd 3 Nefi 27:21-22.) 

• Válaszként a kérésükre, a három nefita 
átváltozott, ami azt jelenti, hogy a 
testük ideiglenesen megváltozott, 
hogy „Isten dolgait megismerhessék" 
(3 Nefi 28:13-15). Azután pedig átala-
kultak. Mit tanít a 3 Nefi 28. fejezetében 
található beszámoló az átalakult 
lényekről? 

• Sok éven át, Jézus nefiták közötti 
látogatását követően nem voltak 

semmilyen ,,-iták sem" (4 Nefi 1:17). 
Mit jelent ez? (Lásd 4 Nefi 1:2-3., 
15-17.) Milyen problémák léteznek 
ma az embercsoportok közötti 
megkülönböztetések miatt? Hogyan 
segíthet az evangélium bennünket 
abban, hogy a különbségeink ellenére 
is egységesek legyünk? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Olvassátok el együtt 4 Nefi könyvét! 
Amint az 1-19. verseket olvassátok, 
készítsetek egy listát azokról a magatar-
tásformákról és tettekről, amelyek béké-
hez és boldogsághoz vezettek! Amint a 
20-46. verseket olvassátok, soroljátok fel 
azokat a magatartásformákat és tetteket, 
amelyek ellenkezéshez és pusztuláshoz 
vezettek! 

Állítsátok szembe a listákat, amiket 
készítettetek! Beszéljetek arról, hogy 
mit tehetnétek családként azért, hogy 
méginkább hasonlóvá váljatok azokhoz 
az emberekhez, akiket 4 Nefi 1:1-19. 
versei jellemeznek! 

• Amikor Mormon 15 éves volt, akkor 
„meglátogatja] az Úr, és akkor megíz-
lelte és megismerte Jézus jóságát" 
(Mormon 1:15). Hogyan ismerhetjük 
meg Jézus jóságát? 

• Milyen állapotok uralkodtak a nefita 
társadalomban Mormon életének 
időszaka alatt? (Lásd Mormon 1:19; 
2:1., 8., 10., 18.) Annak ellenére, hogy 
mi is - Mormonhoz hasonlóan - nagy 
gonoszság között élünk, mit tehetünk, 
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„Ez az én evangéliumom" 
3 Nefi 27-30; 4 Nefi 

42. 

„Miért hagytátok el az Úrnak útjait" 
Mormon 1-6; Moróni 9. 

43. 



hogy megtartsuk a hitünket és szemé-
lyes erényünket? 

• Mormon azt mondta, hogy amikor 
népe megverte a csatában a lámánitá-
kat, akkor „nem akarta belátni, hogy 
az Úr volt az, aki megkímélte őket" 
(Mormon 3:3). Miért fontos, hogy 
felismerjük, hogy az áldások, amiket 
kapunk, az Úrtól jönnek? (Lásd 
Mormon 3:9.) 

• Olvassátok el Mormon 5:17-18. 
verseit! Azok, akik nem követik az 
Üdvözítőt, milyen értelemben olyanok, 
mint egy „hajó . . . , amelynek se 
vitorlája, se horgonya" nincsen? 

Amikor Mormon 7-9. fejezeteit tanulmá-
nyozzátok, ne felejtsétek el, hogy az 
itt szereplő tanítások az utolsó napokban 
élő embereknek szólnak! 

• Mit jövendölt Moróni azokról a körül-
ményekről, amelyek Mormon könyve 
előkerülésekor fognak uralkodni a 
világon? (Lásd Mormon 8:26-33.) 
Miért volt képes Moróni olyan tisztán 
jövendölni az utolsó napokról? (Lásd 
Mormon 8:34-35.) 

• Mit mondott Moróni a büszkeségről 
az utolsó napokban? (Lásd Mormon 
8:35-41.) 

• Moróni azt mondta, hogy az utolsó 
napokban néhányan azt hiszik majd, 
hogy az Úr „nem a csodák Istene" 
(Moróni 9:10). Hogyan válaszolnátok, 
ha valaki azt mondaná nektek, hogy 
az Úr nem a csodák Istene? Milyen 

Milyen értelemben vitorla és horgony 
az evangélium számotokra? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt olvassátok el Mormon 
1:13-14. és 2:18. verseit! Azután olvassá-
tok el Mormon 1:15. és 2:19. verseit! 
Hangsúlyozd ki, hogy még amikor 
gonoszság vesz bennünket körül, akkor 
is biztosak lehetünk az Úr jósága felől! 
Ha mi is, Mormonhoz hasonlóan, 
arra törekszünk, hogy kövessük az Urat, 
és igazak maradunk az evangéliumról 
való bizonyságunkhoz, akkor reményt 
ad nekünk az a tudat, hogy „az utolsó 
napon felemeltetjunk]" (Mormon 2:19). 

„Úgy beszélek hozzátok, mintha jelen lennétek" 
Mormon 7-9. 
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44. 
helyénvaló élményeket tudnátok 
megosztani, hogy bizonyságot tegyetek 
arról, hogy az Úr a csodák Istene? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

A családdal együtt olvassátok el Mormon 
8:34-35. verseit! Azután kérj meg min-
denkit, hogy írjanak egy levelet egy jövő-
beli családtagoknak (pl. gyermekeknek, 
unokáknak, unokatestvéreknek), úgy 
fogalmazva azt meg, „mintha [azok a 
családtagok] jelen lennéfnek]". Javasold, 
hogy a levelek tartalmazzanak olyan 
tanácsokat, amelyek segíthetik a család 
jövőbeli tagjait az evangélium szerinti 
életben, azokkal a kihívásokkal szemben, 
amikkel találkoznak majd! Javasolhatod 
azt is, hogy tartsák a leveleket biztonságos 
helyen, mint például a naplójukban, 
hogy valamikor a jövőben majd elolvas-
hassák azokat. 



„Ember még sohasem hitt bennem úgy, 
mint ahogy te" 45. 
Ether 1-6. 

• Mit válaszolt az Úr, amikor Járed 
fivére megkérdezte, hogy hogyan vilá-
gítsanak a bárkákban? (Lásd Éther 
2:23-25.) Miért fontos, hogy mindent 
megtegyünk, amit csak tudunk, azon 
kívül, hogy segítséget kérünk az Úrtól? 

• Mit kérdezett az Úr, mielőtt megmu-
tatta volna magát Járed fivérének? 
(Lásd Éther 3:11.) Hogyan példázta 
Járed fivérének válasza hitének mély-
ségét? (Lásd Éther 3:12.) Mit tehettek, 
hogy kövessétek példáját? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Olvassátok el együtt Éther 6:1-12. ver-
seit! Használd fel a következő kérdéseket, 
hogy a családtagok lássák a hasonlóságo-
kat a járediták ígéret földjére tett uta-
zása, és a mi, életen keresztül való utazá-
sunk között! 

Az Úr akaratából a kövek a bárkákban 
„világítottak nekik a sötétben" 
(Éther 6:3). Milyen „fényeket" adott 
az Úr nekünk? 

Mit tettek a járediták, miután min-
dent, amit csak tudtak, előkészítettek 
az útra? (Lásd Éther 6:4.) Hogyan 
mutathatjátok ki ugyanezt a bizalmat 
az Úrban? 

Mit tettek a járediták éjjel és nappal, 
amikor fújt a szél, és ide-oda hányko-
lódtak? (Lásd Éther 6:8-9.) Hogyan 
dicsérhetjük az Urat? 

Mit tettek a járediták, amikor 
megérkeztek az ígéret földjére? 
(Lásd Éther 6:12.) Mennyiben lehet 
ez hasonló ahhoz, ahogyan majd 
Mennyei Atyánkhoz megérkezünk? 

• Hogyan jellemezte Éther azokat, akik 
hisznek Istenben? (Lásd Éther 12:4.) 
Hogyan lehet a hit és a remény 
egyfajta horgony számotokra? Milyen 
példák lehetnek arra, hogy a hit olyan 
jó cselekedetekhez vezet, amelyek 
dicsőítik Istent? 

• Moróni hogyan határozta meg a hitet? 
(Lásd Éther 12:6.) Mit gondoltok, 
mit jelent az, hogy „addig úgysem 
kap[unk] bizonyságot, amíg hitjunk] 
ki nem állta a próbát"? Hogyan 
erősítették és szilárdították meg a 
megpróbáltatások a hiteteket? 

• Az Úr azt tanította, hogy ha alázatosak 
leszünk Előtte és hiszünk Benne, 

„akkor gyengeségü[n]ket megerősít[i]" 
(Éther 12:27). Hogyan teljesedett 
be ez az ígéret a szentírásokban, az 
életetekben és mások életében? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Amikor Hyrum Smith készülődött, hogy 
Carthage börtönébe menjen, ahol őt 
és Joseph Smith prófétát megölték, Éther 
12:36-38. verseit olvasta, és behajtotta 
a lapot (T&Sz 135:4-5). A családtagok 
olvassák el ezeket a verseket! 

• Milyen megnyugtatást adnak ezek a 
versek? Milyen szentírásbeli részek 
erősítettek vagy nyugtattak meg ben-
neteket? 
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„A hit által minden lehetséges" 
Éther 7-15. 

46. 



• Miért fontosak Moróni könyvének 2-5. 
fejezetei napjainkban? Hogyan erősít 
meg benneteket, amikor látjátok, 
hogy ma is ugyanazok a szertartások 
léteznek, mint az Úr egyházának 
más sáfárságaiban? 

• Milyen szövetségeket kötünk az Úrva-
csorán keresztül? (Lásd Moróni 4:3; 5:2.) 
Mire kapunk viszonzásul ígéretet? 
Hogyan éreztek, amikor áhítatosan és 
érdemesen vesztek az Úrvacsorából? 

• Miután az emberek megkeresztelked-
tek, és elnyerték a Szentlélek ajándékát, 
„Krisztus egyházának tagjai közé 
számláltattak; nevüket felírták" 
(Moróni 6:4). Miért jegyezték fel a 
nevüket? (Lásd Moróni 6:4.) Hogyan 
járulhattok hozzá az Egyház azon 
erőfeszítéseihez, hogy a régi és az új 
egyháztagokat „számontartsák és 
Isten jó szavával táplálják"? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Ha a családtagok új megtértek, beszéljé-
tek meg, milyen volt az Egyházhoz 

Moróni 7-8. fejezetei Moróni apjának, 
Mormonnak a tanításait tartalmazzák. 
Moróni 10. fejezete Moróni végső írott 
bizonyságát tartalmazza. 

• Mormon úgy utalt az Egyház tagjaira, 
mint „Krisztus békés követői" 
(Moróni 7:3). Milyen alapon ítélte 
ilyennek Mormon az Egyház tagjait? 
(Lásd Moróni 7:4-5.) Hogyan válunk 
„Krisztus békés követői[vé]"? 

csatlakozni! Hagyd, hogy a családtagok 
beszéljenek arról, ami tetszett nekik az 
Egyházban, és azokról a kihívásokról is, 
amikkel szembekerültek, amikor csatla-
koztak az Egyházhoz! Ha a családtagok 
már régóta egyháztagok, akkor kérd 
meg őket, hogy beszéljenek arról, milyen 
érzés lenne, ha először jönnének az 
Egyházba! 

Az egyik családtag olvassa fel Gordon 
B. Hinckley következő tanácsát! 

„A megtértek számának folyamatos 
növekedésével nekünk is, ennek megfele-
lően, egyre nagyobb erőfeszítéseket kell 
tennünk, hogy segítséget adjunk nekik, 
amint az útjukat keresik. Mindegyiküknek 
három dologra van szüksége: egy barátra, 
egy feladatra és az »Isten jó szavával« 
való táplálásra (Moróni 6:4.)" (Conference 
Report, 1997. ápr., 66. old.; vagy Ensign, 
1997. máj., 47. old.). 

• Mit tehetünk, hogy kövessük ezt a 
tanácsot? 

Moróni „intő szava[kkal]" (buzdító 
szavakkal) fejezi be mondanivalóját 
(Moróni 10:2). Az inteni (buzdítani) 
kifejezés azt jelenti, hogy erőteljesen 
javasolni vagy ösztönözni. Amint 
Moróni 10. fejezetét tanulmányozzátok, 
megjelölhetitek a inteni szót minden 
alkalommal, amikor megjelenik. Töpreng-
jetek el Moróni ezen fejezetben leírt inté-
seinek jelentéséről és fontosságáról! 
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„A helyes úton tartsák őket" 
Moróni 1-6. 

4 7 . 

„Jöjjetek Krisztushoz 
Moróni 7-8; 10. 

48. 



• Mit tanított Moróni a szellemi aján-
dékokról? (Lásd Moróni 10:8-19.) 

• Hogyan tükrözi Moróni intése: 
„Térjetek meg Krisztushoz!" Mormon 
könyve teljes üzenetét? (Moróni 
10:30, 32.) Milyen konkrét módon 
segített benneteket ebben az évben 
Mormon könyve tanulmányozása 
abban, hogy megtérjetek Krisztushoz? 

Javaslat a családi beszélgetéshez 

Tedd bizonyságodat Mormon könyvéről, 
és kérd meg a család többi tagját is erre! 
Azután olvasd fel Ezra Taft Benson elnök 
következő kijelentését! 

„A Vasárnapi iskola és a Szeminárium 
osztályaiban minden negyedik évben 
tanulmányozzuk Mormon könyvét. Ezt a 
négyéves rendszert azonban nem szabad 
az egyháztagok személyes és családi 
tanulmányai során követni. Naponta kell 
olvasnunk annak a könyvnek az oldalait, 
amely közelebb viheti Istenhez azt, aki 
tanításai szerint él, »mint bármely más 
könyv« (History of the Church, 4:461.)" 
(Conference Report, 1988. okt., 3. old.; 
vagy Ensign, 1988. nov., 4. old.). 

Ösztönözd arra a családtagokat, hogy 
folytassák Mormon könyve tanulmányo-
zását és megosztását másokkal! 
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