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A Mormon könyve 
mint személyes kalauz

Legjobb pillanatainkban mindannyian vá
gyat érzünk arra, hogy hazatérjünk Istenhez. 
Ajándékul elküldte hozzánk az Ő Szeretett  

Fiát, hogy Szabadítónk legyen, és elkészítse számunkra 
az utat, valamint megtanítsa, hogy azt miként kövessük. 
Prófétákat adott, hogy mutassa az utat. Joseph Smith 
próféta sugalmazást kapott, hogy fordítsa a le a próféták 
feljegyzését, vagyis a Mormon könyvét. Ez egy meg
bízható kalauz az Istenhez vezető hazafelé tartó utunkon.

Joseph Smith azt mondta erről az értékes könyvről: 
„Megmondtam a testvéreknek, hogy a Mormon könyve 
a leginkább hibátlan könyv a földön, és vallásunk 
záróköve, és aki annak előírásai szerint él, közelebb 
kerül Istenhez, mint bármely más könyv által.” 1

A Mormon könyvében található előírásokban Isten 
parancsolatai találhatók. Néhányuk közvetlen parancsolat 
a Szabadítótól az Ő prófétáján keresztül arról, hogy mit 
kell tennünk, és mivé kell válnunk. A Mormon könyve 
feltárja előttünk a Szabadító példáját, hogy gyarapítsa 
hitünket és azon parancsolata iránti elkötelezettségünket, 
hogy kövessük Őt. A könyv telve van Krisztus tanával, 
mely irányít bennünket. Itt van egy példa 2 Nefiből:

„[ Jézus] ezt mondta az emberek gyermekeinek: 
Kövess engem! Tehát, szeretett testvéreim, követhetjüke 
Jézust, ha nem akarjuk az Atya parancsolatait betartani?

És az Atya azt mondta: Tartsatok bűnbánatot, 

tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg Szeretett 
Fiam nevében!” (2 Nefi 31:10–11).

A könyv világossá teszi, hogy be kell fogadnunk a 
Szentlelket a tűzzel való keresztségként, hogy segítsen 
az egyenes és keskeny ösvényen maradnunk. Azt taní
tották nekünk, hogy mindig imádkoznunk kell Krisztus 
nevében, soha el nem csüggedve, és ha ezt tesszük, 
ezt az ígéretet kapjuk: „Krisztusba vetett állhatatosság
gal kell tehát törekednetek előre, tökéletesen ragyogó 
reménységgel, és Isten és minden ember szeretetével. 
Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, 
és mindvégig kitartotok, íme, ezt mondja az Atya: Örök 
életetek lesz” (2 Nefi 31:20).

Benjámin király nagyszerű beszédében a Mormon 
könyve világossá teszi, hogy mit jelent az Isten és 
minden ember iránti szeretet. Amikor az engesztelés 
hatalma és a parancsolatoknak való engedelmesség 
miatt a természetünk megváltozik, eltölt bennünket 
Isten szeretete (lásd Móziás 4:1–12).

A Mormon könyve arról is biztosít bennünket, hogy 
képesek vagyunk oly mértékben megtisztulni ebben az 
életben, hogy nem vágyunk többé arra, hogy gonoszat 
tegyünk (lásd Móziás 5:2). Ez a remény bátorságot és 
vigaszt ad, miközben Sátán megpróbál megkísérteni és 
elcsüggeszteni bennünket az utunkon.

Minden alkalommal, mikor akárcsak egy kis részt is 

E l s ő  E l n ö k s é g i  ü z E n E t,  2 0 1 0 .  s z E p t E m b E r

Írta:  
Henry B. Eyring  

elnök
első tanácsos az  

Első Elnökségben



2

olvasok a Mormon könyvéből, érzem, hogy erősödik 
a bizonyságom arról, hogy a könyv igaz, hogy Jézus a 
Krisztus, és hogy egészen hazáig követhetjük Őt, miköz
ben magunkkal vihetjük szeretteinket is. Számomra ez 
mindig is a könyvek könyve volt. Isten szava.

Imádkozom, hogy mi és szeretteink mélyet és 
naponta kortyoljanak belőle. A bizonyságomat teszem 
Jézus Krisztus nevében, hogy ez egy igaz kalauz.

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

TanÍTás EBBől az üzEnETBől

 „Amikor a szentírásokat és az utolsó napi próféták 
szavait használjuk minden egyes tanításunk for-

rásaként, meghívjuk a lelket, hogy bizonyságot tegyen. 
Ez meghozza tanításunkba isten hatalmát »az emberek 
meggyőzésére« [t&sz 11:21]” (lásd Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás. [1999]. 51.). Vedd fontolóra, hogy felolvasol néhány 
fontos részt Eyring elnök üzenetéből, köztük Joseph smith 
kijelentését is a mormon könyvéről. biztasd a családtago-
kat, hogy osszák meg, hogyan segít közelebb kerülniük 
istenhez, ha a mormon könyve tanításai szerint élnek.

„Amikor a tanulók a szentírásokból beszélik meg a 
tantételeket, kifejlesztik azokat a jártasságokat, mely-
ekre a személyes szentírás-tanulmányozás során van 
szükség” (Tanítás, nincs nagyobb elhívás. 54.). Azokat 
a szentírásokat is elolvashatjátok, melyekre az üzenet-
ben utalás található, majd pedig kikereshetitek és 
megbeszélhetitek az általuk tanított tantételeket.

FiaTaloknak
az én Mormon könyvém
Írta: Hillary Holbrook

mikor gordon b. Hinckley elnök (1910–2008) 2005 
augusztusában azt a kihívást adta az egyház-

tagoknak, hogy olvassák el a mormon könyvét még az 
év vége előtt, megfogadtam, hogy én is elolvasom az 
egész könyvet. ismertem a mormon könyve történeteit, 
de soha nem olvastam még el az elejétől a végéig. 
Ezúttal tartani akartam magam az ígéretemhez.

Azt tanították nekem, hogy vonatkoztassam a 
szentírásokat a saját életemre, és sajátítsam el őket. 
Így hát, amikor olvastam, mindig kiírtam a lap szélére, 
hogy szerintem mi volt az adott rész fő mondanivalója. 
Aláhúztam az ismétlődő szavakat és kifejezéseket is, 
hogy kiemeljem azokat.

A szentírásbeli nevek mellé odaírtam a sajátomat, hogy 
emlékeztessen rá, isten máshoz intézett szavai akár hozzám 
is szólhatnak. például a 2 nefi 2:28-hoz beírtam a nevem: 
„és most, [Hillary], szeretném, ha a nagy közbenjáróra 
tekintené[l], és hallgatná[l] nagyszerű parancsolataira.” 
minél inkább a magamévá tettem a mormon könyvét, 
annál izgatottabban olvastam mindennap.

Ahogy naponta olvastam belőle, imáim szívbőljövők 
és személyesek lettek. Az iskolában képes voltam össz-
pontosítani, és követni a lélek azon sugalmazását, hogy 
barátkozzak másokkal. Az év utolsó estéjén befejeztem 
a mormon könyvét.

Ekkor értettem meg annak fontosságát, hogy a 
mormon könyvét – más szentírásokkal együtt – az  
elejétől a végéig elolvassuk. Ezt még sokszor meg 
akarom tenni az életemben.

GyErMEkEknEk
Egy kalauz, mely hazavezet 
bennünket

Hogy éreznéd magad, ha eltévednél, és nem 
ismernéd az utat, mely hazavezet a családodhoz? 

örülnél, ha követhetnél valakit, aki meg tudja mutatni 
neked az utat? Eyring elnök azt mondja, a mormon 
könyve olyan, mint egy kalauz, amely segít vissza-
térnünk mennyei Atyánkhoz.

Alább van néhány olyan dolog, melyről a mormon 
könyve azt mondja, meg kell tennünk, ha szeretnénk  
hazajutni. Olvasd el a 2 nefi 31:10, 11, 20-at. A kifejezések 
mindegyikéhez írd oda a mormon könyve megfelelő 
versét. Az egyik verset kétszer kell majd felhasználnod.

tarts bűnbánatot és keresztelkedj meg!
legyen ragyogó reménységed!
szeresd istent és minden embert!
kövesd Jézust!
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A felnövekvő nemzedék táplálása iránti 
felelősségünk
Tanulmányozd ezt az anyagot, és amikor megfelelőnek érzed, beszéld meg az általad látogatott nőtestvérekkel. 
A kérdések segítségével megerősítheted a nőtestvéreket, és te is életed szerves részévé teheted a Segítőegyletetet.

A következő szentírásokat 
használtuk fel: Példabeszédek 22:6; 
Efézusbeliek 6:4; Énós 1:1;  
Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

Fennáll a veszélye, hogy ha nem 
tápláljuk a felnövekvő nem

zedékünket, fiataljaink olyanná 
válnak, mint a Móziás 26ban leírt 
nemzedék. Közülük sokan nem hit
tek atyáik hagyományaiban, ezért 
hitükre nézve különálló emberek 
voltak, és azok is maradtak. A 
mi felnövekvő nemzedékünket 
hasonlóképpen félre lehet vezetni, 
ha nem értik meg, mi a részük 
Mennyei Atyánk tervében.

Így hát, mi az, ami majd biz
tonságban tartja a felnövekvő 
nemzedéket? Az egyházban a 
szabadító tantételekről tanítunk, 
melyek egyúttal családi tantételek 
is. Ezek azok a tantételek, ame
lyek segítenek majd a felnövekvő 
nemzedéknek, hogy ők is családot 
alapítsanak, majd tanítva a család
jukat felkészítsék őket a szertartá
sokra és szövetségekre. A követ
kező nemzedék pedig tanítja az 
utána következőt, és így tovább.

Szülőkként, vezetőkként és 
egyháztagokként ezt a nemzedéket 
arra készítjük fel, hogy részesül
jenek Ábrahám áldásaiban: vagyis 
a templomra készítjük fel őket. 
Felelősséggel tartozunk, hogy nagyon 
világosak legyünk a családi kiált
ványban található tan főbb pontjaival 

kapcsolatban. Az anyaság és apaság 
örökkévaló szerepek és felelősségek. 
Mindannyian viseljük a felelősség férfi 
vagy nő részét a tervben.

Ezt a tant bármilyen környezet
ben taníthatjuk. Tisztelettel kell 
beszélnünk a házasságról és a 
családról. A felnövekvő nemzedék 
kimondott szavaink mellett nagy 
reményt és tudást meríthet az 
érzéseinkből és abból, ahogyan a 
család lelkületét sugározzuk.
Julie B. Beck, a Segítőegylet általános elnöke.

Történelmünkből
Gordon B. Hinckley elnök 1995. 

szeptember 23án az általános 
segítőegyleti gyűlésen a következőket 
mondta a nőtestvéreknek: „A világ, 
amelyben élünk, zavaros, változó 
értékű világ. Éles hangok kiáltanak 
ezért vagy azért, hogy elárulják 
a viselkedés időtálló normáit.” 1 
Hinckley elnök ezután tovább 
folytatta, hogy bemutassa a nőtest
véreknek, az egyháznak és végső 
soron minden embernek „A család: 
Kiáltvány a vilához” című kijelentést.

Az ezt követő években sok 
nyelvre lefordították ezt a prófétai 
iratot, és eljuttatták a világ vezetői
hez is. A kiáltvány arra kéri a 
polgárokat és a kormányvezetőket, 
hogy „támogassák azokat a 
lépéseket, melyek célja a családnak 
mint a társadalom alapegységének a 
fenntartása és megerősítése”. 2

A kiáltvány lett az alapja a család
dal kapcsolatos utolsó napi szent 
hitelveknek. Olyan nyilatkozat ez, 
melybe erősen belekapaszkodha
tunk, és tudhatjuk, hogy az előírásai 
szerinti élet által megerősíthetjük 
családunkat és otthonunkat.

Jegyzetek
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against the 

Wiles of the World,” Ensign, Nov. 1995, 99.
 2. Lásd A család: Kiáltvány a világhoz. 

Liahóna, 2009. okt. Cs4.

Hit • Család • Segítség

Mit tehetek?
1. Hogyan segíthetek a nőtest-
véreimnek, hogy A család: 
kiáltvány a világhoz használatával 
táplálni tudják a felnövekvő 
nemzedéket? Adhatsz a nőtest-
véreknek egy-egy példányt a 
kiáltványból, és segíthetsz a 
nőtestvéreknek beazonosítani 
és megjelölni azokat a részeket, 
melyek a legjobban megtanítják 
a kulcsfontosságú tanokat.

2. Hogyan táplálhatom a 
felnövekvő nemzedéket? 
kinyújthatod a kezed az egy-
házközséged, gyülekezeted, csalá-
dod, közösséged tagjai és mind-
azok felé, akiknek szüksége lehet 
a figyelmedre és szeretetedre.

További információkért látogass el 
a www.reliefsociety.lds.org oldalra.

© Intellectual Reserve, Inc., 2010. Minden jog 
fenntartva. Printed in Germany. Az angol eredeti 
jóváhagyva: 6/09. A fordítás jóváhagyva: 6/09. 
A Visiting Teaching Message, September 2010  
fordítása. Hungarian. 09369 135


