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A Mormon könyve, amelyet Joseph Smith pró-

féta hozott elő, ősi lemezek fordítása. „Parancsra 

íratott, valamint a prófétálás és a kinyilatkoztatás 

által – Megíratott, lepecsételtetett és az Úr számára 

elrejtetett, hogy el ne pusztítsák – Hogy Isten aján-

déka és hatalma által, annak tolmácsolására 

előkerüljön…

Isten ajándéka és hatalma által. Készítette: Simon Dewey

Célja pedig az, hogy megmutassa Izráel háza 

maradékának, milyen nagyszerű dolgokat tett atyá-

iért az Úr; és hogy ismerhessék az Úr szövetségeit 

és tudják, hogy nincsenek mindörökre kitaszítva 

– Azonkívül, hogy meggyőzzön zsidót és nemzsidót 

arról, hogy Jézus a Krisztus” (A Mormon könyve 

címoldala).
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Liahóna,  
2011. október

BORÍTÓ
A címoldal fényképes illusztrációját készí
tette: John Luke. Hogy ti is megtudjátok. 
Készítette: Gary Kapp. Mr. és Mrs. David 
Larsen jóvoltából. Másolatok készítése 
tilos! Hátoldal: Kép Krisztusról. Készítette: 
Heinrich Hofmann. A C. Harrison Conroy 
Co. jóvoltából.

Köszöntjük e különleges lapszám olvasóit!
Kevés téma érdemli meg, hogy annak szenteljük egy lapszám teljes ter

jedelmét, de a Mormon könyve ezek közé tartozik. Ebben a lapszámban a 
múlt és a jelen prófétái, valamint egyháztagok szerte a világból bizonyságot 
tesznek erről a különleges szentírásról. Csodálatos az eredete. A visszaállítás 
kézzel fogható bizonyítéka. Vallásunk záróköve. Napjainkra íródott. Világo
san és egyszerűen tanítja Krisztus tanát. Építheti a hitünket és megerősítheti 
a családunkat.

Bár a Liahónában megszokott rovatok közül most sok kimaradt, található 
benne Első elnökségi üzenet (4. oldal) és Látogatótanítói üzenet (46. oldal). 
Ezek az üzenetek az összes többi írással egyetemben bizonyságot és tanítá
sokat osztanak meg a Mormon könyvéről.

Arra kérünk, hogy tanulmányozd imádságos lélekkel ezt a lapszámot, 
fogadd szívedbe az üzeneteit, és oszd meg azokat – valamint a Mormon 
könyvét – másokkal!

ÜZENETEK
4 Első elnökségi üzenet:  

A Mormon könyve  
becses ígéretei
Írta: Thomas S. Monson elnök

46 Látogatótanítói üzenet:  
Ha nem kételkedünk
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KIEMELT CIKKEK
6 Joseph Smith próféta:  

a Mormon könyve fordítója
Egy tanulatlan fiatalember 
Isten hatalma által a föld  
legtökéletesebb könyvének  
fordítója lett.

10 Amit Isten szeretetéről  
tanít a Mormon könyve
Írta: Russell M. Nelson elder
Szeretnél lelkileg újjászületni, és 
képesnek lenni arra, hogy úgy 
szeress, ahogyan Isten szeret? A 
Mormon könyve elmagyarázza, 
hogyan teheted meg ezt.

16 A Mormon könyve története
Ez a cikk segíthet neked fontos 
történeteket tanítani gyerme-
keidnek ebből a szentírásból.

20 Mormon könyve  
idővonal
Kulcsszereplők 
vizuális megjele-
nítése, a járediták-
tól, Kr. e. 2200-tól, a 
nefita civilizáció végéig, 
Kr. u. 420-ig.

22 Ki írta a Mormon könyvét?
Ősi próféták munkássága, 
egy sugalmazott szerkesztő, 
valamint egy utolsó napi fordító 
segítségével jött létre a Mormon 
könyve.

24 A Mormon könyve: együtt 
tanúskodik a Bibliával
Felsorolunk 14 olyan, a  
Bibliában tanított alapvető 
tant, amelyről további tanúsá-
got tesz a Mormon könyve.

28 Hogyan tanulmányozzuk  
a Mormon könyvét
Írta: D. Todd Christofferson elder
Három indok és három mód-
szer e különleges szentírás 
tanulmányozására.

32 Lehi álma: Szilárdan  
kapaszkodni a rúdba
Írta: David A. Bednar elder
Lehi álma megtanítja  
nekünk, hogyan  

kapaszkodjunk szilárdan 
Isten szavába.

38 A Mormon könyve:  
megerősíti a Jézus  
Krisztusba vetett hitünket
Írta: Neil L. Andersen elder
A Mormon könyve arra hív 
minket és családjainkat, hogy 
fogadjuk be az Úr Jézus  
Krisztusba vetett hitet, ami  
sikerre viszi majd a 
családunkat.

47 Zene: Kétezer ifjú harcos
Zene és szöveg: Bonnie Hart 
Murray és Janice Kapp Perry

48 Tanítások napjainkra
Élő próféták és apostolok osz-
tanak meg olyan igazságokat 
a Mormon könyvéből, amelyek 
ma utat mutathatnak nekünk.

52 A Mormon könyve: 
vallásunk záróköve
Írta: Ezra Taft Benson elnök
Ez a 25 évvel ezelőtt elhangzott 
klasszikus beszéd örök érvényű 
bizonysággal és tanáccsal szol-
gál a Mormon könyvéről.

59 Szent munka
Írta: David A. Feitz
Egyetlen egyszerű cselekedet 
megtanított engem a Mormon  
könyve szent volta iránti 
tiszteletre.
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Ebben a kiadványban számos fest-
mény ábrázolja a Lehi által kapott 
Liahónát. Bár a Liahónák nincsenek 
elrejtve, és nem mindegyik hasonlít 
a fent láthatóhoz, jó szórakozást 
nyújthat neked és a családodnak, 
ha megpróbáljátok összeszámolni, 
hány alkalommal fordul elő a Liahóna 
ebben a számban.

60 Ha tényleg tudni akarod, 
akkor tudni fogod
Írta: Walter F. González elder
Négy mód, amely segítségével 
megtudhatod, hogy Isten ihlette 
a Mormon könyvét.

65 Poszter: Hang a porból

66 A bennem égő tűz
Írta: Michael R. Morris
Eduardo azon a napon nyert 
bizonyságot a Mormon könyvé-
ről, amikor megtanult olvasni.

68 Elmondom, hogyan  
változtatta meg az életemet  
a Mormon könyve
Egyháztagok tesznek bizonysá-
got arról, hogyan segített nekik 
a Mormon könyve válaszokra 
találni, vigaszt nyerni és 
megtérni.

72 Minden nyelvnek és népnek
Írta: Lia McClanahan
A világszerte élő utolsó napi 
szentek számára semmi 
nem fogható ahhoz, amikor 
anyanyelvükön olvashatják a 
Mormon könyvét.

76 Általánosságban feltett  
kérdések a Mormon  
könyvéről

80 Bizonyság, szövetség  
és tanúságtétel
Írta: Jeffrey R. Holland elder
Olyan szilárd a bizonysá-
gom erről a könyvről, mintha 
a három és a nyolc tanúval 
együtt én is láttam volna az 
aranylemezeket.
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Sok évvel ezelőtt egy élet és halál közt lebegő fiatal 
édesapa ágya mellett álltam. A közelben ott volt el
gyötört felesége és két gyermeke. Megfogta a kezem, 

belenézett a szemembe, és esedezve így szólt hozzám: 
„Püspök úr, tudom, hogy nemsokára meghalok. Mondd, 
mi fog történni a lelkemmel?”

Csendes imában mennyei útmutatást kértem, majd 
észrevettem, hogy az éjjeliszekrényén ott van a hármas 
kiadás egy példánya. Felvettem és belelapoztam. Azon 
vettem észre magam, hogy öntudatlanul Alma 40. fejeze
ténél kötök ki a Mormon könyvében. Felolvastam neki a 
következőket:

„Íme, egy angyal tudatta velem, hogy az emberek lelke, 
amint elhagyja ezt a halandó testet…, hazavitetik ahhoz az 
Istenhez, aki életet adott neki.

És… azok lelkét, akik igazlelkűek, a boldogság állapo
tába fogadják be, melyet paradicsomnak hívnak, a nyuga
lom állapotának, a béke állapotának, ahol megpihennek 
majd minden bajuktól, és minden gondtól és bánattól” 
(Alma 40:11–12).

Tovább olvastam a feltámadásról, mire ragyogás költö
zött a fiatalember arcára, szája pedig mosolyra húzódott. 
Látogatásom végéhez érve elköszöntem ettől a drága 
családtól.

Legközelebb a temetésen találkoztam az asszonnyal  
és a gyermekekkel. Eszembe jut ez az este, amikor egy 
fiatalember igazságra vágyott, és a Mormon könyve választ 
adott a kérdésére.

Más becses ígéretek is fellelhetők a Mormon könyvé
ben: a békesség, a szabadság, valamint áldások ígérete, 
„ha ezen föld Istenét szolgál[juk], aki Jézus Krisztus” (Ether 
2:12).

Oldalai „a boldogság egy soha véget nem érő 
állapotá[t]” ígérik azoknak, „akik betartják Isten paran
csolatait. Mert íme, áldottak ők minden dologban, mind a 
fizikai, mind a lelki dolgokban” (Móziás 2:41).

Máshol pedig „semmihez nem hasonlítható öröm[öt]” 
ígér azoknak, akik Isten kezében eszközökké válva 
megmentik az Ő becses fiait és leányait (Alma 28:8;  
lásd még 29:9).

Oldalain ott van annak ígérete, hogy a szétszórt Izráel 
összegyűjtetik, és ebben a munkában veszünk részt a mi 
hatalmas, világméretű misszionáriusi erőfeszítéseink által 
(lásd 3 Nefi 16; 21–22).

Megtalálható benne annak ígérete is, hogy ha Jézus 
Krisztus nevében imádkozunk az Atyához, akkor áldottak 
lesznek a családjaink (lásd 3 Nefi 18:21).

A könyvet tanulmányozva beteljesedik az a prófétai ígé
ret, mely szerint „életeteket és otthonaitokat még jobban 
el fogja tölteni az Úr Lelke, eltökéltebbek lesztek abban, 
hogy parancsolatai szerint járjatok, és erősebb bizonyságo
tok lesz Isten Fia élő valóságáról” 1.

Moróni ígérete is a Mormon könyvének lapjain talál
ható, mely szerint ima, valós szándék és Krisztusba vetett 
hit révén, „a Szentlélek hatalma által” megtudhatjuk ezen 
ígéretek igaz voltát (lásd Moróni 10:4–5).

A MORMON KÖNYVE  

Írta: Thomas S. 
Monson elnök

E L S Ő  E L N Ö K S É G I  Ü Z E N E T

becses ígéretei
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Más utolsó napi prófétákkal együtt bizonyságot te
szek erről „a leginkább hibátlan könyv[ről] a földön,” 2 
méghozzá a Mormon könyvéről, amely egy másik tanú
bizonyság Jézus Krisztusról. Üzenete az egész világra 
kiterjed, olvasóit pedig elhozza az igazság ismeretéhez. 
Bizonyságom van róla, hogy a Mormon könyve életeket 
változtat meg. Olvassuk el mindannyian, majd olvassuk 
el újra és újra! Azután örömmel osszuk meg becses  
ígéreteiről szerzett bizonyságunkat Isten minden  
gyermekével! ◼
JEGYZETEK
 1. Gordon B. Hinckley, “A Testimony Vibrant and True,” Liahona,  

Aug. 2005, 6.
 2. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 67.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL
A szentírásokban „találjuk az igazság [tan
tételeit], melyek feloldanak minden zavart, 
minden gondot és minden dilemmát, amellyel 
szembe kerül az emberiség családja” (Tanítás, 
nincs nagyobb elhívás [2000]. 51.). Amikor 
megosztod a családdal Monson elnök üze
netét, kérd meg őket, hogy figyeljék meg, 
milyen „becses ígéreteket” nevez meg a 
Mormon könyvéből! Megoszthatsz a Mormon 
könyvéből egy olyan ígéretet, amely szá
modra nagy jelentőséggel bírt.
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A Mormon könyve egyedülálló szentírás
kötet. Bár ezt is ősi próféták írták, nem 
úgy kaptuk meg, ahogyan a Bibliát. A 

Bibliát nagyrészt külön könyvekként jegyezték le 
papírtekercsekre az Óvilágban, melyeket azután 
írnokok másoltak tovább évszázadokon keresz
tül. Csupán a Jézus Krisztus utáni negyedik év
században kötötték egybe e különálló könyveket, 
és tették elérhetővé egy kötetként, melyre ma 
Szent Biblia néven utalunk.

Ezzel ellentétben a Mormon könyvét az Újvilág
ban fémlemezekre jegyezték fel az ősi próféták, 
melyet eredetileg egy próféta – Mormon (innen 
származik a könyv címe) – kivonatolt egyetlen 
aranylemezekre vésett feljegyzéssé a Kr. u. ötödik 
században. Fia, Moróni, később elásta a lemezeket, 
melyek 1827ig maradtak a föld mélyén, amikor 
is Moróni, akkor már mint feltámadott lény, átadta 
azokat egy Joseph Smith nevű fiatalembernek. 

Az alábbiakban elmeséljük annak történetét, 
hogy Joseph miként kapta meg, fordította le és 
adta ki azt a feljegyzést, melynek címe, A Mormon 
könyve: egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztus
ról. A Szabadító maga is tanúsította a könyv igaz 
voltát (lásd T&Sz 17:6).

Joseph 
Smith 
próféta  
A MORMON 
KÖNYVE FORDÍTÓJA
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1. 1820-ban élt egy 14 éves  
Joseph Smith nevű fiú a New 
York állambeli Palmyrában. Bár 
fiatal volt, érdekelte, hogy áll 
Isten szemében, és összezavar
ták a különböző keresztény 
vallások állításai, melyek úgy 
próbáltak hívőket toborozni, 
hogy mások állításainak meg
döntésére törekedtek. A Biblia 
tanulmányozása arra az elhatá
rozásra késztette Josephet,  
hogy Istentől kérve próbál 
meg bölcsességet szerezni, aki 
azt „mindenkinek készsége
sen és szemrehányás nélkül 
adja” (Jakab 1:5). Elment hát 
az otthonához közeli erdőbe 
imádkozni. 2. Amint Joseph letérdelt és elkezdett imádkozni, egy ragyogó 

fényoszlop jelent meg felette. A fényoszlopban két Személyt 
látott. Mennyei Atyánk megszólította, és ezt mondta: „Ez az én 
Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” (Joseph Smith története 1:17). Az 
Úr azt mondta Josephnek, hogy ne csatlakozzon egyik egyház
hoz sem, mert egyik sem igaz, de megígérte neki, „hogy valami
kor a jövőben meg fog[ja] ismerni az evangélium teljességét” 1.

3. Eltelt három év, és eközben 
Joseph Smith másokkal is meg
osztotta az élményét – amiért 
üldöztetésben volt része. Így 
számolt be róla: „…bár utál
tak és üldöztek engem azért, 
mert azt mondtam, hogy 
látomást láttam, az mégis igaz 
volt; és… szívemben ezt érez
tem: Miért üldöznek engem 
az igazság elmondása miatt? 
Valóban láttam egy látomást, 
és ki vagyok én, hogy ellenáll
jak Istennek, vagy miért akarja 
a világ, hogy megtagadjam 
azt, amit valóban láttam? 
Mert látomást láttam; tudtam 
ezt, és tudtam, hogy Isten 
is tudja, és nem tudtam… 
megtagadni” (Joseph Smith 
története 1:25).



8 L i a h ó n a

6. Joseph Smith meglehetősen 
tanulatlan volt, ami akkoriban 
nem volt ritka vidéken. Isten, 
hogy segítsen neki a fordí
tásban, átadott neki egy ősi 
fordító eszközt, melyet Urim
nak és Tummimnak hívtak. 
Ugyancsak nagy segítséget 
nyújtottak az írnokai, akik 
leírták, amit fordítás közben 
diktált nekik. Ezen írnokok 
között volt felesége, Emma; 
Martin Harris, egy jómódú 
gazda; valamint Oliver  
Cowdery, aki tanár volt. 
A fordítás jelentős részét 
kevesebb, mint három hónap 
alatt befejezték, miután Oliver 
elkezdett írnokként szolgálni.

Emma így írta le, milyen 
volt Joseph írnokának lenni: 
„Senki nem tudta volna a 
kéziratot diktálni anélkül, 
hogy ne részesült volna 
sugalmazásban; mert, amikor 

1830 óta emberek milliói olvasták el a 
Mormon könyvét és csatlakoztak Az 

Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához a 
Mormon könyve Szabadítóról tett tanúbizonyságának 

4. 1823. szeptember 21-én 
Joseph éppen imádkozott, 
amikor egyszer csak fény 
töltötte be padlásszobáját, és 
egy Moróni nevű angyal jelent 
meg előtte. Moróni beszélt 
Josephnek egy ősi próféták 
által lejegyzett írásról. El
mondása szerint a feljegyzést 
aranylemezekre vésték, és egy 
közeli domb mélyén rejtették 
el. Josephfel közölték, hogy ő 
fogja majd lefordítani azt.

5. Végül, 1827. szeptember 22-én Josephre bízták a lemezeket, 
melyeket a New York állambeli Palmyrához közeli egyik dom
bon, egy hatalmas szikla alatti kődobozból hozott elő.

köszönhetően. A könyv ugyancsak bizonyítja, hogy 
Joseph Smith Isten prófétája volt, és hogy ma is a Sza
badító irányítja az egyházát. Emberek milliói tették 
próbára a könyvet és jöttek rá, hogy Moróni ígérete 
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7. Azalatt a 18 hónap alatt, 
míg a lemezek a birtokában 
voltak, nem csupán Joseph 
látta és érintette meg őket. 
Három férfi – Oliver Cowdery, 
David Whitmer és Martin  
Harris – ünnepélyesen bi
zonyságot tettek arról, hogy 
Moróni angyal megmutatta 
nekik az aranylemezeket, 
és tudják, hogy a lemezeket 
„Isten ajándéka és hatalma 
által fordították le, mert szava 
kijelentette nekünk”. Nyolc 
másik férfi is tanúságot tett 
arról, hogy látták és megérin
tették az aranylemezeket. 4

8. 1829 augusztusára Joseph 
szerződést kötött Egbert B. 
Grandin laptulajdonossal a 
New York állambeli Palmyrá
ban, hogy nyomtassa ki a 
könyvet. Martin Harris jelzá
loggal terhelte meg a birtokát, 
hogy ki tudják fizetni a könyv 
nyomtatási költségeit, majd 
1830. március 26-án a Mormon 
könyve elérhetővé vált a vásár
lók számára.

9. 1830. április 6-án 60 ember 
gyűlt össze egy rönkházban a 
New York-i Fayette-ben. Ott, 
az Úr Jézus Krisztus irányí
tását követve Joseph Smith 
hivatalosan megszervezte a 
Szabadító Egyházát, visszaál
lítva ugyanabban a formában, 
ahogyan eredetileg meg volt 
szervezve: apostolok és pró
féták által irányítva, akik fel
hatalmazásuknál fogva Isten 
nevében szólhattak. Joseph 
Smith egy későbbi kinyilatkoz
tatásban kapta meg az egyház 
nevét: Az Utolsó Napok Szent
jeinek Jézus Krisztus Egyháza 
(lásd T&Sz 115:4). ◼

JEGYZETEK
 1. Joseph Smith, in History of the 

Church, 4:536.
 2. III. Joseph Smith interjúja Emma 

Smithszel 1879. februárjában. 
Lásd Saints’ Herald, Oct. 1, 1879, 
290.

 3. Az egyház elnökeinek tanításai: 
Joseph Smith (2007). 63–64.

 4. Lásd „A három tanú bizonyságté-
tele” és „A nyolc tanú bizony-
ságtétele” című részt a Mormon 
könyve bevezetésében.

mindazok számára érvényes, akik őszintén keresik  
az igazságot: „[A]rra buzdítalak benneteket, hogy 
Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az Örökké
való Atyát, hogy nem igazake ezek a dolgok; és ha 

őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett 
hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által  
ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát”  
(Moróni 10:4).

[én] tevékenyked[tem] az 
írnokaként, [Joseph] órákon 
át diktált nekem; és amikor ét
kezések vagy félbeszakítások 
után visszatért, ugyanonnan 
folytatta, ahol abbahagyta, 
anélkül, hogy ránézett volna a 
kéziratra, vagy megkért volna, 
hogy olvassak fel neki belőle 
egy részt.” 2 

Joseph a következőképpen 
magyarázta a Mormon könyve 
előjövetelének jelentőségét: 
„Isten hatalma által fordítot
tam le a Mormon könyvét hie
roglifákról, amelyek ismerete 
elveszett a világ számára, és 
ebben a csodálatos esemény
ben egyedül voltam, egy tanu
latlan ifjú, hogy megküzdjek 
az ezernyolcszázas évek világi 
bölcsességével és halmozott 
tudatlanságával, egy új kinyi
latkoztatás segítségével.” 3
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A legtöbb keresztény jól ismeri Jézus 
Krisztusnak a Bibliában leírt jellem
vonásait. Bámulatosnak tartják a 

szegények, a betegek és az elesettek iránti sze
retetét. Akik tanítványainak tartják magukat, 
igyekeznek példát venni róla, és követni szere
tett apostola intését: „[S]zeressük egymást: 
mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki 
szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 
…mert az Isten szeretet” (1 János 4:7–8).

Ezt az elvet tisztázza a Mormon könyve. Le
írja, hogyan születik valaki Istentől, és hogyan 
tesz szert az Ő módján való szeretet hatalmára. 
Megnevezi azt a három lényegi alapelvet, 
amely elhozza életünkbe Isten szeretetének a 
hatalmát.

Először is, a Mormon könyve megtanítja, 
hogy a lelki újjászületés kulcsa a Krisztusba 
vetett hit gyakorlása, valamint a parancso
latainak betartására irányuló, Ővele történő 
szövetségkötés. Benjámin király ezt mondta a 

Mormon könyvében egy olyan népcsoport
nak, akik ilyen szövetségre léptek: „És most, 
a szövetség miatt, melyet kötöttetek, Krisztus 
gyermekeinek fognak nevezni benneteket, 
az ő fiainak és leányainak; mert íme, ezen 
a napon nemzett benneteket lelkileg; mert 
azt mondjátok, hogy szívetek megváltozott a 
nevébe vetett hit által, mert tőle születtetek, és 
fiaivá és leányaivá lettetek” (Móziás 5:7).

Másodszor, maga a Szabadító tanítja azt, 
hogy az evangélium szertartásainak elnye
réséből ered annak hatalma, hogy hason
lóbbakká válhassunk Őhozzá: „Most ez a 
parancsolat: Tartsatok bűnbánatot, mind 
ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám és ke
resztelkedjetek meg az én nevemben, hogy 
a Szentlélek befogadása megszentelhessen 
benneteket, hogy szeplőtelenül állhassatok 
előttem az utolsó napon” (3 Nefi 27:20).

Harmadszor, arra biztat minket, hogy köves-
sük az Ő példáját: „Milyen embereknek kell 

AMIT 

Írta: Russell M.  
Nelson elder

a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

A Mormon könyve jegyzi fel az Úr szeretetének  
néhány legmagasztosabb megnyilvánulását.
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hát lennetek?” – teszi fel szónokian a kérdést. 
Válasza pedig ez: „Bizony mondom nektek, 
hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok” 
(3 Nefi 27:27). Bizony, Ő azt akarja, hogy 
hasonlóbbakká váljunk Őhozzá.

A Mormon könyve jegyzi fel szereteté
nek néhány legmagasztosabb megnyilvá
nulását. Ezek a példák a mi életünkre is 

vonatkozhatnak, miközben azon vagyunk, 
hogy hasonlóbbakká váljunk az Úrhoz.

A Lehi és Lehi családja iránti szeretete – 
valamint a családnak az Úr iránt érzett sze
retete – volt az, ami Amerikába hozta őket, a 
nekik ígért földre, ahol boldogultak. 1

Isten irántunk érzett szeretete késztette 
Őt évszázadokkal ezelőtt arra, hogy megpa
rancsolja a nefita prófétáknak, vezessenek 
népükről szent feljegyzéseket. E feljegyzés 
tanulságai a mi szabadulásunkhoz és felma
gasztosulásunkhoz kapcsolódnak. Ezek a ta
nítások most rendelkezésre állnak a Mormon 
könyvében. Ez a szent szöveg kézzelfogható 
bizonyítékát adja Isten szeretetének, amelyet 
gyermekei iránt érez szerte a világon. 2

Krisztus „más juhai” iránt érzett szere
tete volt az, ami az Újvilágba hozta Őt.3 A 
Mormon könyvéből megtudjuk, hogy az Úr 
óvilági halálát követően hatalmas természeti 
csapásokra és háromnapos sötétségre került 
sor az Újvilágban. Ezt követően a megdicső
ült és feltámadott Úr leereszkedett az égből, 
és szolgált az Újvilág népe között.

PRÓFÉTAI BIZONYSÁG
„A Mormon könyve Isten ajándéka és 
hatalma által került elő. A porból szól 
hozzánk, bizonyságot téve Isten Fiáról. Be-
szél a születéséről, elrendelt szolgálatáról, 
keresztre feszítéséről és feltámadásáról, 

valamint arról, hogy az amerikai földrészen, Bőség földjén 
megjelent az igazlelkűeknek.

Kézzel fogható, tapintható dolog, amelyet elolvas-
hatunk és próbára tehetünk. Borítói közt ott van isteni 
eredetének az ígérete. Milliók tették már próbára, és igaz 
és szent feljegyzésnek találták.”
Lásd Gordon B. Hinckley elnök (1910–2008): A hatalmas dolgok, melyeket 
Isten kinyilatkoztatott. Liahóna, 2005. máj. 81–82.

MEGISMERÉSE A SZERETET MEGISMERÉSE

Új egyháztag vagyok Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában, és szá-
momra nem közönséges könyv a Mormon könyve, hanem szilárd bizonyítéka annak, 

hogy Mennyei Atyánk szeret minket. Annak bizonyítéka, hogy a korábban élt szentek  
is szerettek minket, és azt akarták, hogy hazatérjünk. Annak bizonyítéka, hogy Isten  
boldogságterve létezik és tökéletes.

E könyv megismerése által megtudjuk, hogy Mennyei Atyánk és Fia élnek. Megtudjuk, 
hogy az élet csodálatos és örökkévaló. Megtudjuk, hogy mindaddig, amíg minden tőlünk 
telhetőt megteszünk és bűnbánatot tartunk, ha elbukunk, mindig megbocsátást nyerünk. 
Megismerjük a család valódi jelentését. Megtudjuk, hogy szeretteinket soha nem veszít-
jük el, mivel várni fognak ránk. Megismerjük Mennyei Atyánk áldásait. Megismerjük azt a 
vigaszt, amely a minket érő viharokat kíséri, mert amikor szembenézünk ezekkel, akkor tud-
juk, hogy a javunkra válnak. Megtudjuk, hogy a Szentlélek állandó társunk. Tulajdonképpen 
a szeretetet ismerjük meg, annak minden megnyilvánulását.
Emma Adesanya, Írország
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„[É]n vagyok a világ világossága és élete 
– mondta nekik –; és ittam abból a keserű 
pohárból, amit az Atya adott nekem, és 
megdicsőítettem az Atyát, amikor magamra 
vettem a világ bűneit” (3 Nefi 11:11).

Ezután lehetővé tette számukra az általa 
megadható egyik legbensőségesebb élményt. 
Odahívta őket, hogy érezzék a sebet az 
oldalán és a szögek nyomait a kezeiben és 
a lábfejeiben, és biztosan tudhassák, hogy 
Ő „Izráel Istene, és az egész föld Istene, és 
megölt[é]k a világ bűneiért” (3 Nefi 11:14).

Azután Jézus felhatalmazást adott tanítvá
nyainak a keresztelésre, a Szentlélek aján
dékának adományozására és az úrvacsorai 
szolgálatra. Hatalmat adott nekik, hogy a 
tizenkét tanítvány vezetésével szervezzék 
meg maguk között az egyházát.

Elmondta nekik néhány alapvető tanítá
sát, amelyet óvilági tanítványai is megkaptak 

tőle. Meggyógyította a betegeiket. Letér
delt, és olyan hathatós és szent szavakkal 
imádkozott az Atyához, amelyeket fel sem 
lehetett jegyezni. Imája olyan erőteljes volt, 
hogy öröm töltötte el azokat, akik hallották. 
Jézuson erőt vett az irántuk érzett szeretet, 
és lenyűgözte Őt a belé vetett hitük, aminek 
hatására Ő maga is könnyekre fakadt. Jöven
dölt Isten azon munkájáról, amely a megígért 
második eljövetele előtti évszázadokban fog 
beteljesedni. 4

Azután megkérte őket, hogy vigyék oda 
hozzá a gyermekeiket.

„[É]s vette a kisgyermekeiket, egyenként, 
és megáldotta őket, és imádkozott értük az 
Atyához.

És miután ezt megtette, ismét könnyekre 
fakadt;

És a sokasághoz szólt, és azt mondta ne
kik: Nézzétek kicsinyeiteket.

Maga a Szabadító 
tanítja azt, hogy 
az evangélium 
szertartásainak 
elnyerése által 
kapunk hatalmat 
arra, hogy hason-
lóbbakká váljunk 
Őhozzá.
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És amint azok odanéztek, hogy lássák 
őket, az égre vetették a szemüket, és meg
nyílni látták az egeket, és angyalokat láttak a 
mennyből alászállni, mintha tűz közepén let
tek volna; és lejöttek és körülvették ezeket a 
kicsinyeket…; és angyalok szolgáltak nekik” 
(3 Nefi 17:21–24).

Ilyen tiszta és erőteljes Isten szeretete, és 
ezt fedi fel számunkra a Mormon könyve.

Mi, akiknek abban a kiváltságban van 
részünk ezekben az utolsó napokban, hogy 
rendelkezünk a Mormon könyvével, hogy 
az Úr egyházának tagjai vagyunk, hogy itt 
van nálunk az evangéliuma, és betarthatjuk 
a parancsolatait, valamennyire már ismerjük 
Isten végtelen szeretetét. Tudjuk, hogyan 
tegyük sajátunkká azt. Ha valóban tanítvá
nyaivá válunk, akkor elnyerjük az ahhoz 
szükséges erőt, hogy úgy szeressünk, akár
csak Ő. Ha betartjuk a parancsolatait, akkor 

SZERETETE HATALMÁNAK FELISMERÉSE

Amikor elsőéves egyetemistaként csatlakoztam az egyházhoz, jó érzésekkel töltöttek el 
az életvitelemben eszközölt változtatások, és láttam, mennyivel jobbá teszi az életemet 

az evangélium. Hamarosan azonban úgy éreztem, hogy a múltam útját állja lehetséges fej-
lődésemnek. Hogyan is használhatna engem Mennyei Atyám királysága felépítésére, amikor 
régen ilyen rossz döntéseket hoztam?

Aztán egy nap a legutolsó oldalon nyitottam ki a Mormon könyvét. Elolvastam Moróni 
búcsúszavait: „Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé…, 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; és ha Isten kegyelme által tökéletesek vagytok Krisztusban, akkor 
semmiképpen nem tagadhatjátok Isten hatalmát” (Moróni 10:32). Elmerengtem ezeken a 
szavakon. Éreztem, amint a Lélek azt mondja nekem, hogy igazak. Felismertem, hogy Isten 
hatalmának szabtam határt, amikor azt feltételeztem, hogy nem használhat engem oly 
módon, ahogyan azt jónak látja.

Eldöntöttem, hogy a továbbiakban nem tagadom „Isten hatalmát”, hanem elfogadom a 
múltamat, és várakozással tekintek a jövőmre. Minél inkább a jövőmre összpontosítottam a 
múltam helyett, és bíztam Jézus Krisztus megszentelő kegyelmében, annál inkább éreztem 
a Szabadító irántam való szeretetét, és annál jobban kibékültem magammal.
Christy Pettey, USA, Washington

hasonlóbbakká válunk Őhozzá. Kitágítjuk 
saját szeretetünk körét, és minden nemzet, 
nemzetség és nyelv népe felé kinyújtjuk a 
kezünket.

Ha őszintén hálásak vagyunk példás 
életéért, akkor lobogónkra tűzhetjük ezt a 
szentírást: „Imádkozzatok tehát… szívetek 
minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön 
benneteket ez a szeretet, melyet mindenki
nek megadott, aki igaz követője Fiának, Jézus 
Krisztusnak; hogy Isten fiaivá [és leányaivá] 
legyetek; hogy amikor megjelenik, akkor 
olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valósá
gában fogjuk látni őt” (Moróni 7:48). 5 ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd 1 Nefi 17:35–44; Móziás 7:20; Alma 9:9–11; 

3 Nefi 5:20–22.
 2. Lásd Mormon könyve címoldala; 1 Nefi 13:35–41; 

2 Nefi 33:4; Móziás 1:2–7; Mormon 8:13–41.
 3. Lásd János 10:16; 3 Nefi 15:11–24.
 4. Lásd 3 Nefi 11–14; 18–20.
 5. Vesd össze 1 János 3:1–3.

Azután megkérte 
őket, hogy vigyék 
oda hozzá a 
gyermekeiket. „[É]s 
vette a kisgyerme-
keiket, egyenként, 
és megáldotta 
őket, és imád-
kozott értük az 
Atyához.”
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A MORMON  
KÖNYVE 

Mi történik a Mormon 
könyvében? A követ
kező képek segítségével 
ismerd meg e bámula
tos szentírás prófétáit 
és történeteit!

Lehi visszaküldte a fiait, 
hogy hozzák el a rézleme-
zekre írt szentírásokat. Ezek 
a lemezek tartalmazták őseik 
történelmét, valamint más 
olyan dolgokat, amelyeket 
leíratott velük az Úr. Lehi 
és Nefi gondosan őrizték 
ezeket a lemezeket. Ők is 
leírták fémlemezekre, hogy 
mi minden történt a család-
jukkal. (Lásd 1 Nefi 3–5.)

Az Úr iránytűt adott Lehinek, 
amit Liahónának neveztek, 
hogy elvezesse családját 
a vadonon át a megígért 
földre. (Lásd 1 Nefi 16.)

Az Úr azt az utasítást adta 
Nefinek, hogy építsen hajót, 
amely átviszi Lehi családját 
a megígért földre. Nefi en-
gedelmeskedett atyjának és 
az Úrnak, azonban Lámán és 
Lemuel nem. (Lásd 1 Nefi 17.)

A Mormon könyve egy Lehi 
nevű prófétával kezdődik. 
Figyelmeztette Jeruzsálem-
ben a gonosz embereket, 
hogy tartsanak bűnbánatot, 
de nem hallgattak rá. Az Úr 
azt az utasítást adta Lehinek, 
hogy vigye el a vadonba 
családját, vagyis feleségét, 
Sáriát, valamint fiait – Lá-
mánt, Lemuelt, Samot és 
Nefit. (Lásd 1 Nefi 1–2.)

története
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Benjámin király tornyot épít-
tetett, hogy tanítani tudja 
népének az evangéliumot. 
(Lásd Móziás 2–6.)

Egy Noé nevű gonosz király 
megölette Abinádi prófétát. 
Abinádi tanításai azonban 
megtérítették Noé egyik 
papját, akit Almának hívtak. 
(Lásd Móziás 11–17.)

Alma megszökött Noé király 
udvarából, másoknak is ta-
nította az evangéliumot, és 
megkeresztelte őket. (Lásd 
Móziás 18.)

Lámán és Lemuel továbbra 
sem engedelmeskedtek 
atyjuknak és az Úrnak. 
Leszármazottaik a lámáni-
tákként váltak ismertté. Nefi 
továbbra is engedelmeske-
dett atyjának és az Úrnak. 
Leszármazottait nefitáknak 
nevezik. (Lásd 2 Nefi 4–5.)

Lehi és Nefi halála után 
mások – például Nefi fivére, 
Jákób – feladata volt az, 
hogy fontos tanításokat és 
eseményeket írjanak a leme-
zekre. (Lásd Jákób 1.)

Énós imádkozott, hogy bűnei 
megbocsáttassanak, és bo-
csánatot nyert. (Lásd Énós 1.)

Lehi és családja az általuk 
épített hajón elvitorláztak  
a megígért földre. (Lásd 
1 Nefi 18.)

Alma fia, az ifjabb Alma, 
nem volt engedelmes. Bará-
taival, Móziás fiaival együtt 
gonoszok voltak. Ám egy 
angyal bűnbánatra szólította 
őket. Alma, valamint Móziás 
fiai bűnbánatot tartottak, 
és életük hátralevő részét 
az evangélium prédikálásá-
val töltötték. (Lásd Móziás 
27–28.)
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Moróni kapitány elkészítette 
a szabadság zászlaját, és 
népe szabadságának megvé-
déséért harcolt. (Lásd Alma 
46, 48.)

Hélamán vezette 2000 igaz-
lelkű fiatalember seregét. 
(Lásd Alma 53, 56–58.)

Egy Sámuel nevű lámánita 
próféta megjövendölte, 
hogy hamarosan megszü-
letik Jézus Krisztus. (Lásd 
Hélamán 13–16.)

Egy Mormon nevű tíz éves 
fiú lett kiválasztva arra, 
hogy amikor idősebb lesz, 
írjon a lemezekre. 24 évesen 
elkezdte fémlemezekre 
gyűjteni a feljegyzések leg-
fontosabb történeteit. (Lásd 
Mormon 1.)

Moróni a halála előtt elásta a 
lemezeket egy Kumóra nevű 
helyen. Mintegy 1400 évvel 
azután, hogy Moróni elrej-
tette a lemezeket, egy 14 
éves, Joseph Smith nevű fiú 
imádkozott, hogy megtudja, 
melyik egyháznak van igaza. 
(Lásd Joseph Smith története 
1:5–16.)

Mennyei Atyánk és Jézus 
Krisztus meglátogatták  
Joseph Smitht, és azt 
mondták neki, hogy egyik 
egyház sem igaz vagy teljes, 
és ő segít majd visszaállítani 
Jézus Krisztus igaz egyházát. 
(Lásd Joseph Smith története 
1:17–20.)

Móziás fia, Ammon, sok lá-
mánitát térített meg, miután 
megvédte Lamóni király nyá-
jait, és elnyerte a bizalmát. 
(Lásd Alma 17–19.)

Mormon a halála előtt 
fiának, Moróninak adta a 
lemezeket. Moróni tábornok 
volt a hadseregben. Ő volt 
a lámániták és a nefiták 
közötti hatalmas csata utolsó 
nefita túlélője. (Lásd  
Mormon 6, 8.)
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Messze, Betlehemben, 
megszületett Jézus Krisztus. 
Tanította evangéliumát, 
meggyógyította és meg-
áldotta az embereket, és 
létrehozta az egyházát. 
Később keresztre feszítették, 
majd feltámadt. (Lásd 3 Nefi 
1, 8–10.)

Moróni meglátogatta Joseph 
Smitht, és beszélt neki a 
földbe rejtett lemezekről, 
és arról, hogy Joseph Smith 
idősebb korában meg fogja 
kapni a lemezeket, és le 
fogja fordítani azokat. (Lásd 
Joseph Smith története 
1:27–54.)

Amikor Joseph Smith 21 
éves lett, elment a Kumóra 
dombhoz, és megkapta a le-
mezeket azon a helyen, ahol 
Moróni eltemette azokat. 
(Lásd Joseph Smith története 
1:59.)

Joseph Smith Isten hatalma 
által lefordította a lemeze-
ken lévő írásokat. Kiadta ezt 
a fordítást, melyet most már 
Mormon könyvének nevez-
nek. (Lásd a Mormon könyve 
címoldalát és bevezetését.) ◼

Feltámadása után 
meglátogatta az 
igazlelkű nefitákat és 
lámánitákat. Tanította 
nekik az evangéliu-
mát, meggyógyította 
és megáldotta őket, 
ahogyan azt Jeru-
zsálem környékén 
is tette. (Lásd 3 Nefi 
11–28.)
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1. JÁREDITÁK
Ez a csoport Bábel 
tornyától indult, és Kr. e. 
2200 körül ért Ame-
rikába. Kr. e. mintegy 
600-ig virágoztak, ekkor 
viszont Koriántumr kivé-
telével mindenki életét 
vesztette a háborúk 
során. (Lásd Ether 1–15.)

MORMON KÖNYVE IDŐVONAL

6  ZENIFF
Kr. e. 200 körül Zeniff, 
egy nefita, délre vitt egy 
csoportot, hogy újra 
birtokba vegyék a nefita 
földeket. Zeniffet és 
csoportját megérkezésük 
után fogságba vetették  
a lámániták. Később  
II. Móziás király elküldte 
Ammont, hogy találja 
meg a csoportot, és Am-
mon megtérítette Limhi 
királyt. (Lásd Móziás 7; 
9–22.)

5  I. MÓZIÁS
Körülbelül Kr. e. 225-re 
a nefiták gonoszokká 
váltak, ezért I. Móziás 
az igazlelkű nefiták egy 
csoportját Zarahemlába 
vezette, és elvegyültek a 
mulekitákkal. Nefitáknak 
nevezték magukat.  
I. Móziás igazlelkű 
királyuk lett. Fia Benjámin 
király volt. (Lásd Omni 
1:12–23.)

4  MULEKITÁK
Mulek, Sédékiás király 
fia, Kr. e. 587 körül 
vezetett ki Jeruzsálemből 
egy csoportot és jött 
Amerikába. Ráleltek Ko-
riántumrra. (Lásd Omni 
1:14–21.)

3  LÁMÁNITÁK
Lehi halála után a 
gonoszok fiával, 
Lámánnal maradtak, 
és a lámánitákként 
váltak ismertté. (Lásd 
2 Nefi 5.)

2  NEFITÁK
Lehi csoportja Kr. e. 600 
körül hagyta el Jeruzsá-
lemet és jött Amerikába. 
Leszármazottai fokozato-
san két táborra szakad-
tak. Lehi halála után 
az igazlelkűek északra 
mentek fiával, Nefivel. Ők 
a nefitákként váltak is-
mertté. (Lásd 1 Nefi 1–22; 
2 Nefi 1–5.)
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11  A NEFITÁK 
ELPUSZTULNAK
Fokozatosan visszatért 
a gonoszság, háborúk 
dúltak, és a nefiták végül 
mind elpusztultak. Az 
egyetlen túlélő, Moróni 
vezette a nefita feljegy-
zéseket, majd halála előtt 
elrejtette azokat. (Lásd 
4 Nefi 1:24–28; Mormon 
8:1–8; Moróni 10.)

10  JÉZUS KRISZTUS
Jeruzsálemi feltámadását 
követően a Szabadító 
megjelent az amerikai 
földrészen, szolgált 
a népnek, tanította 
evangéliumát, és 
megszervezte egyházát. 
Látogatása után 200 évig 
békében éltek az embe-
rek. (Lásd 3 Nefi 11–28.)

9  GADIANTON 
RABLÓK
Ennek a titkos gyilkos 
bandának a befolyása 
akkor volt a legerősebb, 
amikor a társadalom 
gonosz volt, és akkor volt 
a leggyengébb, amikor a 
társadalom igazlelkű volt. 
Körülbelül Kr. u. 350-re 
már minden ember 
biztonságát fenyegették. 
(Lásd Hélamán 2; 6; 
4 Nefi 1:42–46.)

8  II. ALMA ÉS  
II. MÓZIÁS FIAI
II. Alma, valamint  
II. Móziás király fiai fiata-
lemberekként az egyház 
elpusztítására törekedtek. 
Egy angyal megfeddte 
őket, ők pedig bűnbána-
tot tartottak. II. Almából 
igazlelkű vezető lett. (Lásd 
Móziás 27–29.) Móziás 
fiai misszionáriusok lettek, 
és a lámániták közé men-
tek. Sok helyen sikerrel 
jártak, és örvendeztek, 
amikor újra találkoztak 
Almával. (Lásd Alma 
17–26.)

7  I. ALMA
I. Alma Zeniff népe közé 
született, és a gonosz 
Noé király egyik papja 
lett. Abinádi prófétát 
megölték, miután bűn-
bánatra szólította Noé 
királyt. I. Alma azonban 
hitt Abinádi tanításaiban, 
a hívők egy csoportjával 
elszökött, és végül csat-
lakozott a nefitákhoz. 
(Lásd Móziás 11; 17–18; 
23–24.)
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KI ÍRTA A MORMON KÖNYVÉT?

Moróni feljegyzései (lásd 
Mormon 9:30–37; mintegy  
Kr. u. 385 és Kr. u. 421 között)

Ősi próféták, történetírók és vezetők vésték arany
lemezekre a bizonyságukat és a történelmüket. Később 
Joseph Smith próféta Isten ajándéka és hatalma által 
lefordította ezen eredeti lemezek kivonatát.

Az eredeti ősi feljegyzések 
szerzői vagy forrásai

Lehi (lásd 2 Nefi 1:1–4, 11; 
T&Sz 3, a szakasz bevezetője); 
Benjámin (lásd Omni 1:12–23; 
Mormon szavai 1:16–18;  
Móziás 1–6); II. Móziás (lásd 
Omni 1:23–25; Móziás 6:3); 
az ifjabb Alma, Móziás fiai, 
II. Hélamán, Pahorán, Moróni 
kapitány, III. Nefi, IV. Nefi

A lemezeket alkotó 
feljegyzések

I. Nefi, Jákób, Énós, Járom,  
Omni és mások

Mormon

Moróni

Nefi kislemezei (lelki feljegyzé
sek, mintegy Kr. e. 600 és  
Kr. e. 130 között)

Mormon szavai (összekötik  
a kislemezeket és Nefi nagy
lemezeinek kivonatát;  
lásd 1–18. vers)

Nefi nagylemezei (világi 
feljegyzések és vallástörténet; 
mintegy Kr. e. 130 és Kr. u. 321 
között)

Mormon feljegyzései (mintegy 
Kr. u. 345 és Kr. u. 385 között)

Ether könyve, megszerkesztett 
járedita feljegyzések (mintegy 
Kr. e. 2400 és Kr. e. 600 között)

Járedita feljegyzések 24 leme
zen, Ether írásait is beleértve 
ebbe (lásd Ether 1:1–5)

Mormon

Lábán rézlemezei (lásd  
1 Nefi 5:10–14)

Zeniff
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1823. szeptember 22-ének estéjén Moróni 
angyal megjelent az ifjú Joseph Smithnek, és 
beszélt neki az aranylemezekről, amelyek a 
Mormon könyveként kerülnek majd lefordításra. 
Négy évvel később Joseph megkapta a leme-
zeket, hogy fordítsa le őket (lásd Joseph Smith 
története 1:27–54).

Aranylemezek, amelyeket Moróni angyal 
adott Joseph Smith prófétának 1827. 
szeptember 22-én.

Címlap*
1 Nefi
2 Nefi
Jákób
Énós
Járom
Omni
Mormon szavai
Móziás
Alma
Hélamán
3 Nefi
4 Nefi
Mormon
Ether
Moróni

Mormon lemezei  
(Mormon és Moróni által  

összeállított és kivonatolt feljegyzések)

Lepecsételt rész  
(nem lett lefordítva)

Ennek az ábrának az információi a 
Mormon könyve előszavából és szöve-
géből származnak.

A Mormon könyve

*Joseph Smith a következő magya-
rázatot adta: „…a Mormon könyve 
címoldala szó szerinti fordítás, 
amelyet a legutolsó lapról vettem a 
lemezgyűjtemény vagy -könyv bal 
oldaláról” (History of the Church, 
1:71).

A fordítás eredeti kézirata 
1829-ben, a nyomdai kézirat 
pedig 1829 és 1830 között 
készült el. A Mormon könyve 
első 5000 példányának  
kiadására 1830-ban került sor.
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A bibliai törvénnyel összhangban, mely 
szerint „két vagy három tanú vallo
mása alapján megáll minden dolog” 

(2 Korinthusbeliek 13:1), a Mormon könyve és 
a Biblia is bizonyságot tesz Jézus Krisztusról 
és tanítja evangéliuma tantételeit. Russell M. 
Nelson elder, a Tizenkét Apostol Kvórumá
ból, azt tanította, hogy „a szentírásbeli tanúk 
egymást hitelesítik. Ennek elvét fejtette ki 
régen az a próféta, aki leírta, hogy a Mormon 

A MORMON KÖNYVE 
együtt tanúskodik a Bibliával

Isten számunkra 
készített terve
A Biblia és a Mor-
mon könyve is azt 
tanítja, hogy Is-
ten a mi Mennyei 
Atyánk. Atyánk-
ként elkészítette „a 
szabadulás tervét” 
(Alma 24:14), amely 
által Jézus Krisztus 
engesztelése révén 
megszabadulhatunk.

Szerető Atya a mennyben

Biblia: „Mert ő benne élünk, mozgunk és 
vagyunk; miképen a ti költőitek közül is 
mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége 
is vagyunk” (Cselekedetek 17:28; lásd még 
Zsoltárok 82:6; Zsidók 12:9).

Mormon könyve: „Tudom, hogy [Isten] szereti 
gyermekeit” (1 Nefi 11:17; lásd még 1 Nefi 
17:36).

Halál és a lélekvilág

Biblia: „És a por földdé lenne, mint azelőtt 
volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta 
volt azt” (Prédikátor 12:9; lásd még 1 Péter 
3:19–20; 4:6).

Mormon könyve: „…minden ember lelke, 
legyen az jó vagy gonosz, hazavitetik ahhoz 
az Istenhez, aki életet adott neki” (Alma 40:11; 
lásd még 12–14. vers).

Feltámadás

Biblia: „És miután ezt a bőrömet megrágják, 
testem[ben] látom meg [mégis] az Istent” ( Jób 
19:26; lásd még Ezékiel 37:12; 1 Korinthusbe
liek 6:14; 15:54).

Mormon könyve: „…tudom, tudjátok, hogy 
testünknek el kell sorvadnia és meg kell 
halnia; mégis majd testünkben látjuk meg 
Istent” (2 Nefi 9:4; lásd még 2 Nefi 9:12; Alma 
11:43–45; 40:23).

könyve »avégre íratott, hogy higgyetek [a 
Bibliában]; és ha hisztek [a Bibliában], akkor [a 
Mormon könyvében] is hinni fogtok« [Mormon 
7:9]. Mindkét könyv utal egymásra. Mindkét 
könyv bizonyságaként áll annak, hogy Isten 
él, és a prófétáinak adott kinyilatkoztatások 
által szól gyermekeihez.”  1

Az alábbiakban felsorolunk olyan, a Bib
liában tanított alapvető tanokat, amelyekről 
további tanúságot tesz a Mormon könyve.
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együtt tanúskodik a Bibliával

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„Ne bízzatok magatok-
ban, hanem tanulmá-
nyozzátok a legjobb 
könyveket – a Bibliát 
és a Mormon könyvét 
– és szerezzetek meg 
minden információt, 
amit csak tudtok, és 
azután ragaszkodjatok 
Istenhez és tartsatok 
távol magatoktól min-
denféle romlottságot 
és szennyet, és akkor a 
Felséges áldásai lesznek 
veletek.”
John Taylor elnök (1808–1887), 
Az egyház elnökeinek tanítá-
sai: John Taylor (2001). 148.

A parancsolatok 
utat mutatnak
A Biblia azt tanítja, 
hogy Isten parancso-
latokat adott nekünk, 
és megáld minket, 
amikor engedelmes-
kedünk. A Mormon 
könyve prófétái is fel-
jegyezték és követték a 
parancsolatokat.

Az engedelmesség áldásai

Biblia: „És megparancsolta nékünk az Úr, 
hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, 
hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy 
jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy 
megtartson minket az életben… És ez lesz 
nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra,  
hogy megtartsuk mind e parancsolatokat”  
(5 Mózes 6:24–25; lásd még Példabeszédek 
4:4; János 14:21).

Mormon könyve: „…megígérte nektek, hogy 
ha betartjátok a parancsolatait, akkor boldo
gulni fogtok ezen a földön; és ő soha nem tér 
el attól, amit mondott; ezért ha ti betartjátok 
a parancsolatait, ő igenis megáld és felvirá
goztat benneteket” (Móziás 2:22; lásd még 
2 Nefi 1:20).

A tízparancsolat

Biblia: Az Úr kinyilatkoztatta Mózesnek a tíz
parancsolatot (lásd 2 Mózes 20:1–17).

Mormon könyve: Abinádi a tízparancsolatot 
tanította Noé király papjainak (lásd Móziás 
12:33–36; 13:12–24).

Tized

Biblia: „Hozzátok be a tizedet mind az én 
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én  
házamban” (Malakiás 3:10; lásd még  
3 Mózes 27:30).

Mormon könyve: „…ő ugyanaz a Melkisédek 
volt, akinek Ábrahám tizedet fizetett; igen, 
még a mi atyánk, Ábrahám is tizedet fizetett, 
egy tizedét mindannak, amit birtokolt” (Alma 
13:15; lásd még 3 Nefi 24:8–10).

Keresztelkedés és a Szentlélek

Biblia: „Ha valaki nem születik víztől és Lé
lektől, nem mehet be az Isten országába” 
( János 3:5; lásd még Márk 16:16; Cselekedetek 
2:36–38).

Mormon könyve: „Tartsatok bűnbánatot, 
mind ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám és 
keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy 
a Szentlélek befogadása megszentelhessen 
benneteket, hogy szeplőtelenül állhassatok 
előttem az utolsó napon” (3 Nefi 27:20; lásd 
még 2 Nefi 9:23; 31:5–9).
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Viselte a gyötrelmeinket

Biblia: „Pedig betegségeinket ő viselte, és 
fájdalmainkat hordozá” (Ésaiás 53:4; lásd még 
Zsidók 2:18).

Mormon könyve: „És ő megy, mindenféle 
fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést 
szenvedve el; …hogy a test szerint tudhassa, 
hogyan segítse meg népét a gyengeségeik sze
rint” (Alma 7:11–12; lásd még Móziás 14:3–5).

Legyőzte a halált

Biblia: „Ámde Krisztus feltámadott a halottak 
közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak” 
(1 Korinthusbeliek 15:20; lásd még János 
14:19; Cselekedetek 26:23).

Mormon könyve: „[Higgyetek] Jézus Krisztus
ban, hogy ő Isten Fia, és hogy megölték a zsi
dók, és ismét feltámadt az Atya hatalma által, 
mellyel győzelmet aratott a sír felett” (Mormon 
7:5; lásd még Móziás 16:7–8; Hélamán 14:17).

Jézus Krisztus 
küldetése
A Biblia és a Mormon 
könyve bizonysá-
got tesznek Jézus 
Krisztusról, Isten 
Fiáról, valamint az 
Ő engeszteléséről. 
Azt tanítják, hogy a 
Szabadító magára 
vette a bűneinket és 
legyőzte a halált.

Isten Egyszülött Fia

Biblia: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő 
benne, el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen” ( János 3:16; lásd még Máté 16:16; János 
6:69).

Mormon könyve: „…tudom, hogy Jézus Krisz
tus el fog jönni, igen, a Fiú, az Atyának ke
gyelemmel, és irgalommal és igazsággal teljes 
Egyszülött Fia” (Alma 5:48; lásd még 1 Nefi 
11:16–21; Móziás 3:5–8).

Engesztelést hozott a bűneinkért

Biblia: „Mert ez az én vérem, az új szövetség
nek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek 
bocsánatára” (Máté 26:28; lásd még Zsidók 
9:28; 1 Péter 3:18).

Mormon könyve: „Íme, áldozatként felajánlja 
magát a bűnért, hogy beteljesítse a törvényt, 
mindazokért, akiknek megtört a szívük és tö
redelmes a lelkük” (2 Nefi 2:7; lásd még 1 Nefi 
11:33; Alma 34:8–10; 3 Nefi 11:14).

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„[A] Mormon 
könyve… kijelenti, 
hogy a Biblia igaz, és 
be is bizonyítja azt; 
és ez a kettő egymás 
igazát bizonyítja.”
Brigham Young elnök  
(1801–1877), Az egyház  
elnökeinek tanításai:  
Brigham Young (1997). 121.



 2 0 1 1 .  o k t ó b e r  27

További tanulmányozás
Az ábrán a felsorolás nem teljes. Szemé

lyes vagy családi szentírástanulmányozásod 
részeként kiegészítheted utalásokkal az 
ábrát, és a tárgymutató vagy a szentírás
kalauz, illetve a scriptures .lds .org alatti online 
tanulmányozási eszközök segítségével to
vábbi tantételeket is kereshetsz, amelyeket a 
Mormon könyve és a Biblia is tanít. ◼

JEGYZET
 1. Lásd Russell M. Nelson: Szentírásbeli tanúbizonysá-

gok. Liahóna, 2007. nov. 43.

Jézus Krisztus 
egyháza az ősi 
időkben
Az Úr Jeruzsálemben 
és az amerikai földré-
szen is megalapította 
egyházát. A Biblia és 
a Mormon könyve is 
tanúságot tesz arról, 
hogy Ő prófétákon és 
apostolokon keresztül 
vezeti népét.

Próféták

Biblia: „Mert semmit sem cselekszik az én 
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő 
szolgáinak, a prófétáknak” (Ámós 3:7; lásd 
még Jeremiás 1:7; 7:25).

Mormon könyve: „…a Lélek tudat minden… 
dolgot a prófétákkal” (1 Nefi 22:2; lásd még 
Jákób 4:4–6).

A Tizenkettek

Biblia: „…előszólítá az ő tanítványait és ki
választa azok közül tizenkettőt, a kiket apos
toloknak is neveze” (Lukács 6:13; lásd még 
Efézusbeliek 2:19–20; 4:11–14).

Mormon könyve: „Áldottak vagytok, ha  
megszívlelitek ezen tizenkettő szavait, akiket 
arra választottam ki közületek, hogy szolgálja
nak benneteket” (3 Nefi 12:1; lásd még 1 Nefi 
11:29).

Papsági felhatalmazás

Biblia: „Nem ti választottatok engem, hanem 
én választottalak titeket, és én rendeltelek 
titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt te
remjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon” 
( János 15:16; lásd még Máté 16:19; Lukács 
9:1–2; Zsidók 5:4).

Mormon könyve: „[Alma] papokat és eldereket 
rendelt el, kezeinek rátevésével, Isten rendje 
szerint, hogy az egyház felett elnököljenek és 
őrködjenek” (Alma 6:1; lásd még 2 Nefi 6:2; 
Moróni 3).

PRÓFÉTAI BIZONYSÁG
„Napjainkban, amikor sokan alábecsülik a  
Bibliát azok közül, akik a világ filozófiáival 
vegyítik a Biblia szentírásait, hogy megsemmi-
sítsék azok valódi jelentését, nagyon is szeren-
csés az, hogy örök Mennyei Atyánk, aki mindig 

törődik gyermekei lelki jólétével, társ-szentírást is adott nekünk, 
a Mormon könyvét, amely megvédi a Biblia igazságait, melyeket 
a próféták az Úr útmutatásának megfelelően írtak le és jelentet-
tek ki. […]

E második tanúbizonyság által még biztosabban tudhatjuk 
az emberek között élő és tanító ősi próféták, valamint a Mester 
és tanítványai tanításainak jelentését. Ennek az igazság minden 
őszinte keresőjét arra kellene késztetnie, hogy egymáshoz tegye 
ezt a két szentírást, és egy könyvként tanulmányozza azokat, 
hozzánk hasonlóan megértve azok valós kapcsolatát.”
Harold B. Lee elnök (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), 89, 91.
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Hogyan  
tanulmányozzuk  

Huszonöt évvel ezelőtt Ezra Taft Benson elnök 
(1899–1994) részletesen kifejtett „három alapos 
indokot arra, hogy miért tegyék egész életen át 

tartó törekvéssé az utolsó napi szentek a Mormon könyve 
tanulmányozását” 1. Az indokok a következők voltak:

•  Először is, a Mormon könyve vallásunk záróköve –  
Jézus Krisztusról való tanúbizonyságunk, tanunk és 
bizonyságunk záróköve.

•  Másodszor, a Mormon könyve napjainkra íródott.
•  Harmadszor, a Mormon könyve segít nekünk közelebb 

kerülni Istenhez.

A Mormon könyve tanulmányozásának e három indoka 
arra is utal, hogyan láthatunk hozzá e különleges szentírás 
tanulmányozásához.

Vallásunk záróköve
Mivel a Mormon könyve Krisztusról és evangéliuma 

teljességéről való tanúbizonyságunk záróköve, fontos, 
hogy különleges figyelmet szenteljünk a Szabadító abban 
található soksok tanításának és bizonyságának. Van
nak, akik úgy teszik meg ezt, hogy beszerzik a Mormon 
könyve olcsóbb kötésű változatát, és megjelölik mindazo
kat a verseket, amelyek a Szabadítóra, szolgálatára vagy 
küldetésére utalnak, illetve arról tanítanak. Ezáltal jobban 
elmélyül tanúbizonyságuk arról, hogy Jézus Isten Fia, és 

felfrissítik, mennyire méltányolják mindazt, amit eddig tett 
vagy most tesz értünk.

Napjainkra íródott
A Mormon könyve szerzői az eljövendő nemzedékeket, 

különösen az utolsó napokat szem előtt tartva írtak. A 
nefita feljegyzések kivonatolása közben Mormon azt írta, 
hogy a teljes anyagnak „még a századrészét sem” tudta 
belefoglalni (lásd 3 Nefi 5:8; lásd még Mormon szavai 1:5). 
Moróni ezt a megjegyzést tette: „…úgy beszélek hozzátok, 
mintha jelen lennétek, pedig nem vagytok. De íme, Jézus 
Krisztus megmutatott nekem titeket, és én ismerem csele
kedeteiteket” (Mormon 8:35). Ez a két szerző, és mások is, 
sugalmazás hatására azt írták le, ami leginkább javunkra 
válik majd ezekben az utolsó napokban.

Tanulmányozás közben tehát a következő kérdéseket 
kell szem előtt tartanunk: „Miért került ez bele? Hogyan 
vonatkozik ez napjainkra és rám?” Benson elnök megfi
gyelte például, hogy a Mormon könyvében mintát látunk 
a Szabadító második eljövetelére való felkészülésre. 
Megtudjuk, hogyan élnek Krisztus tanítványai a háborús 
időkben, hogyan kezelik az üldöztetést és az elpártolást, 
hogyan végeznek misszionáriusi munkát, és hogyan 
reagálnak az anyagiasság veszélyeire.2 Nefihez hasonlóan 
tanulmányozás közben magunkra kell vonatkoztatnunk 
a szentírásokat, vagyis meg kell próbálnunk felfedezni, 

Írta: D. Todd 
Christofferson elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

A MORMON KÖNYVÉT



 2 0 1 1 .  o k t ó b e r  29

FOLYTASD A TANULMÁNYOZÁST, 
ÉS FOLYTASD A TANULÁST!

Amikor először elolvastam a Mormon 
könyvét, még nem voltam egyháztag. 

16 éves voltam, és egy hét alatt elolvas-
tam. A könyv vége felé találtam egy verset, 
amely megerősítette, hogy ha valame-
lyik egyház Krisztusé, akkor annak az Ő 
nevét kell viselnie (lásd 3 Nefi 27:8). Ekkor 
könnyek csordultak végig az arcomon. 
Tudtam, hogy a Mormon könyve igaz, és 
eldöntöttem, hogy megkeresztelkedek.

Keresztelkedésem után újra elolvastam 
a könyvet, azonban ez alkalommal vettem 
egy szövegkiemelőt, és megjelöltem azokat 
a verseket és részeket, amelyek inspirálóak 
voltak számomra. Később is ezt tettem, 
azzal a különbséggel, hogy jegyzeteket is 
írtam a kiemelt versek margójára. Követ-
kező alkalommal a Mormon könyvéből 
vagy másik alapműből vett utalásokat írtam 
az azokhoz kapcsolódó versek mellé.

Aztán az egyik év kezdetén vettem egy 
új szentíráskötetet, mivel a régi már tele 
volt jelölésekkel, különösen azt követően, 
hogy a missziómban is használtam, és 
azzal készültem a tanításokra. Ekkor már 
bizonyos témák szerint tanulmányoztam és 
jelöltem. Különböző témákhoz különböző 
színeket rendeltem – például narancs-
sárgát a hithez, zöldet a bűnbánathoz, és 
így tovább.

A Mormon könyve e különböző módsze-
rek általi tanulmányozásából megtanultam, 
hogy a Mormon könyve egyszeri elolva-
sása nem elegendő. Sort sorra tanulunk, 
miközben folytatjuk a tanulmányozást. Azt 
is megtanultam, hogy nem számít, hány 
alkalommal olvastam már, mindig akad 
valami, amire azt mondom: „Ezt miért nem 
láttam eddig? Pedig bizonyára itt volt.”

A szentírások – különösen a Mormon 
könyve – Jézus Krisztusról és Mennyei 
Atyánkról tanítanak minket. A szentírások 
tanulmányozása közelebb vitt engem 
Őhozzájuk.
Cristina Vergara Ramírez, Chile
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hogyan vonatkozik ránk az, amit a Mormon 
könyvében találunk (lásd 1 Nefi 19:23).

Közelebb kerülni Istenhez
Ismét Benson elnököt idézve: „Nem csak 

arról van szó, hogy a Mormon könyve igazsá
got tanít nekünk, bár ezt kétségtelenül megte
szi. Nem csak arról van szó, hogy a Mormon 
könyve bizonyságot tesz Krisztusról, bár ezt 
is kétségtelenül megteszi. Ezenkívül tartalmaz 
még valamit. Csodálatos hatalom rejtőzik a 
könyvben, mely abban a pillanatban elkezd 
kiáradni az életetekre, amint hozzáláttok a 
könyv komoly tanulmányozásához.” 3

naponta elolvassunk egy bizonyos számú 
verset vagy oldalt.

Tanulmányozási segédletek
Napjainkban szerencsések vagyunk, mert 

sok olyan eszköz rendelkezésünkre áll, amely 
segíthet a Mormon könyve tanulmányozásá
ban. Vannak, amelyek egybe vannak kötve 
a szentírásainkkal – az angol nyelvű szent
írásokban a tárgymutató, a bibliaszótár és a 
szószedet, más nyelveken pedig a Kalauz a 
szentírásokhoz. Ezen kívül a szentírások utolsó 
napi szent kiadásai minden oldalon számos 
lábjegyzettel és keresztutalással szolgálnak.

A nyomtatott formájú egyéb tanulmányi se
gédletekhez tartozik a vasárnapi iskolai tanu
lók tanulmányi kalauza, az ifjúsági hitoktatási 
tanulók tanulmányi kalauza, valamint a felső
fokú hitoktatási tanulók kézikönyve. Napjaink 
újdonságaként egyre több elektronikus eszköz 
is rendelkezésre áll, ezeket a 31. oldalon talál
ható oldalléc jellemzi.

A megtérés eszköze
A Mormon könyve semmihez sem hasonlít

ható kincs, a megtérés eszköze, amelyet az Úr 
tervezett és bocsátott rendelkezésünkre ebben 
az adományozási korszakban. Jézus Krisztusról, 
Joseph Smith prófétai elhívásáról, valamint arról 
való saját bizonyságom alapjaként tekintek rá, 
hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz
tus Egyháza „az Úrnak a földön még egyszer, 
újra megalapított királysága” 4. Boldogan csat
lakozom bizonyságommal Jézus Krisztuséhoz, 
mely szerint „ahogy él a ti Uratok és Istenetek, 
ez igaz” (T&Sz 17:6). Mélyítse el megtérésete
ket és vezessen titeket egyenes úton az örök 
élethez az, hogy egész életetek során tanulmá
nyozzátok a Mormon könyvét! ◼

JEGYZETEK
 1. Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone  

of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5–7. Ezt a  
klasszikus beszédet ezen lapszám 52–58. oldalán  
újra leközöltük.

 2. Lásd Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, Nov. 1986, 7.
 4. Mormon könyve: Bevezetés.

PRÓFÉTAI BIZONYSÁG
„A Mormon könyvét már azelőtt elkezd-
tem olvasni, hogy elértem volna a diakó-
nusi kort. Azóta is olvasom, és tudom, 
hogy igaz. […]

Úgy tűnik számomra, hogy egyetlen 
egyháztagnak sem kellene megelégednie addig, amíg újra 
és újra el nem olvasta a Mormon könyvét, és alaposan 
meg nem fontolta azt, hogy tanúbizonyságot tehessen 
róla, hogy az valóban a Mindenható sugalmazására készült 
feljegyzés, amelynek története igaz.”
Joseph Fielding Smith elnök (1876–1972), in Conference Report,  
Oct. 1961, 18.

A Mormon könyve tanulmányozása bizony 
meghívja a Lelket, a Lélek pedig a kinyilatkoz
tatás közvetítő eszköze. Ebből az következik, 
hogy elgondolkozva, elmélkedve tanulmá
nyozunk – olvasás közben elmélkedve, imád
kozva és talán jegyzetelve is. Ezáltal egy olyan 
állapotba kerülünk, melyben további világos
ságot és ismeretet kaphatunk arról, amit ta
nulmányozunk, és más dolgokról is. Időnként 
hasznos az egész Mormon könyvét viszonylag 
rövid idő alatt végigolvasni, hogy átfogó képet 
kapjunk a történetéről és üzenetéről. Általában 
azonban legjobb arra összpontosítani, hogy 
mindennap elegendő időt szenteljünk a könyv 
tanulmányozásának, nem pedig arra, hogy 



SZENTÍRÁSOK AZ INTERNETEN ÉS MOBIL ESZKÖZÖKÖN
A gyors kulcsszavas keresés és keresztutalások megkönnyítése mellett az online (scriptures .lds .org) és a mobil eszközökre  
tölthető (mobile .lds .org) szentírások számos új funkcióval rendelkeznek, amelyek segítséget jelenthetnek a személyes  
tanulmányozás folyamán.

Tanulmányozási jegyzeteim (notebook .lds .org)

Ez az online tanulmányozási jegyzetfüzet sok olyan eszközt is felajánl, amelyeket a 
hagyományos tanulmányozás során megszokhattál – például kiemelés, jegyzetelés, 
keresztutalások –, de ezek elektronikus használatát és elmentését is lehetővé teszi. 
Ezenkívül jegyzeteidet, valamint a többi rendelkezésre álló anyagot kategorizálha-
tod és fel is „címkézheted”. Mivel a tanulmányozási jegyzeteidhez az UNSZ fiókodba 
történő bejelentkezéssel kapcsolódsz, a jegyzetfüzeted javításai akkor is frissítve 
maradnak, ha különböző eszközök használatával férsz hozzá. Ezek az eszközök 
lehetővé teszik számodra egy saját, egyedi téma-archívum létrehozását az evangéli-
umi tanulmányozásodhoz vagy tanításodhoz.

Szentírás-formátumok és nyelvek (scriptures .lds .org)

A szentírások elektronizált szövege és hangfelvétele már most sok nyelven rendel-
kezésre áll az LDS.org oldalon, valamint mobil alkalmazások formájában, és számos 
más nyelven folyamatban van ezek elkészítése.
Ezek online olvashatók és hallgathatók, de le is tölthetők és offline használhatók a 
hang, ePub és PDF fájlok. Az egyház legutóbbi online szentírás-oldala a különböző 
részek és a személyes jegyzetek könnyű megosztását is elősegíti e-mailen keresztül 
vagy a közösségi média eszközeivel.
Az LDS.org oldalon a szentírások jelenleg 21 nyelven állnak rendelkezésre, a mobil 
alkalmazások pedig a platform függvényében körülbelül 10 nyelven.

UNSZ szentírás-idézeti szószedet (scriptures .byu .edu)

Ez a forrásanyag, amelyet a Brigham Young Egyetem két tanára hozott létre angolul, 
napjaink prófétáinak és apostolainak kijelentéseivel köt össze szentírásverseket. 
Tegyük fel például, hogy tudni szeretnéd, ki idézte 1 Nefi 3:7-et általános konferen-
cián. Kattints rá a képernyő bal oldalán a Mormon könyve linkre, és gördítsd le 
1 Nefi 3-ig, ahol rátalálsz a válaszra.

Általános konferencia téma szószedet (conference .lds .org)

Ez a forrásanyag is segít összekötni a szentírások tanulmányozását az élő próféták 
szavaival. A conference .lds .org minden egyes általános konferencia vonatkozásá-
ban megad téma alapú listákat. Ha például az engesztelést tanulmányozod a 
szentírásokban, akkor a 2011. áprilisi konferenciánál öt olyan beszédet találsz, 
amely erről a témáról szólt.



Lehi álma  
Írta: David A.  
Bednar elder
a Tizenkét Apostol 
Kvórumából

SZILÁRDAN KAPASZKODNI A RÚDBA
A Mormon könyve átfogó témája az, hogy mindenkit Krisztushoz hív,  

és ez kimagasló szerepet kap Lehi látomásában.
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Szeretem a Mormon könyvét. Legelső evangéliumi 
emlékeim között vannak azok az alkalmak, amikor 
édesanyám felolvasott nekem az Emma Marr Peter

sen által írt Book of Mormon Stories for Young Latter-day 
Saints [A Mormon könyve történetei fiatal utolsó napi 
szenteknek] című könyvből. Ezen gyermekkori élmények, 
majd élethossziglan tartó, folyamatos személyes tanulmá
nyozás és ima révén a Szentlélek ismételten tanúbizony
ságot tett a lelkemnek arról, hogy a Mormon könyve Isten 
szava.

Bizonyságot teszek arról, hogy a Mormon könyve egy 
másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Tudom, hogy 
Joseph Smith próféta Isten hatalmával és az által fordította 
le a Mormon könyvét. Arról is tanúságot teszek, hogy a 
Mormon könyve „a leginkább hibátlan könyv a földön, és 

vallásunk záróköve, és aki annak előírásai szerint él, köze
lebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által” 1.

Kulcsfontosságú jelképek Lehi álmában
Általában a szentírások, és konkrétan a Mormon könyve 

olvasásának, tanulmányozásának, kutatásának és átgondo
lásának fontosságát számos összetevő kiemeli Lehinek az 
élet fájáról szóló látomásában (lásd 1 Nefi 8).

Lehi álmának központi eleme az élet fája, amely „Isten 
szeretetét” jelképezi (lásd 1 Nefi 11:21–22). „Mert úgy sze
rette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” ( János 3:16). Tehát Isten gyermekei iránt érzett 
szeretetének legnagyszerűbb megnyilvánulása az Úr Jézus 
Krisztus születése, élete és engesztelő áldozata. Amint arról LE
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Nefi bizonyságot tett, ez a szeretet „minden do
lognál kívánatosabb”, és amint azt látomásában 
az angyal kijelentette, „a legörömtelibb a lélek 
számára” (1 Nefi 11:22–23; lásd még 1 Nefi 
8:12, 15). 1 Nefi 11. fejezete részletes leírással 
szolgál az élet fájáról, amely a Szabadító életét, 
elrendelt szolgálatát és áldozatát jelképezi – 
„Isten leereszkedését” (1 Nefi 11:16).

A fa gyümölcse az engesztelés áldásait 
szimbolizálja. Ha veszünk a gyümölcsből, az 
azt jelképezi, hogy részesülünk azokban a 
szertartásokban és szövetségekben, amelyek 
által az engesztelés teljes mértékben kifejt
heti hatását az életünkben. A gyümölcsről azt 
olvassuk, hogy „kívánatos…, hogy boldoggá 
tegye az embert” (1 Nefi 8:10), és nagy örömöt 
vált ki, valamint annak vágyát, hogy másokkal 
is megosszuk ezt az örömöt.

Figyelemre méltó módon a Mormon 
könyve átfogó témája az, hogy mindenkit 
Krisztushoz hív, és ez kimagasló szerepet kap 
Lehi látomásában. Különös jelentőséggel bír 

a fához vezető vasrúd (lásd 1 Nefi 8:19). A 
vasrúd Isten szava.

A különbség aközött, hogy felületesen 
vagy szilárdan kapaszkodunk a vasrúdba

Lehi atya látomásában emberek négy cso
portját látta. Három csoport a szoros és keskeny 
ösvényen előrehaladva megpróbálta elérni a fát 
és annak gyümölcsét. A negyedik csoport nem a 
fa felé igyekezett, inkább a nagy és tágas épület
hez akart végül eljutni (lásd 1 Nefi 8:31–33).

Az 1 Nefi 8:21–23ban az első olyan cso
portról olvasunk, amely előrenyomult és az 
élet fájához vezető ösvényen haladt. Viszont 
amikor a sötét ködhöz értek, amely „az ördög 
kísértései[t]” jelképezi (1 Nefi 12:17), elvétették 
az irányt, elkóboroltak, és elvesztek.

Figyeljétek meg, hogy ezek a versek nem 
említik a vasrudat. Akik figyelmen kívül hagy
ják vagy könnyedén veszik Isten szavát, azok 
számára nem elérhető a Szabadító útját jelölő 
isteni iránytű. Gondoljatok bele, hogy ez a 

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„Bizonyságot teszek 
nektek arról, hogy a 
Mormon könyve való-
ban Isten szava, hogy 
újra megnyílt a föld 
és a menny közötti 
kommunikáció, és 
hogy az Úr igaz útja 
ki lett nyilatkoztatva 
az embereknek a 
földön, megmutatva 
nekik, miként kaphat 
meg minden szüksé-
ges tudást és áldást 
mindenki, aki igazán 
hisz Krisztusban.”
David O. McKay elnök 
(1873–1970), “Marks Poin-
ting to Authenticity of Book 
of Mormon,” Instructor, Oct. 
1952, 318.

NEM TÖRŐDVE VELÜK

Egész életemben lelki erőt merítettem ebből a kifejezésből: „nem törődtünk velük” (1 Nefi 
8:33). Az 1 Nefiben az élet fája felé haladók között vannak, akik nem törődnek a csúfo-

lódó hangokkal. Gúnyolódó ujjak mutogatnak rájuk, ők azonban nem inognak meg. Nem 
figyelnek rájuk. Mi is hallhatunk ma sok hangos, kísértő hangot. Időnként valós küzdelmet 
jelent az, hogy ne hallgassunk ezekre a hangokra, de Lehi megmutatta, hogy ez lehetséges.

Rájöttem, hogy elcsitíthatom a világi hangokat, ha rendszeresen elmegyek a templomba, 
olvasom a szentírásokat, eljárok az egyházi gyűlésekre, és követem a prófétát. Ha megte-
szem ezeket az egyszerű dolgokat, meg tudom hallani a Szentlélek hangját. Erre a hangra 
érdemes hallgatni. És ha hallgatok a Lélek hangjára, akkor erősebbé válok, és ellen tudok 
állni a kísértésnek.

Ha követjük Lehi példáját és „nem törőd[ünk] velük”, akkor rajta tudunk maradni a szo-
ros és keskeny ösvényen, és folyamatosan részesülhetünk Isten szeretetében.
Melissa Heaton, USA, Utah
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csoport rátért az ösvényre és előrenyomult, 
Krisztusba vetett bizonyos fokú hitet és lelki 
meggyőződést tanúsítva, azonban eltérítették 
őket az ördög kísértései, és elvesztek.

Az 1 Nefi 8:24–28ban a második olyan 
embercsoportról olvasunk, amely rátért az élet 
fájához vezető szoros és keskeny ösvényre. 
Ez a csoport „előrenyomul[t] a sötét ködön 
keresztül, a vasrúdba kapaszkodva, mindad
dig, amíg előre nem jöttek, és nem ettek a fa 
gyümölcséből” (24. vers). Amikor azonban a 
nagy és tágas épület cifra öltözetű lakói csú
folni kezdték az emberek e második csoport
ját, „elszégyellték magukat”, és „letértek tiltott 
ösvényekre, és elvesztek” (28. vers). Figyeljétek 
meg, hogy erről a csoportról azt olvassuk, „a 
vasrúdba kapaszkod[tak] ” (1 Nefi 8:24; kiemelés 
hozzáadva).

Jelentőséggel bír az, hogy ez a második 
csoport hittel és eltökéltséggel nyomult előre. 
Részesültek a vasrúd további áldásában, és 
kapaszkodtak abba! Amikor azonban üldöz
tetéssel és viszontagságokkal szembesültek, 

tiltott ösvényekre tértek, és elvesztek. A hit, 
az eltökéltség és Isten szava ellenére végül 
elveszett ez a csoport – talán azért, mert csak 
időnként olvasták vagy tanulmányozták, 
illetve kutatták a szentírásokat. A vasrúdba 
kapaszkodást itt én úgy értelmezem, hogy 
esetükben csak alkalmankénti „fellángolás” 
volt a tanulmányozás, illetve rendszertelen 
csipegetés, és nem merültek el következete
sen és folyamatosan Isten szavában.

A 30. versben olvasunk a harmadik ember
csoportról, akik „előrenyomultak útjukon, fo
lyamatosan szilárdan kapaszkodva a vasrúdba, 
amíg előre nem jöttek, és lerogytak a földre 
és ettek a fa gyümölcséből”. Ebben a versben 
kulcsfontosságú a folyamatosan szilárdan 
kapaszkodva a vasrúdba kifejezés.

A harmadik csoport is hittel és eltökéltséggel 
nyomult előre, azonban semmi nem jelzi azt, 
hogy elkóboroltak, tiltott ösvényekre tévedtek 
vagy elvesztek volna. Lehet, hogy ez a harmadik 
embercsoport rendszeresen olvasta és tanul
mányozta és kutatta a szentírásokat. Talán e 

A hit, az eltökéltség és 
Isten szava ellenére vé-
gül elveszett a szoros 
és keskeny ösvényen 
előrenyomuló, a 
vasrúdba kapaszkodó 
második csoport – 
talán azért, mert csak 
időnként olvasták 
vagy tanulmányoz-
ták, illetve kutatták a 
szentírásokat.
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látszólag „kis és egyszerű” (Alma 37:6) dologban 
tanúsított szorgalom és odaadás mentette meg 
ezt a harmadik csoportot attól, hogy elvesszen. 
Talán a szentírások hű tanulmányozása során el
nyert ismeretek, „az Úr ismeret[e]” és „az igazság 
megismerés[e]” (Alma 23:5, 6) elhozta számukra 
az alázatosság lelki ajándékát, azért olvassuk 
erről az embercsoportról azt, hogy „lerogytak a 
földre és ettek a fa gyümölcséből” (1 Nefi 8:30; 
kiemelés hozzáadva). Talán a „Krisztus szaván 
[történő] lakmároz[ás]” (2 Nefi 31:20) folyamatos
ságából eredő lelki táplálék és erő tette képessé 
ezt a csoportot arra, hogy ne törődjenek a nagy 
és tágas épületben lévő emberek gúnyolódásá
val és csúfolódásával (lásd 1 Nefi 8:33). Nektek is 
és nekem is arra kell törekednünk, hogy ehhez a 
csoporthoz tartozzunk.

Nefi fivérei azt kérdezték: „Mit jelent a vasrúd, 
amelyet atyánk látott, mely a fához vezetett?

És [Nefi] azt mond[ta] nekik, hogy az Isten 
szava volt; és akik Isten szavára hallgatnak és 
ahhoz [szilárdan] 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).

Mi hát a különbség aközött, hogy felülete
sen vagy szilárdan kapaszkodunk a vasrúdba? 
Hadd vessem fel azt, hogy a vasrúdba való 
szilárd kapaszkodás nagyon is magában fog
lalja a szentírások imádságos lelkű, rendszeres 
és őszinte használatát, mert a kinyilatkoztatott 
igazság biztos forrását jelentik, és megbízható 
kalauzként szolgálnak az élet fájához – még
hozzá az Úr Jézus Krisztushoz – vezető szoros 
és keskeny ösvényen haladó úton.

„És lőn, hogy láttam, hogy a vasrúd, ame
lyet atyám látott, Isten szava, amely az élő 
vizek forrásához, vagyis az élet fájához vezet” 
(1 Nefi 11:25).

A Mormon könyve ma nekünk szól
A Mormon könyve olyan igazságokat tár 

elénk, amelyek napjainkra és körülménye
inkre vonatkoznak, és elengedhetetlenek 
azok vonatkozásában. Moróni kiemeli, milyen 

A vasrúdba való szilárd 
kapaszkodás nagyon 
is magában foglalja a 
szentírások rendszeres 
és őszinte használatát, 
mert megbízható ka-
lauzként szolgálnak az 
élet fájához – méghozzá 
az Úr Jézus Krisztushoz 
– vezető úton.
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lelki és gyakorlati jelentőséggel bír életünk
ben a Mormon könyve: „Íme, úgy beszélek 
hozzátok, mintha jelen lennétek, pedig nem 
vagytok. De íme, Jézus Krisztus megmutatott 
nekem titeket, és én ismerem cselekedeteite
ket” (Mormon 8:35). A Mormon könyve fő írói 
Isten előzetes ismeretei révén látták napjainkat 
és körülményeinket, és olyan témákat és pél
dákat választottak, amelyek nagyon fontosak 
lesznek a föld lakosainak az utolsó napokban.

Arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át 
alaposan és imádságos lélekkel a következő 
kérdést: Milyen tanulságokat vonhatok le 
és kell levonnom Lehinek az élet fájáról 
szóló látomásából, és azon alapelvből, 
hogy folyamatosan szilárdan kapaszkod-
tak a vasrúdba, ami aztán lehetővé teszi 
számomra azt, hogy lelkileg erősen álljak 
a világban, amelyben ma élünk?

Ha szorgalmasan munkálkodva sugalma
zás elnyerésére törekedtek e fontos kérdés 

megválaszolásánál, akkor a Szentlélek ha
talma által a szívetekben és az elmétekben 
is még teljesebb mértékben érteni fogjátok 
annak fontosságát, hogy folyamatosan 
szilárdan kapaszkodjunk a vasrúdba. Ab
ban az áldásban lesz részetek, hogy hittel 
és szorgalommal alkalmazhatjátok majd 
saját életetekben és otthonotokban ezeket a 
tanulságokat.

Legyen szemünk a látásra és fülünk a hal
lásra, hogy eljussanak hozzánk Lehi látomá
sának további tanulságai, amelyek segíteni 
fognak nekünk „Krisztusba vetett állhata
tossággal… [törekedni] előre, tökéletesen 
ragyogó reménységgel, és Isten és minden 
ember szeretetével. Ha tehát előre töreked
tek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvé
gig kitartotok, íme, ezt mondja az Atya: Örök 
életetek lesz” (2 Nefi 31:20). ◼

JEGYZET
 1. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith (2007). 67.

NE TÉRJ LE ERRŐL AZ ÖSVÉNYRŐL!

A nővérem ismertette meg velem az egyházat, és annyira tetszett, hogy hamarosan 
megkeresztelkedtem.

Bár még nem tudtam olvasni, időnként kinyitottam a Mormon könyvét, és belelapoz-
tam. Nagyon vágytam rá, hogy el tudjam olvasni lapjain a szavakat. Férjem, aki csak később 
keresztelkedett meg, igencsak meglepődött, amikor látta, hogy ott ülök és nézegetem a 
könyvet, és azt mondta, hogy csak az időmet pocsékolom.

Nagy nehézségek árán, segítőegyleti nőtestvéreim és a gyermekeim segítségével kezdtem 
megpróbálkozni az olvasással. Mindig is az volt a célom, hogy el tudjam olvasni a Mormon 
könyvét.

Egy különösen nehéz percben, amikor negatív érzések voltak bennem, kivehetően hallot-
tam a következő szavakat: „Ne térj le erről az ösvényről!” Felnéztem, hogy lássam, van-e ott 
valaki, de nem volt senki.

Egy nap azt mondtam a lányomnak, hogy már kezdek tudni magamtól olvasni. El sem 
hitte, és arra kért, mutassam meg. Amikor megtettem, rendkívül örült.

Célom az, hogy elejétől végéig elolvassam a Mormon könyvét. Lassan olvasok, de értem, 
és ami még ennél is fontosabb, e csodálatos könyv révén érezhetem a Lelket.
Edite Feliciano de Paula, Brazília, São Paulo
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Több évszázad prófétáinak tanításait 
válogatva össze a Mormon könyve 
egy eljövendő időszakra íródott,  

amikor a papsági kulcsok visszaállítása, 
valamint Izráel házának nagy összegyűjtése 
előkészíti a világot a Szabadító visszatéré-
sére (lásd 2 Nefi 25; 27; 3 Nefi 21). Nefi azt 
mondta, hogy ez a szent szöveg „annak 
hangja, aki a porból kiált” (2 Nefi 33:13). 
Moróni kijelentette: „Íme, úgy beszélek 
hozzátok, mintha jelen lennétek, pedig nem 
vagytok. De íme, Jézus Krisztus megmutatott 
nekem titeket, és én ismerem cselekedeteite-
ket” (Mormon 8:35).

A Mormon könyve napjainkra és az előt-
tünk álló napokra íródott. A visszaállítást 
követő első 100 évben körülbelül egymillió 
példányt nyomtattunk ki a Mormon köny-
véből. 15 nyelven jelent meg, ami nagyon is 
figyelemre méltó vállalkozás volt. A következő 

50 év során (1930 és 1980 között) több mint 
25 millió példányt nyomtattunk, 41 nyelven. 
Az azóta eltelt 30 év alatt még 125 millió 
példányt nyomtattunk a könyvből, a Mormon 
könyvéből vett válogatásokat is beleértve, 
107 nyelven. A Mormon könyve befolyása és 
hatása egyre nagyobb lesz, amint Isten ki-
rályságát minden nemzethez, nemzetséghez, 
nyelvhez és néphez elvisszük.

A címoldal, amelyet valószínűleg Moróni írt, 
felfedi a könyv fő céljait. Az első cél kifejezetten 
Lehi gyermekeinek leszármazottait érinti. Az 
utolsó cél pedig „hogy meggyőzzön [minden 
embert] arról, hogy Jézus a Krisztus, az Örök-
kévaló Isten” (Mormon könyve, címoldal).

Napjainkban fontos
Miért lehet olyan fontos napjainkban 

egy másik tanúbizonyság Jézus Krisz-
tusról? Miért hoz elő az Úr egy másik 

A MORMON KÖNYVE 

Írta: Neil L.  
Andersen elder
a Tizenkét Apostol 

Kvórumából

A Mormon könyve arra hív minket és családjainkat, hogy fogadjuk  
be az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet, és megosztja velünk azokat a  

tantételeket, amelyek sikerre viszik a családunkat.

megerősíti a Jézus Krisztusba 
vetett hitünket
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tanúbizonyságot, hogy megerősítse a Biblia 
hathatós kijelentéseit?

A kor, amelyben élünk, különbözik min
den korábbitól. A tudományos fejlődés olyan 
egészségügyi ellátást, közlekedést, komfor
tot és kényelmet tesz lehetővé, amelyről az 
előttünk járó nemzedékek még csak nem 
is álmodtak. A földet elborítják a különféle 
információk és technológiák, felgyorsítva 
a családtörténeti munkát és az evangélium 
megosztását, de elszaporítva a pornográ
fiát, a virtuális erőszakot és egyéb olyan 
„gonoszságok[at] és tervek[et]…, amelyek 
ármánykodó emberek szívében vannak” 
(T&Sz 89:4). Olyan időket élünk, amikor a 
világ nagy részén az emberek nagyon ragasz
kodnak az anyagi javakhoz.

Ha nem vagyunk elég óvatosak, ak
kor ezek a körülmények elvonhatják a 
figyelmünket, vagy elcsábíthatnak minket 

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„[A]z ég alatt élő 
összes ember minden 
ügyessége sem tudott 
volna létrehozni és 
a világ elé tárni egy 

ilyen könyvet, mint amilyen a Mormon 
könyve. Alapelvei isteniek – Istentől 
származnak. Soha nem eredhettek 
volna egy szélhámos elméjéből, vagy 
akár egy regényíró elméjéből sem. 
Miért? Mert a benne található ígéretek 
és jövendölések az egész föld szeme 
láttára teljesednek be.”
Lásd Wilford Woodruff elnök (1807–1898), Az 
egyház elnökeinek tanításai: Wilford Woodruff 
(2004). 121–122.

A mai világ-
ban értő fülekre 
találnak Korihór, 
az antikrisztus 
arrogáns érvei. 
A Jézus Krisz-
tusba vetett hit 
azonban, ha 
szilárd horgonyt 
vet a lelkünkben, 
valós megtérést 
eredményez.
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az örök, és minden nemzedék vonatkozásában igaz 
tantételektől.

Amikor az 1970es évek elején fiatal misszionárius
ként szolgáltam Európában, tanításunkat nagyrészt a 
hitehagyás magyarázatával kezdtük, mert széles körben 
elfogadott volt Jézus Krisztus isteni volta. Amikor 20 
évvel később visszatértem misszióelnökként, már más
hogy kezdtük a beszélgetéseket, mert jelentős mértékben 
elhalványult a Jézus Krisztusba mint Isten Fiába vetett hit, 
aki életét adta a bűneinkért és harmadnap feltámadt.

A mai világban értő fülekre találnak Korihór, az anti
krisztus arrogáns érvei:

„Miért vártok egy Krisztust? Hiszen senki sem tudhat 
semmi olyat, ami eljövendő.

Íme, ezeket a dolgokat ti próféciáknak nevezitek…, 
ezek atyáitok balga hagyományai.

[N]em tudhattok olyan dolgokról, melyeket nem 
láttok…

[M]inden ember a saját tehetsége szerint boldogul, 
és… a saját ereje szerint győzedelmeskedik” (Alma 
30:13–15, 17).

Szükségünk van az Úr Jézus Krisztusba vetett saját 
biztos, nyugvópontra jutott hitünkre, és segítségre van 
szükségünk családunk megerősítése terén, hogy ez a hit 
gyermekeink és unokáink szívébe is áthömpölyögjön. 
A Jézus Krisztusba vetett hit, ha szilárd horgonyt vet a 
lelkünkben, valós megtérést eredményez, és bűnbánat, 
őszinte tanítványi mivolt, csodák, lelki ajándékok és tartós 
igazlelkűség követi. Ez fontos részét képezi a Mormon 
könyve isteni küldetésének.

Fiatal misszionáriusként nagyon érdekes beszélgetést 
folytattam egy lelkésszel. Azt mondta nekem, hogy nem 
fogadhatja el a Mormon könyvét, mert az nyíltan beszél 
Jézus Krisztusról, születése előtt több száz évvel említve a 
nevét és életének eseményeit. Ez a fajta átláthatóság nem 
jellemzi az Ószövetségben található mintát, amely ennél 
áttételesebben utal a Szabadítóra.

Számomra a Jézus Krisztusra utaló világos kijelenté
sekben rejlik a Mormon könyve ereje. Természetesen 
lelki tanúbizonyságot kell kapnunk arról, hogy a könyv 
Istentől való. Ám miután ezt elnyertük, rendkívül kéz
zelfoghatóan elénk tárulnak Krisztus céljai, életének és 

MINDEZ A MORMON  
KÖNYVE MIATT

Hat hónapja keresztelkedtem, és 
még nem volt szilárd bizonyságom 

a Mormon könyvéről. Egy nap, amikor 
nem volt kedvem olvasni a szentírásokat, 
eszembe jutottak az evangéliumi tantéte-
lek tanítójának szavai: „Ha nem éreztek 
vágyat az olvasásra, akkor az azért van, 
mert Sátán nem akarja, hogy olvassátok 
a szentírásokat.” E figyelmeztetés miatt 
kinyitottam a Mormon könyvét. Azt olvas-
tam: „Ki gondolta volna, hogy Istenünk 
olyan irgalmas lesz hozzánk, hogy kiragad 
minket rettenetes, bűnös és szennyes 
állapotunkból?” (Alma 26:17). Ezek a 
szavak örömmel töltötték el a lelkemet, 
mert emlékeztem rá, milyen állapotban 
voltam azt megelőzően, hogy tagjává vál-
tam volna Jézus Krisztus igaz egyházának. 
Az Úr Lelke bizonyságot tett szívemben a 
Mormon könyve igaz voltáról.

Korábban nem akartam teljes idejű 
missziót szolgálni, de ez a nap mindent 
megváltoztatott. Nagyon erősen éreztem, 
hogy a világnak ismernie kell az igazsá-
got, és készülni kezdtem. Felkerestem a 
vezetőimet, és elmondtam nekik, hogy 
szolgálni szeretnék. A szüleimnek is elma-
gyaráztam, akik másik városban laktak és 
nem voltak egyháztagok. Azután minde-
nemet eladtam, és ruhákat vásároltam a 
missziómra. A végeredmény az lett, hogy 
2003 és 2005 között missziót szolgáltam.

Ma a családommal – a feleségemmel 
és a leányunkkal – örökre egymáshoz 
vagyunk pecsételve. Ez az áldás is a 
Mormon könyvéről való bizonyságomnak 
köszönhető. Tudom, hogy a Mormon 
könyve igaz, mert bizonyságot tesz az Úr 
Jézus Krisztusról, és amikor olvasom ezt 
a szent feljegyzést, akkor közel kerülök 
Istenhez.
Adilson Lucero dos Santos, Brazília, Paraná
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feltámadásának valósága, valamint annak 
világos kijelentése, hogy mit kell tennünk, 
hogy kövessük Őt és örök életet nyerjünk.

Bizonyság Jézus Krisztusról
A Szentlélek hatalmával kísérve Jézus 

Krisztusnak a Mormon könyvében található 
nagyszerű beszédeinek olvasása és átgon
dolása biztos tanúbizonyságot ad azok igaz 
voltáról. Nagyon szeretem lapozgatni a Mor
mon könyvét, és szeretek Krisztus hathatós 
tanain lakmározni. Nefinek az élet fájáról 
szóló látomásán, amikor az angyal azt kérdezi: 
„Ismered Isten leereszkedését?” (1 Nefi 11:16); 
Lehi bizonyságán, mely szerint „a megvál
tás… a Szent Messiásban és ő általa jön el; 
mert ő telve van kegyelemmel és igazsággal” 
(2 Nefi 2:6); Jákób kiegészítésén, mely szerint 
Ő „a kapu őrzője…; és ő nem tart ott szolgát” 
(2 Nefi 9:41).

Ezután Benjámin király tanításai következ
nek, a tanítványi mivolthoz kapcsolódó jellem
vonásokról, amikor rendíthetetlenül kijelenti, 
hogy „nem adatik más név, sem valamely más 
út vagy mód, mely által szabadulás jöhetne 
az emberek gyermekeihez, csakis Krisztus… 
nevében és azáltal” (Móziás 3:17).

Majd hamarosan Abinádinál járunk, aki 
életét adja azért, amiben hisz:

„De van feltámadás, ezért a sírnak nincs 
győzelme, és a halál fullánkja Krisztusban 
felemésztődik.

Ő a világ világossága és élete; igen, vilá
gosság, mely végtelen, melyet soha nem lehet 
elsötétíteni” (Móziás 16:8–9).

Alma pedig életre kelti az engesztelés, az 
igazságosság és az irgalom gyönyörű tanait: 
„[A]z irgalom tervét csak egy engesztelés meg
hozatalával lehetett megvalósítani; Isten tehát 
maga hoz engesztelést a világ bűneiért, hogy 
megvalósítsa az irgalom tervét, hogy kielégítse 
az igazságosság követelményeit, hogy Isten 
egy tökéletes, igazságos Isten legyen, és irgal
mas Isten is” (Alma 42:15).

Ezután elérkezünk a Szabadítónak Lehi 
gyermekeinél tett csodálatos látogatásához. Mi 
is érezzük a szeretetét, a könyörületességét, a 
tanításait, saját bizonyságát:

„[E]z az evangélium, amit megadtam nektek 
– hogy eljöttem a világra, hogy Atyám akaratát 
tegyem …

És Atyám azért küldött el engem, hogy 
felemeltethessem a keresztre…, hogy minden 
embert magamhoz vonzhassak, hogy amint 
engem felemeltek az emberek, éppen úgy 
emelje fel az Atya az embereket, hogy előttem 
álljanak, hogy cselekedeteik szerint megítél
tessenek, vajon jók vagy gonoszak voltake” 
(3 Nefi 27:13–14).

Végül megérkezünk Mormon és Moróni 
záró esdekléséhez: „Tudjátok meg, hogy… 
meg kell bánnotok minden bűnötöket és 
gonoszságotokat, és hinnetek kell Jézus 
Krisztusban, hogy ő Isten Fia” (Mormon 7:5). 
„Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne 
tökéletessé, és tartóztassátok meg magatokat 
minden istentelenségtől, és ha minden isten
telenségtől megtartóztatjátok magatokat, és 
teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel 
szeretitek Istent, akkor elegendő számotokra 

Jézus Krisztus-
nak a Mormon 
könyvében talál-
ható nagyszerű 
beszédeinek 
olvasása és át-
gondolása biztos 
tanúbizonyságot 
ad azok igaz 
voltáról.

Nefi látomása Lehi bizonysága Benjámin király beszéde Abinádi tanúságtétele
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a kegyelme, hogy kegyelme által tökéletesek lehessetek 
Krisztusban” (Moróni 10:32).

Családi körben
Ez a lelkileg átható, meggyőző bizonyság, mely szerint 

Jézus Krisztus valóban a megígért Messiás – Isten felkent 
Fia, aki a földre küldetett, hogy véghezvigye minden 
ember feltámadását és mindazok lelki megtisztítását, akik 
bűnbánatot tartanak és követik Őt –, családok történeté
nek körében bontakozik ki.

A Mormon könyve egy családdal kezdődik: apával 
és anyával, fiakkal és leányokkal, akik hallgatnak pró
fétaatyjuk kinyilatkoztatására, és világi javaikat maguk 
mögött hagyva követik az Úr tanácsát. A könyv beszámo
lóiban újra és újra felbukkannak azok a szülők, akik el 
kívánják ültetni gyermekeikben Jézus Krisztus ígéretét és 
reményét. Egyszer kiírtam belőle, milyen konkrét taná
csokat adtak benne fiaiknak az apák – ez 52 gépelt oldalt 
tett ki! A Mormon könyvében látjuk, hogyan tanítanak a 
szülők Krisztusba vetett hitet és Isten parancsolatai iránti 
engedelmességet olyan gyermekeknek, akik gyermek
koruktól fogva engedelmesek, és olyanoknak, akiknek 
még rá kell lelniük az útjukra – időnként ugyanabban a 
családban. Jó tanulság ez napjainkban, a gyermekeink és 
családjaink számára is.

A nők és a leányok konkrét szerepkörei viszonylag 
kevés említést kapnak, ez jellemző az ősi írásokra. Ha 
azonban a nyilvánvaló mögé tekintünk, látjuk örök, 
tartós hatásukat. Kincsként őrizzük a nőkről és anyákról 
szóló becses szavakat, melyek szerint érzéseik „gyengé
dek, szeplőtelenek és finomak… Isten előtt” ( Jákób 2:7), 
vagy azt, amikor Hélamán leírja, hogy igazlelkű édesa
nyáik hatására milyen jóság jellemzi fiatal seregét:

„…engedelmeskedtek és azon voltak, hogy ponto
san teljesítsék a parancs minden szavát; igen, és a hitük 

KÉT KÖNYV, EGY  
ÖRÖKKÉVALÓ CSALÁD

A férjem hazafelé jövet talált az utcán 
egy táskát. Meglepetésére volt benne 

egy Mormon könyve. Hazahozta és 
megmutatta nekem. Egy darabig olvasta, 
érdekesnek találta, de végül elrakta.

Nem sokkal később meghalt. Vigaszt 
kerestem, és egyházról egyházra jártam, 
mert tudni szerettem volna, hogy folyta-
tódik-e az élet a halál után. Elborított a 
kétely, és sok megválaszolatlan kérdésem 
volt.

Aztán munkába menet megláttam a 
járdán egy könyvet, amit felismertem – a 
Mormon könyvét. Magammal vittem, 
mert drága férjem emlékét hozta vissza 
az, hogy rátaláltam. Megemlítettem va-
lakinek ez a felfedezést, aki azt javasolta, 
hogy olvassam el.

Teltek-múltak a napok, aztán egyik este 
meglátogattam a nővéremet, aki utolsó 
napi szent volt. Ott voltak nála a teljes 
idejű misszionáriusok, és elénekelték az 
„Isten gyermeke vagyok” című himnuszt. 
Már akkor tudtam, hogy a misszionáriu-
sok választ adhatnak a kérdéseimre.

A beszélgetések után bizonyságot 
nyertem és megkeresztelkedtem. Ma 
teljes bizonyossággal tehetek bizonyságot 
arról, hogy Joseph Smith látta az Atyát és 
Fiát, Jézus Krisztust.

Szerintem nem volt véletlen, hogy a 
férjem is és én is rátaláltunk a Mormon 
könyvére. Bár a férjem az élete során 
nem keresztelkedhetett meg, én boldog 
vagyok, mert a templomi szertartások 
által az egész örökkévalóságra együtt 
lehetek vele és két drága gyermekünkkel. 
A Mormon könyve összehozott minket, és 
békét teremtett a lelkünknek.
María Mash, Guatemala
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Jézus Krisztus megjelenése Mormon és Moróni záró 
esdeklése



44 L i a h ó n a

A Mormon 
könyve beszá-
molóiban újra 
és újra felbuk-
kannak azok a 
szülők, akik el 
kívánják ültetni 
gyermekeikben 
Jézus Krisz-
tus ígéretét és 
reményét.
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ŐSI ESEMÉNYEK, MAI 
VONATKOZÁSOK

Mindig válaszokra lelek a Mormon 
könyvében. Sokat tanulok, miköz-

ben tanulmányozom, és érzem, hogy jó 
irányban változom.

Nemrég azon gondolkodtam, mihez 
kezdjek most, hogy már felnőtt a hat 
gyermekem. Feltettem a kérdést, hogy 
mit szeretne Mennyei Atyám, mit tegyek.

A szokásos szentírás-tanulmányozásom 
során egy háborús történethez értem a 
Mormon könyvében. Nagy hatással volt 
rám Moróni felhívása, hogy védjék meg – 
többek között – a családjaikat (lásd Alma 
46:12). A nefiták elkötelezték magukat 
családjaik megvédése mellett. Ezt a 
történetet olvasva úgy döntöttem, hogy 
mindenáron ezt akarom kitűzni életem 
céljaként, a családért való küzdelmet. Sze-
mélyes, szeretetteljes élmény volt.

Tudom, hogy a Mormon könyve nap-
jainkra íródott. Hálás vagyok azért, hogy 
életemben útmutatást keresve ehhez a 
könyvhöz fordulhatok; ez valóban vasrúd 
(lásd 1 Nefi 8).
Eun Jung, Korea

szerint történt velük; és én emlékeztem a szavakra, 
amelyeket mondtak nekem, amit az anyáik tanítottak 
nekik. […]

Most, ez volt azok hite, akikről beszéltem; fiatalok, 
és szilárd az elméjük, és folyamatosan Istenbe helyezik 
bizalmukat. […]

[A]nyáik tanították meg nekik, hogy ha nem kételked
nek, akkor Isten ki fogja szabadítani őket.

És felidézték nekem anyáik szavait, mondván: Mi nem 
kételkedünk abban, hogy anyáink tudták ezt” (Alma 57:21, 
27; 56:47–48).

Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át ezeket a 
kérdéseket, amelyek segíteni fognak nektek a családotokra 
vonatkoztatni a Mormon könyve tanításait:

•  Mely részek tanítják meg nekünk a Mormon könyvében 
azt, hogy a gyermekeknek látniuk kell szüleik hitében a 
feddhetetlenséget és az igazlelkűséget?

•  Milyen tanácsokat adtak fiaiknak az édesapák a Mor
mon könyvében, amelyeket nekünk is meg kellene 
osztanunk a gyermekeinkkel?

•  Mit tudunk meg azon gyermekeinkre irányuló erőfeszí
téseinkről, akik nem engedelmesek?

•  Hogyan osztják meg gyermekeikkel a Mormon könyvé
ben a szülők mély hitelveiket?

•  Mit tudunk meg a hitről, hogyan adja át egyik nemze
dék a másiknak?

Nincs fontosabb az Úr Jézus Krisztusba vetett hit má
sokkal való megosztásánál. Ez magával hozza ezen élet 
kihívásainak megértését, a nehézségek közepette való 
boldogságot, az eljövendő világban pedig az örök életet.

Sok világi hatás von el minket ettől a számunkra és csa
ládjaink számára legfontosabb hittől. A Mormon könyve 
arra hív minket és családjainkat, hogy fogadjuk be az Úr 
Jézus Krisztusba vetett hitet, és megosztja velünk azokat a 
tantételeket, amelyek sikerre viszik a családunkat.

Bizonyságot teszek róla, hogy a Mormon könyve igaz, 
és az Úr Jézus Krisztus irányításával valóban Moróni an
gyal adta át azt Joseph Smith prófétának. Napjainkra író
dott, gyermekeinknek és unokáinknak. Megígérem, hogy 
ha hittel nyitjuk ki naponta, akkor rajtunk lesz az Úr Lelke, 
és családjaink örökké áldottak lesznek. ◼LE
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A szentírásokból
Alma 53; 56–58

Ha nem kételkedünk Tanulmányozd ezt az anyagot, és amikor helyénva
lónak érzed, beszéld meg az általad látogatott nőtest
vérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek 
megerősítésében, valamint abban, hogy a Segítőegylet 
a saját életednek is szerves részévé váljon.

Mit tehetek?
1. Hogyan  
segíthetek a 
nőtestvéreimnek 
felismerni azt az 
erőt, mellyel ren
delkezvén hatással 
lehetnek a fel
növekvő nemze
dékre, és a szerint 
is cselekedni?

2. Milyen sugal
mazásra lelek a 
Mormon köny
vében, amely 
választ adhat a 
ma előttem álló 
kihívásokra?

Hit • Család • Segítség

A Mormon könyvében példamutató fiatal férfiak
ról olvasunk, akik rendkívül hősiesek, bátrak 

és erősek voltak. „Igen, igaz és józan emberek vol
tak, mert megtanították őket arra, hogy tartsák be 
Isten parancsolatait, és járjanak egyenes derékkal 
őelőtte” (Alma 53:21). Ezek a hithű fiatal férfiak el
ismeréssel adóztak az édesanyáiknak – akik példát 
mutattak nekik és tanították őket.

Hélamán harcosainak édesanyái olyan idők
ben éltek, amely hasonlít a miénkhez. Nehéz és 
veszélyes körülmények között, amikor fiatalokat 
szólítottak fel arra, hogy védjék meg fizikai és lelki 
szabadságukat. Ma olyan világban élünk, amikor 
„nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, 
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok el
len, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonosz
ság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” 
(Efézusbeliek 6:12).

A kihívásokkal teli időszakok erős szülőket 
követelnek, és olyan példamutató egyéneket, akik 
tanítják az igazságot, amit Hélamán harcosai tud
tak: „…ha nem kételkednek, akkor Isten ki fogja 
szabadítani őket” (Alma 56:47). Ennek az igazság
nak a tanítása és példázása ma éberséget igényel. 
Mégsem kell félnünk. Ha tudjuk, kik vagyunk, és 
tudjuk, ki Isten, továbbá szövetségeket kötöttünk 
vele, akkor – a harcosok ezen édesanyáihoz hason
lóan – mi is nagy hatással lehetünk másokra,  
jó irányban.

Nagy valószínűséggel Hélamán mind a 2060 
harcosára hatással volt egyegy édesanya. Ezek 
az édesanyák azonban nem egyedül cselekedtek. 
Más igazlelkű férfiakkal és nőkkel együtt ezek az 
édesanyák bizonyára egyesítették a hitüket és a 
példájukat, hogy megtanítsák a szövetségek erejét. 
Az adott kor fiataljai megértették a szövetséget, 
amelyet szüleik kötöttek, hogy nem vesznek részt 
harcban. És amikor ez lehetetlennek látszott, sze
rető Mennyei Atyánk lehetőséget teremtett ezen 
szülők számára arra, hogy betartsák a szövetsé
güket – és a szabadságukat is megőrizzék (lásd 
Alma 56:5–9). Nekünk is tiszteletben kell tartanunk 
a szövetségeinket, hogy gyermekeink és fiatalja
ink – saját gyermekeink és az egyházközségünk
ben, gyülekezetünkben, szomszédságunkban és 

L Á T O G A T Ó T A N Í T Ó I  Ü Z E N E T

További informáci-
ókért látogass el a 
www .reliefsociety 
.lds .org honlapra.

közösségünkben lévő gyermekek – megértsék 
és támogassák a szövetségek betartását.

Ha tiszteletben tartjuk a szövetségeinket, 
akkor Mennyei Atyánk elkészítheti számunkra 
az utat. Pontosan a szövetségeink szerint kell 
élnünk. Lehetünk például pedánsak az imában, 
a szentírások tanulmányozásában, abban, hogy 
rendelkezünk érvényes templomi ajánlással, 
a visszafogott öltözködésben, a sabbatnap 
betartásában. És ha így teszünk, akkor gyer
mekeink tudni fogják és kijelenthetik: „Mi nem 
kételkedünk abban, hogy anyáink tudták ezt” 
(Alma 56:48).

Az utolsó napi szent nők, akik felismerik, 
hogy erejük az Úr engeszteléséből ered, nem 
adják fel, amikor nehéz és csüggesztő idők jár
nak. Szövetségek megtartóiként jeleskedünk a 
gyermekek és a fiatalok támogatásában, táplá
lásában és megvédésében, hogy egy napon azt 
mondhassuk erről a felnövekvő nemzedékről: 
„még soha nem láttam ilyen nagy bátorságot, 
még az összes [ember]... között sem” (Alma 
56:45). ◼

Julie B. Beck, a Segítőegylet általános elnöke.
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Tanítások napjainkra

Az Úr törődik 
velünk

„Mindez felidézi 
bennem az Úr szavát, 
melyet a Mormon 
könyvében található 
Ether könyvében 
mondott. Az Úr így 
szólt: »…csak úgy 
tudjátok átszelni ezt 
a nagy mélységet, ha 
én felkészítelek ben
neteket a tenger hul
lámaira, az elmenő 

szelekre és az eljö
vendő áradásokra« 
[Ether 2:25]. Kedves 
testvérek, Ő felkészí
tett bennünket. Ha 
megfogadjuk szavait, 
és a parancsolatok 
szerint élünk, túléljük 
ezt az engedékeny 
és gonoszságokkal 
teli időszakot, mely 
olyan, mint a pusz
tításunkra törő vad 
hullámok, dühöngő 
szelek és tomboló 
árvizek. Ő mindig tö
rődik velünk. Szeret 
és megáld bennün
ket, ha azt tesszük, 
ami helyes.”
Thomas S. Monson elnök: 
Zárógondolatok. Liahóna, 
2009. nov. 109.

Jézus a Krisztus
„A Mormon könyve 
az általunk birtokolt 
legerősebb leírt tanú
bizonyság arról, hogy 
Jézus a Krisztus. Mit 
mondott Nefi, mi adja 
a Szentlélek elnye
résének alapját? Az 
Úr Jézus Krisztusba 
vetett hit. Vajon a 
Mormon könyve ol
vasása most és akkor 
biztosítja az Úr Jézus 
Krisztusba vetett 
hitet? Ha figyelme
sen olvassátok Nefit, 

akkor nem gondol
játok ezt elegendő
nek. Ő azt mondta: 
»[ez] Isten ajándéka 
mindazoknak, akik 
szorgalmasan keresik 
őt«. A szorgalom 
egész biztosan rend
szerességet is jelent. 
Valamint elmélkedést 
és imádkozást. És 
az imához minden 
bizonnyal hozzá tar
tozik az igazság meg
ismerésére irányuló 
buzgó fohászkodás. 
Ami ennél kevesebb, 
az valószínűleg nem 
szorgalmas. És ami 
ennél kevesebb, az 
nektek sem és nekem 
sem lesz elég.”
Henry B. Eyring elnök, első 
tanácsos az Első Elnök-
ségben, “Going Home,” in 
Brigham Young University 
1986–87 Devotional and 
Fireside Speeches (1987), 
77–78.

Az evangélium 
kijelentése

„Az evangélium 
üzenetének leg
fontosabb elemei 
minden szentírásban 
megtalálhatóak, de 
a legvilágosabban a 
Mormon könyve, va
lamint a Joseph Smith 
próféta számára ada
tott kinyilatkoztatások 
tartalmazzák azokat. 
Ezekben Jézus maga 
jelenti ki világosan a 
tanát és az evangé
liumát, amelyeknek 
Isten gyermekeinek 
eleget kell tenniük 
ahhoz, hogy »örök 
élet[ük] [legyen]« 
(T&Sz 14:7).”
Lásd Dieter F. Uchtdorf 
elnök, az Első Elnökség má-
sodik tanácsosa: Nincs-e hát 
okunk az örömre? Liahóna, 
2007. nov. 19–20.



Ősi prófétáktól tudjuk, hogy a Mormon könyve sok olyan „világos és értékes” 
dolgot tartalmaz, amely azért őriztetett meg, hogy napjainkban tanítson minket 
(lásd 1 Nefi 13:40; 19:3). Ezek az igazságok egyértelműsítik és jobban megértetik 

velünk Jézus Krisztus evangéliumának teljességét, és segítenek a Mormon könyve tanul
mányozóinak abban, hogy reménnyel és erővel telve találják meg útjukat az élet kihívá
sai közepette. A következő idézetekben mai próféták és apostolok tesznek bizonyságot 
ezekről a fontos tanításokról.

KÉT FA  
EGGYÉ VÁLIK

Majdnem szüle-
tésem óta volt 

Bibliám, azonban 
amíg nem kaptam 
Mormon könyvét, 
addig nem ismer-
tem az evangélium 
minden tantételét. 
Felfedeztem, hogy 
Jézus Krisztus evan-
géliumának teljes-
ségéhez csak ezen 
második „fa” (lásd 
Ezékiel 37:15–17) 
ismeretén keresztül 
férhetünk hozzá. 
Amikor számomra 
eggyé váltak, egész 
életemet megváltoz-
tató élményt adtak 
– jobban megértet-
tem, ki vagyok, és 
Isten örök családjá-
nak részeként kivé 
válhatok. Ezt a meg-
jövendölt találko-
zást – „hogy eggyé 
legyenek kezedben” 
(17. vers) – az tette 
lehetővé, hogy két 
hithű misszioná-
rius nővér törődött 
velem, és itthagyta 
nálam a második fa 
egyik példányát.

Korábban  
gyertyavilágnál jár-
tam, most azonban 
minden mélyedést 
és hasadékot bevi-
lágít az evangéliumi 
áldások teljessége. 
Úgy érzem, új esélyt 
kaptam az élettől.
Ary Sala, Kanada, Brit 
Columbia

Kisgyermekek 
keresztelése

„[Egyesek szerint] a 
kisgyermekek bűn
ben fogantak, és a 
természetes rom
lottság állapotában 
lépnek be a halandó
ságba. Ez hamis tan!

»[H]a az igazság 
jutott tudomásomra – 
írja Mormon –, akkor 
kisgyermekeitek 
keresztelését illetően 
voltak közöttetek 
szóváltások« (Moróni 
8:5).

»Égbekiálító 
tévedés[nek]« nevezi 
szóváltásaikat, majd 
azt írja: […]

Hallgass Krisz
tusnak, a te Megvál
tódnak, Uradnak és 

Istenednek a sza
vára. Íme, nem azért 
jöttem el a világba, 
hogy az igazlelkűe
ket, hanem hogy a 
bűnösöket hívjam 
bűnbánatra; nem az 
épeknek van szüksé
gük orvosra, hanem 
a betegeknek; így 
hát a kisgyermekek 
épek, mert nem 
képesek bűn elkö
vetésére; Ádám átka 
tehát énbennem levé
tetett róluk, és így 
annak nincs felettük 
hatalma…

És ily módon nyil
vánította ki nekem a 
Szentlélek Isten sza
vát; és ezért, szeretett 
fiam, tudom, hogy 
komoly gúny az Isten 
előtt, hogy kisgyer
mekeket kereszteltek« 
(Moróni 8:7–9). […]

Olvassátok el 
levelének egészét! Ez 
igaz tan.”
Boyd K. Packer elnök, a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
nak elnöke, “Little Child-
ren,” Ensign, Nov. 1986, 17.

Figyelmeztetések a 
Mormon könyvéből

„A Mormon könyvé
ben rejlő tanulságok 
között ott vannak 
a háború okoko
zati összefüggései, 
és az, hogy mely 
körülmények között 
igazolható. Beszél az 
emberek feletti hata
lom és előny szerzé
sére létrejövő titkos 
összeesküvések ba
jairól és veszélyeiről. 
Beszél a Sátán való
ságáról, és jelzi, hogy 
többek között milyen 
eszközöket használ. 
Tanácsot ad nekünk 
a javak megfelelő 
használatát illetően. 
Elmondja nekünk az 

evangélium világos 
és becses igazságait, 
beszél Jézus Krisztus 
valóságáról és isteni 
voltáról, valamint az 
egész emberiségért 
hozott engesztelő 
áldozatáról. Ismerteti 
velünk Izráel házá
nak összegyűjtését 
az utolsó napokban. 
Elmondja nekünk a 
misszionáriusi munka 
célját és tantételeit. 
Óv minket a kevély
ségtől, a közönyös
ségtől, a halogatástól; 
figyelmeztet a hamis 
hagyományok, a 
képmutatás és az 
erkölcstelenség 
veszélyeire.

Most rajtunk 
áll, hogy tanulmá
nyozzuk a Mormon 
könyvét, ismerjük 
meg a tantételeit, és 
alkalmazzuk őket az 
életünkben.”
Lásd L. Tom Perry elder, a 
Tizenkét Apostol Kvóru-
mából: A Mormom könyve 
olvasásából származó áldá-
sok. Liahóna, 2005. nov. 8.
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A CSALÁD ÖRÖKRE SZÓL

1995-ös keresztelőm óta sort kerítettem már a 
Mormon könyve elolvasására, de csak a 

házasságom után vált számomra saját családom vo-
natkozásában is jelentőségteljessé az, amit Lehi fiairól 
olvasunk, amikor táborhelyük és Jeruzsálem között 
ingáztak.

Úgy tűnik, az Úr azt akarta, hogy Lehinek örökkévaló 
családja legyen. Először azt az utasítást adta Lehinek, hogy 
hagyjon hátra mindent, és mentse meg a mostani családját 
úgy, hogy a megígért földre viszi õket. Míg a vadonban vol-
tak, az Úr azt az utasítást adta Lehinek, hogy küldje vissza 
fiait a múltbéli családtagok feljegyzéseinek megszerzése 
céljából. Ezt követően elküldte őket, hogy hozzák el Ismáelt 

Minden dolog 
visszaállíttatik

„A feltámadás szó 
szerinti és egyetemes 
természete élénken 
került megjelenítésre 
a Mormon könyvé
ben. Amulek próféta 
ezt tanította:

»…Krisztus halála 
megoldja ennek az 
időleges halálnak a 
kötelékeit, így min
denki feltámad ebből 
az időleges halálból.

A lélek és a test 
újra egyesül annak 
tökéletes formájában; 
a végtagok és az ízü
letek is visszaállíttat
nak a saját testükhöz, 
éppen úgy, ahogyan 
most vagyunk…

Most, ez a vissza
állítás mindenkihez 
eljön, öreghez és 
fiatalhoz is, szolgá
hoz és szabadhoz is, 
férfihoz és nőhöz is, 
a gonoszokhoz és 
az igazlelkűekhez is; 
és még annyi sem 
veszik el, mint fe
jüknek egy hajszála; 
hanem minden dolog 
visszaállíttatik annak 
tökéletes testéhez« 
(Alma 11:42–44).

Alma is azt taní
totta, hogy a feltá
madáskor »minden 
dolog visszaállíttatik 
a saját és tökéle
tes testéhez« (Alma 
40:23). […]

Milyen megnyug
tató tudni azt, hogy 
mindazok, akiket az 
életben hátráltatott 
[valami], …»saját és 
tökéletes« testben 
támadnak majd fel.”
Lásd Dallin H. Oaks elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból: Feltámadás. Liahóna, 
2000. júl. 17.

A titkos összeeskü-
vések veszélyei

„A Mormon könyve 
azt tanítja, hogy a 
bűnözéssel együttjáró 
titkos összeesküvé
sek komoly kihívást 
jelentenek nemcsak 
az egyéneknek és 
családoknak, hanem 
egész civilizációknak 
is. Napjaink titkos 
összeesküvései közé 
tartoznak a bűn
bandák, kábítószer 
monopóliumok és a 
szervezett bűnszövet
kezetek. A jelenkor 
titkos összeesküvései 
nagyjából ugyanúgy 

működnek, mint a 
Mormon könyve 
idejében a Gadianton 
rablók. […] Céljaik 
közé tartozik, hogy 
»hazájuk törvényei 
ellenére, valamint Is
tenük törvényei elle
nére gyilkolhassanak, 
és fosztogathassanak, 
és lophassanak, és 
paráznaságokat és 
mindenféle gonosz
ságokat követhes
senek el« [Hélamán 
6:23].

Ha nem vagyunk 
óvatosak, korunk 
titkos összeesküvései 
éppen olyan gyorsan 
és éppen olyan teljes 
mértékben tehetnek 
szert hatalomra és 
befolyásra, akárcsak 
a Mormon könyve 
időszakaiban.”
Lásd M. Russell Ballard 
elder, a Tizenkét Apostol 
Kvórumából: Az igazság és 
a jó védelmében. Liahóna, 
1998. jan. 39.

A Tizenkét Apostol 
Kvóruma más tag-
jainak a Mormon 
könyvéről szóló 
bizonysága megta-
lálható e lapszám 
10, 28, 32, 38 és 
80. oldalán.
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VILÁGOSSÁGGAL  
HALADVA ELŐRE

Az Ether 2. fejezetében Járed 
fivérének aggodalmáról olva-

sunk, mely szerint hajóikban nem 
lesz világosság. Amikor megkér-
dezte erről az Urat, az Úr kérdéssel 
válaszolt neki: „Mit szeretnél tehát, 
mit készítsek nektek, hogy lehessen 
világosságotok?” (25. vers).

Sokat gondolkoztam azon, 
ahogyan Járed fivére az Úr kérdé-
sére reagált. Először felmászott egy 
hegyre, ahol „egy sziklából kiolvasz-
tott tizenhat kis követ” (Ether 3:1). 
A köveket felvitte a hegy tetejére, 
ahol imádkozott. Azzal kezdte, hogy 
megalázkodott az Úr előtt. Irgalo-
mért könyörgött, majd elismerte, 
hogy az Úrnak hatalmában áll 
megválaszolni az imáját. Ezután 
kimutatta a hitét, mert azt mondta: 
„Tudjuk, hogy képes vagy… nagy 
hatalom megmutatására” (Ether 
3:5). Járed fivére a kövek megérin-
tésére kérte az Urat, hogy azok be 
tudják majd világítani a hajókat.

Ez a rész megváltoztatta azt, 
ahogyan imádkozom. Korábban 
gyakran tettem fel a kérdést: 
„Atyám, mit szeretnél, mit tegyek?” 
A valóságban azonban sok helyzet 
megköveteli azt, hogy elgondolkoz-
zak, elemezzem a rendelkezésemre 
álló dolgokat, tervet készítsek, majd 
ezt követően járuljak Atyám elé, és 
kérdezzem meg tőle, hogy rendben 
van-e ez a terv – utána pedig olyan 
csodákért imádkozom, amelyeket 
magamtól nem tudok kiváltani.
Elena Gómez de Santurión, Uruguay

és leányait. Ezzel előkészületeket tettek az eljövendõ családjukra.
A mostani, a múltbéli és az eljövendő örök családunk közötti 

kapocs megteremtése fontos feladat, amelyet becsben kell tartanom 
– ahogyan Lehi is tette. Talán ezek az élmények segítettek felkészíteni 
Lehit az élet fája látomására, valamint annak megértésére, hogy Isten 
szeretetét táplálni kell az örök családon belül.
Salote Malani Maiwiriwiri, USA, Hawaii

Az élet kihívásai-
nak megoldása

„A Mormon könyve 
olyan üzeneteket 
tartalmaz, amelyeket 
Isten helyezett el ott, 
hogy megmutassa, 
hogyan hozzuk 
helyre a hamis ha
gyományok hatását, 
és hogyan nyerjük 
el az élet teljességét. 
Megtanítja, hogyan 
oldjuk meg azokat a 
problémákat és kihí
vásokat, amelyekkel 
ma szembenézünk. 
[…] [Az Úr] módot 
adott rá, hogy helyre
hozzuk az élet nagy 
tévedéseit, azonban 
útmutatása nem sokat 
ér akkor, ha elzárva 
marad egy becsukott 
könyvben.”
Richard G. Scott elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból, “True Friends That Lift,” 
Ensign, Nov. 1988, 76.

Emlékeztető a 
szövetségeinkre

„A Mormon könyve 
emlékeztet rá, hogy 
a keresztelés olyan 
szövetség, mely 
szerint »Isten [és az Ő 
királysága] tanújaként 
[álltok] mindig és 
mindenben, és min
den helyen, ahol csak 
vagytok, méghozzá 
egészen halálotokig, 
hogy Isten megvált
hasson benneteket, 
és az első feltámadás 
részesei közé szám
láljanak, hogy örök 
életetek lehessen« 
(Móziás 18:9; kieme
lés hozzáadva).”
Lásd Robert D. Hales elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból: A keresztelés szövet-
sége: a királyságban és a 
királyságból valónak lenni. 
Liahóna, 2001. jan. 7.

Az engedelmesség 
áldásai

„A Mormon könyvé
ben az embereknek 
számos alkalommal 
megígérték, hogy 
amennyiben betartják 
a parancsolatokat, 
boldogulni fognak 
ezen a földön [lásd 
1 Nefi 2:20; 2 Nefi 
4:4]. Ezzel az ígérettel 
gyakran együtt jár 
egy figyelmeztetés 
is, hogy amennyi
ben nem tartják be 
Isten parancsolatait, 
kivágatnak az Ő 
színe elől [lásd Alma 
36:30].” ◼
Quentin L. Cook elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumá-
ból: „Hát tudod, kemény 
helyzet volt!” Liahóna, 
2008. nov. 104.
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Szeretett testvéreim, ma az egyik legjelentő
ségteljesebb ajándékról szeretnék beszélni, 
amelyet a modern korban kapott a világ. Az 

ajándék, amelyre gondolok, fontosabb az ipari 
és technológiai újításokból származó minden 
találmánynál. Olyan ajándék ez, amely a modern 
orvostudományban látható sok csodás előrelépés
nél is nagyobb értékkel bír az emberiség számára. Többet 
ér az emberiségnek, mint a repülés vagy az űrutazás fej
lődése. A Mormon könyve ajándékáról beszélek, amelyet 
156 évvel ezelőtt kapott az emberiség.

Ezt az ajándékot több mint ezer éven át készítette elő 
az Úr keze, majd Ő rejtette el, hogy tisztán megmaradjon a 
mi nemzedékünk számára. Talán semmi nem tanúskodik 
egyértelműbben e mai szentírás fontosságáról annál, amit 
maga az Úr mondott róla.

Saját szájával tett tanúbizonyságot arról, (1) hogy igaz 
(T&Sz 17:6), (2) hogy az igazságot és az Ő szavait tartal
mazza (T&Sz 19:26), (3) hogy a magasságból érkező hata
lom által lett lefordítva (T&Sz 20:8), (4) hogy Jézus Krisztus 

evangéliumának teljességét tartalmazza (T&Sz 
20:9; 42:12), (5) hogy sugalmazás által adatott, és 
angyalok szolgálata erősítette meg (T&Sz 20:10), 
(6) hogy bizonyítja a szentírások igaz voltát (T&Sz 
20:11), és (7) hogy akik hittel fogadják, azok örök 
életet kapnak (T&Sz 20:14).

A Mormon könyve fontosságának másik erő
teljes bizonysága az, ahová az Úr a kiteljesedő visszaállítás 
idővonalán elhelyezte az előkerülését. Egyedül az első 
látomás előzte meg. Ebben a csodálatos megnyilvánulás
ban Joseph Smith próféta megismerte Isten valós termé
szetét, és megtudta, hogy Istennek elvégzendő munkája 
van számára. Ezután rögtön a Mormon könyve előhozatala 
következett.

Gondoljatok bele, mit is jelent ez. A Mormon könyve 
előhozatala megelőzte a papság visszaállítását. Pár nappal 
azelőtt adták ki, hogy sor került az egyház megszerve
zésére. A szentek megkapták a Mormon könyvét, hogy 
olvashassák azt, mielőtt olyan kinyilatkoztatásokat kaptak 
volna, amelyek felvázolják a dicsőség három fokozatának, 

A MORMON  
KÖNYVE 

Ezra Taft Benson 1985. november 10-én lett az egyház 13. elnöke.  
Úgy emlékezünk rá, mint akinek szilárd bizonysága volt a Mormon könyve erejéről, és 
kihangsúlyozta annak fontosságát a szentírások mindennapos tanulmányozásában, a 
misszionáriusi munkában és az evangélium tanításában. Idén van az 1986-os októberi 

általános konferencián elmondott beszédének 25. évfordulója.

Írta: Ezra Taft 
Benson elnök 

(1899–1994)
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a celesztiális házasságnak vagy a halottak 
megváltásának nagyszerű tanait. Megelőzte 
a papsági kvórumokat és az egyházi szerve
zetet. Elárul ez nekünk valamit arról, hogy 
miként tekint az Úr erre a szent műre?

Ha felismerjük, hogyan érez az Úr ez iránt 
a könyv iránt, akkor nem fogunk meglepődni 
azon, hogy komoly figyelmeztetéseket adott 
nekünk azt illetően, ahogyan fogadnunk kell 
azt. Miután jelezte, hogy akik hittel, igazlelkű
séget cselekedve fogadják a Mormon köny
vét, azok az örök dicsőség koronáját kapják 
(lásd T&Sz 20:14), az Úr így figyelmeztetett: 
„Ám akik hitetlenségben megkeményítik a 
szívüket és elutasítják, azoknak az saját kár
hoztatásukra fordul” (T&Sz 20:15).

1829ben az Úr figyelmeztette a szente
ket, hogy ne űzzenek tréfát szent dolgokból 
(lásd T&Sz 6:12). A Mormon könyve biztosan 
szent dolog, mégis sokan űznek tréfát belőle, 
vagyis más szóval könnyelműen veszik, úgy 
kezelik, mintha nem lenne igazán fontos.

Amikor 1832ben az első megkeményítik 
közül néhányan visszatértek a szolgálatukból, 
az Úr megfeddte őket azért, mert könnyedén 
vették a Mormon könyvét. Ennek eredmé
nyeként – mondta – elméjük elsötétedett. E 
szent könyv könnyedén vétele nem csak az ő 
számukra eredményezte a világosság elvesz
tését, hanem az egész egyházat kárhoztatás 
alá vonta, méghozzá Sion minden gyermekét. 
És az Úr azt mondta erre: „És ezen kárhozatás 
alatt maradnak, míg bűnbánatot nem tartanak, 
és nem emlékeznek az új szövetségre, még
hozzá a Mormon könyvére” (T&Sz 84:54–57).

Vajon annak ténye, hogy már több mint 
másfél évszázada rendelkezünk a Mormon 
könyvével, kevésbé jelentőségteljessé tette 
azt számunkra? Emlékezünke az új szövet
ségre, méghozzá a Mormon könyvére? A 
Bibliában ott van az Ószövetség és az Újszö
vetség. Az angolban szereplő testamentum 
szó egy olyan görög szóra utal, amely úgy is 

fordítható: szövetség. Vajon erre gondolt az 
Úr, amikor a Mormon könyvét így nevezte: 
az „új szövetség”? Mert bizony Jézus másik 
testamentuma, azaz tanúbizonysága ez. Ezért 
egészítettük ki nemrég a Mormon könyve 
címét a következő szavakkal: „egy másik 
tanúbizonyság Jézus Krisztusról”.

Ha a korai szentek feddésben részesültek, 
mert könnyedén vették a Mormon könyvét, 
vajon mi kisebb kárhoztatás alatt vagyunk, 
ha ugyanezt tesszük? Az Úr maga tesz bi
zonyságot arról, hogy ez örök jelentőséggel 
bír. Vajon néhányan közülünk kárhoztatás 
alá vonhatják az egész egyházat amiatt, hogy 
tréfát űznek szent dolgokból? Mit mondunk 
majd az ítélet napján, amikor az Úr elé állunk, 
és szembenézünk fürkésző pillantásával, ha 
azok között leszünk, akikről azt mondják, 
hogy elfelejtkeztek az új szövetségről?

Három nagy indoka van annak, hogy 
miért tegyék élethossziglan tartó törekvéssé 
az utolsó napi szentek a Mormon könyve 
tanulmányozását.

Az első az, hogy a Mormon könyve val
lásunk záróköve. Ezt Joseph Smith próféta 
jelentette ki. Bizonyságot tett róla, hogy „a 
Mormon könyve a leginkább hibátlan könyv 
a földön, és vallásunk záróköve” 1. A zárókő 
a boltív központi köve. Az összes többi követ 
ez tartja a helyén, és ha eltávolítják, akkor a 
boltív beomlik.

A Mormon könyve háromféle szem
pontból tekinthető vallásunk zárókövének. 
Záróköve a Krisztusról való tanúbizonysá
gunknak. Záróköve a tanunknak. Záróköve a 
bizonyságnak.

A Mormon könyve a zárókő a Jézus Krisz
tusról való tanúbizonyságunkban, aki Maga 
a szegletköve mindannak, amit teszünk. A 
könyv hatalommal és világosan tesz tanúbi
zonyságot az Ő valóságáról. Míg a Biblia má
solók, fordítók és a szöveget elferdítő romlott 
vallásszakértők nemzedékeinek kezén ment 

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„[A Mormon könyve] 
Isten szava. Erőteljes 
második tanúbizonyság 
Kriszturól. És bizonyára 
minden igaz hívő, aki 
szereti a Megváltót, 
örömmel fogadja az Úr 
isteni voltának további 
bizonyítékát.

Ezt az ihletett köny-
vet soha nem másítot-
ták meg felhatalmazás 
híján lévő fordítók vagy 
elfogult teológusok. 
Tisztán érkezik el a 
világhoz, közvetlenül 
a történetíróktól és a 
kivonatolóktól. Nem 
a könyv van pró-
bára téve, hanem az 
olvasói.”
Spencer W. Kimball elnök 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball (1982), 133.
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keresztül, addig a Mormon könyve egyetlen 
ihletett fordításon keresztül jutott el az olvasó
hoz. Ennél fogva a Mesterről tett bizonysága 
világos, higítatlan és hatalommal teljes. De 
még ennél is többet tesz. A mai keresztény 
világ nagy része elutasítja a Szabadító isteni 
voltát. Megkérdőjelezik csodálatos születését, 
tökéletes életét, dicső feltámadásának valósá
gát. A Mormon könyve mindezek igaz voltáról 
világos és félreérthetetlen szavakkal tanít. 
Az engesztelés tanának legteljesebb magya
rázatával szolgál. Biztos, hogy ez az isteni 
ihletettségű könyv zárókő a világnak tett tanú
bizonyságban, mely szerint Jézus a Krisztus. 2

A Mormon könyve a feltámadás tanának 
is záróköve. Amint azt már említettem, maga 
az Úr jelentette ki, hogy a Mormon könyve 
tartalmazza „Jézus Krisztus evangéliumának 
teljességét” (T&Sz 20:9). Ez nem jelenti azt, 
hogy minden tanítást, minden valaha is kinyi
latkoztatott tant tartalmaz. Inkább azt jelenti, 
hogy a Mormon könyvében megtaláljuk a 
szabadulásunkhoz szükséges tanok teljessé
gét. És ezeket oly világosan és egyszerűen 
tanítja, hogy még a gyermekek is megismer
hetik a szabadulás és a felmagasztosulás útját. 

A Mormon könyve oly sok mindent ad, ami 
kitágítja a szabadulás tanairól szerzett ismere
teinket. Nélküle a más szentírásokban tanított 
dolgok korántsem lennének annyira világosak 
és értékesek.

Végül, a Mormon könyve bizonyságunk 
záróköve. Ahogyan a zárókő eltávolításával 
leomlik a boltív, éppen úgy az egyház egé
sze is a Mormon könyve igaz voltán áll vagy 
bukik. Az egyház ellenségei nagyon jól tudják 
ezt. Ezért tesznek meg oly sok mindent azért, 
hogy megpróbálják meghazudtolni a Mormon 
könyvét, mert ha meg lehet hazudtolni, akkor 
az Joseph Smith próféta, valamint a papsági 
kulcsokra, a kinyilatkoztatásra és a visszaállí
tott egyházra vonatkozó állításaink hitelessé
gét is magával vonja. Ugyanígy, ha a Mormon 
könyve igaz – és mostanra már milliók tettek 
bizonyságot arról, hogy a Lélek tanúságtétele 
szerint valóban igaz –, akkor el kell fogadni a 
visszaállításra vonatkozó állításokat és mind
azt, ami azzal jár.

Igen, szeretett testvéreim, a Mormon 
könyve vallásunk záróköve – bizonyságunk 
záróköve, tanunk záróköve, Urunkról és Sza
badítónkról való tanúságtételünk záróköve.

A második nagy indok, amely miatt tanul
mányozásunk központjába kell helyeznünk 
a Mormon könyvét, az, hogy napjainkra író
dott. A nefitáknak nem volt meg ez a könyv, 
és az ősi lámánitáknak sem. Nekünk szánták. 
Mormon a nefita civilizáció vége felé írt. Isten 
sugalmazására, aki mindent kezdettől fogva 
lát, több évszázadnyi feljegyzést vonatolt ki, 
kiválasztva azokat a történeteket, beszédeket 
és eseményeket, amelyek leginkább haszno
sak lesznek számunkra.

A Mormon könyve minden fő írója bi
zonyságot tett róla, hogy eljövendő nemze
dékeknek ír. Nefi azt mondta: „[A]z Úristen 
[megígérte nekem], hogy megtartják és megőr
zik ezeket a dolgokat, amiket írok, és nemze
dékről nemzedékre továbbadják magomnak” 

A Mormon köny-
vében megtaláljuk 
a szabadulásunk-
hoz szükséges 
tanok teljességét. 
És ezeket oly vilá-
gosan és egysze-
rűen tanítja, hogy 
még a gyermekek 
is megismerhetik 
a szabadulás és a 
felmagasztosulás 
útját.
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(2 Nefi 25:21). Fivére, Jákób, aki utána kö
vetkezett, hasonló szavakkal írt: „Mert [Nefi] 
azt mondta, hogy népének története a másik 
lemezeire legyen vésve, és hogy ezeket a 
lemezeket őrizzem meg és adjam tovább ma
gomnak nemzedékről nemzedékre” ( Jákób 
1:3). Énós és Járom is jelezték, hogy ők sem 
saját népüknek írnak, hanem eljövendő nem
zedékeknek (lásd Énós 1:15–16; Járom 1:2).

Mormon maga mondta: „…igen, hozzátok 
szólok, ti Izráel házának maradéka” (Mor
mon 7:1). Moróni pedig, az utolsó ihletett író, 
valóban látta napjainkat és korunkat. „Íme – 
mondta –, az Úr nagy és bámulatos dolgokat 
mutatott meg azon eseményeket illetően, 
melyeknek hamarosan be kell következniük, 
azon a napon, amikor ezek a dolgok előke
rülnek közöttetek.

Íme, úgy beszélek hozzátok, mintha jelen 
lennétek, pedig nem vagytok. De íme, Jézus 
Krisztus megmutatott nekem titeket, és én is
merem cselekedeteiteket” (Mormon 8:34–35).

Ha látták napjainkat és azon dolgokat 
választották ki, amelyek leginkább értékesek 
lesznek számunkra, vajon nem így kelle 
tanulmányoznunk a Mormon könyvét? Ál
landóan fel kellene tennünk magunknak a 
kérdést: „Miért sugalmazta az Úr Mormonnak 
(vagy Moróninak vagy Almának), hogy vegye 
bele ezt a feljegyzésébe? Mit tanulhatok eb
ből, ami segíteni fog nekem ebben a korban 
és időben élni?”

Egyik példa a másikat követi arra, aho
gyan ez a kérdés válaszra lel. A Mormon 
könyvében például mintára lelünk a második 
eljövetelre való felkészülés vonatkozásában. 
A köny nagy része a Krisztus amerikai látoga
tását közvetlenül megelőző néhány évtizedre 
összpontosít. Ha figyelmesen tanulmányoz
zuk ezt az időszakot, meghatározhatjuk, miért 
pusztultak el némelyek az eljövetelét mege
lőző borzalmas csapásokban, és mi juttatott 
el másokat oda, hogy a Bőség földjén ott 

állhassanak a templomnál, és kezeikkel meg
érinthessék az Úr kezein és lábain a sebeket.

A Mormon könyvéből megtudjuk, hogyan 
élnek Krisztus tanítványai háborús időkben. A 
Mormon könyvében látjuk a titkos összeeskü
vések gonoszságainak képi megjelenítését és 
dermesztő valóságát. A Mormon könyvében 
tanulságokra lelünk az üldöztetés és a hiteha
gyás kezelését illetően. Sok mindent megtanu
lunk arról, hogyan végezzünk misszionáriusi 
munkát. És a Mormon könyvében minden 
más helynél jobban meglátjuk az anyagiasság
nak és annak veszélyeit, ha a világ dolgaira 
helyezzük a szívünket. Kételkedhete valaki 
is abban, hogy ezt a könyvet nekünk szánták, 
és hatalmas erőt, hatalmas vigaszt és hatalmas 
védelmet meríthetünk belőle?

A harmadik indok, amiért a Mormon 
könyve oly nagy értékkel bír az utolsó napi 
szentek számára, Joseph Smith próféta 
ugyanazon kijelentésében található, amelyet 
már idéztem. Így szól: „Megmondtam a test
véreknek, hogy a Mormon könyve a legin
kább hibátlan könyv a földön, és vallásunk 
záróköve, és aki annak előírásai szerint él, 
közelebb kerül Istenhez, mint bármely más 
könyv által.” Ez a könyv tanulmányozásának 
harmadik indoka. Segít nekünk, hogy köze
lebb kerüljünk Istenhez. Nincse ott valami 
mélyen a szívünkben, ami közelebb szeretne 
kerülni Istenhez, és hasonlóbbá szeretne 
válni Őhozzá a mindennapjainkban, hogy 
állandóan érezhessük a jelenlétét? Ha van, 
akkor a Mormon könyve minden más könyv
nél nagyobb segítséget nyújt nekünk ebben.

Nem csak arról van szó, hogy a Mormon 
könyve igazságot tanít nekünk, bár ezt két
ségtelenül megteszi. Nem csak arról van szó, 
hogy a Mormon könyve bizonyságot tesz 
Krisztusról, bár ezt is kétségtelenül megteszi. 
Ezen kívül tartalmaz még valamit. Csodálatos 
hatalom rejtőzik a könyvben, mely abban 
a pillanatban elkezd kiáradni az életetekre, 

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„A Mormon könyve 
olyan információkat 
tartalmazó szent fel-
jegyzés, amelyek más 
könyvben nem találha-
tók meg. Az Úr megpa-
rancsolta nekünk, hogy 
minden gyermekével 
osszuk meg az eddig 
kinyilatkoztatott örök 
evangélium igazsá-
gait, hogy felkészítsük 
őket a celesztiális 
királyságban elfoglalt 
helyükre. […]

Örömmel tölti el 
szívemet annak tudata, 
hogy aki imádságos lé-
lekkel olvassa el [a Mor-
mon könyvét], és tudni 
szeretné, hogy Istentől 
való-e vagy sem, annak 
nem Joseph Smith vagy 
bármely más, most élő 
ember, hanem Mennyei 
Atyánk adott ígéretet 
arra, hogy biztosan 
tudhatja, hogy Istentől 
való.”
George Albert Smith elnök 
(1870–1951), in Conference 
Report, Apr. 1936, 13–14, 15.
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amint hozzáláttok a könyv komoly tanulmá
nyozásához. Nagyobb erővel tudtok majd 
ellenállni a kísértéseknek. Olyan hatalomra 
tesztek szert, amely segíthet elkerülnötök a 
megtévesztéseket. Képesek lesztek arra, hogy 
a szoros és keskeny ösvényen maradjatok. A 
szentírásokat „az élet szavainak” (lásd T&Sz 
84:85) is hívjuk, és ez mindennél jobban vo
natkozik a Mormon könyvére. Ha éhezni és 
szomjúhozni kezditek ezeket a szavakat, akkor 
mind nagyobb és nagyobb bőségben leltek rá 
az életre.

Szeretett testvérünk, Marion G. Romney 
elnök… bizonyságot tett róla, milyen áldá
sok érkeznek el azok életébe, akik olvassák 
és tanulmányozzák a Mormon könyvét. Azt 
mondta:

„Biztos vagyok abban, hogy ha otthon a 
szülők imádságos lélekkel és rendszeresen 
olvasnak a Mormon könyvéből, magukban 
és a gyermekeikkel is, akkor ennek a nagy
szerű könyvnek a lelkisége eljön, hogy átjárja 
otthonainkat, valamint mindazokat, akik ott 
laknak. Egyre nagyobb lesz az áhítatos lelki
ség; növekedni fog az egymás iránti tisztelet és 
figyelmesség. A viszálykodás lelke eltávozik. 

A szülők nagyobb szeretettel és bölcsességgel 
adnak majd tanácsokat a gyermekeiknek. A 
gyerekek fogékonyabbak és engedékenyeb
bek lesznek szüleik tanácsaival szemben. Nö
vekszik majd az igazlelkűség. Hit, remény és 
jószívűség – Krisztus tiszta szeretete – árasztja 
el az otthonainkat és az életünket; békét, örö
möt és boldogságot hozva magával.” 3

Ezek az ígéretek – a nagyobb szeretet és 
összhang otthon, a nagyobb tisztelet szülő 
és gyermek között, a fokozott lelki fogé
konyság és igazlelkűség – nem üres ígéretek, 
hanem pontosan erre gondolt Joseph Smith 
próféta, amikor azt mondta, hogy a Mormon 
könyve segíteni fog nekünk közelebb kerülni 
Istenhez.

Testvéreim, teljes szívemből könyörgök 
nektek, hogy nagyon komolyan fontoljátok 
meg, milyen fontos számotokra személye
sen és az egyház egészét illetően a Mormon 
könyve!

Jó 10 évvel ezelőtt a következő kijelentést 
tettem a Mormon könyvéről:

„Függeneke örök következmények attól, 
hogy miként fogadjuk ezt a könyvet? Igen, 
függnek, méghozzá áldásunkra vagy kárhoza
tunkra szolgálók.

Minden utolsó napi szent tegye egész életen 
át tartó törekvéssé e könyv tanulmányozását! 
Különben kockára teszi a lelkét, és elhanya
golja azt, ami lelki és szellemi összhangot hoz
hatna az életébe. Különbség van azon megtért 
között, aki a Mormon könyvén keresztül Krisz
tus sziklájára épít, és folyamatosan fogja azt a 
vasrudat, és aközött, aki nem.” 4

Megerősítem nektek ma ezeket a szava
kat. Ne maradjunk kárhoztatás, valamint az 
azzal járó ostor és ítélet alatt amiatt, hogy 
könnyedén vesszük ezt a nagyszerű és cso
dálatos ajándékot, amelyet megadott nekünk 
az Úr! Inkább nyerjük el a hozzá kapcsolódó 
ígéreteket azáltal, hogy kincsként őrizzük a 
szívünkben!

Kételkedhet-e 
valaki is abban, 
hogy ezt a könyvet 
nekünk szánták, 
és hatalmas erőt, 
hatalmas vigaszt 
és hatalmas védel-
met meríthetünk 
belőle?
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25 ÉVEN ÁT

Bár 1965 óta hithű tagja vagyok az egy-
háznak, az 1986-os év egy bizonyos 

eseménye minden másnál jobban meg-
szilárdította a visszaállított evangéliumról 
való bizonyságomat.

Az említett év októberében elmen-
tem az angliai Cornwall városában lévő 
gyülekezeti házunkba, hogy megnézzem 
az általános konferencia közvetítését. 
Miután meghallgattam Ezra Taft Benson 
elnök korszakalkotó beszédét „A Mormon 
könyve: vallásunk záróköve” címmel, tud-
tam, hogy tehetnék nagyobb erőfeszítése-
ket is a Mormon könyve olvasása terén.

Azon az estén hazamentem, térdre 
ereszkedtem, és szövetséget kötöttem 
az Úrral, hogy soha többé nem veszem 
könnyedén a Mormon könyvét. Most, 25 
évvel később, jelenthetem, hogy egyetlen 
napon sem mulasztottam el a Mormon 
könyve olvasását.

Mérhetetlen áldásokat kaptam ezen 
döntés kapcsán. Különleges lelkiség van a 
Mormon könyvében, amely sehol máshol 
nem található meg, még a többi szent-
írásban sem. Közel érzem magamhoz a 
Szentlelket, aki az élet minden kihívásá-
ban segít nekem vigaszra lelni, különösen 
most, amikor feleségem, akivel majdnem 
50 évig voltunk házasok, 2007 februárjá-
ban elhunyt.
Alistair Joseph Welsh, Skócia

A Tan és a szövetségek 84. szakaszának 
54–58. verseiben azt olvassuk:

„És elmétek a múltban elsötétült, hitetlenség 
miatt, és mert könnyedén vettétek az általatok 
megkapott dolgokat –

Amely hiúság és hitetlenség az egész egy
házat kárhoztatás alá vonta.

És ez a kárhoztatás nyugszik Sion gyerme
kein, méghozzá mindegyiken.

És ezen kárhoztatás alatt maradnak, míg 
bűnbánatot nem tartanak, és nem emlékeznek 
az új szövetségre, méghozzá a Mormon köny
vére, és a korábbi parancsolatokra, amelyeket 
nekik adtam, valamint arra, hogy ne csak 
beszéljenek, hanem cselekedjenek is a szerint, 
amit megírtam –

Hogy Atyjuk királyságához illő gyümöl
csöt hozhassanak; különben megmarad egy 
ostor és egy ítélet, hogy rázúduljon Sion 
gyermekeire.”

A legutóbbi általános konferencia óta sok 
levelet kaptam a szentektől, fiataloktól és 
idősektől is, szerte a világon, olyanoktól, akik 
elfogadták a kihívást, mely szerint olvassák és 
tanulmányozzák a Mormon könyvét.

Rendkívül örülök arról szóló beszámoló
iknak, hogy elkötelezettségük révén miként 
változott meg az éltük, és hogyan kerültek 
közelebb az Úrhoz. Ezek a dicső bizony
ságtételek megerősítették lelkemnek Joseph 
Smith próféta szavait, hogy a Mormon könyve 
valóban „vallásunk záróköve”, és minden  
férfi és nő, „aki annak előírásai szerint él, 
közelebb kerül Istenhez, mint bármely más 
könyv által”.

Ez az én imám, hogy a Mormon könyve 
váljon életünk zárókövévé. ◼
Helyesírás és nagybetűs írásmód szabványosítva.

JEGYZETEK
 1. Mormon könyve: Bevezetés.
 2. Lásd a Mormon könyve címlapját.
 3. Marion G. Romney, “The Book of Mormon,” Ensign, 

May 1980, 67.
 4. Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon Is the Word 

of God,” Ensign, May 1975, 65.

Csodálatos ha-
talom rejtőzik a 
könyvben, mely 
abban a pilla-
natban elkezd 
kiáradni az 
életetekre, amint 
hozzáláttok a 
könyv komoly 
tanulmányozá-
sához.
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Egyik este egy olyan fiatalember ajta
ján kopogtattunk a társammal, aki a 
sok londoni egyetem egyikén tanuló 

nemzetközi diák volt. Behívott minket, és mi 
elmagyaráztuk, hogy Az Utolsó Napok Szent
jeinek Jézus Krisztus Egyháza misszionáriusai 
vagyunk. Úgy tűnt, szeretne még többet meg
tudni az evangélium visszaállításáról, így hát 
bizonyságot tettünk Joseph Smith prófétáról, 
és elmondtuk neki, hogy Mennyei Atyánktól 
kaptunk egy szent könyvet, amelyet Mor
mon könyvének nevezünk. Kihangsúlyoztuk, 
hogy azért szent, mert bizonyságot tesz Jézus 
Krisztusról.

Elmagyaráztuk, hogy ő maga is megtud
hatja annak igaz voltát, és felajánlottuk neki, 
hogy kap tőlünk egy példányt. Amikor átnyúj
tottam neki a Mormon könyvét, felállt a szé
kéből, és szó nélkül kiment a szobából. Egy 
percig még kezemben tartottam a könyvet, 
társammal szó nélkül, döbbenten egymásra 
néztünk, hogy mit tegyünk, majd letettem az 
asztalra.

Láttuk, hogy fiatal barátunk a konyhában 
kezet mos és tiszta törülközőbe törli. Visszajött 
a szobába, felemelte az asztalról a Mormon 
könyvét, és mindössze ennyit mondott: „Mi 
mindig kezet mosunk, mielőtt valami szent 
dolgot érintenénk.” Könnyek szöktek a sze
membe, amint figyeltem, hogy ez a fiatal
ember életében először kinyitja a Mormon 
könyvét, és tisza kézzel lapozza annak szent 
oldalait.

Alma azt tanította, hogy a szentírások szen
tek, és azért őriztettek meg, hogy a lelkeket a 
szabadulás útjára vezessék. Azt mondta fiá
nak, Hélamánnak: „…Isten rád bízta ezeket a 
dolgokat, melyek szentek, amelyeket szentnek 
tartott, és amelyeket meg fog tartani és meg 
fog őrizni egy általa ismert bölcs célból, hogy 
megmutathassa hatalmát az eljövendő nemze
dékeknek” (Alma 37:14).

Azért mentem misszióba, hogy Jézus Krisz
tus visszaállított evangélumát tanítsam, mégis 
engem tanított ez a tiszta kezű fiatalember. 
Sok kultúrában – az enyémet is beleértve 
ebbe – nem kell kezet mosni a szentírások 
olvasása előtt, de a tiszteletadás eme egyszerű 
gesztusa áhítattal és hathatósan emlékeztetett 
engem a Mormon könyve szent voltára. ◼

Szent munka
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Mindenre 
fogékony volt, 
amit tanítot
tunk. Miért 
nem vette hát 
el a Mormon 
könyvét, ami
kor átnyújtot
tam neki?

Írta: David A. Feitz
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18 éves koromban váltam az egyház tagjává. 
A Mormon könyve kulcsszerepet játszott 

a megtérésemben. Akkoriban új elképzeléseket 
keresgéltem, amelyek meg tudják magyarázni 
a körülöttem lévő világot. Emlékszem, hogy az 
egyetemen a professzorok nagyon materialista 
megközelítésmóddal tanítottak. Kezdtem afelé 
hajlani, hogy tagadjam Isten létezését.

Egy nap észrevettem egy égszínkék köny
vet, amelyet úgy hat éve hagyott ott nálunk 
két misszionárius. A Mormon könyve volt 
az. A könyvvel együtt otthagytak egy Joseph 
Smith prófétáról szóló füzetkét és némi arra 
vonatkozó utasítást, hogy miként imádkoz
zunk Istenhez.

Olvasni kezdtem a Mormon könyvét. Még 
csak néhány verset olvastam az 1 Nefiben, 
amikor valami különlegeset éreztem. Ing
adozni kezdtem az érzéseim és az eszem 
között. Úgy döntöttem hát, hogy imában meg
kérdezem Istent.

Ez volt az első olyan alkalom az életemben, 
hogy térden állva imádkoztam. Ezt életem leg
szentebb élménye követte. Olyan lenyűgöző 
boldogság töltött el, hogy szívemben tudtam: 

a Mormon könyve több egy egyszerű könyv
nél. Isteni eredetű könyv. Isten szavának kell 
lennie. Később megértettem, hogy ezen érzés 
formájában a Lélek tett tanúságot annak igaz 
voltáról.

Bár vannak, akiknek hasonló élményekben 
van részük, más módjai is vannak annak,  
ahogyan megtudhatjuk, hogy a Mormon 
könyve igaz.

Te honnan fogod tudni?
1. Vannak, akik onnan tudják, hogy hall-

ják. Lehetsz te is azok között, akik egyszerűen 
abból tudják, hogy meghallgatják, mit tanít 
a könyv. A Mormon könyve ezreket említ, 
akik hallották, amint Móziás fiai Jézus Krisz
tus evangéiumát tanítják, és „az Úrhoz tértek” 
(lásd Alma 23:5–6). Ma a misszionáriusok 
ugyanazt az evangéliumot tanítják, amely a 
Mormon könyvében is megtalálható. Vannak, 
akik abból tudják meg, hogy Mormon könyve 
Isten szava, hogy egyszerűen hallják, amint 
mások megosztják annak tanításait.

2. Vannak, akik onnan tudják, hogy olvas-
sák. Lehetsz azok között, akik onnan fogják 

Írta: Walter F.  
González elder
a Hetvenek Elnökségének 
tagja

Örök hálát érzek a Mormon köny
véért. Örökre megváltoztatta az 
életemet, és tudom, hogy a tiéteket 
is meg tudja változtatni.

tudni fogod
HA TÉNYLEG 

TUDNI AKAROD, 
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tudni, hogy egyszerűen az igazság ismeretére 
irányuló valós vággyal olvassák a Mormon 
könyvét. Ez volt a helyzet a feleségemmel. 12 
éves volt, amikor megszívlelte, amit mondtak 
neki, hogy elejétől végéig olvassa el a köny
vet. Így tett, és tudta, hogy igaz. Olyan erős 
volt az érzés, hogy olvasás közben elhatározta: 
örökké követni fogja a Szabadítót. Hű is ma
radt ahhoz, amit érzett.

3. Vannak, akik onnan tudják, hogy teszik. 
Lehetsz te is azok között, akik egyszerűen ab
ból tudják, hogy megteszik azokat a dolgokat, 
amiket a könyv tanít. Vannak, akik cseleke
deteken keresztül nyernek bizonyságot (lásd 
János 7:17). Nefi, az egyik próféta a Mormon 
könyvében, jól ismerte ezt a tantételt. Azt 
írta: „…hogy még jobban rábírjam őket arra, 
hogy higgyenek az Úrban, Megváltójukban… 
minden szentírást magunkra vonatkoztattam, 
hogy az hasznunkra és okulásunkra legyen” 
(1 Nefi 19:23; kiemelés hozzáadva). Ha saját 
életedre vonatoztatod, vagyis alkalmazod a 
Mormon könyve tanításait, akkor te is meg
győződhetsz annak isteni eredetéről.

4. Vannak, akik onnan tudják, hogy meg-
kérdezik Istent. Lehetsz azok között, akik 
onnan fogják tudni, hogy olvassák a Mormon 
könyvét, majd imában megkérdezik Mennyei 
Atyánkat, hogy igaze a könyv. Én ezt tapasz
taltam. Ezt a fenséges ígéretet adja az igaz
ság minden őszinte keresőjének a Mormon 
könyve egy másik prófétája, Moróni: „Íme, 
arra buzdítanálak benneteket, hogy amikor 
ezeket a dolgokat olvassátok, …Krisztus ne
vében kérdezzétek meg Istent, az Örökkévaló 
Atyát, hogy nem igazake ezek a dolgok; és 
ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba 
vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek 
hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani en
nek igazságát” (Moróni 10:3–4). Tanúbizony
ságot teszek róla, hogy ha Moróni útmutatását 
követve olvasod a Mormon könyvét és imád
kozol felőle, akkor tudni fogod, hogy igaz. FÉ
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MORÓNI ÍGÉRETE

A Mormon könyve végén egy Moróni nevű próféta megígéri, hogy ha olvasod a Mor
mon könyvét, szívedben átgondolod az üzenetét, és imában megkérdezed Istent, 

hogy igaz-e, akkor Isten a Szentlélek hatalma által válaszolni fog (lásd Moróni 10:3–5).
A személyes kinyilatkoztatás személyes. Más-más módon és más-más időben érke

zik hozzánk, Isten akarata szerint. A következő tantételek megértése hozzásegíthet 
ahhoz, hogy magad is megtudd az igazságot.

1. Gondolkozz felőle!
Mielőtt imádkozásra szólítana, Moróni arra kér minket, hogy gondolkodjunk el. 

Az elgondolkodás alapos megfontolást jelent. Tedd fel magadnak a kérdést: Milyen 
érzések vannak bennem, amikor a Mormon könyvét olvasom? Miért érzek így? Mit 
tanultam? Jó dolog volt?

Az Úr ezt az alapelvet tanította Oliver Cowderynek: „[N]em gondoltál bele, csak kér
tél engem. De íme, én azt mondom neked, hogy tanulmányoznod kell azt az elmédben; 
majd meg kell kérdezned tőlem, hogy helyes-e” (T&Sz 9:7–8; kiemelés hozzáadva).

2. Imádkozz buzgón!
Gondolataink összpontosítása és a Szentlélek halk válaszaira való figyelés szellemi 

erőfeszítést kíván. Talán részben ezért jellemezte imáját Énós Isten előtt való tusako
dásként a Mormon könyvében (lásd Énós 1:2).

Amikor olvasol, elgondolkodsz vagy imádkozol, találj erre olyan időszakot és helyet, 
amikor és ahol a lehető legkevesebb a zavaró tényező! Helyezkedj el úgy, hogy össz
pontosítani tudj. A hangos ima segíthet a gondolataidat egy dologra összpontosítani.

3. Tegyél fel jó kérdéseket!
Az Úr azt mondta Oliver Cowderynek, hogy ne csak kérdezzen, hanem azt kér

dezze, hogy helyes-e az általa fontolóra vett dolog. Gyakran, különösen akkor, amikor 
még tapasztalatlanok vagyunk a Mennyei Atyánktól érkező válaszok elnyerésében, 
könnyebben értjük meg az egyszerű eldöntendő kérdésre kapott választ.

Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, azt tanította, hogy „a töké
letesített ima kulcsa az, hogy megtanuld a helyes kérdéseket feltenni” 1.

4. Mi a szándékod?
Moróni ígéretének egyik kulcseleme az, hogy „igaz szándékkal” kell kérdeznünk. 

Amikor a 14 éves Joseph Smith elment az erdőbe, hogy imádkozzon, „nemcsak azzal 
a szándékkal imádkozott, hogy halljon valamit, hanem azzal is, hogy engedelmes
kedjen – mondta Henry B. Eyring elnök, első tanácsos az Első Elnökségben. […] És 
hithűsége miatt az elkövetkezendő napokban, hónapokban és években imáira kapott 
válaszként kiáradt rá a világosság és az igazság” 2.

5. Ne szalaszd el!
Nem minden kinyilatkoztatás látványos. Vannak, akiknek álmokban, látomásokban 

vagy látogatásokban van részük. Legtöbben azonban valami csendeset és kevésbé 
észrevehetőt tapasztalunk, például meleg, békés érzést.

Spencer W. Kimball elnök (1895–1985), az egyház 12. elnöke, azt tanította: „Ha 
látványos dolgot várunk, akkor talán nem vesszük teljes mértékben észre a kinyilat
koztatott közlések folyamatos áradását.” 3

JEGYZETEK
 1. Richard G. Scott: Az ima mennyei ajándékának használata. Liahóna, 2007. máj. 8.
 2. Lásd Henry B. Eyring: Az ima. Liahóna, 2002. jan. 18.
 3. Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball (2006). 261.

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„A Mormon 
könyve Isten 
szava. Hívunk 
benneteket, 

hogy olvassátok el ezt a csodá-
latos feljegyzést. Ez a ma létező 
leginkább figyelemre méltó 
kötet. Olvassátok el figyelmesen 
és imádságos lélekkel, és ha ezt 
teszitek, akkor Isten, Moróni 
ígéretének megfelelően, bizony-
ságot ad nektek annak igaz 
voltáról (lásd Moróni 10:4).”
Howard W. Hunter elnök (1907–1995), 
The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams (1997), 54.

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„Azok közé 
tartozom, akik 
a legerősebb 
kinyilatoztatást 

kapták az Úrtól [a visszaállí-
tás igaz voltáról, a Mormon 
könyvét is beleértve ebbe]. Ez a 
megnyilvánulás órákon át erő-
teljesen velem volt, és legyenek 
az életemben bármilyen körül-
mények, amíg kitart az emléke-
zetem, addig velem marad ez a 
tökéletes tudás.”
Lorenzo Snow elnök (1814–1901), in 
Conference Report, Oct. 1900, 61.
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HONNAN TUDOM?

Bár kilenc évesen keresztelkedtem, a családom nem 
volt tevékeny az egyházban. 13 éves koromban 

azonban a misszionáriusok elhívtak, hogy járjak el az 
egyházi gyűlésekre, és így tettem. Ifjúsági hitoktatásra 
is jártam. A tananyag a Tan és a szövetségek volt, 
ami nem volt teljesen világos a számomra. Különösen 
Joseph Smithszel és a Mormon könyvével küszköd-
tem. Rá akartam találni Istenre, de nem voltam biztos 
benne, hogyan vagy hol.

Idővel kezdtem sokat gondolkozni a misszionáriu-
sokkal folytatott beszélgetéseken. Gondolkoztam az 
ifjúsági hitoktatáson. Gondolkoztam a más keresztény 
hiten lévő emberekkel folytatott beszélgetéseken. 
Időnként imádkoztam, hogy tudjam, mi az igazság, 
de ez inkább futó gondolat volt, mintsem őszinte 
kérdés. Aztán egy este úgy döntöttem, hogy „valós 
szándékkal” imádkozom.

Elmondtam Mennyei Atyámnak, hogy ismerni 

Isten megígérte, hogy tudni fogod
Ha tényleg tudni akarod, akkor meg is 

fogod tudni, hogy a Mormon könyve igaz. 
Isten megígérte ezt a tudást az igazság őszinte 
keresőinek, és Ő „az igazság Istene…, és nem 
hazudhat” (Ether 3:12).

A Mormon könyvében egy másik próféta, 
Alma, azt tanította fiának, hogy Isten ígére
tének megfelelően „meg fogja őrizni [ezt a 
könyvet] egy általa ismert bölcs célból, hogy 
megmutathassa hatalmát az eljövendő nem
zedékeknek. És most íme, egyik célját máris 
elérte, mert sok ezer [embert] visszaállított 
az igazság ismeretéhez; és megmutatta a 
hatalmát ezekben, és eljövendő nemzedékek
nek is meg fogja mutatni hatalmát bennük; 
ezért kell [ezt a könyvet] megőrizni” (Alma 
37:18–19).

Ugyanez a meggyőző erő található 
ma ebben a szentíráskötetben, és az Úr 

mindenkinek meg fogja mutatni ezt, aki őszin
tén tudni szeretné. Ezt biztosan állíthatom, ha 
visszatekintek azokra a napokra, amikor az 
egyházat megismertem. A Mormon könyvé
nek meggyőző hatalma révén ma bizonyságot 
teszek arról, hogy a Mormon könyve Isten 
szava, és azt tanítja, hogy Jézus a Krisztus, 
a szent Messiás. Ez a könyv kézzelfogható 
bizonyítéka annak, hogy sor került evangéliu
mának visszaállítására, és hogy Joseph Smith 
Isten prófétája.

Ha azok közé tartozol, akik őszintén tudni 
szeretnék az igazságot, akkor az Úr ígérete 
szerint meg is fogod tudni. Lehet, hogy onnan 
fogod tudni, hogy hallod a köny tanításait, 
vagy olvasod a könyvet, vagy megteszed azo
kat a dolgokat, amelyeket a könyv tanít, vagy 
imádkozol, hogy megtudd annak igaz voltát, 
vagy ezek bármilyen kombinációjából. De 
tudni fogod. ◼

szeretném Őt, és igaz egyházához szeretnék tartozni. 
Azt ígértem: „Ha a tudomásomra hozod, hogy valódi 
próféta-e Joseph Smith és igaz-e a Mormon könyve, 
akkor megteszem, amit csak vársz tőlem. Ha Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az igaz egy-
ház, akkor követni fogom, és soha nem adom fel.”

Nem kaptam látványos megnyilatkozást, de bé-
kességet éreztem, és ezután lefeküdtem aludni. Pár 
órával később ezzel a határozott gondolattal ébredtem: 
„Joseph Smith igaz próféta, és a Mormon könyve 
igaz.” A gondolatot leírhatatlan békesség kísérte. Újra 
elaludtam, aztán megint felébredtem, ugyanezzel a 
gondolattal és érzéssel.

Azóta soha nem kételkedtem abban, hogy Jo-
seph Smith igaz próféta. Tudom, hogy ez a Szabadító 
munkája, és Mennyei Atyánk megválaszolja őszinte 
fohászainkat.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, El Salvador



A Mormon könyve igazságot szól a világhoz napjainkban.  
Engedd, hogy világosságot és igazságot hozzon az életedbe!  

(Lásd Moróni 10:27.)
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„Nagyapám gyakran mondogatta: »Ha lenni akarsz 
valaki, meg kell tanulnod olvasni« – mondja 
Eduardo Contreras. – Nagyapámnak igaza volt.”

Eduardo esetében azonban hosszú volt az olvasáshoz ve
zető út. Az argentínai Córdobában lakó özvegy édesanyja öt 
gyermekének egyikeként már nyolc évesen abbahagyta az 
iskolát, és dolgozni ment, hogy segítsen eltartani a családját.

„Nagyon szegények voltunk” – emlékszik vissza. 
Eduardo cipőt pucolt, téglát vetett, krumplit sze
dett, újságot árult és más munkákat vállalt, mígnem 
fiatalemberként teljes idejű munkát kapott a városi 
önkormányzatnál.

Teltekmúltak az évek, Eduardo megnősült, és  
saját családot alapított. Mire majdnem mind az öt gyer
meke kirepült otthonról, még mindig nem tudott olvasni, 
és nem sok kilátása volt arra, hogy valaha is megtanul
jon. Ez azon a napon változott meg, amikor elkergetett  
jó néhány helyi fiút, akik két utolsó napi szent misszio
náriust zaklattak a háza előtt. Behívta a misszionáriuso
kat, és nem telt bele sok idő, feleségével, Maríával  
együtt meghallgatta a beszélgetéseket.

A BENNEM 

égő tűz
Eduardo azon a napon nyert 
bizonyságot a Mormon könyvé
ről és annak hatalmáról,  
amikor megtanult olvasni.

„Nehezen értettem, amit mondtak, mert nem nagyon 
beszéltek spanyolul – emlékszik vissza Eduardo –,  
de mutattak nekem egy füzetkét, amelyben képek 
voltak a Szabadítóról és Joseph Smith prófétáról a 
szent ligetben. Azt gondoltam, hogy a képek, amelye
ket mutattak nekünk, és a dolgok, amiket tanítottak, 
csodálatosak.”

Hamarosan mások váltották fel a misszionáriusokat, és 
egyikük spanyol anyanyelvű volt. Eduardo és María szívét, 
akiknek pár évvel ezelőtt csecsemő korában meghalt egy 
kisleányuk, megérintette A családok örökkévalók című 
egyházi film. Legkisebb fiukkal, Osvaldóval együtt hama
rosan megkeresztelkedtek.

Amikor Eduardo 1987ben megkeresztelkedett, meg 
szerette volna erősíteni a bizonyságát azzal, hogy elol
vassa a Mormon könyvét. „Hogy tanuljak meg olvasni?” 
– kérdezte a feleségétől. María azt mondta neki, hogy 
nézze meg a betűket, rakja őket össze az elméjében,  
próbálja meg kimondani a szavakat, majd kísérelje meg  
a hangos olvasást. Ha gyakorol, biztosította, végül meg 
fog tanulni olvasni.

Írta: Michael R. Morris
Egyházi folyóiratok

Eduardo Contreras számára, aki a fenti képen feleségével, 
Maríával látható, a Mormon könyve volt az írni-olvasni tudás 
felé vezető út kapuja. „Minden alkalommal érzem a Lelket, 
amikor kinyitom, hogy olvassam” – mondja.

FÉ
N

YK
ÉP

EZ
TE

: M
IC

HA
EL

 R
. M

O
RR

IS



 2 0 1 1 .  o k t ó b e r  67

Az akkor 45 éves Eduardo sok betű kiejtését ismerte, 
de azóta nem próbált meg olvasni, hogy majdnem négy 
évtizeddel azelőtt otthagyta az iskolát.

Égető érzés
Egy forró nyári napon, imával a szívében Eduardo leült 

a kertjében egy árnyékos helyre. „Ott – mondja – elhatá
roztam, hogy megpróbálom.”

María azt mondja, nem is képzelte volna azt, ami ezu
tán történt. A konyhában dolgozott, és időnként hallotta, 
amint Eduardo megpróbálja kimondani a betűket és a 
szavakat. „Egyszer csak azt hallottam, hogy gyorsan beszél 
– mondja. – Odafigyeltem, és rájöttem, hogy olvas – folyé
konyan! Alig telt el fél óra, és máris olvasott!”

Eduardo annyira elmerült a próbálkozásban, hogy észre 
sem vette, hogy olvas. Olvasás közben azonban, idézi fel, 
„éreztem, hogy tűz ég bennem”. Eduardo ijedten és megle
petten szólította a feleségét: „Mami, mi történik velem?”

„Ez az Úr Lelke – felelte María. – Folyékonyan olvasol!”
María az élményt felidézve azt mondja: „Olyan valami 

volt, amit soha nem tagadhatunk le.”
Eduardo hozzáteszi: „Azon a napon nyertem bizony

ságot a Mormon könyvéről és annak hatalmáról, amikor 
megtanultam olvasni.”

Attól kezdve Eduardo mindennap reggel 4 órakor kelt, 
hogy munkába menet előtt olvassa a Mormon könyvét. 
Később elolvasta a Tan és a szövetségeket, amelyet a Bib
lia követett. Most már könyvtár ékesíti a Contreras otthont, 
ahol 1987 előtt még alig volt könyv.

Eduardo és María evangéliumi tudásának növekedé
sével együtt nőtt a bizonyságuk. Amikor Osvaldo fiuk 
2001ben közúti balesetben meghalt, bizonyságuk – 
amelyhez erős lelki élmények társultak az imák során és 
az Argentínai Buenos Aires templomban, ahol korábban 
egymáshoz pecsételték őket és Osvaldót – segített nekik 
veszteségük kezelésében.

„Lehet, hogy vannak olyan szülők, akik beleőrültek 
volna – mondja Eduardo –, de mi nyugalmat éreztünk, 
amely azt üzente: »A fiatok jól van«. Természetesen gyá
szoltunk. Jó fiú volt, és hiányzik nekünk. Ám egymáshoz 
pecsételtek minket a templomban, és tudjuk, hol van.”

Az írni-olvasni tudás világossága
Egyházközsége egyik tagjának segítségével Eduardo írni 

is megtanult. „Korábban – mondja – még a nevemet sem 
tudtam aláírni.”

Az írniolvasni tudás világosságával Eduardo megértette 
nagyapja szavainak igazságát.

„Azért vagyuk itt a földön, hogy mindennap egy kicsit 
előrehaladjunk” – mondja. Azzal, hogy megtanult írni és 
olvasni, teszi hozzá, azt mutatja a gyermekeinek és az uno
káinak, hogy soha nem késő tanulni, fejlődni és azzá válni, 
amit Isten elvár tőlünk. „Mivel tudok olvasni, mindennap 
tanulok valami újat” – mondja.

Ma Contreras testvér bármit el tud olvasni, amit akar, 
az újságokat is, amelyeket egykor írniolvasni nem tudó 
gyermekként árult. Kedvenc könyvei a szentírások marad
tak, különösen a Mormon könyve. Már nyolcszor elolvasta 
az elejétől a végéig.

„Számomra a Mormon könyve volt az ajtó – mondja, 
még mindig hálásan azért, ahogyan az írniolvasni tudás 
és az evangélium megváltoztatta az életét. – A Mormon 
könyve volt a mindenem, és most is az. Minden alkalom
mal érzem a Lelket, amikor kinyitom, hogy olvassam.” ◼

A SUGALMAZÁS ÉS 
AZ ERŐ FORRÁSA
„Mit jelent számodra a 

Mormon könyve? A sugalmazás és az erő 
forrását jelenti az életedben? Ez így is lesz 
mindig?

Ha még nem kortyoltál mélyet a tiszta 
igazság forrásából, akkor teljes lelkemmel 
arra biztatlak, hogy tedd meg! Ne hagyd, 
hogy a Mormon könyve rendszeres tanul-
mányozása azon dolgok közé tartozzon, 
amelyek megtétele szándékodban áll, de 
soha nem valósul meg. Kezdd el ma!”
Richard G. Scott elder, a Tizenkét Apostol Kvórumából, 
“The Power of the Book of Mormon in My Life,” Ensign, 
Oct. 1984, 11.
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HOL 
TALÁLHATOK 
VÁLASZOKAT?
Amikor 21 éves voltam, Az Utolsó 

Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 
Egyháza misszionáriusai angolórákat 
tartottak Oroszország azon részén, 
ahol laktam. Először nyelvi indokkal 
jártam el, de hamar elkezdtem ottma
radni a lelki üzenetekre, amelyeket 
az elderek az óra után megosztot
tak, és elkezdtem kérdéseket intézni 
hozzájuk.

Hazám elsődleges vallásában 
nevelkedtem, de sok megválaszo
latlan vallási kérdés volt bennem. A 
misszionáriusok és egyházuk tagjai 
olyan kérdésekre is válaszolni tudtak, 
amelyekre korábban senki nem tudott 
számomra kielégítő módon választ 
adni.

Az egyik angolóra után különösen 
felbátorodva, kértem a misszonáriu
soktól egy példányt a könyvükből, a 
Mormon könyvéből. Hazaérve azon
ban olvasatlanul a polcra tettem.

De nem sokáig maradt ott. Az 
angolórákra járó egyháztagoktól hal
lottam, hogy a szentírásokban meg
oldásokat találnak a problémáikra. 
Így hát, amikor személyes kihívások
kal vagy problémákkal szembesül
tem, levettem a polcról a Mormon 
könyvét, és olvasni kezdtem. Minden 
alkalommal találtam válaszokat – 
olyan válaszokat, amelyek pontosan 
megmondták nekem, amit tudnom 
kellett.

Ezen a ponton kezdtem úgy 
érezni, hogy nem tudok az egyház 
nélkül élni. Ott akartam lenni. Úgy 
éreztem, oda tartozom.

Azért még biztos szerettem volna 

lenni a döntésemben, ezért meg 
akartam kérdezni Istent. A gond az 
volt, hogy egy kis egyszobás lakásban 
laktam a főbérlőmmel, egy idősebb 
hölggyel, és nem volt olyan hely, 
ahová elvonulhattam volna imád
kozni. Egyik este azonban kiosontam 
a konyhába – amely némileg el volt 
választva a lakás többi részétől –, és 
megkérdeztem Mennyei Atyámat, 
hogy igaze az egyház. Válaszként 
olyan erős érzést kaptam, hogy tud
tam, mit kell tennem.

Nem sokkal később megkeresz
telkedtem, és az egyház tagjaként 
töltött időszak volt eddigi életem 
legboldogabb időszaka. Amiről ed
dig kérdéseim voltak, arra most már 
válaszokkal rendelkezem. Ahol eddig 
ürességet éreztem, most teljes vagyok.

Hálás vagyok azért, hogy Mennyei 
Atyám nem hagyott engem válaszok 
híján. Tudom, hogy Ő beszél hoz
zánk, ima és a szentírások által is. ◼

Olga Ovcsarenko, Oroszország, 
Szverdlovszk Oblaszty ILL
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Egyik este… kiosontam a konyhába – amely némileg el volt választva a lakás 
többi részétől –, és megkérdeztem Mennyei Atyámat, hogy igaz-e az egyház.

E L M O N D O M ,  H O G YA N  VÁ LT O Z TAT TA  M E G  A Z  É L E T E M E T  A  M O R M O N  KÖ N Y V E
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ÉGETŐ ÉRZÉS 
JÁRTA ÁT A 
BENSŐMET
Úgy nőttem fel, hogy a gyer

mekkori otthonom mellett lévő 
egyház vasárnapi iskolájába jártam az 
amerikai Michigan államban. Csodála
tos tanítóm volt, aki eltöltött engem a 
Jézus Krisztus iránti szeretettel.

Minden héten a Szabadító ha
landó szolgálatának eseményeit 
illusztráló képeslapokat osztogatott, 
amelyeken rajta voltak az általa taní
tott tantételek és véghezvitt csodák. 
Minden héten beragasztottam ezeket 
a lapokat egy vázlatfüzetbe, és újra 
olvastam a Bibliában a története
ket. Idősebb koromban is folytat
tam az újszövetségi evangéliumok 
tanulmányozását.

Évekkel később, 1968 nyarán, Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisz
tus Egyháza misszionáriusai keresték 
fel egy családtagom otthonát. Ő nem 
fogadta el az eldereknek az egyház 
megismerésére irányuló hívását, de 
hozzám elküldte őket.

Első találkozásunk alkalmával a 
misszionáriusok megtanították nekem, 
hogy „szakadás” következett be azon 
egyháztól, amelyet Jézus Krisztus ala
pított meg (lásd 2 Thessalonikabeliek 
2:3). Amit tanítottak, egybecsengett a 
személyes tanulmányaimmal, így hát 
amikor megkérdezték, hogy újra meg
látogathatnake, beleegyeztem.

Következő látogatásuk alkalmával 
egy sor kérdéssel fogadtam őket. 
Vajon az utolsó napi szentek alá
merítéssel keresztelnek? Hisznek a 
papsági felhatalmazásban? Hisznek 
a betegek gyógyításában? Válaszaik 
alátámasztották mindazt, amit az 

ajánljak fel „megtört szívet és töre
delmes lelket”. Imádkoztam és arra 
kértem Mennyei Atyámat, hogy segít
sen nekem, amit meg is tett. Férjem is 
meghallgatta a misszionáriusi be
szélgetéseket, és beleegyezett, hogy 
megkeresztelkedjek.

Nagyon hálás vagyok szerető 
Mennyei Atyámnak ezért a becses 
és erős élményért, amelyben akkor 
volt részem, amikor fiatal édesanya
ként olvastam a Mormon könyvét. 
Ez vezetett el engem Jézus Krisztus 
visszaállított evangéliumához. Ennek 
eredményeként a Szentlélek hatása, 
amelyet azon az 1968as éjszakán 
éreztem, mára állandó ajándék szá
momra – olyan valami, ami már több 
mint 40 éve vezet engem az egyház 
tagjaként. ◼
Claudia Williams, USA, Florida

Újszövetségből tanultam. Látogatásuk 
végén ott hagytak nálam egy könyvet, 
amelyről azt mondták, hogy Jézus 
Krisztusról tesz bizonyságot.

A TV tetejére tettem a könyvet 
és lefeküdtem. Az éjszaka közepén 
azonban felébresztett egy erős ér
zés, amelyet később a Szentlélekkel 
azonosítottam. Késztetést éreztem, 
hogy lássak hozzá az olvasáshoz, így 
körülbelül másfél órát olvastam, majd 
újra ágyba bújtam. Kis idővel később 
ugyanez az érzés ébresztett fel, így 
tovább olvastam.

Ez így ment még két éjszakán 
keresztül. Nagyon tetszett, amit olvas
tam, és felismertem, hogy a Mormon 
könyve Jézus Krisztusról tanúskodik.

Úgy döntöttem, útmutatást kérek 
Istentől. Kisleánykoromtól fogva 
térdelve imádkoztam. Megkértem 
Mennyei Atyámat, hogy segítsen 
tudnom, mihez kezdjek a bennem 
érzett tűzzel. Imám végeztével kész
tetést éreztem, hogy lapozzak vissza 
a lámániták megtérésének beszámo
lójához a 3 Nefi 9ben. Azt olvastam, 
hogy „tűzzel és a Szentlélekkel lettek 
megkeresztelve, és ezt nem tudták” 
(20. vers).

A „nem tudták” kifejezés nekem 
szólt. A következő gondolatom tá
madt: „Jézus Krisztus egyháza va
lóban a földön van!” Alig vártam, 
hogy beszéljek a misszionáriusok
kal arról, amit olvastam és amit 
most már tudtam. Amikor azon
ban kérdéseimre azzal a hívással 
válaszoltak, hogy keresztelkedjek 
meg, azt feleltem nekik, hogy nem 
lehet. A férjem nem értené meg.

Amikor azonban tovább gon
dolkoztam ezen a versen, felis
mertem, hogy az írás nyilvánvaló 
útmutatással szolgált számomra: ILL
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A TV tetejére 
tettem a könyvet, 
és lefeküdtem. Az 
éjszaka közepén 
azonban készte-
tést éreztem, hogy 
lássak hozzá az 
olvasáshoz.
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Amikor legkisebb gyermekünk, 
Amanda, kétéves lett, leukémiát 

állapítottak meg nála. Súlyos eset volt, 
és a rák a kemoterápia hatására sem 
húzódott vissza. Csontvelőátültetésre 
volt szüksége.

Miközben férjem és két fiunk 
otthon volt Utahban, én Amandával 
maradtam egy másik államban szep
tembertől január első feléig. Hiányzott 
nekünk, hogy nem ünnepeljük együtt 
a karácsonyt, de az utókezelések 
végeztével hazatértünk.

Amikor hazatérésünk után elő
ször kontrollvizsgálatra mentünk a 
kórházba, az orvosok újra leukémiás 
sejteket találtak Amanda vérében. Az 
átültetés kudarcot vallott. Ennek hí
rét hallva úgy éreztem magam, mint 
akit elgázolt a vonat. A családunk 
már eddig is sok aggodalmon, mun
kán, különváláson és nehéz időkön 

Teremtő irgalmas tervét, ezért  
szükségképpen lennie kell egy  
feltámasztó hatalomnak…

Ó, mily nagy a mi Istenünk jósága, 
aki utat készít, hogy megszökjünk 
ennek a rettenetes szörnyetegnek a 
markából; igen, annak a szörnyeteg
nek, a halálnak [markából]…

És eljön a világba, hogy minden 
embert megszabadíthasson, ha hall
gatnak szavára; mert íme, minden 
ember fájdalmát elszenvedi, igen, 
minden [élő teremtmény] fájdalmát, 
a férfiakét és a nőkét is, és a gyer
mekekét, akik Ádám családjához 
tartoznak.

És azért szenvedi el mindezt, hogy 
a feltámadás minden emberrel bekö
vetkezhessen, hogy minden ember 
előtte állhasson az ítélet nagy napján” 
(2 Nefi 9:3–4, 6, 10, 21–22).

Miközben e szavakat olvastam, a 
Szentlélek betöltötte a szobát. Érez
tem, hogy Mennyei Atyám tudja, 
milyen híreket kaptam aznap. Úgy 
éreztem, hogy Jákób próféta több 
mint 2000 évvel korábban írt szavai 
nekem szóltak ezen a napon, és 
közvetlenül a Szabadítótól érkeztek. 
Tudta, milyen fájdalmat és szomo
rúságot éreztem, miután hallottam, 
hogy kisleányunk meg fog halni. És Ő 
ott volt, hogy megvigasztalja a csa
ládunkat, annak ígéretével, hogy Ő 
előkészítette az utat, és egy napon a 
feltámadás hatalma által „testünkben 
látjuk meg Istent”.

Amanda még közel egy évig élt, de 
soha nem felejtettem el azt a napot, 
amikor a Mormon könyve szavai 
akkor szóltak hozzám, amikor szük
ségem volt erre, és az Úr reményt és 
vigaszt adott nekem, és segített meg
értenem a tervét. ◼
Gina Baird, USA, Utah

ment át. Most pedig így is, úgy is 
elveszítjük a kislányunkat.

Aznap délután két fiammal haza
mentem. Megvártuk, míg férjem ha
zatér a munkából, mindenki elővette 
a saját Mormon könyvét, és olvasni 
kezdtünk. A 2 Nefi 9. fejezeténél jár
tunk. Olvasás közben nekem szóltak 
a következő szavak:

„[A]zért mondom el nektek ezeket 
a dolgokat, hogy örvendezhessetek és 
örökre emeljétek fel a fejeteket, azon 
áldások miatt, amelyekkel az Úristen 
gyermekeiteket el fogja halmozni.

Mert tudom, hogy sokan közüle
tek sokat kutattak, hogy tudjanak az 
eljövendő dolgokról, tehát tudom, 
tudjátok, hogy testünknek el kell sor
vadnia és meg kell halnia; mégis majd 
testünkben látjuk meg Istent. […]

Mert amint a halál minden ember 
felett áthaladt, hogy betöltse a nagy 

Miközben olvastam, 
a Szentlélek betöl-
tötte a szobát. 
Éreztem, 
hogy Mennyei 
Atyám tudja, 
milyen híre-
ket kaptam 
aznap.

A MORMON KÖNYVE  
SZÓLT HOZZÁM
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PRÓBÁRA 
TETTEM 
MORÓNI 
ÍGÉRETÉT

Néhány évvel ezelőtt egy barátom 
házában voltam, amikor talál

koztam két jól öltözött fiatalemberrel, 
akik utolsó napi szent misszionáriu
sokként mutatkoztak be. Furcsálltam, 
hogy egészen Olaszországig eljöttek 
olyan emberek megtérítése céljából, 
akik már hisznek a Szabadítóban.

Később meghívtam őket az ott
honomba. „Ha szeretnétek, megláto
gathattok egy kulturális eszmecsere 
erejéig – mondtam. – De ne higgyé
tek, hogy vallást változtatok.”

Amikor másnap este találkoztunk, 
a misszionáriusok a Mormon köny
véről beszéltek. Furcsának találtam, 
hogy korábban nem hallottam róla. 
Visszahívtam őket, de a második 
látogatás után feleségem, Anna Maria 
úgy döntött, hogy bolondok, és a be
szélgetéseink idejére mindig elment 
otthonról. A misszionáriusok nekem 
is kicsit szokatlannak tűntek, de kí
váncsi voltam a mondanivalójukra, és 
továbbra is találkoztam velük.

Egyik este, amikor Anna Maria 
hazajött, hallotta, hogy az örökkévaló 
házasságról beszélgetünk. Ez nagyon 
érdekelte őt, és úgy döntött, hogy 
együtt újra elkezdjük a beszélgetése
ket. A feleségem nagyon jól ismerte 
a szentírásokat, és mindig kérdések 
hosszú sorával várta őket. Az elderek 
néhányat azonnal megválaszoltak, né
hány kérdés válaszaiért azonban haza 
kellett menniük és kutatniuk kellett. 
Hétről hétre mindig visszatértek a vála
szokkal, és Anna Maria minden héten 

további kérdések sorával várta őket.
Nem sokkal a beszélgetések befe

jezése után Anna Maria azzal a kérés
sel lepett meg, hogy engedélyezzem 
a keresztelését. Azt mondtam, semmi 
kifogásom nincs ellene, ha valóban 
megtért. 1995. március 5én részt 
vettem a keresztelőjén, és csodálatos 
érzés volt ott lenni a szertartáson.

Továbbra is sokat olvastam az 
egyházról, a misszionáriusok pedig 
tovább bátorítottak. Végül úgy döntöt
tem, próbára teszem Moróni ígéretét 
(lásd Moróni 10:4–5). Tudni szerettem 
volna, vajon Istentől valóe a Mormon 
könyve, vagy csak egy jó regény.

1995 júniusának egyik napján, 
amikor egyedül voltam otthon, le
térdeltem az ágyam végében, és azt 
kérdeztem Mennyei Atyámtól: „Vajon 
igaz a Mormon könyve, és ha igen, 
akkor mikor keresztelkedjek meg?” 
Hirtelen világosan kivehető hangot 
éreztem a szívemben és az elmém
ben, amely így szólt: „A Mormon 
könyve igaz.” Ezután egyértelmű 

benyomást kaptam azt illetően, hogy 
mikor keresztelkedjek meg. Egy héttel 
később újra imádkoztam, és ugyanazt 
a választ kaptam. Szívemet majd szét
vetette az öröm. Ekkor már tudtam, 
hogy Isten szólt hozzám: a Mormon 
könyve Istentől ihletett, Joseph Smith 
pedig igaz próféta volt.

Végül 1995. szeptember 17én 
beléptem a keresztelővízbe, másfél 
évvel azután, hogy találkozni kezdtem 
a misszionáriusokkal. Hamarosan 
leányunk, Aba Chiara is érdeklődni 
kezdett az egyház iránt, és megke
resztelkedett. 1997 januárjában csa
ládunkat egymáshoz pecsételték a 
Svájci Bern templomban.

Tudjuk, hogy ez az igaz egyház, 
amelyet Jézus Krisztus irányít egy 
prófétán és a papságon keresztül. 
Hálásak vagyunk az Úrnak a szere
tetéért, evangéliumi ismereteinkért, 
és azért, hogy a misszionáriusokhoz 
vezetett minket. ◼

Francesco Ferraresi, Olaszország, 
Lombardia

Azt kérdeztem Mennyei Atyámtól: „Vajon igaz a Mormon könyve, és ha igen,  
akkor mikor keresztelkedjek meg?”



72 L i a h ó n a

Amikor a Mormon 
könyvében Alma 
próféta fiára, Hé

lamánra bízta a feljegyzé
seket, azt az utasítást adta 
neki, hogy ne felejtse el: 
a szentírások az Úr által 
meghatározott „bölcs cél
ból” őriztettek meg (Alma 
37:12). A feljegyzésekről 
azt mondta: „…megtartják 
és egyik nemzedékről a 
másikra adják majd tovább 
őket… mindaddig…, míg 
el nem jutnak minden 
nemzethez, nemzetséghez, 
nyelvhez és néphez”  
(Alma 37:4).

Joseph Smith 1827
ben kapta meg ezeket a 
feljegyzéseket, és 1829re 
Isten ajándéka és hatalma 
által befejezte azok angol 
nyelvre történő fordítását. 
Az 1830ban kiadott könyv 
hatékony misszionáriusi 
eszköz volt, amely meg
győzte olvasóit Jézus Krisz
tus evangéliumának igaz 
voltáról. Mivel azonban 
először csak 5000 példányt 

nyomtattak, messzinek 
tűnhetett az a cél, hogy a 
Mormon könyvét „minden 
nemzethet, nemzetség
hez, nyelvhez és néphez” 
eljuttassák.

Az Úr azonban mege
rősítette Joseph Smithnek 
ezt a próféciát, amikor 
1833ban egy olyan napról 
jövendölt, amelyen „min
den ember a saját nyelvén 
és a saját beszéde szerint 
hallja majd az evangélium 
teljességét” (T&Sz 90:11). 
A Mormon könyve, amely 
„tartalmazza… Jézus 
Krisztus evangéliumának 
teljességét” (T&Sz 20:9), 
kulcsszerepet játszik e pró
fécia beteljesedésében.

A XIX. század közepére 
a misszionáriusok Euró
pába is elvitték az evan
géliumot. 1851ben sor 
került a Mormon könyve 
dán nyelvű kiadására, 
melyet 1852ben francia, 
német, olasz, majd walesi 
nyelvű kiadások követtek. 
Ma a Mormon könyvének 

Minden nyelvnek 
és népnek

egésze 82 nyelven áll 
rendelkezésre, és további 
25 nyelvre vannak lefor
dítva bizonyos fejezetek. A 
fordítási és a misszionáriusi 
munka előrehaladtával 
évről évre egyre inkább 
beteljesül a prófécia, mely 
szerint minden nép a saját 
nyelvén hallja majd az 
evangéliumot.

A fordítás munkája
Az angol nyelvű Mor

mon könyve valamilyen 
új nyelvre történő fordítá
sának folyamata időnként 
évekig is eltarthat. A fo
lyamat csak azután veszi 
kezdetét, hogy az Első 
Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvórma jóváhagyja 
a projektet, és van elég 

anyanyelvi beszélő, akik 
fordítókként szolgálhatnak. 
A fordítók és az átnézők 
pontos irányvonalakat és 
útmutatásokat kapnak a 
fordításra vonatkozóan, és 
azt az utasítást kapják, hogy 
fordítás közben maradjanak 
közel a Lélekhez. A fordítás 
után a szöveg külön pap
sági átnézési folyamaton 
megy keresztül.

A megjelenést követően 
az egyháztagok az elosztó
központokon keresztül 
rendelhetik meg az új 
kiadást. Ezen egyháztagok 
közül sokaknak korábban 
csak a Mormon könyve 
egyes fejezetei voltak meg 
az anyanyelvükön, illetve 
néhány esetben csak a 
misszionáriusok bizonysá
gára támaszkodhattak.

A Mormon könyve és a 
misszionáriusi munka

Amikor új földrajzi 
terület nyílik meg a misszi
onáriusi munka előtt, 
akkor a nyelvi akadályok 
nagy kihívást jelenthetnek. 
Ha nincsenek nyomtatott 
egyházi anyagok az adott 
terület nyelvén, akkor a 
misszionáriusoknak a Lélek 
által kell megtanulniuk a 
nyelvet és bizonyságot ten
niük. A világ egyes részein 
sokan beszélnek második 
nyelven is, és a misszioná
riusok azon a nyelven talán 
adhatnak nekik Mormon 
könyvét. Például mielőtt 

Írta: Lia McClanahan
Egyházi folyóiratok

A Mormon könyve első 
kiadását 5000 példányban 
nyomtatták ki.
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PRÓFÉTAI BIZONYSÁG
„Nem értem, hogyan gon-
dolhatja értelmes ember 
azt, hogy az Úr segítsége 
nélkül valaki is előállhatott 
a Mormon könyvével, 
amely most már több mint 
száz éve előttünk van, és 
kiállta ezen időszak pró-
báját, pedig mindenféle 
okból igencsak gúnyolták. 
Páratlan könyvként emel-
kedik ki ez a mű, amelyet 
az Úr eszközeként Joseph 
Smith fordított le. Ez ma 
az evangélium hirdeté-
sének legnagyszerűbb 
misszionáriusa, és nincs 
semmi, ami felérne vele.”
Heber J. Grant elnök (1856–1945), 
Gospel Standards, comp. 
G. Homer Durham (1941), 15.

sor került volna a Mormon 
könyve mongol nyelvű 
lefordítására, Mongóliában 
sok egyháztag az orosz 
kiadást tanulmányozta.

Az evangélumot 
azonban leginkább saját 
anyanyelvünk ismert és 
világos megfogalmazásá
ban érthetjük meg. Eric 
Gemmell, aki 2001 és 2003 
között szolgált a Szlovéniai 
Ljubljana Misszióban, saját 
szemével látta, mennyire 
más az, amikor az egyház
tagok és az érdeklődők 
anyanyelvükön kaphatják 
meg a Mormon könyvét. 
Missziójának első 18 hó
napjában még nem állt 
rendelkezésre szlovénul a 
Mormon könyve.

A munka nehéz volt. 
Mindössze egy évtizeddel 

azelőtt került sor az egy
ház első gyülekezetének 
megalapítására. Szlovénia 
nemrég nyerte el a függet
lenségét, és folyamatban 
volt a korábbi hivatalos 
nyelv, a szerbhorvát 
leváltása. A misszioná
riusok szerbhorvát és 
angol nyelvű Mormon 
könyvét hordtak maguk
kal, mert a legtöbb fiatal 
ezeket a nyelveket tanulta 
az iskolában. Azonban 
az emberek legtöbbször 
visszautasították ezek elol
vasását, mert egyik nyelvet 
sem értették. Eric emlék
szik rá, milyen komolyta
lannak tűnt bizonyságot 
tenni az embereknek a 
Mormon könyve nagysze
rűségéről és fontosságáról 
– azután megmondani, 

hogy nem tud a saját  
nyelvükön adni nekik  
egy példányt.

Hat hónappal Eric ha
zatérte előtt megérkezett a 
szlovén Mormon könyve 
első példányainak kül
deménye. A gyülekezet 
gyűlést tartott, ahol minden 
egyháztag és misszioná
rius kapott egy példányt. 
„Különleges lelkiség volt 
a levegőben” – emlékszik 
vissza Eric. Naplójában 
feljegyezte, milyen érzés 
volt kézbe venni egy ilyen 
becses, régóta várt köny
vet. „Olyan volt, mintha 
magukat az aranylemeze
ket fognám meg” – írta. 
A gyűlés után a misszi
onáriusok a megmaradt 
könyveket misszionáriusi 
munkára használták. Eric 

A fordítási munka előreha-
ladtával az egyháztagok 
világszerte – akárcsak Lea 
és Flora Lotrič Szlovéniában 
– megtapasztalják annak 
örömét, amikor először 
veszik kézbe saját nyelvü-
kön a Mormon könyve egy 
példányát.FÉ
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és társa annyira izgatott 
volt, hogy amikor a laká
sukhoz értek, kinyitották a 
dobozokat, szétterítették a 
könyveket, és fényképeket 
készítettek, hogy megö
rökítsék az alkalmat. Alig 
várták, hogy megosszák a 
könyveket az emberekkel. 
Szlovén Mormon könyvé
vel a kezükben nemcsak a 
misszionáriusok jártak több 
sikerrel az emberekkel való 
beszélgetésben, de olyan 
kevésbé tevékeny egyház
tagok bizonyságát is újra 
tudták éleszteni, akik évek 
óta nem jártak már egyházi 
gyűlésekre.

Missziójának utolsó 
hat hónapjában Eric látta, 
amint virágba borul a 
szlovén egyháztagok bi
zonysága. „Miután meg
kapták anyanyelvükön a 
Mormon könyvét – mondja 
–, igazán megértették azt. 
Mélyen a szívükbe véső
dött.” Korábban az egyházi 

beszélőknek és a tanítók
nak szerbhorvátul kellett 
felolvasni a szentírásokat, 
és valakinek fordítani 
kellett azokat, és el kel
lett magyarázni a szavak 
némelyikét. „Olyan érzés 
volt, mintha más nyelvből 
kölcsönzött szavak mentén 
botladoznánk” – emlék
szik vissza Eric. Amikor az 
egyháztagok anyanyelvü
kön kezdék el olvasni a 
Mormon könyvét, „azonnal 
sokkal jobban megértették 
az evangéliumot”, mondja.

Saját nyelvükön
Mojca Zheleznikar azon 

egyháztagok közé tartozik, 
akik azt megelőzően csat
lakoztak Szlovéniában az 
egyházhoz, mielőtt ren
delkezésre állt volna szlo
vénül a Mormon könyve. 
Úgy kapott bizonyságot 
az evangéliumról, hogy 
a misszionáriusokat hall
gatta, és horvátul, valamint 

PRÓFÉTAI 
BIZONYSÁG
„Csodálatos hatalom 
rejtőzik a könyvben, 
mely abban a pillanatban 
elkezd kiáradni az élete-
tekre, amint hozzáláttok 
a könyv komoly tanul-
mányozásához. Nagyobb 
erővel tudtok majd 
ellenállni a kísértéseknek. 
Olyan hatalomra tesztek 
szert, amely segíthet 
elkerülnötök a megté-
vesztéseket. Képesek 
lesztek arra, hogy a szo-
ros és keskeny ösvényen 
maradjatok.”
Ezra Taft Benson elnök (1899–
1994), „A Mormon könyve: val-
lásunk záróköve,” Ensign, Nov. 
1986, 4; valamint ezen lapszám 
52. oldalán.

angolul tanulmányozta a 
Mormon könyvét. A szlo
vén fordítás elkészültével 
Mojca elolvasta a lefor
dított szöveget, és érezte 
anyanyelvi szavainak 
erejét. „Éreztem, amint 
világos egyszerűséggel 
és nagyszerű tisztasággal 
tárul elém az igazság – 
emlékszik vissza. – Olyan 
volt, mintha saját nyel
vemen szólna hozzám a 
Teremtőm, azon a nyelven, 
amelyen édesanyám szólt 
hozzám.”

Az egyháztagok világ
szerte hasonló érzéseket 
élnek át, amikor anyanyel
vükön kapják meg a Mor
mon könyvét. 2003ban, 
miután sor került a Mor
mon könyve kekcsire – 
Guatemala és Belize maja 
népességének nyelvére 
– történő fordítására, a 
fordítók helyi egyháztagok 
csoportjaival tekintették át 
a fordítást. Az egyik for
dító így emlékszik vissza 
erre: „Összegyűjtöttünk a 
Senahú kápolnában egy 
csoport pionír egyháztagot 
az olvasáshoz, és az egyes 

Amikor egy fordítás 
befejeződik, az adott 
nyelvet beszélő egyházta-
gokat megkérik a szöveg 
átnézésére. Balról kezdve: 
Walter Barillas Soto, Mike 
Peck, Sulenny Ruby Cucul 
Sierra, John Bringhurst és 
Josefina Cucul Tiul átnézik 
a kekcsi Mormon könyvét 
a guatemalai Cobánban.
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PRÓFÉTAI BIZONYSÁG
„Isten ajándéka és hatalma által 
[Joseph Smith] az aranylemezeken 
lévő bevésésekből fordította le ezt a 
könyvet (a Mormon könyvét) eredeti 
nyelvéről arra a nyelvre, amelyen most 

mi fedőlapjai között olvashatjuk; és ez az örökkévaló 
evangélium teljességét tartalmazza. Ez a könyv vezeti 
az embereket az igazság ismeretének megszerzéséhez, 
mely által megszabadulhatnak, visszatérhetnek Isten 
jelenlétébe, és részesülhetnek az Ő dicsőségében, 
valamint végtelen életekben.”
Joseph F. Smith elnök (1838–1918), lásd Az egyház elnökeinek tanítá-
sai: Joseph F. Smith (1998). 42.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁTUMOK
A Mormon könyve nemcsak nyomtatásban áll rendel
kezésre, hanem az emberek tanulmányozási és tanulási 
módjainak különbözőségét is figyelembe veszi.

Internetes és mobiltelefonos kiadások
A Mormon könyve mostanra az interneten (scriptures 
.lds .org), valamint mobil eszközökön (mobile .lds .org) is 
olvasható. Jelenleg 21 nyelven áll rendelkezésre online, 
és ezt hamarosan még több követi. Az online kereszt-
utalások és az ehhez hasonló eszközök lehetővé teszik 
a szentírások újszerű módon történő taulmányozását, 
amely új meglátásokat eredményez.

Audio kiadások
Jelenleg angolul, japánul, koreaiul, portugálul és 
spanyolul áll rendelkezésre a Mormon könyve audio 
változata. Ezek a felvételek 
ingyenesen letölthetők innen: 
scriptures .lds .org, vagy meg
vásárolhatók CDn az Elosztási 
Szolgáltatásokon keresztül 
(store .lds .org). A következő 
nyelveken egyes fejezetek 
rendelkezésre állnak magnó
kazettán: cakchiquel, mam, navaho, kicse, és tzotzil. 
Más nyelveken is folyamatban van audio változatok 
előállítása.

Egyéb kiadások
A színes illusztrációkkal gazdagított, egyszerűsített 
szövegű Történetek a Mormon könyvéből képi tanu
lást tesz lehetővé azoknak, akik olvasni tanulnak. Ez 
több mint 70 nyelven lett kinyomtatva. A Történetek a 
Mormon könyvéből online is 
rendelkezésre áll a   
scripturestories .lds .org 
oldalon.
Az Elosztási Szolgáltatáso
kon keresztül ezen kívül 
rendelkezésre áll amerikai 
jelnyelvű DVD, nagy betűk
kel szedett változat (ango
lul, portugálul és spanyolul), 
valamint angol Braille-írás 
kiadás.

részek végeztével áhítatos 
csend töltötte be a termet. 
Teljes mértékben értették 
az írást, és erősen jelen 
volt a Lélek. Szent élmény 
volt.”

Az egyik egyháztag, aki 
részt vett ezen a gyűlésen, 
Elvira Tzí, hálás a Mormon 
könyve kekcsi fordításáért, 
mert az nagymértékben 
megáldja majd a felnö
vekvő nemzedéket. Azt 
mondja, hogy a fordítás 
lehetővé teszi majd a fiata
labb egyháztagok számára 
„az Úr szavának alapos 
megértését és az Úr elvárá
sainak tiszteletét”.

Az egyház tagjai számára 
számtalan áldás forrását 
jelenti a Mormon könyve 
saját nyelvükön való tanul
mányozása. Az Első Elnök
ség azt mondta, hogy ha az 
egyháztagok „imádságos 
lélekkel tanulnak és taníta
nak a szentírásokból, akkor 
növekedni fog a bizonysá
guk, egyre több mindent 
megértenek, egyre jobban 
szeretik majd a családjukat 
és másokat, jobban tudják 
majd szolgálni a többieket, 

és nagyobb erőt kapnak 
a kísértéssel szembeni 
ellenállásra, valamint az 
igazság és az igazlelkűség 
megvédésére”. 1

Messzire nyúló áldások
Az áldások, amelye

ket azok életébe hoz a 
Mormon könyve, akik 
tanulmányozzák azt, erős 
késztetést vonnak maguk 
után a könyv másokkal 
való megosztására, ami 
méginkább beteljesíti 
a próféciát. A Mormon 
könyvének évente több 
mint 100 nyelven mintegy 
négymillió példánya kerül 
világszerte szétosztásra, 
amint az egyháztagok és a 
misszionáriusok megoszt
ják a Jézus Krisztusról való 
bizonyságukat. A „bölcs 
cél”, amelyről az ősi idők
ben beszélt Alma, egyre 
inkább megnyilatkozik 
abban, hogy a Mormon 
könyve mindenhova eljut a 
világon, és életeket változ
tat meg. ◼

JEGYZET
 1. First Presidency letter, Oct. 15, 
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ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK  
A MORMON KÖNYVÉRŐL

Mi a Mormon könyve, 
és miben hasonlít a 
Bibliához?

A Mormon könyve a 
Bibliához hasonló szentírás. 
Egy másik tanúbizonyság 
Jézus Krisztusról.1 A Biblia 
elsősorban az ősi Izráel 
életéről és tanításairól szól. 
A Mormon könyve számos 
olyan csoport írásait tar
talmazza, akik Amerikába 
jöttek, egy olyan családot 
is beleértve, akik Kr. e. 
600ban hagyták el Jeruzsá
lemet. Ők is Izráel házá
nak leszármazottai voltak. 
A Bibliát és a Mormon 
könyvét tehát ugyanazon 
örökséggel bíró népcsopor
tok írták, azonban a világ 
másmás részein.

A Bibliához hasonlóan 
a Mormon könyve sem 

csak történelmi beszámoló. 
Tartalmazza „Jézus Krisztus 
evangéliumának teljessé
gét” (T&Sz 20:9): olyan 
tanításokat, tanokat és pró
féciákat, amelyek bizonysá
got tesznek az Atyaistenről, 
valamint Fiáról, Jézus 
Krisztusról.

Joseph Smith próféta 
magyarázata szeirnt a Mor
mon könyve „elmondja 
nekünk, hogy Szabadítónk 
a feltámadása után meg
jelent ezen [az amerikai 
kontinensen]; hogy annak 
teljességében, minden gaz
dagságával, hatalmával és 
áldásával együtt elültette 
itt az evangéliumot; hogy 
voltak apostolaik, prófé
táik, pásztoraik, tanítóik 
és evangélistáik, ugyanaz 
a rend, ugyanaz a papság, 

ugyanazok a szertartások, 
ajándékok, hatalom és 
áldások, amelyeket a keleti 
földrészen is élveztek...; 
hogy utolsó prófétájuk 
parancsot kapott prófé
ciáik, történelmük stb. 
kivonatának megírására 
és annak a földbe történő 
elrejtésére, hogy Isten cél
jainak beteljesítése céljából 
kerüljön elő és csatlakoz
zon a Bibliához az utolsó 
napokban” 2.

Az egyház tagjai a Bib
liát és a Mormon könyvét 
is tanulmányozzák. Sőt, 
Vasárnapi Iskolánk tana
nyagának két évét a Biblia 
tanulmányozására szentel
jük. (Ezen témát illetően 
további információkért lásd 
e lapszám 16., 24. és 52. 
oldalát.)

Legyen szó 
barátokról, 
családtagokról, 
igazán érdek
lődőkről vagy 
kétkedőkről, 
mindannyi
unknak tesznek 
fel kérdéseket 
a Mormon 
könyvéről. Az 
alábbiakban 
felsorolunk né
hány lehetséges 
választ.
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Ki írta a Mormon 
könyvét?

A fő szerzők ősi próféták 
voltak, például Nefi, Jákób, 
Mormon, valamint Mo
róni, Mormon fia. Mormon 
állította össze és vonatolta 
ki azokat a feljegyzéseket, 
amelyeket történelmükről, 
próféciáikról és tanítása
ikról vezettek a próféták. 
Saját tapasztalataiból is 
leírt néhányat. Mormon 
egybefűzött – arany színű 
– fémlemezekre véste ezt 
a feljegyzést, ezért ezekre 
gyakran utalunk úgy, mint 
az aranylemezek.

Mormon halála után Mo
róni fejezte be a feljegyzést, 
és egy dombon elrejtette azt, 
hogy napjainkig megmarad
jon. 1823ban Moróni an
gyalként megjelent Joseph 
Smithnek, és megmutatta 
neki, hol van elásva a fel
jegyzés. Négy évvel később 
Joseph megkaphatta a fel
jegyzéseket. „Isten ajándéka 
és hatalma által” angolra 
fordította azt arról az ősi 
nyelvről, amelyen íródott.3 
Ezután kiadta és szétosztotta 
a Mormon könyvét. (Ezen 
témát illetően további infor
mációkért lásd e lapszám 22. 
és 72. oldalát.)

állnak, és ez talán azért 
is fokozottan igaz, mert 
némelyikük „egy ideig 
ellenséges volt Joseph
fel szemben”, amint azt 
Jeffrey R. Holland elder a 
Tizenkét Apostol Kvórumá
ból megerősíti. Mindazon
által „halálukig bizonyságot 
tettek arról, hogy láttak egy 
angyalt, és kézbe vették a 
lemezeket. »…azokat Isten 
hatalma mutatta meg ne
künk, nem emberé – je
lentették ki. …ezért tehát 
biztosan tudjuk, hogy a mű 
igaz. «” 4

Van kézzelfogható bizo-
nyítéka annak, hogy a 
Mormon könyve igaz?

Bár hitünket nem kéz
zelfogható bizonyítékokra 
alapozzuk, a Mormon 

Ki látta 
még az 
aranyle-
mezeket?

Mi történt az eredeti 
feljegyzéssel – az 
aranylemezekkel?

Joseph Smith 1827 
szeptemberében kapta meg 
a lemezeket, és 1829 tava
száig voltak nála. Amikor 
1838ban megírta történe
tét, elmagyarázta, mi történt 
a lemezekkel: „Amikor 
a megbeszélés szerint a 
hírnök [Moróni] elkérte, én 
átadtam neki; és azok az ő 
őrizetében vannak mind a 
mai napig, lévén ezernyolc
százharmincnyolc május 
másodika” ( Joseph Smith 
története 1:60).

Ki látta még az 
aranylemezeket?

Joseph Smithen kívül 
számos másik férfi és nő 
látta a lemezeket és tett bi
zonyságot azok létezéséről. 
Konkrétan tizenegy férfi, 
akiket a három tanúként és 
a nyolc tanúként ismerünk, 
jegyezte fel bizonyságát ar
ról, hogy látta a lemezeket, 
és a nyolc tanú kézbe is 
vette azokat. Bizonyságuk 
ott van a Mormon könyve 
minden egyes példányának 
elején.

Ezek a férfiak a Mormon 
könyve erőteljes tanúiként 
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könyvének vannak nyelvé
szeti, történelmi és régészeti 
bizonyítékai. Például régeb
ben gúnyolódtak azon az 
elképzelésen, hogy fémle
mezekre íródott, azonban 
az elmúlt években számos 
példát találtak fémlemezekre 
írt – esetenkét kődobozokba 
rejtett – szent írásokra.

A nyelvészek felfigyel
tek olyan szavakra és 
kifejezésekre a Mormon 
könyvében, amelyek ango
lul furcsán hangzanak, de 
héberül és az ahhoz a  
nyelvcsaládhoz tartozó 
nyelveken, amelyeket a 
Mormon könyve népei 
beszéltek, teljesen logiku
sak, holott az ifjú Joseph 
Smith nem ismerte ezeket a 
nyelveket.

Azonban nem az ilyen 
bizonyítékok győznek meg 

is kinyilatkoztatta akaratát 
gyermekeinek a földön, és 
mindig is ezt fogja tenni. 
Hiszünk benne, hogy a 
Biblia Isten szava, azonban 
szerintünk nem tartalmaz 
minden olyan kinyilatkoz
tatást, amelyet Isten a pró
fétáinak adott, vagy adni 
fog. Ma is kinyilatkoztatja 
akaratát, élő prófétákon és 
apostolokon keresztül, akik 
Az Utolsó Napok Szentjei
nek Jézus Krisztus Egyháza 
alapját alkotják (lásd Efé
zusbeliek 2:20).

Amikor János apostol 
megírta a Jelenések köny
vét, nem az volt a Bibliában 
az utolsó könyv. Egészen 
a Krisztus utáni harma
dik századig nem lett egy 
könyvbe kötve az Ó és az 
Újszövetség – amit most 
Bibliának nevezünk.

Az 5 Mózes 4:2 is azt 
mondja nekünk, hogy 
ne tegyünk hozzá Mózes 
szavaihoz. Az Ószöveség 
e korai verse természete
sen nem teszi hiteltelenné 
a Biblia többi részét. Sem 
Mózes, sem János nem 
utalhatott egy olyan kötet 
megváltoztatására, amely 
akkor még nem létezett; 
inkább arra figyelmeztettek, 

minket a Mormon könyve 
igaz voltáról. Ez hit és 
személyes kinyilatkoztatás 
kérdése.

Honnan tudhatom, hogy 
a Mormon könyve igaz?

Egyedül a Szentlélek 
hatalma által tudhatod biz
tosan. A Mormon könyve 
utolsó fejezete felhívást 
intéz mindazokhoz, akik 
olvassák, átgondolják és 
őszintén tudni akarják, 
hogy igaze: kérdezzék 
meg Jézus Krisztus nevé
ben Mennyei Atyánkat. 
Akik ezt teszik, azok a 
Szentlélek hatalma által 
tudni fogják, hogy a könyv 
igaz (lásd Moróni 10:3–5). 
Egyháztagok milliói imád
koztak és tudták meg a 
Szentlélek bizonyságtételén 
keresztül, hogy a Mormon 
könyve igaz. (Ezen témát 
illetően további informáci
ókért lásd e lapszám 4., 60. 
és 80. oldalát.)

Összezavar a Jelenések 
22:18–19, amely azt 
mondja, hogy semmit 
ne tegyünk hozzá Isten 
szavához.

Kulcsfontosságú hitel
vünk az, hogy Isten mindig 

A MORMON 
KÖNYVE 
ALAPOSABB 
MEGISMERÉSÉHEZ

Számos 
nyel

ven információk 
gazdag tárháza áll 
rendelkezésre, amelyek 
segíthetnek neked 
alaposabban meg
ismerni a Mormon 
könyvét, és megosztani 
ezeket az információ
kat a családoddal és a 
barátaiddal.

•  A Mormon könyve 
online olvasásához 
látogass el a  
scriptures .lds .org/ 
bm oldalra.

•  A Mormon könyve 
alaposabb megis
meréséhez, kérdé
sek feltevéséhez, 
vagy misszionáriu
sokkal való beszél
getéshez keresd 
fel a mormon .org/ 
bookofmormon 
oldalt.

•  Ingyenes példány 
igényléséhez láto
gass el a mormon 
.org/ free-book-of-
mormon oldalra.

•  További informáci
ókért, cikkekért és 
magyarázatokért 
lásd lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng.
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hogy ne változtassuk 
meg az evangélium igaz 
tanításait.

A Mormon könyve, 
amely az evangélium 
teljességét tartalmazza, 
nem megváltoztatja Isten 
szavát, hanem megerősíti 
azt. (Ezen témát illetően to
vábbi információkért lásd e 
lapszám 24. és 38. oldalát.)

Hallottam, hogy voltak 
változtatások a Mor-
mon könyvében az első 
kiadás óta. Mi változott 
meg, és miért?

Az erre a kérdésre adott 
válasz arra támaszkodik, 
hogy átlássuk némiképp 
a Mormon könyve for
dításának és kiadásának 
folyamatát.

1. Amikor Joseph Smith 
Isten hatalma által lefordí
totta az aranylemezeket, ír
noknak diktálta a szavakat. 
Az írnokok időnként elírtak 
szavakat, illetve ejtettek 
nyelvtani hibákat, amikor 
leírták, amit mondott. Az 
1 Nefi 7:20ban például az 
„elkeseredtek” szó angol 
megfelelőjét úgy írták le, 
mintha mi azt írnánk: „el
keserettek”. Bár az írnokok 
iskolázottak voltak, abban 

megváltoztatásával helyes 
értelmet kapott – az eredeti 
kéziratnak megfelelően, 
ahogyan azt a próféta az 
aranylemezekről fordította.

5. Egyéb változások  
új fejezet és verstördelést, 
valamint lábjegyzeteket  
és keresztutalásokat vezet
tek be.

Adj valakinek egy 
példányt!

Függetlenül attól, hogy 
milyen kérdést tesznek 
fel az emberek a Mormon 
könyvéről, legjobban a 
könyv védi meg magát. Bi
zonyságot tehetsz a könyv
ről, adhatsz valakinek egy 
példányt, és megkérheted, 
hogy imádkozzon felőle. 
Ha valaki őszinte szívvel, 
igazán tudni szeretné, hogy 
igaze a könyv, akkor az 
Úr „a Szentlélek hatalma 
által ki fogja nyílvánítani [az 
illetőnek] ennek igazságát” 
(Moróni 10:4). ◼

JEGYZETEK
 1. Lásd például Boyd K. Packer: 

A Mormon könyve: egy másik 
bizonyság Jézus Krisztusról. 
Liahóna, 2002. jan. 71.

 2. Lásd Az egyház elnökeinek taní-
tásai: Joseph Smith (2007). 67.

 3. Tanítások: Joseph Smith. 63.
 4. Lásd Jeffrey R. Holland: Bizton-

ság a lélek számára. Liahóna, 
2009. nov. 90.

az időben még nem egysé
gesítették az írásmódot.

2. A fordítás eredeti, 
kézzel írt átiratát azután 
lemásolták, hogy újonnan 
írt átiratot adhassanak 
a nyomdásznak. Ezen a 
ponton kijavítottak néhány 
betűzési és nyelvtani hibát, 
és központozták a szöveget. 
Néhány új hiba azonban itt 
is becsúszott, amikor rosszul 
másoltak le egyegy szót.

3. A nyomdász a tőle 
telhető legjobban szedte 
le a szöveget. Időnként 
azonban mégis hibát vé
tett. Az Alma 57:25ben 
például rosszul olvasta 
az „örömére” szó angol 
megfelelőjét, és helyette az 
„ellenségére” megfelelőjét 
szedte.

4. Joseph Smith pró
féta figyelmesen átnézte 
a Mormon könyve első 
három kiadását, és folya
matosan segített javításokat 
és változtatásokat esz
közölni. Voltak azonban 
olyan hibák, amelyeket 
csak későbbi kiadásokban 
találtak meg. 1981ben 
végül javításra került egy 
nyomdai hiba Alma 16:5
ben, amikor a „hova” szó 
angol megfelelője egy betű 

Honnan 
tudhatom, 
hogy a 
Mormon 
könyve 
igaz?
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A Szabadító és visszaállított egyháza vo
natkozásában fiatalemberként először a 
Mormon könyve olvasása során kap

tam szent megerősítéseket. E szent feljegyzés 
olvasása közben volt az, hogy – újra és újra – 
éreztem a Szentlélek tagadhatatlan suttogását, 
amint kijelentette lelkemnek annak igaz voltát.

A Mormon könyve olvasásával kezdődött 
a világosságom. Ebből eredt első lelki bizo
nyosságom arról, hogy Isten él, hogy Ő az én 
Mennyei Atyám, és hogy az örökkévalóságban 
fel lett vázolva számomra a boldogság terve. 
Ez vezetett rá, hogy szeressem a szent Bibliát 
és az egyház többi alapművét. Megtanított, 
hogy szeressem az Úr Jézus Krisztust, hogy 
bepillantsak irgalmas környörületességébe, és 
átgondoljam engesztelő áldozatának kegyét és 
nagyszerűségét.

Mivel magam is megbizonyosodtam róla, 
hogy a Mormon könyve igaz tanúságtétel – 
egy másik tanúbizonyság és egy új szövetség 
– és arról, hogy Jézus a Krisztus, így arról is 
megbizonyosodtam, hogy Joseph Smith Isten 
prófétája. Ükapám azt mondta a visszaállítás 
korai napjaiban: „Egyetlen gonosz ember sem 
írhatott meg egy ilyen könyvet, és egyetlen jó 
ember sem írhatta meg, hacsak nem igaz, és 
nem Istentől kapott parancsot rá.” 1

Első meggyőződésemhez adódott hozzá aztán sok
sok egyéb felismeréssel járó pillanat és megszentelő 
megnyilvánulás, amelyek ma mély értelmet adnak nap
jaimnak, célt adnak életemnek, és erős alappá teszik a 
bizonyságomat.

Nos, én nem hajóztam Járed fivérével. Nem hallottam, 
amikor Benjámin király elmondta angyali szózattal felérő 

beszédét. Nem voltam ott a nefita sokaság
ban, akik megérintették a feltámadt Úr sebeit, 
és nem sirattam Mormonnal és Morónival 
együtt egy egész civilizáció romba dőlését. 
Ám erről a feljegyzésről és a békességről, 
amelyet az emberi szívnek ad – amit a Szent 
Lélek suttogásán keresztül éppen úgy meg
kaptam, ahogyan ti is –, éppen olyan erős 
és visszavonhatatlan bizonyságom van, mint 
nekik. Bizonyságot teszek erről a könyvről, 
olyan határozottan, mintha a három tanúval 
együtt láttam volna Moróni angyalt, vagy a 
nyolc tanúval együtt vettem volna kézbe az 
aranylemezeket.

Arról is tanúságomat teszem, hogy egyi
künk sem juthat el a hit teljességéhez ebben 
az utolsó napi munkában – és találhat rá 
ennélfogva a napjainkban oly szükséges béke 
és vigasz teljességére – addig, amíg be nem 
fogadja a Mormon könyve és az Úr Jézus 
Krisztus isteniségét, akiről a könyv bizonysá
got tesz. Amit Moróninak mondott Mormon 
egy nagyon is sokat követelő időszakban, azt 
mondom én is a mi sokat követelő napjaink
ban: „[L]égy hű Krisztusban… És… legyen és 
maradjon veled [örökre] Istennek, az Atyának 
a kegyelme, kinek trónusa magasan a menny
ben van, és Urunknak, Jézus Krisztusnak a 
kegyelme, aki jobb keze felől ül az ő hatalmá
nak” (Moróni 9:25–26).

A Mormon könyve Krisztusnak az emberi
séggel kötött utolsó nagy szövetsége szent kifejeződése. 
Új szövetség, új testamentum, az Újvilágból az egész 
világ számára. A világosság, amelyben járok, az Ő vilá
gossága. Az Ő irgalma és nagyszerűsége vezet engem – 
és titeket – a világ előtti tanúságtételben. ◼

JEGYZET
 1. George Cannon, quoted in “The Twelve Apostles,” in Andrew Jen-

son, ed., The Historical Record, 6:175.

BIZONYSÁG, 
SZÖVETSÉG ÉS 
TANÚSÁGTÉTEL

Írta: Jeffrey R.  
Holland elder

a Tizenkét Apostol  
Kvórumából
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Tanúbizonysá
got teszek arról, 
hogy a Mormon 
könyve egy új 
szövetség, az 
Újvilág egy új 
testamentuma 
a világ egésze 
számára.



„Van-e köztetek beteg? Hozzátok ide!

…mert látom, hogy elegendő hitetek van ahhoz, hogy  

meggyógyítsalak benneteket.

És lőn, hogy miután így szólt, az egész tömeg együtt odament 

És ő mindenkit meggyógyított. Készítette: Gary Kapp

a betegekkel, és a nyomorultakkal, és a sántákkal, és a vakokkal, 

és a némákkal, és mindazokkal, akik valamely módon nyomo-

rultak voltak; és ő mindenkit meggyógyított, amint odavitték  

őket hozzá” (3 Nefi 17:7–9).



„És most, ...ti mind, a földnek szélei, 
hallgassatok ezekre a szavakra, és higgyetek 
Krisztusban; és ha nem hisztek e szavakban, 
higgyetek Krisztusban! És ha hisztek 
Krisztusban, hinni fogtok e szavakban, 
mert ezek Krisztus szavai...; és ezek minden 
embert arra tanítanak, hogy jót kell tenniük.

És ha ezek nem Krisztus szavai, ítéljétek 
meg magatok – mert Krisztus az utolsó 
napon hatalommal és nagy dicsőséggel meg 
fogja nektek mutatni, hogy ezek az ő szavai” 
(2 Nefi 33:10–11).
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