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KSIĘGA MORMONA:  
JESZCZE JEDNO ŚWIADECTWO  

O JEZUSIE CHRYSTUSIE



Księga Mormona, wyjawiona przez Proroka 

Józefa Smitha, jest tłumaczeniem ze starożytnych 

płyt, „napisana pod przykazaniem, w duchu 

proroctwa i objawienia — Ukończona, została 

zapieczętowana i ukryta dla celów Pana, aby nie 

została zniszczona, ale ujawniona i przetłuma

czona mocą i darem Boga — […]

Darem i mocą Boga — Simon Dewey

[…] Ma na celu pokazanie Lamanitom będącym 

resztką z domu Izraela, jak wielkich rzeczy doko

nał Pan dla ich ojców, aby poznali obietnice Pana 

i wiedzieli, że nie są odsunięci na zawsze; jej celem 

jest także przekonanie Żydów i ludzi innych na

rodów, że Jezus jest Chrystusem” (strona tytułowa 

Księgi Mormona).
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Liahona,  
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NA OKŁADCE
Z przodu: Zdjęcie — John Luke; Abyście 
wiedzieli  — Gary Kapp, dzięki uprzejmości 
pana Davida Larsena z małżonką, kopiowa
nie zabronione. Z tyłu: Wizerunek Chrystusa 
— Heinrich Hofmann, dzięki uprzejmości  
C. Harrison Conroy Co.

Witamy w specjalnym wydaniu
Niewiele jest takich tematów, którym warto poświęcić całe wydanie, lecz 

Księga Mormona jest jednym z nich. W tym wydaniu prorocy z dawnych i 
obecnych czasów, jak również członkowie z całego świata, dają świadectwo 
o tej wyjątkowej księdze pism świętych. Jej pochodzenie jest cudowne. Sta
nowi namacalny dowód Przywrócenia. Jest kamieniem zwornikowym naszej 
religii. I została napisana dla naszych czasów — aby nauczać w jaśniejszy 
i prostszy sposób doktryny Chrystusa, celem budowania naszej wiary i 
wzmocnienia naszych rodzin.

Choć w tym numerze nie znajdziesz zbyt wielu działów, które pojawiają 
się zazwyczaj w Liahonie, nie zabraknie Przesłania od Rady Prezydenta 
Kościoła (str. 4) i Przesłania dla odwiedzin domowych (str. 46). Owe prze
słania oraz wszystkie inne artykuły dają świadectwo o Księdze Mormona i 
zawierają jej nauki.

Zachęcamy do przestudiowania tego numeru w duchu modlitwy, wzię
cia sobie do serca tych przesłań oraz podzielenia się nimi — a także Księgą 
Mormona — z innymi osobami.

PRZESŁANIA
4 Przesłanie od Rady  

Prezydenta Kościoła:  
Cenne obietnice Księgi 
Mormona
Prezydent Thomas S. Monson

46 Przesłanie dla odwiedzin  
domowych: Jeśli będziemy 
ufać
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ARTYKUŁY TEMATYCZNE
6 Prorok Józef Smith:  

Tłumacz Księgi Mormona
Niewykształcony młody męż
czyzna dzięki mocy Bożej stał 
się natchnionym tłumaczem 
księgi, która jest „bardziej  
poprawna niż jakakolwiek 
inna księga na ziemi”.

10 Czego Księga Mormona  
naucza na temat miłości 
Bożej
Starszy Russell M. Nelson
Czy chcesz ponownie narodzić 
się duchowo i zyskać moc takiej 
miłości, jaką kocha Bóg? Księga 
Mormona wyjaśnia, jak to 
osiągnąć.

16 Historia Księgi Mormona
Artykuł ten może ci pomóc 
nauczać dzieci 
ważnych histo
rii z tego pisma 
świętego.

20 Linia czasu Księgi 
Mormona
Ilustrowany przegląd 
kluczowych postaci od 
czasów Jeredów w 2200 
r. p.n.e. do końca cywili
zacji Nefitów w 420 r. n.e.

22 Kto napisał Księgę  
Mormona?
Księga Mormona jest dzie
łem starożytnych proroków, 
osoby, która pod natchnieniem 
zebrala zapisy i tłumacza w 
dniach ostatnich.

24 Księga Mormona:  
Świadectwo wraz z Biblią
Podanych jest tu czternaście 
fundamentalnych doktryn 
nauczanych w Biblii, na temat 
których Księga Mormona daje 
dodatkowe świadectwo.

28 W jaki sposób studiować 
Księgę Mormona
Starszy D. Todd Christofferson
Trzy powody i trzy sposoby  
studiowania tej wyjątkowej 
księgi pism świętych.

32 Sen Lehiego:  
Mocne trzymanie się 
pręta przez cały czas
Starszy David A. Bednar

Sen Lehiego uczy nas, w 
jaki sposób mocno uchwy
cić się słowa Bożego.

38 Księga Mormona: Wzmac-
nianie naszej wiary w 
Jezusa Chrystusa
Starszy Neil L. Andersen
Księga Mormona zachęca  
nas i nasze rodziny, abyśmy 
przyjęli wiarę w Pana Jezusa 
Chrystusa, która pomoże  
naszym rodzinom wieść  
szczęśliwe życie.

47 Muzyka: Dwa tysiące  
młodych wojowników
Bonnie Hart Murray  
i Janice Kapp Perry

48 Nauki dla naszych czasów
Żyjący prorocy i apostołowie 
dzielą się prawdami pochodzą
cymi z Księgi Mormona, które 
mogą nas dzisiaj prowadzić.

52 Księga Mormona  
podstawą naszej religii
Prezydent Ezra Taft Benson
To klasyczne przemówienie  
wygłoszone 25 lat temu  
zawiera ponadczasowe  
świadectwo i zalecenia  
dotyczące Księgi Mormona.

59 Święta praca
David A. Feitz
Jeden prosty uczynek nauczył 
mnie szacunku wobec świętości 
Księgi Mormona.
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Wiele z obrazów znajdujących się w 
tym wydaniu przedstawia Liahonę, 
którą otrzymał Lehi. Liahony nie są 
ukryte i mogą nie wyglądać tak, 
jak ta na powyższej ilustracji, lecz 
możesz wraz z rodziną dobrze się  
bawić, gdy będziecie szukać Liahon  
w tej publikacji.

60 Jeśli naprawdę pragniesz 
wiedzieć, dowiesz się
Starszy Walter F. González
Cztery sposoby, dzięki którym 
możesz dowiedzieć się, że 
Księga Mormona jest na
tchniona przez Boga.

65 Plakat: Głos z prochu

66 Płomień płonący we mnie
Michael R. Morris
Dzień, w którym Eduardo 
Contreras nauczył się czytać, 
jest też dniem, w którym zdobył 
świadectwo na temat Księgi 
Mormona.

68 Jak Księga Mormona  
odmieniła moje życie
Członkowie świadczą,  
w jaki sposób Księga Mormona 
pomogła im znaleźć odpowie
dzi, pocieszenie i drogę  
do nawrócenia.

72 Ludziom każdego  
języka i ludu
Lia McClanahan
Dla Świętych w Dniach 
Ostatnich z całego świata nic 
nie może się równać z posia
daniem Księgi Mormona we 
własnym języku.

76 Często zadawane pytania  
na temat Księgi Mormona
Proste odpowiedzi na często 
zadawane pytania odnoszące 
się do Księgi Mormona.

80 Świadectwo i przymierze
Starszy Jeffrey R. Holland
Świadczę o tej księdze z taką 
pewnością, jakbym wraz z 
Trzema i Ośmioma świad
kami widział złote płyty.
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W iele lat temu stałem przy łóżku pewnego 
młodego ojca, który balansował na krawędzi 
życia i śmierci. W pobliżu stała jego zrozpa

czona żona i dwoje dzieci. Wziął moją rękę w swoją dłoń  
i z błagalnym spojrzeniem powiedział: „Biskupie, wiem, że 
niedługo umrę. Proszę, powiedz mi, co się wtedy stanie z 
moim duchem”.

Ofiarowałem cichą modlitwę z prośbą o niebiańskie 
przewodnictwo i zauważyłem na stoliku nocnym zestaw 
trzech pism świętych w jednym tomie. Sięgnąłem po tę 
księgę i przewróciłem kilka stron. Nagle zauważyłem, że 
bez żadnej intencji z mojej strony zatrzymałem się na 40. 
rozdziale księgi Almy w Księdze Mormona. Odczytałem 
mu te słowa:

„I co do stanu duszy po śmierci, a przed zmartwych
wstaniem, to anioł objawił mi, że dusze wszystkich ludzi 
[…], gdy tylko opuszczą to śmiertelne ciało, powracają do 
Boga, który dał im życie.

Wtedy dusze tych, którzy są sprawiedliwi, zostają przy
jęte w stan szczęścia nazwany rajem, stan odpoczynku i 
pokoju, gdzie odpoczywają od wszelkich kłopotów, trosk  
i smutku” (Alma 40:11–12).

Kiedy dalej czytałem o Zmartwychwstaniu, na twarzy 
tego młodego mężczyzny pojawił się blask, a na ustach 
zagościł uśmiech. Kiedy zakończyłem wizytę, pożegnałem 
się z tą przemiłą rodziną.

Następnym razem spotkałem tę żonę i dzieci podczas 
pogrzebu. Wracam myślami do tego wieczoru, kiedy 

młody mężczyzna błagał o prawdę i ze stron Księgi  
Mormona usłyszał odpowiedź na swoje pytanie.

Z Księgi Mormona płyną jeszcze inne cenne obietnice, 
łącznie z obietnicą pokoju, wolności i błogosławieństw, 
jeśli „[będziemy] służyć Bogu tej ziemi, Jezusowi  
Chrystusowi” (Eter 2:12).

Z jej kart płynie obietnica o „stanie wiecznego szczę
ścia” dla tych, „którzy przestrzegają przykazań Boga, gdyż 
Bóg ich błogosławi we wszystkim, zarówno w sprawach 
doczesnych jak i duchowych” (Mosjasz 2:41).

Z jej kart płynie obietnica o „niezmiernej radości” dla 
tych, którzy stają się „[narzędziami] w rękach Boga”, ratując 
jego cennych synów i córki (Alma 28:8; 29:9).

Z jej kart płynie obietnica, że rozproszony Izrael zo
stanie ponownie zebrany — to praca, w którą jesteśmy 
zaangażowani poprzez wielki wysiłek misjonarski, podej
mowany na całym świecie (zob. 3 Nefi 16; 21–22).

Z jej kart płynie obietnica, że kiedy modlimy się do 
Ojca w święte imię Jezusa Chrystusa, nasze rodziny zo
staną pobłogosławione (zob. 3 Nefi 18:21).

Dzięki studiowaniu jej stronic spełni się prorocza 
obietnica, że „w waszym życiu i w waszych domach  
w większej mierze pojawi się Duch Pana, silniejsze  
postanowienie, by kroczyć w posłuszeństwie Jego przy
kazaniom i mocniejsze świadectwo o żywej realności 
Syna Bożego” 1.

I ze stron Księgi Mormona płynie obietnica Moroniego, 
że poprzez modlitwę, szczery zamiar i wiarę w Chrystusa 

Cenne obietnice  

Prezydent  
Thomas S. Monson

P R Z E S Ł A N I E  O D  R A D Y  P R E Z Y D E N T A  K O Ś C I O Ł A

KSIĘGI MORMONA
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możemy poznać prawdziwość tych obietnic „przez Ducha 
Świętego” (zob. Moroni 10:4–5).

Wraz z prorokami w dniach ostatnich świadczę o 
prawdziwości tej „najbardziej poprawnej ze wszystkich 
ksiąg na ziemi” 2, o Księdze Mormona, jeszcze jednym 
świadectwie o Jezusie Chrystusie. Jej przesłanie dotyczy 
całej ziemi i przynosi czytelnikom wiedzę o prawdzie. 
To jest moje świadectwo, że Księga Mormona zmienia 
życie. Oby każdy z nas ją przeczytał, a potem czytał 
ją od nowa. I obyśmy z radością dzielili się naszym 
świadectwem o jej cennych obietnicach ze wszystkimi 
dziećmi Boga. ◼
PRZYPISY
 1. Gordon B. Hinckley, „A Testimony Vibrant and True”, Liahona, sierp. 

2005, str. 6.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 64.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE  
TEGO PRZESŁANIA
W pismach świętych „możemy znaleźć zasady 
prawdy, które rozwiążą każdy zamęt, każdy 
problem i każdy dylemat, z którym spotyka 
się rodzina ludzka” (Nauczanie — nie ma 
większego powołania [2000], str. 51). Kiedy 
będziecie się dzielić z rodziną przesłaniem  
Prezydenta Monsona, poproście, aby przysłu-
chali się „cennym obietnicom” z Księgi  
Mormona, na które zwraca on uwagę.  
Możecie się podzielić jakąś obietnicą z  
Księgi Mormona, która jest ważna dla was.
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K sięga Mormona jest wyjątkowym tomem 
pism świętych. Choć pisali ją starożytni 
prorocy, jej pochodzenie jest inne niż 

Biblii. Biblię spisywano w Starym Świecie, głów
nie na zwojach, w formie odrębnych ksiąg i ko
piowano na przestrzeni wieków rękami skrybów. 
Dopiero około czwartego stulecia po Jezusie 
Chrystusie połączono te księgi, udostępniając je  
w formie jednego tomu, który jest nam znany jako 
Biblia Święta.

Księga Mormona była spisywana przez starożyt
nych proroków na metalowych płytach w Nowym 
Świecie. W piątym wieku naszej ery pewien pro
rok — o imieniu Mormon (stąd jej tytuł) — streścił 
ją w formie jednego zapisu na złotych płytach. 
Jego syn, Moroni, zakopał te płyty w ziemi, gdzie 
pozostawały do 1827 roku, kiedy, jako zmartwych
wstała istota, przekazał je młodemu mężczyźnie 
— Józefowi Smithowi. 

Poniżej znajduje się historia o tym, w jaki spo
sób Józef otrzymał, przetłumaczył i opublikował 
zapis, zwany obecnie Księgą Mormona: Jeszcze 
Jednym Świadectwem o Jezusie Chrystusie. Sam 
Zbawiciel zaświadczył, że ta księga jest prawdziwa 
(zob. NiP 17:6).

Prorok 
Józef 
Smith: 
TŁUMACZ KSIĘGI 
MORMONA
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1. W 1820 roku 14-letni chło-
piec, Józef Smith, mieszkał 
w pobliżu Palmyry, w stanie 
Nowy Jork. Chociaż był młody, 
czuł się zaniepokojony swoją 
pozycją w oczach Boga i 
był zdezorientowany twier-
dzeniami różnych wyznań 
chrześcijańskich, szukających 
nowych wyznawców poprzez 
umniejszanie nauk innych. 
Zachęcony w wyniku studio-
wania Biblii, Józef postanowił 
szukać mądrości u Boga, który 
„wszystkich obdarza chętnie 
i bez wypominania” (List 
Jakuba 1:5). Poszedł do lasu w 
pobliżu swego domu, aby się 
pomodlić.

2. Kiedy Józef uklęknął i modlił się, spłynął na niego olśniewa-
jący słup światła. Ujrzał w nim dwie Postacie. Ojciec Niebieski 
przemówił i powiedział: „Oto Mój Umiłowany Syn. Słuchaj Go!” 
(Józef Smith — Historia 1:17). Pan powiedział Józefowi, aby nie 
przystępował do żadnego z kościołów, ponieważ żaden z nich 
nie jest prawdziwy. Obiecano mu, że „pełnia Ewangelii będzie 
[mu] znana w niedalekiej przyszłości” 1.

3. Minęły trzy lata, w czasie 
których Józef Smith opowiadał 
innym o swoim doświadczeniu 
— i był za to prześladowany. 
Powiedział: „Chociaż mnie 
znienawidzono i prześlado-
wano za to, że mówiłem o 
swoim widzeniu, to jednak 
była to prawda. I […] mówi-
łem sobie w sercu: Dlaczego 
mnie prześladujecie za mó-
wienie prawdy? Rzeczywiście 
miałem wizję, a kimże jestem, 
abym się opierał Bogu i dla-
czego świat chce mnie zmusić, 
abym zaprzeczył prawdzie 
tego, co rzeczywiście widzia-
łem? Albowiem miałem wizję, 
byłem tego pewny i wiedzia-
łem, że Bóg wie i nie mogłem 
temu zaprzeczyć” (Józef Smith 
— Historia 1:25).
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6. Józef Smith był w znacznym 
stopniu niewykształcony, co 
na wiejskich obszarach było w 
owych czasach powszechne. 
Aby pomóc w tej pracy, Bóg 
dał mu starożytne narzędzia 
do tłumaczenia, zwane Urim 
i Tummim. Józef miał też nie-
ocenioną pomoc skrybów, któ-
rzy zapisywali to, co dyktował 
w trakcie tłumaczenia. Pośród 
nich byli: jego żona Emma, 
zamożny farmer Martin 
Harris oraz nauczyciel Oliver 
Cowdery. Większość pracy nad 
tłumaczeniem została ukoń-
czona w niecałe trzy miesiące 
po tym, jak Oliver rozpoczął 
pracę skryby.

Emma opisała, jak wy-
glądała ta praca: „Nikt nie 
mógłby dyktować manuskryp-
tów, jeśli nie byłby natchniony; 
[…] kiedy [ja] pracowałam 
jako skryba, [Józef] dyktował 
mi godzina po godzinie, a 
kiedy wracał po posiłkach lub 
innych przerwach, od razu 
zaczynał tam, gdzie zakończył, 

Od 1830 roku miliony osób przeczytały Księgę Mormona  
i przystąpiły do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych  

w Dniach Ostatnich dzięki jej świadectwu o Zbawicielu.  

4. 21 września 1823 roku, 
kiedy Józef się modlił, jego sy-
pialnię na poddaszu wypełniło 
światło i ukazał mu się anioł 
o imieniu Moroni. Powiedział 
Józefowi o zapisach pew-
nych starożytnych proroków. 
Te zapisy, wyryte na złotych 
tablicach, były zakopane na 
pobliskim wzgórzu. Anioł  
powiedział Józefowi, że ma  
je przetłumaczyć.

5. Ostatecznie, 22 września 1827 roku, Józef otrzymał płyty, 
które spoczywały w kamiennej skrzyni pod wielkim kamieniem, 
na wzgórzu w pobliżu Palmyry, w stanie Nowy Jork.

Ta księga jest też dowodem na to, że Józef Smith był prorokiem 
Boga i że Zbawiciel przewodzi dzisiaj Swojemu Kościołowi.  
Miliony osób wypróbowały obietnicę Moroniego i przekonały 
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7. W ciągu 18 miesięcy, w 
czasie których Józef był w 
posiadaniu płyt, nie tylko on 
je widział lub ich dotykał. Trzej 
mężczyźni — Oliver Cowdery, 
David Whitmer i Martin Harris 
— oficjalnie złożyli świadec-
two, że anioł Moroni pokazał 
im złote płyty i że wiedzieli, iż 
„zostały one przetłumaczone 
dzięki darowi i mocy Boga, 
gdyż Jego głos [im] to oświad-
czył”. Innych ośmiu mężczyzn 
również zaświadczyło, że wi-
dzieli złote płyty i dotykali ich 4.

8. Do sierpnia 1829 roku Józef 
zawarł umowę na druk księgi z 
wydawcą Egbertem B. Grandi-
nem z Palmyry, w stanie Nowy 
Jork. Martin Harris obciążył 
hipotekę swojej farmy, aby za-
płacić za wydrukowanie Księgi 
Mormona i 26 marca 1830 roku 
już można było ją nabyć.

9. 6 kwietnia 1830 roku, w 
drewnianym domu w Fayette, 
w stanie Nowy Jork, odbyło 
się zebranie około 60 osób. 
Tam, zgodnie z nakazem 
Pana Jezusa Chrystusa, Józef 
Smith formalnie zorganizował 
Kościół Zbawiciela, przywró-
cony w takiej formie, w jakiej 
został on pierwotnie założony 
i kierowany przez apostołów 
i proroków, mających upo-
ważnienie do przemawiania 
w imieniu Boga. Późniejsze 
objawienie dane Józefowi 
Smithowi zawierało nazwę 
Kościoła: Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich (zob. NiP 115:4). ◼
PRZYPISY
 1. Józef Smith, w: History of the 

Church, 4:536.
 2. Wywiad przeprowadzony przez 

Josepha Smitha III z Emmą 
Smith, luty 1879, w: Saints’  
Herald, 1 października 1879,  
str. 290.

 3. Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith (2007),  
str. 60.

 4. Zob. „Świadectwo trzech świad-
ków” oraz „Świadectwo ośmiu 
świadków” we wprowadzeniu  
do Księgi Mormona.

się, że jest ona prawdziwa. Moroni skierował ją do wszyst-
kich szczerych poszukiwaczy prawdy: „Zachęcam was, abyście 
zapytali Boga, Wiecznego Ojca, w imię Chrystusa, czy jest to 

prawdą, i jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym 
zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On wam prawdę 
przez Ducha Świętego” (Moroni 10:4).

bez zaglądania do rękopisu 
lub proszenia o odczytanie  
mu jakiegoś fragmentu” 2. 

Józef wyjaśnił znaczenie 
ujawnienia Księgi Mormona: 
„Mocą Boga przetłumaczyłem 
Księgę Mormona z hierogli-
fów, o których wiedza została 
utracona dla świata. Otrzy-
mawszy nowe objawienie, w 
tym wspaniałym wydarzeniu 
byłem sam, niewykształcony 
młodzian, by walczyć z ziem-
ską mądrością i zwielokrot-
nioną ignorancją osiemnastu 
wieków” 3.
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W iększość chrześcijan zna cechy 
Jezusa Chrystusa opisane w 
Biblii. Zdumiewają się miłością, 

jaką okazywał ubogim, chorym i pogardza
nym. Ci, którzy uważają się za Jego uczniów, 
również starają się naśladować Jego przykład 
i postępować zgodnie z upomnieniem Jego 
umiłowanego Apostoła: „Miłujmy się nawza
jem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto mi
łuje, z Boga się narodził i zna Boga […], gdyż 
Bóg jest miłością” (I List Jana 4:7–8).

Ta koncepcja wyjaśniona jest w Księdze 
Mormona. Opisano w niej, w jaki sposób 
można narodzić się z Boga i w jaki sposób 
można zyskać moc, by kochać tak jak On. 
Księga Mormona podaje trzy fundamentalne 
zasady, które wnoszą do naszego życia moc 
miłości Bożej.

Po pierwsze, uczy nas, że wykazywanie 
się wiarą w Chrystusa i zawieranie z Nim 
przymierza, że będziemy przestrzegać Jego 

przykazań, jest kluczem do ponownych 
duchowych narodzin. Do ludu z Księgi 
Mormona, który zawarł to przymierze, król 
Beniamin zwrócił się w następujących sło
wach: „A teraz, ze względu na przymierze, 
które zawarliście, będziecie nazwani dziećmi 
Chrystusa, Jego synami i Jego córkami, albo
wiem tego dnia zrodził On was duchowo. Oto 
mówicie, że serca wasze uległy przemianie 
poprzez wiarę w Jego imię, zrodziliście się 
więc z Niego i staliście się Jego synami i Jego 
córkami” (Mosjasz 5:7).

Po drugie, sam Zbawiciel uczy, że moc,  
by stać się bardziej podobnym do Niego, 
przychodzi dzięki przyjęciu obrzędów ewan
gelii: „Oto przykazanie: Nawróćcie się, ludzie 
z wszystkich krańców ziemi, pójdźcie do Mnie 
i zostańcie ochrzczeni w imię Moje, abyście 
zostali uświęceni przez przyjęcie Ducha Świę
tego, abyście ostatecznego dnia mogli stanąć 
przede Mną bez skazy” (3 Nefi 27:20).

CZEGO KSIĘGA MORMONA  
NAUCZA NA TEMAT MIŁOŚCI  

Starszy  
Russell M. Nelson

Kworum Dwunastu 
Apostołów

Niektóre z najwspanialszych przykładów  
miłości Pana zapisane są w Księdze Mormona.
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Po trzecie, Zbawca nawołuje nas, abyśmy 
naśladowali Jego przykład: „Jakimi ludźmi 
powinniście być?” — zadaje pytanie reto
ryczne. Jego odpowiedź brzmi: „Zaprawdę 
powiadam wam, że na Moje podobieństwo” 
(3 Nefi 27:27). On naprawdę chce, abyśmy 
stali się bardziej podobni do Niego.

Niektóre z najwspanialszych przykładów 

Jego miłości zapisane są w Księdze Mor
mona. Możemy stosować je we własnym 
życiu, gdy staramy się być bardziej podobni 
do Pana.

To właśnie miłość Zbawcy do Lehiego i 
jego rodziny — oraz ich miłość do Niego — 
przewodziła im w wędrówce na kontynent 
amerykański, do ich ziemi obiecanej, gdzie 
dobrze im się wiodło1.

To właśnie miłość Boga do nas skłoniła 
Go wieki temu, aby nakazać prorokom 
Nefitów spisywanie świętych kronik ich 
ludu. Lekcje z owych kronik opowiadają o 
naszym zbawieniu i wyniesieniu. Nauki te są 
teraz dostępne w postaci Księgi Mormona. 
Ten święty tekst stanowi namacalny dowód 
miłości Boga do wszystkich Jego dzieci na 
całym świecie 2.

To właśnie miłość Chrystusa do Jego  
„innych owiec” sprowadziła Go do Nowego 
Świata 3. Z Księgi Mormona dowiadujemy się, 
że w Nowym Świecie zapanowały wielkie klę
ski żywiołowe i na trzy dni zaległy ciemności 
po śmierci Pana w Starym Świecie. Następnie, 

PROROK ŚWIADCZY
„Księga Mormona została ujawniona da-
rem i mocą Boga. Przemawia jak głos wo-
łającego z prochu, składając świadectwo 
o Synu Boga. Mówi o Jego narodzinach, 
służbie, Ukrzyżowaniu i Zmartwychwsta-

niu oraz ukazaniu się prawym ludziom w kraju Obfitość  
na kontynencie amerykańskim.

Można ją dotknąć, można ją wziąć do ręki, przeczy-
tać i wypróbować jej treść. Na swych stronicach zawiera 
obietnicę jej boskiego pochodzenia. Miliony osób pod-
dały ją próbie i przekonały się, że jest prawdziwą i świętą 
kroniką”.
Prezydent Gordon B. Hinckley (1910–2008), „Wspaniałe rzeczy, które objawił 
Bóg”, Liahona, maj 2005, str. 81–82.

WIEDZIEĆ OZNACZA WIEDZIEĆ, CZYM JEST MIŁOŚĆ

Jestem nową członkinią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i dla 
mnie Księga Mormona nie jest zwykłą książką. Jest rzetelnym dowodem na to, że Ojciec 

Niebieski nas kocha. Jest dowodem na to, że pierwsi Święci nas kochali i chcieli, abyśmy 
powrócili do domu. Jest dowodem na to, że Boży plan szczęścia istnieje i jest doskonały.

Wiedzieć, że ta księga jest prawdziwa, oznacza wiedzieć, że Ojciec Niebieski i Jego 
Syn żyją. To wiedzieć, że życie jest piękne i wieczne. To wiedzieć, że tak długo, jak długo 
staramy się być jak najlepszymi i chcemy odpokutowywać, gdy upadamy — zawsze będzie 
nam wybaczone. To znać prawdziwe znaczenie rodziny. To wiedzieć, że nigdy nie stracimy 
bliskiej osoby, ponieważ ona czeka na nas. To znać błogosławieństwa Ojca Nie bieskiego. To 
znaleźć pocieszenie w tym, że bez względu na to, jakie burze spadną na nas, możemy sta-
wić im czoła, gdyż są one dla naszego dobra. To wiedzieć, że Duch Święty jest naszym sta-
łym towarzyszem. W gruncie rzeczy, oznacza to poznać miłość we wszystkich jej aspektach.
Emma Adesanya, Irlandia
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pełen chwały i zmartwychwstały Pan zstąpił z 
nieba i służył pośród ludzi Nowego Świata.

„Jestem światłem i życiem świata” —  
powiedział im — „i wypiłem kielich goryczy, 
dany mi przez Ojca; i przyniosłem chwałę 
Ojcu biorąc na siebie grzechy świata, co czy
niąc poddałem się woli Ojca we wszystkim 
od początku” (3 Nefi 11:11).

Następnie pozwolił, aby ich udziałem 
było jedno z najwspanialszych doświad
czeń, jakiego mogli zaznać w Jego obec
ności. Poprosił, aby dotknęli rany w Jego 
boku oraz śladów po gwoździach na rę
kach i stopach, by z całą pewnością wie
dzieli, że jest On „Bogiem Izraela i Bogiem 
całej ziemi i że [został] zabity za grzechy 
świata” (3 Nefi 11:14).

Następnie Jezus przekazał Swoim uczniom 
upoważnienie do dokonywania chrztu, 

nadawania daru Ducha Świętego oraz udzie
lania sakramentu. Dał im moc ustanowienia 
Jego Kościoła, któremu miało przewodzić 
dwunastu uczniów.

Przekazał im kilka fundamentalnych 
nauk, które dał Swoim uczniom w Starym 
Świecie. Uzdrawiał chorych. Uklęknął i 
modlił się do Ojca słowami tak mocnymi 
i świętymi, że nie mogły zostać zapisane. 
Jego modlitwa była tak potężna, że ci, 
którzy ją słyszeli, zostali przepełnieni rado
ścią. Jezus, ogarnięty miłością do tych ludzi 
i poruszony ich wiarą w Niego, zapłakał. 
Prorokował o dziele Bożym w następnych 
stuleciach, które doprowadzą do obieca
nego wydarzenia, jakim będzie Jego Drugie 
Przyjście 4.

Następnie poprosił, aby przyprowadzili do 
Niego swoje dzieci.

Sam Zbawiciel 
uczy, że moc, by 
stać się bardziej 
podobnym do 
Niego, przycho
dzi dzięki przy
jęciu obrzędów 
ewangelii.
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„I brał ich dzieci, każde z osobna, błogo
sławił i modlił się za nie do Ojca.

I gdy skończył, ponownie zapłakał.
I powiedział do nich: Spójrzcie na swoje 

dzieci!
I gdy spojrzeli na nie i ku niebu, ujrzeli 

niebiosa otwarte i aniołów zstępujących z 
nieba niczym w ogniu. I zstąpiwszy otoczyli 
te dzieci. I były one otoczone […], a anioło
wie nauczali je” (3 Nefi 17:21–24).

Taka jest czystość i moc miłości Bożej, 
zgodnie z zapisem w Księdze Mormona.

W tych dniach ostatnich my, którzy mamy 
przywilej posiadania Księgi Mormona, bycia 
członkami Kościoła Pana, posiadania Jego 
ewangelii oraz przestrzegania Jego przyka
zań, wiemy co nieco o nieskończonej miłości 
Bożej. Wiemy, w jaki sposób uczynić Jego 
miłość naszą miłością. Kiedy stajemy się Jego 
prawdziwymi uczniami, zyskujemy moc, by 

ROZPOZNAWANIE MOCY JEGO MIŁOŚCI

Kiedy na pierwszym roku college’u przystąpiłam do Kościoła, czułam się dobrze w 
związku ze zmianami, jakie wprowadziłam w stylu życia i widziałam, ile dobrego uczy-

niła ewangelia w moim życiu. Jednakże wkrótce poczułam, że moja przeszłość opóźnia 
wszelki postęp, jaki mogłabym poczynić. Jak Ojciec Niebieski mógłby potrzebować mnie w 
budowaniu Jego królestwa, skoro podjęłam wcześniej tak błędne decyzje?

I wtedy, pewnego dnia otworzyłam Księgę Mormona na ostatniej stronie. Przeczytałam 
pożegnalne słowa Moroniego: „Przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się w Nim doskonali 
[…], i jeśli wyzbędziecie się wszelkiej bezbożności i będziecie kochać Boga ze wszystkich sił, 
całym swoim umysłem i mocą, wtedy Jego łaska wystarczy wam, abyście przez Jego łaskę 
mogli stać się doskonali w Chrystusie, i jeśli dzięki łasce Boga staniecie się doskonali w  
Chrystusie, w żaden sposób nie wyprzecie się mocy Boga” (Moroni 10:32). Wpatrywałam 
się w te słowa. Czułam, że Duch mówi mi, że są one prawdziwe. Zdałam sobie sprawę z 
tego, że ograniczałam moc Boga, zakładając, że nie może posłużyć się mną w żaden spo-
sób, który uzna za stosowny.

Postanowiłam, że od tej chwili nie będę „zaprzeczać mocy Bożej”, lecz zaakceptuję 
swoją przeszłość i będę wyczekiwać przyszłości. Im bardziej koncentrowałam się na swojej 
przyszłości zamiast na przeszłości i ufałam uświęcającej łasce Jezusa Chrystusa, tym bardziej 
odczuwałam miłość Zbawiciela do mnie i byłam szczęśliwsza sama ze sobą.
Christy Pettey, Waszyngton, USA

kochać tak, jak On kocha. Kiedy przestrze
gamy Jego przykazań, stajemy się bardziej 
podobni do Niego. Poszerzamy osobisty krąg 
naszej miłości, docierając do ludzi każdego 
narodu, plemienia i języka.

Z głęboką wdzięcznością za Jego przy
kładne życie, możemy uczynić naszą normą 
następujący fragment pism świętych: „Módlcie 
się do Ojca z całego serca, aby przelał w wasze 
serca tę miłość, którą obdarza wszystkich 
prawdziwie naśladujących Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, abyście stali się synami [i córkami] 
Boga i gdy się ukaże, abyśmy byli jak On, gdyż 
zobaczymy Go, jakim jest” (Moroni 7:48)5. ◼

PRZYPISY
 1. Zob. 1 Nefi 17:35–44; Mosjasz 7:20; Alma 9:9–11; 

3 Nefi 5:20–22.
 2. Zob. strona tytułowa Księgi Mormona ; 1 Nefi 13:35 

–41; 2 Nefi 33:4; Mosjasz 1:2–7; Mormon 8:13–41.
 3. Zob. Ew. Jana 10:16; 3 Nefi 15:11–24.
 4. Zob. 3 Nefi 11–14; 18–20.
 5. Porównaj z I Listem Jana 3:1–3.

Następnie po
prosił, aby przy
prowadzili do 
Niego swoje dzieci. 
„I brał ich dzieci, 
każde z osobna, 
błogosławił i mod
lił się za nie do 
Ojca”.
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Historia  

Co się dzieje w Księdze 
Mormona? Skorzystaj z 
obrazków, aby poznać 
proroków i historie z 
tego niezwykłego  
pisma świętego.

Lehi odesłał swoich synów 
z powrotem do Jerozolimy, 
aby zdobyli pisma święte spi
sane na mosiężnych płytach. 
Płyty te zawierały historię ich 
przodków i inne rzeczy, które 
Pan nakazał spisać w prze
szłości. Lehi i Nefi dobrze się 
nimi opiekowali. Zapisywali 
też na metalowych płytach, 
co przydarzyło się ich rodzi
nie. (Zob. 1 Nefi 3–5).

Pan dał Lehiemu kompas, 
zwany Liahoną, aby popro
wadził swoją rodzinę przez 
pustynię do ziemi obiecanej. 
(Zob. 1 Nefi 16).

Pan nakazał Nefiemu zbudo
wać statek, którym rodzina 
Lehiego miała popłynąć ku 
ziemi obiecanej. Nefi był 
posłuszny swojemu ojcu i 
Panu, lecz Laman i Lemuel 
nie. (Zob. 1 Nefi 17).

Księga Mormona rozpoczyna 
się od dziejów proroka o 
imieniu Lehi. Ostrzegał on 
niegodziwych ludzi żyjących 
w Jerozolimie, aby odpoku
towali. Lecz oni nie słuchali. 
Pan powiedział Lehiemu, aby 
zabrał na pustynię swoich 
bliskich: żonę Sarię i synów 
— Lamana, Lemuela, Sama i 
Nefiego. (Zob. 1 Nefi 1–2).

KSIĘGI  
MORMONA
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Król Beniamin zbudował 
wieżę, aby z niej nauczać 
ewangelii swój lud. (Zob. 
Mosjasz 2–6).

Niegodziwy król o imieniu 
Noe skazał proroka Abina
diego na śmierć. Jednakże 
nauki Abinadiego doprowa
dziły do nawrócenia jednego 
z kapłanów Noego, który 
miał na imię Alma. (Zob. 
Mosjasz 11–17).

Alma uciekł z dworu  
króla Noego, nauczał  
ludzi ewangelii i chrzcił  
ich. (Zob. Mosjasz 18).

Laman i Lemuel nadal 
sprzeciwiali się swojemu 
ojcu i Panu. Ich potomko
wie są znani jako Lamanici. 
Nefi wciąż był posłuszny 
swojemu ojcu i Panu. Jego 
potomkowie nazywani są 
Nefitami. (Zob. 2 Nefi 4–5).

Po śmierci Lehiego i Nefiego, 
inni ludzie — między innymi 
brat Nefiego, Jakub —  
odpowiadali za spisywanie  
na płytach ważnych nauk  
i wydarzeń. (Zob. Jakub 1).

Enos modlił się o przeba
czenie swoich grzechów  
i je uzyskał. (Zob. Enos 1).

Lehi i jego rodzina popły
nęli do ziemi obiecanej na 
wybudowanym przez siebie 
statku. (Zob. 1 Nefi 18).

Alma Młodszy, syn Almy, 
był nieposłuszny. Razem ze 
swymi przyjaciółmi, synami 
Mosjasza, oddawał się 
niegodziwym praktykom. 
Wtedy anioł powiedział im, 
aby odpokutowali. Alma i 
synowie Mosjasza odpoku
towali i spędzili resztę życia 
na głoszeniu ewangelii.  
(Zob. Mosjasz 27–28).
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Dowódca Moroni napisał 
hasło wolności i walczył w 
obronie swobody swego 
ludu. (Zob. Alma 46, 48).

Helaman poprowadził armię 
2 tysięcy prawych młodych 
mężczyzn. (Zob. Alma 53, 
56–58).

Lamanicki prorok o imieniu 
Samuel prorokował, że  
niedługo narodzi się Jezus  
Chrystus. (Zob. Helaman 
13–16).

Dziesięcioletni chłopiec o 
imieniu Mormon został 
wybrany do prowadze
nia zapisów na płytach, 
kiedy będzie starszy. Kiedy 
miał 24 lata, zaczął łączyć 
najważniejsze historie ze 
wszystkich zapisów w jeden 
zbiór metalowych płyt. (Zob. 
Mormon 1).

Zanim Moroni umarł, zako
pał płyty w miejscu zwanym 
Kumorah. Około 1400 lat 
po tym, jak Moroni zako
pał płyty, pewien 14letni 
chłopiec, Józef Smith, modlił 
się o to, który kościół jest 
właściwy. (Zob. Józef Smith 
— Historia 1:5–16).

Ojciec Niebieski i Jezus 
Chrystus ukazali się Józefowi 
Smithowi i powiedzieli mu, 
że żaden kościół nie jest 
prawdziwy i żaden nie po
siada pełni. Józef miał pomóc 
w przywróceniu praw
dziwego Kościoła Jezusa 
Chrystusa. (Zob. Józef Smith 
— Historia 1:17–20).

Ammon, syn Mosjasza,  
nawrócił wielu Lamanitów po 
tym, jak obronił stada króla 
Lamoniego i zdobył jego zau
fanie. (Zob. Alma 17–19).

Zanim Mormon umarł, prze
kazał płyty swojemu synowi, 
Moroniemu. Moroni był ge
nerałem armii. Był ostatnim 
Nefitą, który przeżył wielką 
bitwę pomiędzy Lamanitami i 
Nefitami. (Zob. Mormon 6, 8).
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W odległym Betlejem naro
dził się Jezus Chrystus. Na
uczał ewangelii, uzdrawiał i 
błogosławił ludzi oraz założył 
Swój Kościół. Później został 
ukrzyżowany i zmartwych
wstał. (Zob. 3 Nefi 1, 8–10).

Moroni ukazał się Józefowi 
Smithowi i powiedział mu o 
zakopanych płytach. Kiedy 
Józef Smith był starszy, miał 
otrzymać płyty i przetłuma
czyć je. (Zob. Józef Smith — 
Historia 1:27–54).

Kiedy Józef Smith miał 21 lat, 
poszedł na Wzgórze Kumorah 
i zabrał płyty z miejsca, w któ
rym zakopał je Moroni. (Zob. 
Józef Smith — Historia 1:59).

Dzięki mocy Bożej Józef 
Smith przetłumaczył zapisy 
znajdujące się na płytach i 
opublikował to tłumacze
nie. Nazywa się ono Księga 
Mormona. (Zobacz stronę 
tytułową i wstęp do Księgi 
Mormona). ◼

Po Swoim Zmartwych
wstaniu odwiedził 
prawych Nefitów i 
Lamanitów. Nauczał 
ich Swojej ewangelii, 
uzdrawiał i błogo
sławił ich, czyniąc to 
samo, co w okolicach 
Jerozolimy. (Zob. 
3 Nefi 11–28).
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1  JEREDZI
Ta grupa opuściła wieżę 
Babel i przybyła na konty-
nent amerykański ok. 
2200 r. p.n.e. Prospero-
wali do ok. 600 r. p.n.e., 
kiedy to wojny doprowa-
dziły do śmierci każdego 
z wyjątkiem Koriantumra. 
(Zob. Eter 1–15).

LINIA CZASU KSIĘGI 

6  ZENIF
Ok. 200 r. p.n.e. Zenif, 
który był Nefitą, zabrał 
grupę na południe, aby 
odzyskać ziemie Nefitów. 
Kiedy Zenif oraz jego 
grupa przybyli na miej-
sce, Lamanici wzięli ich 
do niewoli. Później król 
Mosjasz2 posłał Am-
mona, by ten odnalazł tę 
grupę i Ammon nawrócił 
króla Limhiego. (Zob. 
Mosjasz 7; 9–22).

5  MOSJASZ1
Ok. 225 r. p.n.e. Nefici 
stali się niegodziwi, 
dlatego Mosjasz1 popro-
wadził grupę prawych 
Nefitów do Zarahemli 
i tam połączyła się ona 
z Mulekitami. Nazwali 
siebie Nefitami. Mo-
sjasz1 został ich prawym 
królem. Król Beniamin był 
jego synem. (Zob. Omni 
1:12–23).

4  MULEKICI
Mulek, syn króla Sedecja-
sza, poprowadził grupę 
z Jerozolimy w ok. 587 r. 
p.n.e. i przybył na konty-
nent amerykański. Zna-
leźli tam Koriantumra. 
(Zob. Omni 1:14–21).

3  LAMANICI
Po śmierci Lehiego, 
niegodziwi pozostali 
wraz z jego synem 
Lamanem i byli znani 
jako Lamanici. (Zob. 
2 Nefi 5).

2  NEFICI
Grupa pod przywódz-
twem Lehiego opuściła Je-
rozolimę ok. 600 r. p.n.e. 
i przybyła na kontynent 
amerykański. Stopniowo 
pomiędzy jego potom-
kami pojawił się rozłam. 
Po śmierci Lehiego, prawi 
udali się na północ za jego 
synem, Nefim. Byli znani 
jako Nefici. (Zob. 1 Nefi 
1–22; 2 Nefi 1–5).
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11  ZAGŁADA 
NEFITÓW
Stopniowo powracała 
niegodziwość, wybuchały 
wojny i Nefici zostali 
zniszczeni. Moroni, jako 
jedyny ocalony, prowadził 
kroniki Nefitów, a następ-
nie, przed swoją śmiercią, 
zakopał je. (Zob. 4 Nefi 
1:24–28; Mormon 8:1–8; 
Moroni 10).

10  JEZUS CHRYSTUS
Po Swoim Zmartwych-
wstaniu w Jerozolimie 
Zbawiciel ukazał się na 
kontynencie amery-
kańskim, gdzie służył 
ludziom, nauczał ewan-
gelii i zorganizował Swój 
Kościół. Przez 200 lat od 
momentu Jego przybycia 
ludzie żyli w pokoju. 
(Zob. 3 Nefi 11–28).

9  BANDA 
GADIANTONA
Wpływ tej bandy skryto-
bójców był najsilniejszy w 
chwili, kiedy społeczeń-
stwo było niegodziwe, a 
najsłabszy — gdy ludzie 
byli prawi. Ok. 350 r. n.e. 
zagrozili bezpieczeństwu 
wszystkich ludzi. (Zob. 
Helaman 2; 6; 4 Nefi 
1:42–46).

8  ALMA2 I SYNOWIE 
MOSJASZA2
Alma2 oraz synowie króla 
Mosjasza2, będąc mło-
dymi mężczyznami, starali 
się zniszczyć Kościół. 
Anioł skarcił ich, a oni 
odpokutowali. Alma2 stał 
się prawym przywódcą. 
(Zob. Mosjasz 27–29). 
Synowie Mosjasza2 zostali 
misjonarzami pośród La-
manitów. Po odniesieniu 
wielu sukcesów spotkali 
się z Almą2 i radowali się. 
(Zob. Alma 17–26).

7  ALMA1
Alma1, który urodził 
się pośród ludu Zenifa, 
był jednym z kapłanów 
niegodziwego króla 
Noego. Prorok Abinadi 
został zabity po tym, jak 
wzywał króla Noego do 
odpokutowania. Jed-
nakże Alma1 uwierzył w 
nauki Abinadiego i uciekł 
wraz z grupą wierzących, 
dołączając ostatecznie do 
Nefitów. (Zob. Mosjasz 
11; 17–18; 23–24).
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KTO NAPISAŁ KSIĘGĘ MORMONA?

Zapisy Moroniego  
(zob. Mormon 9:30–37; ok. 
385 r. n.e. do 421 r. n.e.)

Starożytni prorocy, historycy i przywódcy wyryli swoje 
dzieje oraz świadectwa na złotych płytach. Później 
Prorok Józef Smith, darem i mocą Bożą, przetłuma-
czył streszczenie tych oryginalnych płyt.

Autorzy i źródła oryginalnych 
starożytnych zapisów

Lehi (zob. 2 Nefi 1:1–4, 11; NiP 
3, wprowadzenie do rozdziału); 
Beniamin (zob. Omni 1:12–23; 
Słowa Mormona 1:16–18; Mo-
sjasz 1–6); Mosjasz2 (zob. Omni 
1:23–25; Mosjasz 6:3); Alma 
Młodszy, synowie Mosjasza, 
Helaman2, Pahoran, kapitan 
Moroni, Nefi3, Nefi4

Kroniki, z których  
składały się płyty

Nefi1, Jakub,  
Enos, Jarom,  
Omni i inni

Mormon

Moroni

Mniejsze płyty Nefiego (zapisy 
poruszające sprawy duchowe; 
ok. 600 r. p.n.e. do 130 r. n.e.)

Słowa Mormona (łączą mniej-
sze płyty ze streszczeniem 
większych płyt Nefiego; zob. 
wersety 1–18)

Większe płyty Nefiego (zapisy 
poruszające sprawy doczesne 
i historię religijną; ok. 130 r. 
p.n.e. do 321 r. n.e.)

Zapisy Mormona (ok. 345  
r. n.e. do 385 r. n.e.)

Księga Etera, opracowane 
zapisy Jeredów (ok. 2400 r. 
p.n.e. do 600 r. p.n.e.)

Kroniki Jeredów spisane na  
24 płytach zawierające zapisy 
Etera (zob. Eter 1:1–5)

Mormon

Mosiężne płyty Labana  
(zob. 1 Nefi 5:10–14)

Zenif
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Wieczorem, 21 września 1923 r. młodemu 
Józefowi Smithowi ukazał się anioł Moroni i 
powiedział mu o złotych płytach, które miały 
zostać przetłumaczone i nazwane Księgą 
Mormona. Cztery lata później Józef mógł wziąć 
płyty do przetłumaczenia (zob. Józef Smith — 
Historia 1:27–54).

Złote płyty przekazane Prorokowi Józe-
fowi Smithowi przez anioła Moroniego 
22 września 1827 r.

Strona tytułowa*
1 Nefi
2 Nefi
Jakub
Enos
Jarom
Omni
Słowa Mormona
Mosjasz
Alma
Helaman
3 Nefi
4 Nefi
Mormon
Eter
Moroni

Płyty Mormona  
(zapisy zebrane i streszczone  
przez Mormona i Moroniego)

Część zapieczętowana  
(nieprzetłumaczona)

Informacje znajdujące się w tym 
zestawieniu zebrano na podstawie 
wprowadzenia oraz treści Księgi 
Mormona.

Księga Mormona

*Józef Smith wyjaśnił: „Strona 
tytułowa Księgi Mormona jest 
dosłownym tłumaczeniem ostatniej 
karty po lewej stronie zbioru płyt” 
(History of the Church, 1:71).

Oryginalny manuskrypt tłu
maczenia został ukończony  
w 1829 r., manuskrypt drukar
ski ukończono na przełomie 
lat 1829–1830, a pierwsze  
5 tysięcy egzemplarzy Księgi 
Mormona wydano w 1830 r.
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Zgodnie z biblijnym prawem, które 
mówi, że „na zeznaniu dwóch albo 
trzech świadków opierać się będzie 

każda sprawa” (II List do Koryntian 13:1), 
zarówno Księga Mormona, jak i Biblia świad
czą o Jezusie Chrystusie i nauczają zasad Jego 
ewangelii. Starszy Russell M. Nelson z Kwo
rum Dwunastu Apostołów nauczał, że „świa
dectwa pism świętych uwierzytelniają siebie 
nawzajem. Ta koncepcja została wyjaśniona 
dawno temu, gdy prorok napisał, że Księga 

KSIĘGA MORMONA:  
Świadectwo wraz z Biblią

Plan Boga  
wobec nas
Biblia i Księga  
Mormona nauczają, 
że Bóg jest naszym 
Ojcem Niebieskim. 
Jako nasz Ojciec 
przygotował „plan 
zbawienia” (Alma 
24:14), dzięki któ
remu możemy być 
zbawieni poprzez 
Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa.

Kochający Ojciec w Niebie

Biblia: „Albowiem w nim żyjemy i poruszamy 
się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych 
poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu 
jesteśmy” (Dzieje Apostolskie 17:28; zob. także 
Psalm 82:6; List do Hebrajczyków 12:9).

Księga Mormona: „Wiem, że kocha [Bóg] 
swoje dzieci” (1 Nefi 11:17; zob. także  
1 Nefi 17:36).

Śmierć i świat duchów

Biblia: „Wróci się proch do ziemi, tak jak nim 
był, duch zaś wróci do Boga, który go dał” 
(Ks. Kaznodziei Salomona 12:7; zob. także 
I List Piotra 3:19–20; 4:6).

Księga Mormona: „Dusze wszystkich ludzi, 
dobrych czy złych, gdy tylko opuszczą to 
śmiertelne ciało, powracają do Boga, który 
dał im życie” (Alma 40:11; zob. także wersety 
12–14).

Zmartwychwstanie

Biblia: „Chociaż moja skóra jest tak poszar
pana, uwolniony od swego ciała będę oglądał 
Boga” (Ks. Joba 19:26; zob. także Ks. Ezechiela 
37:12; I List do Koryntian 6:14; 15:54).

Księga Mormona: „Wiem, że wiecie, że nasze 
ciała muszą zniszczeć i umrzeć, a mimo to, 
mając nasze ciała, zobaczymy Boga” (2 Nefi 
9:4; zob. także 2 Nefi 9:12; Alma 11:43–45; 
40:23).

Mormona została ‚spisana, abyście uwierzyli 
w [Biblię], a jeśli wierzycie w [Biblię], uwierzy
cie także w prawdziwość [Księgi Mormona]’ 
[Mormon7:9]. Każda z tych ksiąg odnosi się do 
drugiej. Każda księga jest dowodem na to, że 
Bóg żyje i przemawia do Swoich dzieci po
przez objawienia dane Swoim prorokom” 1.

Poniżej podana jest lista fundamental
nych doktryn nauczanych w Biblii, o któ
rych Księga Mormona składa dodatkowe 
świadectwo.
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PROROK 
ŚWIADCZY
„Nie pokładajcie 
ufności w sobie, lecz 
studiujcie najlepsze 
księgi — Biblię i Księgę 
Mormona — oraz 
zdobądźcie wszelkie 
dostępne informacje, 
a następnie wiernie 
trwajcie przy Bogu i 
strzeżcie się wszelkiego 
rodzaju demoralizacji 
i zepsucia, a błogo-
sławieństwa Najwyż-
szego będą waszym 
udziałem”.
Prezydent John Taylor  
(1808–1887), Teachings of 
Presidents of the Church:  
John Taylor (2001), str. 148.

Przykazania 
zapewniają 
przewodnictwo
Biblia uczy, że Bóg 
daje przykazania i 
będzie nas błogosła
wić, kiedy będziemy 
posłuszni. Prorocy 
w Księdze Mormona 
również zapisywali 
przykazania i ich 
przestrzegali.

Błogosławieństwa posłuszeństwa

Biblia: „I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie 
przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu 
naszemu, aby nam się dobrze powodziło […].  
I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, 
gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec 
Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania” 
(V Ks. Mojżeszowa 6:24–25; zob. także Przypo
wieści Salomona 4:4; Ew. Jana 14:21).

Księga Mormona: „Obiecał wam, że jeśli bę
dziecie przestrzegać Jego przykazań, będzie 
wam szczęścił na tej ziemi. Nigdy nie zmienia 
On tego, co powiedział, jeśli więc przestrzega
cie Jego przykazań, błogosławi wam i szczęści” 
(Mosjasz 2:22; zob. także 2 Nefi 1:20).

Dziesięcioro Przykazań

Biblia: Pan objawił Dziesięcioro Przykazań 
Mojżeszowi (zob. II Ks. Mojżeszowa 20:1–17).

Księga Mormona: Abinadi nauczał Dziesię
ciorga Przykazań kapłanów króla Noego  
(zob. Mosjasz 12:33–36; 13:12–24).

Dziesięcina

Biblia: „Przynieście całą dziesięcinę do  
spichlerza, aby był zapas w moim domu”  
(Ks. Malachiasza 3:10; zob. także III Ks.  
Mojżeszowa 27:30).

Księga Mormona: „Był to ten sam Melchi
zedek, któremu Abraham, nasz ojciec, od
dawał dziesięcinę, dając mu dziesiątą część 
wszystkiego, co posiadł” (Alma 13:15; zob. 
także 3 Nefi 24:8–10).

Chrzest i Duch Święty

Biblia: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z 
Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” 
(Ew. Jana 3:5; zob. także Ew. Marka 16:16; 
Dzieje Apostolskie 2:36–38).

Księga Mormona: „Nawróćcie się, ludzie z 
wszystkich krańców ziemi, pójdźcie do Mnie 
i zostańcie ochrzczeni w imię Moje, abyście 
zostali uświęceni przez przyjęcie Ducha Świę
tego, abyście ostatecznego dnia mogli stanąć 
przede Mną bez skazy” (3 Nefi 27:20; zob. 
także 2 Nefi 9:23; 31:5–9).
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Poniósł nasze smutki

Biblia: „On nasze choroby nosił, nasze cier
pienia wziął na siebie” (Ks. Izajasza 53:4; zob. 
także List do Hebrajczyków 2:18).

Księga Mormona: „I pójdzie On doświadczając 
boleści, cierpienia i wszelkich pokus […], aby 
przez doświadczenia w ciele poznał, jak może 
pomagać swoim w ich słabościach” (Alma 
7:11–12; zob. także Mosjasz 14:3–5).

Pokonał śmierć

Biblia: „A jednak Chrystus został wzbudzony 
z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy 
zasnęli” (I List do Koryntian 15:20; zob. także. 
Ew. Jana 14:19; Dzieje Apostolskie 26:23).

Księga Mormona: „[Uwierzcie] w Jezusa 
Chrystusa, że jest On Synem Boga, że został 
zabity przez Żydów i mocą Ojca zmartwych
wstał zwyciężając śmierć” (Mormon 7:5; zob. 
także Mosjasz 16:7–8; Helaman 14:17).

Misja Jezusa 
Chrystusa
Biblia i Księga  
Mormona świadczą 
o Jezusie Chrystusie, 
Synu Bożym, i Jego 
Zadośćuczynieniu. 
Uczą, że Zbawiciel 
wziął na siebie nasze 
grzechy i przezwycię
żył śmierć.

Jednorodzony Syn Boga

Biblia: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny” (Ew. Jana 3:16; zob. także Ew.  
Mateusza 16:16; Ew. Jana 6:69).

Księga Mormona: „Wiem, że Jezus Chrystus 
nadejdzie, Jednorodzony Syn Ojca, pełen 
łaski, miłosierdzia i prawdy” (Alma 5:48; zob. 
także 1 Nefi 11:16–21; Mosjasz 3:5–8).

Zadośćuczynił za nasze grzechy

Biblia: „Albowiem to jest krew moja nowego 
przymierza, która się za wielu wylewa na 
odpuszczenie grzechów” (Ew. Mateusza 26:28; 
zob. także List do Hebrajczyków 9:28; I List 
Piotra 3:18).

Księga Mormona: „Oto poświęca On siebie 
jako ofiarę za grzech, aby zaspokoić wymaga
nia prawa wobec tych wszystkich, którzy mają 
skruszone serce i są pokornego ducha” (2 Nefi 
2:7; zob. także 1 Nefi 11:33; Alma 34:8–10; 
3 Nefi 11:14).

PROROK 
ŚWIADCZY
„Księga Mormona 
[…] oznajmia, że 
Biblia jest prawdziwa 
i dowodzi tego; a 
obie księgi dowodzą 
nawzajem swojej 
prawdziwości”.
Prezydent Brigham Young 
(1801–1877), Teachings of 
Presidents of the Church: 
Brigham Young (1997),  
str. 121.
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Dodatkowy materiał  
do studiowania

To zestawienie nie zawiera wyczerpującej 
listy. W ramach osobistego lub rodzinnego 
studiowania pism świętych możesz dodać  
do tego zestawienia odsyłacze i odszukać 
więcej zasad nauczanych zarówno w Księ
dze Mormona, jak i Biblii, korzystając z 
Topical Guide (Przewodnika tematycznego) 
lub Guide to the Scriptures (Przewodnika 
do pism świętych), a także internetowych 
narzędzi do studiowania ze strony scriptures 
.lds .org. ◼

PRZYPIS
 1. Russell M. Nelson, „Świadectwa pism świętych”, 

Liahona, list. 2007, str. 43.

Kościół Jezusa 
Chrystusa 
w czasach 
starożytnych
Pan założył Swój  
Kościół w Jerozolimie 
i na kontynencie 
amerykańskim. 
Biblia i Księga 
Mormona są świa
dectwem, że zorga
nizował i prowadził 
Swój lud za pośred
nictwem proroków  
i apostołów.

Prorocy

Biblia: „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan 
nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim 
sługom, prorokom” (Ks. Amosa 3:7; zob. także 
Ks. Jeremiasza 1:7; 7:25).

Księga Mormona: „Wszystko […] jest obja
wiane prorokom przez Ducha” (1 Nefi 22:2; 
zob. także Jakub 4:4–6).

Dwunastu

Biblia: „Przywołał uczniów swoich i wybrał 
z nich dwunastu, których też nazwał aposto
łami” (Ew. Łukasza 6:13; zob. także List do 
Efezjan 2:19–20; 4:11–14).

Księga Mormona: „Błogosławieni jesteście, 
jeśli będziecie zważać na słowa tych dwuna
stu, których wybrałem spośród was, aby was 
nauczali i służyli wam” (3 Nefi 12:1; zob. także 
1 Nefi 11:29).

Upoważnienie kapłańskie

Biblia: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i 
owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały” 
(Ew. Jana 15:16; zob. także Ew. Mateusza 
16:19; Ew. Łukasza 9:1–2; List do Hebrajczy
ków 5:4).

Księga Mormona: „[Alma] wyświęcił kapłanów 
i starszych przez nałożenie rąk, według ka
płaństwa Boga, aby przewodniczyli i strzegli 
Kościoła” (Alma 6:1; zob. także 2 Nefi 6:2; 
Moroni 3).

PROROK ŚWIADCZY
„Co za szczęście, że w tych czasach, kiedy 
wartość Biblii jest umniejszana przez wielu ludzi, 
którzy łączą filozofie świata z naukami biblij-
nymi, aby przekreślić ich prawdziwe znaczenie, 
nasz wieczny Ojciec Niebieski, który zawsze 
troszczy się o duchowe dobro Swych dzieci, 

dał nam na obronę prawd biblijnych dodatkową księgę pism 
świętych, znaną jako Księga Mormona, która została spisana i 
opowiedziana przez proroków zgodnie z nakazem Pana. […]

[…] Dzięki temu drugiemu świadectwu możemy z większą 
pewnością poznać znaczenie nauk starożytnych proroków i, 
w rzeczy samej, Mistrza oraz Jego uczniów, którzy żyli i na-
uczali pośród ludzi. To powinno natchnąć wszystkich, którzy są 
szczerymi poszukiwaczami prawdy, aby wzięli oba tomy tych 
świętych pism i studiowali je jak jedną księgę, rozumiejąc, tak 
jak my, ich prawdziwy związek”.
Prezydent Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), str. 89, 91.
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W jaki sposób studiować  

Dwadzieścia pięć lat temu Prezydent Ezra Taft  
Benson (1899–1994) wymienił „trzy ważne po
wody, dla których Święci w Dniach Ostatnich 

powinni uczynić studiowanie Księgi Mormona dążeniem 
życiowym” 1. Oto wspomniane powody:

•	 Po	pierwsze,	Księga	Mormona	jest	kamieniem	zworni
kowym naszej religii — podstawą naszego świadectwa 
o Jezusie Chrystusie, podstawą naszej doktryny i  
naszego świadectwa w ogólnym pojęciu.

•	 Po	drugie,	Księga	Mormona	została	napisana	dla	 
naszych czasów.

•	 Po	trzecie,	Księga	Mormona	pomaga	nam	zbliżyć	 
się do Boga.

Owe powody, dla których warto studiować Księgę  
Mormona, wskazują również kilka sposobów, na jakie  
możemy podejść do badania tego wyjątkowego tomu 
pism świętych.

Kamień zwornikowy naszej religii
Jako że Księga Mormona jest kamieniem zwornikowym 

naszych przekonań na temat Chrystusa i pełni Jego ewan
gelii, ważne dla naszych studiów jest zwrócenie szczegól
nej uwagi na wiele nauk i świadectw o Zbawicielu, które 
są w niej zawarte. Niektórzy nabywają nowy, niedrogi 
egzemplarz Księgi Mormona i zaznaczają wszystkie wer
sety, które związane są ze Zbawicielem, Jego służbą i misją 
lub które o tym nauczają. Przynosi to głębsze świadectwo 

o Jezusie jako Synu Boga i odnawia wdzięczność za to,  
co On uczynił i nadal czyni dla nas.

Napisana dla naszych czasów
Autorzy Księgi Mormona pisali z myślą o przyszłych 

pokoleniach, szczególnie o ludziach żyjących w dniach 
ostatnich. W streszczeniu zapisów Nefitów Mormon po
wiedział, że nie może w nim zawrzeć „nawet setnej części” 
(zob. 3 Nefi 5:8; zob. także Słowa Mormona 1:5). Moroni 
powiedział: „Oto mówię do was, jakbyście byli obecni, 
chociaż was nie ma. Ale Jezus Chrystus pokazał mi was, 
że wiem, jak postępujecie” (Mormon 8:35). Tych dwóch i 
kilku innych autorów, działając pod natchnieniem, napi
sało coś, co miało przynieść najwspanialsze korzyści nam, 
żyjącym w tych dniach ostatnich.

Powinniśmy zatem studiować Księgę Mormona, pamię
tając o następujących pytaniach: „Dlaczego zostało to zapi
sane? W jaki sposób odnosi się to do dzisiejszych czasów 
i do mnie?” Prezydent Benson zauważył na przykład, że w 
Księdze Mormona znajdziemy wzorzec przygotowania się 
na Drugie Przyjście Zbawiciela. Dowiadujemy się, w jaki 
sposób uczniowie Chrystusa żyją w czasach wojen, radzą 
sobie z prześladowaniem i odstępstwem, wykonują pracę 
misjonarską oraz reagują na niebezpieczeństwa materiali
zmu 2. Podobnie jak Nefi, kiedy studiujemy pisma święte, 
powinniśmy „[odnosić]” je do siebie — to znaczy, starać się 
dowiedzieć, jak stosować w życiu to, o czym czytamy w 
Księdze Mormona (zob. 1 Nefi 19:23).

Starszy D. Todd 
Christofferson
Kworum Dwunastu 
Apostołów

KSIĘGĘ MORMONA
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W jaki sposób studiować  

CAŁY CZAS STUDIUJ,  
ABY CAŁY CZAS SIĘ UCZYĆ

Pierwszy raz przeczytałam Księgę  
Mormona, kiedy nie byłam członkinią. 

Miałam 16 lat i przeczytałam ją w tydzień. 
Pod koniec czytania doszłam do wersetu, 
który potwierdził, że jeśliby kościół nale-
żał do Chrystusa, nosiłby Jego imię (zob. 
3 Nefi 27:8). W owej chwili łzy popłynęły 
mi po policzkach. Wiedziałam, że Księga 
Mormona jest prawdziwa i postanowiłam 
przyjąć chrzest.

Po chrzcie ponownie przeczytałam 
księgę, lecz tym razem kupiłam marker i 
podkreślałam wersety i fragmenty, które 
dawały mi natchnienie. Podczas kolejnego 
czytania robiłam to samo, dodając na mar-
ginesie uwagi do podkreślonych wersetów. 
Następnym razem dodawałam odsyłacze 
do powiązanych wersetów znajdujących 
się zarówno w Księdze Mormona, jak i w 
innych podstawowych pismach świętych.

Później, na początku roku, kupiłam 
nowy egzemplarz pism świętych, ponieważ 
ten, który miałam, był wypełniony notat-
kami, szczególnie po tym, gdy używałam 
go podczas misji i do przygotowywania 
wielu lekcji. Tym razem moje studiowanie 
i zaznaczanie było tematyczne. Wybrałam 
konkretne kolory do zaznaczania kon-
kretnych tematów — np. pomarańczowy 
był zarezerwowany dla wiary, zielony dla 
pokuty itd.

Ciągle studiując Księgę Mormona przy 
użyciu różnorodnych metod, dowiedziałam 
się, że jedno przeczytanie Księgi Mormona 
nie wystarczy. Kiedy kontynuujemy stu-
diowanie, uczymy się werset po wersecie. 
Przekonałam się też, że bez względu na to, 
ile razy coś przeczytamy, zawsze jest coś, co 
sprawi, że powiemy: „Dlaczego nie zauwa-
żyłam tego wcześniej? Przecież musiało to 
tu być”.

Pisma święte — szczególnie Księga Mor-
mona — uczą nas o Jezusie Chrystusie i o 
naszym Ojcu w Niebie. Studiowanie pism 
zbliżyło mnie do Nich.
Cristina Vergara Ramírez, Chile
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Zbliżanie się do Boga
Jeszcze raz zacytujmy Prezydenta Ben

sona: „Księga Mormona nie tylko naucza 
prawdy, choć w rzeczy samej to czyni. To nie 
jest tak, że Księga Mormona jedynie składa 
świadectwo o Chrystusie, choć zaiste to także 
czyni. Lecz jest coś więcej. W księdze tej tkwi 
moc, która zacznie wpływać na wasze życie 
od chwili, w której zaczniecie poważnie ją 
studiować” 3.

Rzeczywiście, studiowanie Księgi  
Mormona zaprasza Ducha, a Duch  
przekazuje objawienia. To wskazuje,  

Pomoce do studiowania
W dzisiejszych czasach mamy szczęście, 

gdyż posiadamy sporo narzędzi, które 
mogą pomóc nam w trakcie studiowania 
Księgi Mormona. Niektóre znajdują się w 
naszych pismach świętych — Topical Guide 
(Przewodnik tematyczny), Bible Dictionary 
(Słownik biblijny) i indeks w wydaniu an
gielskim czy Guide to the Scriptures (Prze
wodnik po pismach świętych) w innych 
językach. W wydaniach Świętych w Dniach 
Ostatnich na każdej stronie mamy liczne 
przypisy i odsyłacze.

Inne pomoce w formie drukowanej obej
mują przewodniki do studiowania dla człon
ków klas Szkoły Niedzielnej, przewodnik do 
studiowania dla studentów seminarium oraz 
podręcznik dla studentów instytutu religii.  
Nowością w naszych czasach jest rosnąca 
liczba narzędzi elektronicznych, opisanych  
w artykule uzupełniającym na stronie 31.

Narzędzie nawrócenia
Księga Mormona jest niezrównanym 

skarbem i narzędziem nawrócenia, zapro
jektowanym przez Pana i danym naszej 
dyspensacji. Postrzegam ją jako podstawę 
mojego świadectwa o Jezusie Chrystusie, o 
proroczym powołaniu Józefa Smitha oraz o 
Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich jako „[królestwie] Pana ponownie 
przywróconym ludziom na ziemi” 4. Jestem 
szczęśliwy, że mogę dodać moje świadectwo 
do świadectwa Jezusa Chrystusa, że „jak Pan 
wasz i Bóg żyje, prawdą to jest” (NiP 17:6). 
Oby trwające całe życie studiowanie Księgi 
Mormona pogłębiło wasze nawrócenie i 
poprowadziło was prosto w stronę życia 
wiecznego. ◼

PRZYPISY
 1. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon — Keystone 

of Our Religion”, Ensign, list. 1986, str. 5–7. To kla-
syczne przemówienie zostało przedrukowane w tym 
wydaniu na stronach 52–58.

 2. Zob. Ezra Taft Benson, Ensign, list. 1986, str. 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, list. 1986, str. 7.
 4. Przedmowa do Księgi Mormona.

PROROK ŚWIADCZY
„Zacząłem czytać Księgę Mormona, 
jeszcze zanim mogłem zostać diakonem 
ze względu na młody wiek i czytam ją 
cały czas od tamtej pory, i wiem, że jest 
prawdziwa. […]

[…] Wydaje mi się, że żaden członek Kościoła nigdy nie 
będzie usatysfakcjonowany, jeśli nie będzie co jakiś czas od 
nowa czytać Księgi Mormona i gruntownie zastanawiać 
się nad nią tak, aby mógł złożyć świadectwo, że w każdym 
calu kronika ta spisana została pod natchnieniem Wszech-
mocnego i że jej historia jest prawdziwa”.
Prezydent Joseph Fielding Smith (1876–1972), w: Conference Report,  
paźdz. 1961, str. 18.

że powinniśmy studiować we wnikliwy, 
kontemplacyjny sposób — zastanawiając się, 
modląc, a może i sporządzając notatki pod
czas czytania. Będą wówczas warunki  
na to, by otrzymać dodatkowe światło i zro
zumienie — i to zarówno w kwestii tego, co 
studiujemy, jaki i w innych sprawach. Cza
sami pomocne jest przeczytanie całej Księgi 
Mormona w stosunkowo krótkim czasie, aby 
uchwycić całą panoramę jej historii i prze
słania. Lecz na ogół najlepiej skupić się na 
poświęceniu na studiowanie wystarczającej 
ilości czasu każdego dnia, co będzie odwrot
nością czytania określonej liczby wersetów 
czy stron dziennie.



PISMA ŚWIĘTE W INTERNECIE I W URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH
Oprócz funkcji ułatwiających szybkie wyszukiwanie kluczowych słów i odsyłaczy, „pisma święte on-line” (scriptures .lds .org) 
oraz „pisma święte na urządzenia przenośne” (mobile .lds .org) zapewniają kilka dodatkowych funkcji, które mogą ułatwić  
ci osobiste studiowanie:

Mój notes do studiowania (notebook .lds .org)

Ten internetowy notes do studiowania oferuje wiele takich narzędzi, których być  
może używasz podczas studiowania w tradycyjny sposób — np.: podkreślanie, 
robienie notatek i wpisywanie odsyłaczy — lecz pozwala on na robienie tego wszyst
kiego i zapisywanie zmian elektronicznie. Poza tym, możesz „otagować” (czyli zatytu
łować) lub katalogować swoje notatki i inną zawartość, w miarę jak staje się dostępna. 
Jako że logujesz się do My Study Notebook (Mojego notesu do studiowania) przy 
użyciu swojego konta na LDS Account, twoje notatki będą uaktualniane bez względu 
na to, z jak różnych urządzeń będziesz korzystać, by mieć do nich dostęp. Te narzędzia 
pozwalają ci stworzyć własne unikalne archiwum tematyczne do studiowania i 
nauczania ewangelii.

Formaty i języki pism świętych (scriptures .lds .org)

Tekst elektroniczny i nagrania audio pism świętych są teraz dostępne na stronie LDS.
org i w wersji na urządzenia przenośne w wielu językach, a z czasem dołączą kolejne.

Oprócz czytania i słuchania ich online, możesz też pobrać pliki audio, ePub i PDF, 
by korzystać z nich offline. Najnowsza strona kościelna z pismami świętymi umożli
wia też łatwe dzielenie się fragmentami i osobistymi notatkami z innymi osobami 
poprzez emaile i narzędzia portali społecznościowych.

Pisma święte na stronie LDS.org są obecnie dostępne w 21 językach; aplikacje na 
urządzenia przenośne są dostępne w około 10 językach, w zależności od platformy.

Indeks cytatów z pism świętych ŚwDO (scriptures .byu .edu)

Ta pomoc, przygotowana w języku angielskim przez dwóch nauczycieli z Uniwersy
tetu Brighama Younga, łączy wersety pism świętych z wypowiedziami współczes
nych proroków i apostołów. Na przykład, załóżmy, że chcesz wiedzieć, kto cytował 
fragment 1 Nefi 3:7 podczas konferencji generalnej. Kliknij na link Księgi Mormona 
po lewej stronie monitora i przewiń do fragmentu 1 Nefi 3; tam znajdziesz 
odpowiedź.

Indeks tematyczny konferencji generalnej (conference .lds .org)

Kolejnym źródłem pomocy w powiązaniu studiowania pism świętych ze słowami 
żyjących proroków jest lista tematów poruszanych podczas każdej konferencji 
generalnej, znajdująca się na stronie conference .lds .org. Na przykład, jeśli studiujesz 
w pismach świętych temat Zadośćuczynienia, możesz znaleźć pięć przemówień, 
które omawiały ten temat podczas konferencji, która odbyła się w kwietniu 2011 r.



Sen Lehiego  
Starszy  
David A. Bednar
Kworum Dwunastu 
Apostołów

MOCNE TRZYMANIE SIĘ PRĘTA PRZEZ CAŁY CZAS

Myśl przewodnia Księgi Mormona — zapraszanie wszystkich,  
by przyszli do Chrystusa — jest nadrzędną częścią wizji Lehiego.
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Kocham Księgę Mormona. Jedne z moich najwcześ
niejszych wspomnień dotyczących ewangelii zwią
zane są z tym, jak moja mama czytała mi Book of 

Mormon Stories for Young Latterday Saints (Historie z Księgi 
Mormona dla młodych Świętych w Dniach Ostatnich), napi
sane przez Emmę Marr Petersen. Podczas tych dziecięcych 
doświadczeń oraz trwających całe życie osobistych studiów 
i modlitw, Duch Święty wielokrotnie składał mojej duszy 
świadectwo, że Księga Mormona jest słowem Bożym.

Świadczę, że Księga Mormona jest jeszcze jednym świa
dectwem o Jezusie Chrystusie. Wiem, że Prorok Józef Smith, 
dzięki darowi i mocy Bożej, przetłumaczył Księgę Mormona. 
I świadczę, że Księga Mormona „jest bardziej poprawna 
niż jakakolwiek inna księga na ziemi; że stanowi podstawę 
naszej religii i że przybliży do Boga ludzi przestrzegających 
jej nauk bardziej, niż jakakolwiek inna księga” 1.

Kluczowe symbole we śnie Lehiego
Znaczenie czytania, studiowania, badania i rozmyślania 

nad pismami świętymi w ogóle, a nad Księgą Mormona w 
szczególności, jest podkreślane w opisie kilku elementów 
wizji Lehiego o drzewie życia (zob. 1 Nefi 8).

Drzewo życia jest głównym tematem snu Lehiego — 
jest symbolem „[miłości] Boga” (zob. 1 Nefi 11:21–22). 
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3:16). Zatem 
narodziny, życie i ofiara Zadośćuczynienia Pana Jezusa 
Chrystusa są największymi przejawami miłości Boga do 
Jego dzieci. Jak świadczył Nefi, ta miłość jest „pożądana 
ponad wszystko” i, jak powiedział anioł w wizji Nefiego, 
„daje ona duszy największą radość” (1 Nefi 11:22–23; zob. 
także 1 Nefi 8:12, 15). Rozdział 11. z 1 Nefiego przedstawia SE
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szczegółowy opis drzewa życia jako symbolu 
życia, służby i ofiary Zbawiciela — „łaskawo
ści Boga” (1 Nefi 11:16).

Owoc drzewa jest symbolem błogosła
wieństw Zadośćuczynienia. Spożywanie owocu 
tego drzewa symbolizuje przyjmowanie ob
rzędów i przymierzy, dzięki którym Zadość
uczynienie może stać się w pełni skuteczne 
w naszym życiu. Ten owoc jest opisany jako 
coś, co „[czyni] […] ludzi szczęśliwymi” (1 Nefi 
8:10) oraz wywołuje wielką radość i pragnienie 
dzielenia się ową radością z innymi.

Co znamienne, myśl przewodnia Księgi 
Mormona — zapraszanie wszystkich, by przy
szli do Chrystusa — jest nadrzędną częścią 
wizji Lehiego. Na szczególną uwagę zasługuje 
żelazny pręt, który prowadzi w kierunku 
drzewa (zob. 1 Nefi 8:19). Pręt z żelaza jest 
słowem Bożym.

Nieodstępowanie pręta a trzymanie  
się go przez cały czas

Ojciec Lehi widział w swojej wizji cztery 
grupy ludzi. Trzy z nich podążały wzdłuż 
ciasnej i wąskiej ścieżki, usiłując dotrzeć do 
drzewa i jego owocu. Czwarta grupa nie 
starała się dotrzeć do drzewa, pragnąc raczej 
wielkiego i przestronnego budynku jako miej
sca swego ostatecznego przeznaczenia (zob. 
1 Nefi 8:31–33).

W 1 Nefi 8:21–23 dowiadujemy się o pierw
szej grupie ludzi, którzy zaczęli podążać 
ścieżką prowadzącą do drzewa życia. Kiedy ci 
ludzie napotkali na swej drodze ciemną mgłę, 
która symbolizuje „pokusy diabła” (1 Nefi 
12:17), zgubili drogę, zabłądzili i zaginęli.

Zwróćcie uwagę na to, że nie wspomniano 
w tych wersetach o żelaznym pręcie. Ci, którzy 
ignorują lub lekko traktują słowo Boże, nie 

PROROK 
ŚWIADCZY
„Świadczę wam,  
że Księga Mormona 
naprawdę jest 
Słowem Bożym, że 
ponownie otwarta 
została komunikacja 
pomiędzy ziemią a 
niebiosami i że praw-
dziwa droga Pańska 
została objawiona 
ludziom na ziemi, 
pokazując, w jaki 
sposób każdy praw-
dziwie wierzący w 
Chrystusa może otrzy-
mać całą potrzebną 
wiedzę i wszystkie 
błogosławieństwa”.
Prezydent David O. McKay 
(1873–1970), „Marks Pointing 
to Authenticity of Book of 
Mormon”, Instructor, paźdz. 
1952, str. 318.

NIE ZWAŻAJĄC NA NICH

Przez całe swoje życie czerpałam duchową siłę z wyrażenia „my nie zważaliśmy na nich” 
(1 Nefi 8:33). W 1 Księdze Nefiego niektórzy ludzie, idący ku drzewu życia, nie zważali 

na kpiące głosy. Wytykały ich palce szyderców, ale oni nie słabli. Nie słuchali. Podobnie i my 
słyszymy dziś wiele donośnych, kuszących głosów. Czasami niezważanie na te głosy może 
oznaczać prawdziwą walkę, lecz Lehi pokazał, że to jest możliwe.

Przekonałam się, że mogę wyciszyć głosy świata, kiedy chodzę do świątyni, czytam pisma 
święte, chodzę do kościoła i postępuję według rad proroka. Kiedy robię te proste rzeczy, 
jestem w stanie usłyszeć głos Ducha Świętego. Tego głosu warto słuchać. A kiedy zważam 
na głos Ducha, zyskuję więcej siły, aby oprzeć się pokusie.

Kiedy naśladujemy przykład Lehiego i „nie [zważamy] na nich”, możemy pozostać  
na ciasnej i wąskiej ścieżce i nieustannie pokrzepiać się miłością Bożą.
Melissa Heaton, Utah, USA
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mają dostępu do tego boskiego kompasu, który 
wskazuje drogę do Zbawiciela. Weźcie pod 
rozwagę, że ta grupa wstąpiła na ścieżkę i szła 
do przodu, wykazując się w pewnym stopniu 
wiarą w Chrystusa i duchowym przekonaniem, 
ale zwiodły ich pokusy diabła i zgubili się.

W 1 Nefi 8:24–28 czytamy o drugiej grupie 
ludzi, którzy zaczęli podążać ciasną i wąską 
ścieżką, która prowadziła do drzewa życia.  
Ta grupa „[dążyła] naprzód przez ciemną mgłę 
nie odstępując od żelaznego pręta, aż [przy
szła] i [skosztowała]” (werset 24). Jednakże, 
kiedy wytwornie ubrani ludzie z wielkiego  
i przestronnego budynku wyśmiewali drugą 
grupę, ci „wstydzili się” i „odchodzili na zaka
zane ścieżki i gubili się” (werset 28). Zwróćcie, 
proszę, uwagę na to, jak opisano tę grupę — 
„nie [odstępowali] od żelaznego pręta” (1 Nefi 
8:24; kursywa dodana).

To ważne, że druga grupa zdążała naprzód 
z wiarą i oddaniem. Ci ludzie mieli dodatkowe 
błogosławieństwo w postaci żelaznego pręta i 
nie odstępowali od niego! Jednak, kiedy na
potkali prześladowania i przeciwności, odeszli 

na zakazane ścieżki i gubili się. Nawet z wiarą, 
oddaniem i słowem Bożym ta grupa, trzymając 
się żelaznego pręta, ostatecznie zaginęła — być 
może dlatego, że tylko czasami czytali albo 
studiowali, albo badali pisma święte. Nieodstę
powanie pręta, według mnie, sugeruje tu tylko 
nieregularne „zrywy” do czytania i bardziej oka
zjonalne „zaczerpnięcie”, niż stałe, nieprzerwane 
„zanurzenie” w słowie Bożym.

W wersecie 30. czytamy o trzeciej grupie 
ludzi, którzy szli naprzód, „trzymając się przez 
cały czas żelaznego pręta, aż doszedłszy, pa
dali na ziemię i kosztowali owocu z drzewa”. 
Kluczowym sformułowaniem jest tu „trzyma
jąc się przez cały czas żelaznego pręta”.

Trzecia grupa także zdążała naprzód z 
wiarą i oddaniem, jednak nie jest nigdzie 
wspomniane, że oni odeszli, weszli na zaka
zane ścieżki czy gubili się. Być może, ta trze
cia grupa nieustannie czytała i studiowała, 
i badała pisma święte. Być może pilność i 
oddanie temu, co na pozór jest „niepozorne i 
proste” (Alma 37:6), uratowały trzecią grupę 
przed śmiercią. Być może, „[poznanie] Pana” 

Nawet z wiarą, 
oddaniem i słowem 
Bożym ta druga grupa, 
trzymając się żelaz
nego pręta, ostatecz
nie zaginęła — być 
może dlatego, że tylko 
czasami czytali albo 
studiowali, albo badali 
pisma święte.
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i „[poznanie prawdy]” (Alma 23:5, 6) dzięki 
wiernemu studiowaniu pism świętych było 
tym, co wydało duchowy owoc pokory — 
taki, że ci ludzie „padali na ziemię i koszto
wali owocu drzewa” (1 Nefi 8:30; kursywa 
dodana). Być może, duchowy pokarm i siła 
dostarczane poprzez ciągłe „[napawanie] się 
słowem Chrystusa” (2 Nefi 31:20) były tym, 
co umożliwiło tej grupie wytrwanie wbrew 
szyderstwom i drwinom ludzi z wielkiego i 
przestronnego budynku (zob. 1 Nefi 8:33). 
Oto grupa, do której powinniśmy starać się 
dołączyć ze wszystkich sił.

Bracia Nefiego zapytali: „Co oznacza pręt 
prowadzący do drzewa, który nasz ojciec 
widział?

I [Nefi powiedział] im, że [żelazny pręt] jest 
to słowo Boga i ludzie, którzy są posłuszni 
słowu Boga i wytrwają przy nim, nigdy nie 
zginą, ani też pokusy, czy ogniste pociski 
złego ducha nie będą w stanie ich pokonać, 
aby zaślepiając, prowadzić ich ku ruinie” 
(1 Nefi 15:23–24; kursywa dodana).

Jaka jest więc różnica pomiędzy 

nieodstępowaniem a wytrwaniem przy że
laznym pręcie? Pozwólcie, że zasugeruję, że 
wytrwanie przy żelaznym pręcie pociąga za 
sobą w dużej mierze pełne modlitwy, stałe i 
żarliwe wykorzystywanie pism świętych jako 
źródła objawionej prawdy i jako niezawod
nego przewodnika na ciasnej i wąskiej ścieżce 
prowadzącej do drzewa życia — do samego 
Pana Jezusa Chrystusa.

„I zrozumiałem, że żelazny pręt, który mój 
ojciec widział, był słowem Bożym, prowadzą
cym do źródła wody żywej i do drzewa życia” 
(1 Nefi 11:25).

Księga Mormona jest dla nas,  
ludzi żyjących dzisiaj

Księga Mormona przedstawia prawdy, 
które są istotne i niezbędne dla naszych cza
sów i okoliczności, w jakich się znajdujemy. 
Duchowy i praktyczny związek Księgi Mor
mona z naszym życiem został podkreślony 
przez Moroniego: „Oto mówię do was, jak
byście byli obecni, chociaż was nie ma. Ale 
Jezus Chrystus pokazał mi was, że wiem, jak 

Wytrwanie przy żelaz
nym pręcie pociąga za 
sobą w dużej mierze 
pełne modlitwy, stałe 
i żarliwe wykorzysty
wanie pism świętych 
jako niezawodnego 
przewodnika na ścieżce 
prowadzącej do drzewa 
życia — do samego 
Pana Jezusa Chrystusa.
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postępujecie” (Mormon 8:35). Zobaczywszy 
dzięki mocy Boga nasze czasy i warunki, w 
jakich żyjemy, główni autorzy Księgi Mormona 
celowo zawarli w niej tematy i przykłady o 
największym znaczeniu dla mieszkańców 
ziemi w dniach ostatnich.

Zachęcam was, abyście zastanowili się 
dogłębnie i w duchu modlitwy nad następu
jącym pytaniem: Jakie lekcje, które umożli-
wią mi pozostanie silnym pod względem 
duchowym w świecie, w którym dzisiaj 
żyjemy, mogę i powinienem wyciągnąć 
z wizji drzewa życia, jaką miał Lehi, i z 
zasady o nieustannym trzymaniu się 
żelaznego pręta?

Kiedy będziecie pilnie pracować i starać się 
o natchnienie, by odpowiedzieć na to ważne 
pytanie, w większym stopniu dzięki mocy 

Ducha Świętego, zrozumiecie zarówno ser
cem, jak i umysłem, znaczenie trzymania się 
przez cały czas żelaznego pręta. I będziecie 
pobłogosławieni zastosowaniem tych lekcji z 
wiarą i pilnością w swoim życiu osobistym i w 
domu.

Obyśmy mieli oczy, aby zobaczyć, i uszy, 
aby usłyszeć dodatkowe lekcje z wizji Lehiego, 
które pomogą nam „dążyć naprzód mając 
nieugiętą wiarę w Chrystusa, pełną światła 
nadzieję i miłość do Boga oraz do wszystkich 
ludzi. Jeśli więc będziecie dążyć naprzód, na
pawając się słowem Chrystusa i wytrwacie do 
końca, tak mówi Ojciec: Będziecie mieli życie 
wieczne” (2 Nefi 31:20). ◼

PRZYPIS
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 

(2007), str. 64.

NIE SCHODŹ Z TEJ ŚCIEŻKI!

Z Kościołem zapoznała mnie moja siostra i spodobał mi się on tak bardzo, że w niedługim 
czasie zostałam ochrzczona.

Chociaż nie umiałam czytać, otwierałam Księgę Mormona i kartkowałam ją. Miałam 
wielkie pragnienie przeczytania słów znajdujących się na jej stronach. Mój mąż, który wtedy 
nie był jeszcze ochrzczony, był zaintrygowany, kiedy widział, jak siedzę i po prostu patrzę na 
książkę. Mówił, że marnuję czas.

Z ogromnym trudem, dzięki pomocy sióstr ze Stowarzyszenia Pomocy oraz moich dzieci, 
zaczęłam próbować czytać. Moim celem zawsze było przeczytanie Księgi Mormona.

W szczególnie trudnej chwili, kiedy ogarnęły mnie negatywne uczucia, wyraźnie usłyszałam 
te słowa: „Nie schodź z  
tej ścieżki!” Rozejrzałam się, by zobaczyć, czy ktoś jest obok, ale nikogo nie było.

Pewnego dnia powiedziałam mojej córce, że udaje mi się czytać samodzielnie. Nie uwie-
rzyła i poprosiła, żebym jej pokazała. Kiedy to zrobiłam, była niezmiernie szczęśliwa.

Moim celem jest przeczytanie Księgi Mormona od początku do końca. Czytam powoli, ale 
jestem w stanie rozumieć, a co ważniejsze, jestem w stanie poczuć Ducha poprzez tę wspa-
niałą księgę.
Edite Feliciano de Paula, São Paulo, Brazylia
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K sięga Mormona, składająca się  
z nauk proroków żyjących na  
przestrzeni kilku stuleci, została 

spisana dla przyszłych czasów, kiedy do 
powrotu Zbawiciela na ziemię miały przygo-
tować ludzi przywrócone klucze kapłańskie 
oraz wielkie zgromadzenie domu Izraela 
(zob. 2 Nefi 25; 27; 3 Nefi 21). Nefi opisał 
ten święty tekst jako „głos wołającego z 
prochu” (2 Nefi 33:13). Moroni oświadczył: 
„Oto mówię do was, jakbyście byli obecni, 
chociaż was nie ma. Ale Jezus Chrystus 
pokazał mi was, że wiem, jak postępujecie” 
(Mormon 8:35).

Księga Mormona została napisana dla 
naszych i dla przyszłych czasów. W ciągu 
pierwszych stu lat od Przywrócenia wydru-
kowano około miliona egzemplarzy Księgi 
Mormona. Wydano ją w 15 językach —  
to niezwykłe przedsięwzięcie. W ciągu  
następnych 50 lat (1930–1980) wydruko-
wano ponad 25 milionów egzemplarzy  

w 41 językach. Od tamtego czasu 30 lat 
temu, wydrukowano kolejnych 125 milio-
nów egzemplarzy Księgi Mormona w 107 
językach, w tym Wybór fragmentów z Księgi 
Mormona. W miarę jak królestwo Boże do-
ciera do każdego narodu, plemienia, języka 
i ludu, wpływ i siła oddziaływania Księgi 
Mormona będą nadal rosnąć.

Strona tytułowa, napisana prawdopodob-
nie przez Moroniego, wyjawia główne cele tej 
księgi. Pierwszy cel w szczególności odnosi 
się do potomków dzieci Lehiego. Ostatecz-
nym zaś celem jest „przekonanie [wszystkich 
ludzi], że Jezus jest Chrystusem, Wiecznym 
Bogiem” (strona tytułowa Księgi Mormona).

Ważna dla naszych czasów
Dlaczego kolejne świadectwo o Jezusie 

Chrystusie miałoby być tak ważne w naszych 
czasach? Dlaczego Pan miałby wyjawić jesz-
cze jedno świadectwo, aby wzmocnić mocne 
deklaracje znajdujące się w Biblii?

KSIĘGA MORMONA: 

Starszy  
Neil L. Andersen

Kworum Dwunastu 
Apostołów

Księga Mormona zachęca nas i nasze rodziny, abyśmy przyjęli  
wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i podaje zasady, które  

pomogą naszym rodzinom wieść szczęśliwe życie.

Wzmacnianie naszej wiary 
w Jezusa Chrystusa

W
IZ

ER
UN

EK
 C

HR
YS

TU
SA

 —
 H

EIN
RI

CH
 H

O
FM

AN
N

, D
ZI

ĘK
I U

PR
ZE

JM
O

ŚC
I C

. H
AR

RI
SO

N
 C

O
N

RO
Y 

CO
.



40 L i a h o n a

Żyjemy w czasach niepodobnych do 
jakichkolwiek innych. Osiągnięcia naukowe 
przekładają się na opiekę medyczną, trans
port, wygodę i udogodnienia, o jakich nie 
śniło się poprzedzającym nas pokoleniom. 
Ziemia wypełniona jest informacją i techniką, 
która ułatwia dzielenie się ewangelią i pracę 
nad historią rodziny, ale też upowszechnia 
pornografię, przemoc wirtualną oraz „[zło] 
i [zamysły], jakie istnieją i będą istnieć w 
sercach ludzi spiskujących” (NiP 89:4). W 
większości miejsc na świecie panuje silne 
przywiązanie do rzeczy materialnych.

Jeśli nie będziemy ostrożni, warunki te 
mogą rozpraszać nas lub odciągać od zasad, 
które są wieczne i prawdziwe dla każdego 
pokolenia.

Kiedy byłem młodym misjonarzem  
w Europie na początku lat 70. XX wieku,  

PROROK 
ŚWIADCZY
„Cała pomysłowość 
wszystkich ludzi tego 
świata nie mogłaby 
stworzyć i przedstawić 
światu takiego tomu, 

jakim jest Księga Mormona. Jej zasady 
są boskie — pochodzą od Boga. Nigdy 
nie mogłyby wydobyć się z umysłu 
oszusta czy z umysłu powieściopisarza. 
Dlaczego? Ponieważ obietnice i proroc-
twa, które zawiera, wypełniają się na 
oczach całej ziemi”.
Prezydent Wilford Woodruff (1807–1898),  
Teachings of Presidents of the Church:  
Wilford Woodruff (2004), str. 119.

W dzisiejszym 
świecie aroganc
kie argumenty 
antychrysta Ko
rihora znajdują 
swoich słuchaczy. 
Lecz wiara w 
Jezusa Chry
stusa — jeśli jest 
solidnie zakotwi
czona w naszych 
duszach — przy
nosi prawdziwe 
nawrócenie.



 P a ź d z i e r n i k  2 0 1 1  41

nasze nauczanie rozpoczynaliśmy od wyjaśnienia  
Odstępstwa, ponieważ boskość Jezusa Chrystusa była 
powszechnie przyjmowana. Kiedy powróciłem jako pre
zydent misji 20 lat później, zaczynaliśmy nasze rozmowy 
w zupełnie inny sposób, ponieważ w znacznej mierze 
przygasła wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, 
który oddał Swe życie za nasze grzechy i trzeciego dnia 
powstał z martwych.

W dzisiejszym świecie aroganckie argumenty antychry
sta Korihora znajdują swoich słuchaczy:

„Dlaczego czekacie na Chrystusa? Przecież nikt nie wie, 
co nastąpi.

Oto wasze proroctwa […] są niemądrą tradycją waszych 
ojców.

[…] Nie możecie wiedzieć tego, czego nie widzicie. […]
[…] Każdemu w tym życiu powodzi się według jego 

sprytu […] i zwycięża zależnie od swej siły” (Alma 30:13–
15, 17).

Potrzebujemy naszej własnej pewnej i trwałej wiary 
w Pana Jezusa Chrystusa i potrzebujemy pomocy we 
wzmacnianiu naszych rodzin, aby ta wiara wypełniła 
serca naszych dzieci i wnuków. Wiara w Jezusa Chrystusa 
— jeśli jest solidnie zakotwiczona w naszych duszach — 
przynosi prawdziwe nawrócenie, a wraz z nim przychodzi 
pokuta, bycie oddanym uczniem, cuda, dary duchowe  
i trwała prawość. Jest to ważną częścią boskiej misji  
Księgi Mormona.

Kiedy byłem młodym misjonarzem, odbyłem bardzo 
ciekawą rozmowę z pewnym duchownym. Powiedział 
nam, że nie może zaakceptować Księgi Mormona, ponie
waż otwarcie mówi ona o Jezusie Chrystusie, używając 
Jego imienia i opisując wydarzenia z Jego życia na setki  
lat przed Jego narodzeniem. Postrzegał tę klarowność  
jako nietypową dla Starego Testamentu, który o Zbawi
cielu mówi w bardziej subtelny sposób.

Śmiała deklaracja o Jezusie Chrystusie jest dla mnie 
ogromną zaletą Księgi Mormona. Oczywiście musimy 
otrzymać duchowe świadectwo, że księga ta pochodzi  
od Boga. Lecz kiedy już je uzyskamy, wówczas niezwykle 
namacalne są dla nas cele Chrystusa, realność Jego życia 
i Zmartwychwstania oraz klarowność tego, co jest ko
nieczne, aby podążać za Nim i uzyskać życie wieczne  
w Jego obecności.

WSZYSTKO Z POWODU KSIĘGI 
MORMONA

Minęło sześć miesięcy od mojego 
chrztu, a ja nie miałem pewnego 

przeświadczenia co do Księgi Mormona. 
Pewnego dnia, kiedy nie miałem pragnie-
nia czytać pism świętych, przypomniałem 
sobie słowa mojego nauczyciela Zasad 
ewangelii: „Kiedy czujesz, że nie masz 
pragnienia czytania pism, dzieje się tak, 
ponieważ Szatan nie chce, abyś je czytał”. 
Dzięki temu ostrzeżeniu otworzyłem 
Księgę Mormona. Przeczytałem: „Kto 
mógłby przypuszczać, że nasz Bóg będzie 
tak miłosierny, że wyrwie nas z naszego 
straszliwego, grzesznego i pełnego brudu 
stanu!” (Alma 26:17). Słowa te napełniły 
moją duszę radością, ponieważ pamię-
tałem swój stan sprzed przystąpienia do 
prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. 
Duch Pana świadczył w moim sercu o 
prawdziwości Księgi Mormona.

Wcześniej nie chciałem być pełnoeta-
towym misjonarzem, ale po tym dniu 
wszystko się zmieniło. Miałem bardzo 
silne uczucie, że świat musi poznać 
prawdę, i zacząłem się przygotowywać. 
Poszedłem do moich przywódców i 
powiedziałem im o moim pragnieniu 
służenia. Wyjaśniłem to rodzicom, którzy 
mieszkali w innym mieście i nie byli 
członkami Kościoła. Następnie sprzedałem 
wszystko, co miałem, i kupiłem ubrania 
na misję. W końcu służyłem na misji od 
2003 do 2005 roku.

Dzisiaj moja rodzina — łącznie z  
moją żoną i naszą córką — jest zapie-
czętowana na wieczność. To błogosła-
wieństwo również wypływa z mojego 
świadectwa o Księdze Mormona. Wiem, 
że Księga Mormona jest prawdziwa, po-
nieważ składa świadectwo o Panu Jezusie 
Chrystusie i zbliża mnie do Boga, kiedy 
czytam jej święte zapisy.
Adilson Lucero dos Santos, Paraná, Brazylia
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Świadectwo o Jezusie Chrystusie
Czytanie i rozważanie z mocą Ducha 

Świętego wspaniałych kazań Jezusa  
Chrystusa z Księgi Mormona przynosi  
niezachwiane świadectwo o ich prawdziwo
ści. Uwielbiam przemierzać stronice Księgi 
Mormona, napawając się pełnymi mocy 
doktrynami o Chrystusie: wizją Nefiego  
o drzewie życia, kiedy anioł pyta: „Czy 
wiesz o łaskawości Boga?” (1 Nefi 11:16); 
świadectwem Lehiego, że „następuje odku
pienie przez Świętego Mesjasza, który jest 
pełen łaski i prawdy” (2 Nefi 2:6); uzupeł
nieniem Jakuba mówiącym, że On „pilnuje 
bramy, i nie zatrudnia tam żadnego sługi” 
(2 Nefi 9:41).

Potem przechodzimy do nauk króla Benia
mina, które uczą nas cech uczniów Chrystusa, 
oraz do niezachwianej deklaracji, że „żadne 
inne imię czy sposób zbawienia nie będzie 
dany ludziom. Stanie się to tylko przez i w 
imię Chrystusa” (Mosjasz 3:17).

Wkrótce jesteśmy z Abinadim, kiedy ma 
oddać swe życie za to, w co wierzy:

„Jednak zmartwychwstanie następuje, a 
więc śmierć nie odnosi zwycięstwa i żąd ło 
śmierci zostaje unieszkodliwione przez 
Chrystusa.

On jest światłem i życiem świata, światłem, 
które jest nieskończone, które nigdy nie przy
gaśnie” (Mosjasz 16:8–9).

Alma ożywia piękne doktryny Zadość
uczynienia, sprawiedliwości i miłosierdzia: 

„I plan miłosierdzia nie mógł nastąpić bez 
zadośćuczynienia, dlatego sam Bóg zadość
uczyni za grzechy świata, aby plan miło
sierdzia mógł nastąpić, aby wymaganiom 
sprawiedliwości stało się zadość, a Bóg pozo
stał doskonałym, sprawiedliwym i miłosier
nym Bogiem” (Alma 42:15).

Następnie dochodzimy do cudownej wizyty 
Zbawiciela u dzieci Lehiego. My też odczu
wamy Jego miłość, Jego współczucie, Jego 
nauki, Jego świadectwo:

„Oto dałem wam Moją ewangelię, dobrą 
nowinę — o tym, że przyszedłem na świat 
wypełnić wolę Mego Ojca […]

I Mój Ojciec posłał Mnie, abym został pod
niesiony na krzyżu, a potem mógł przyciąg nąć 
do siebie wszystkich ludzi; aby, tak jak Ja zo
stałem podniesiony przez ludzi, Ojciec pod
niósł ludzi, aby stanęli przede Mną i zostali 
osądzeni za swe dobre czy złe czyny” (3 Nefi 
27:13–14).

W końcu dochodzimy do kończących 
apeli Mormona i Moroniego: „Wiedzcie, że 
potrzebujecie […] nawrócić się odstępując 
od wszystkich swoich grzechów oraz nie
prawości i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, 
że jest On Synem Boga” (Mormon 7:5). 
„Przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się w 
Nim doskonali. Wyzbądźcie się wszelkiej 
bezbożności, i jeśli wyzbędziecie się wszel
kiej bezbożności i będziecie kochać Boga 
ze wszystkich sił, całym swoim umysłem 
i mocą, wtedy Jego łaska wystarczy wam, 

Czytanie i  
rozważanie 
wspaniałych 
kazań Jezusa 
Chrystusa  
z Księgi  
Mormona 
przynosi nieza
chwiane świa
dectwo o ich 
prawdziwości.

Wizja Nefiego Świadectwo Lehiego Kazanie króla Beniamina Świadectwo  
Abinadiego
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abyście przez Jego łaskę mogli stać się doskonali  
w Chrystusie” (Moroni 10:32).

W oparciu o rodziny
Na historii rodzin oparte jest to silne pod względem 

duchowym, przekonujące świadectwo, że Jezus Chrystus 
naprawdę jest obiecanym Mesjaszem — namaszczonym 
Synem Bożym wysłanym na ziemię, aby przynieść zmar
twychwstanie wszystkim ludziom i duchowe oczyszczenie 
tym, którzy odpokutują i będą za Nim podążać.

Księga Mormona rozpoczyna się od rodziny: ojca, 
matki, synów i córek, którzy zważali na objawienie pro
roka, ich ojca, które mówiło, że powinni porzucić swe 
ziemskie dobra i iść za radą Pana. Ta opowieść wypeł
niona jest historiami o tym, jak rodzice próbowali wpoić 
swym dzieciom obietnicę i nadzieję Jezusa Chrystusa. 
Pewnego razu wyodrębniłem z jej kart szczególne rady 
ojców dla synów — łącznie były to 52 strony maszyno
pisu. W Księdze Mormona widzimy, w jaki sposób rodzice 
nauczali wiary w Chrystusa oraz posłuszeństwa przyka
zaniom Bożym zarówno dzieci, które były posłuszne od 
najmłodszych lat, jak i dzieci, które musiały odnaleźć swą 
drogę — czasami było to w ramach tej samej rodziny. 
Jest to lekcja dla naszych czasów, dla naszych dzieci, dla 
naszych rodzin.

Specyficzne role kobiet i córek są do pewnego stop
nia ignorowane, co jest powszechnym zwyczajem w 
starożytnych zapisach. Patrząc jednak poza to, co jest 
oczywiste, widzimy ich wieczny i trwały wpływ. Ce
nimy sobie drogie urywki, które mówią o kobietach i 
matkach, jak ten, kiedy ich uczucia zostały opisane jako 
„czyste i delikatne przed Bogiem” ( Jakub 2:7) czy kiedy 
Helaman opisuje dobroć swych młodych wojowników, 

DWIE KSIĘGI,  
JEDNA WIECZNA RODZINA

Kiedy mój mąż wracał do domu, znalazł 
na ulicy torbę. Ku jego zdziwieniu, we-

wnątrz znajdował się egzemplarz Księgi 
Mormona. Przyniósł ją do domu i pokazał 
mi. Poczytał przez chwilę; zainteresowała 
go, lecz w końcu ją odłożył.

Niedługo potem umarł. Chodziłam od 
jednego kościoła do drugiego, szukając 
pocieszenia i chcąc dowiedzieć się, czy 
życie toczy się dalej po śmierci. Ogarniały 
mnie wątpliwości; na wiele pytań nie 
uzyskałam odpowiedzi.

Wtedy to, kiedy szłam do pracy, zoba-
czyłam na chodniku jakąś książkę i roz-
poznałam ją — była to Księga Mormona. 
Wzięłam ją, ponieważ przypomniała mi 
o moim drogim mężu. Wspomniałam 
komuś o moim odkryciu i usłyszałam 
sugestię, bym ją przeczytała.

Mijały dni i pewnego wieczoru uda-
łam się z wizytą do mojej siostry, która 
jest Świętą w Dniach Ostatnich. Byli tam 
pełnoetatowi misjonarze i śpiewali hymn 
„Bóg moim Ojcem jest”. Od razu wie-
działam, że misjonarze będą w stanie 
odpowiedzieć na moje pytania.

Po dyskusjach z misjonarzami i zdo-
byciu świadectwa zostałam ochrzczona. 
Dzisiaj mogę świadczyć z całkowitą pew-
nością, że Józef Smith widział Ojca i Jego 
Syna, Jezusa Chrystusa.

Wierzę, że to nie przypadek, że i 
mój mąż, i ja znaleźliśmy Księgę Mor-
mona. Chociaż mój mąż nie mógł zostać 
ochrzczony podczas tego życia, jestem 
szczęśliwa, że dzięki obrzędom świątyn-
nym on i ja oraz dwoje naszych drogich 
dzieci możemy być razem jako rodzina na 
całą wieczność. Księga Mormona połą-
czyła nas i wniosła pokój do naszych dusz.
María Mash, Gwatemala

W
IZ

JA
 N

EF
IEG

O
 —

 C
LA

RK
 K

EL
LE

Y 
PR

IC
E;

 F
RA

G
M

EN
T 

O
BR

AZ
U 

LIA
HO

N
A 

—
 A

RN
O

LD
 F

RI
BE

RG
 ©

 1
95

1 
IR

I; 
KA

ZA
N

IE 
KR

Ó
LA

 B
EN

IA
M

IN
A 

—
 JE

RE
M

Y 
W

IN
BO

RG
, K

O
PIO

W
AN

IE 
ZA

BR
O

N
IO

N
E;

 
FR

AG
M

EN
T 

O
BR

AZ
U 

AB
IN

AD
I P

RZ
ED

 K
RÓ

LE
M

 N
O

EM
 —

 A
RN

O
LD

 F
RI

BE
RG

 ©
 1

95
1;

 A
BY

ŚC
IE 

ZA
W

SZ
E 

O
 M

N
IE 

PA
M

IĘT
AL

I —
 G

AR
Y 

KA
PP

 ©
 1

99
8,

 K
O

PIO
W

AN
IE 

ZA
BR

O
N

IO
N

E;
 M

O
RM

O
N

 
ŻE

G
N

A 
SI

Ę 
Z 

W
IEL

KI
M

 N
IEG

DY
Ś 

N
AR

O
DE

M
 —

 A
RN

O
LD

 F
RI

BE
RG

 ©
 1

95
1 

IR
I

Ukazanie się Jezusa Chrystusa Końcowy apel Mormona  
i Moroniego



44 L i a h o n a

Księga Mormona 
wypełniona jest 
historiami o 
tym, jak rodzice 
próbowali wpoić 
swym dzie
ciom obietnicę i 
nadzieję pocho
dzącą od Jezusa 
Chrystusa.
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STAROŻYTNE WYDARZENIA, 
WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE

Zawsze mogę znaleźć odpowiedzi w 
Księdze Mormona. Wiele się uczę 

dzięki jej studiowaniu i czuję, że zmie-
niam się na lepsze.

Ostatnio zastanawiałam się, co mam 
teraz robić, kiedy już wychowałam sze-
ścioro dzieci. Zastanawiałam się, co Ojciec 
Niebieski pragnie, abym robiła.

Podczas regularnego studiowania pism 
świętych doszłam w Księdze Mormona 
do pewnej historii o wojnie. Uderzyło 
mnie wezwanie do działania, jakie padło 
z ust Moroniego, aby bronić między 
innymi rodzin (zob. Alma 46:12). Nefici 
byli zdecydowani chronić swe rodziny. 
Kiedy czytałam tę historię, postanowiłam, 
że bez względu na wszystko, chcę mieć 
ten sam cel w swoim życiu: walczyć za 
rodzinę. Było to osobiste, poruszające 
doświadczenie.

Wiem, że Księga Mormona została 
napisana dla naszych czasów. Jestem 
wdzięczna, że mogę sięgać po tę księgę 
i odnajdować wskazówki dotyczące 
mojego życia; naprawdę jest ona niczym 
żelazny pręt (zob. 1 Nefi 8).
Eun Jung, Korea

na których wpłynęła prawość ich matek:
„Byli posłuszni wykonując ściśle każdy rozkaz, i stało 

im się według ich wiary, gdyż pamiętam, jak mi mówili, 
czego ich nauczały matki. […]

Taka jest ich wiara. Są młodzi, ale zrównoważeni i  
wytrwale pokładają ufność w Bogu. […]

[…] Matki nauczyły ich, że jeśli będą ufać, Bóg ich ocali.
I powtórzyli mi słowa swych matek mówiąc: Wierzymy, 

że nasze matki wiedziały o prawdzie tego, co mówiły” 
(Alma 57:21, 27; 56:47–48).

Chciałbym zachęcić was, abyście zastanowili się nad 
poniższymi pytaniami, które pomogą wam odnieść nauki 
Księgi Mormona do swojej rodziny:

•	 Które	fragmenty	Księgi	Mormona	uczą	nas,	że	dzieci	
powinny dostrzegać uczciwość i prawość w wierze 
swoich rodziców?

•	 Jakiej	rady,	którą	chcielibyśmy	przekazać	naszym	
dzieciom, udzielali ojcowie z Księgi Mormona swoim 
synom?

•	 Czego	uczymy	się	na	temat	naszych	wysiłków	w	odnie
sieniu do dzieci, które nie są posłuszne?

•	 W	jaki	sposób	rodzice	w	Księdze	Mormona	dzielą	się	 
z dziećmi swoimi najgłębszymi przekonaniami?

•	 Czego	dowiadujemy	się	o	wierze,	kiedy	jest	przekazy
wana z pokolenia na pokolenie?

Nie ma nic ważniejszego od wiary w Pana Jezusa 
Chrystusa, czym można się podzielić z innymi. Przynosi 
ona zrozumienie podczas wyzwań w tym życiu, szczę
ście pośród trudności i wieczny żywot w przyszłym 
świecie.

Istnieje wiele ziemskich wpływów, które odciągają nas  
i nasze rodziny od tej najbardziej istotnej wiary. Księga 
Mormona zaprasza nas i nasze rodziny, abyśmy przyjęli 
wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, i podaje zasady, które 
pomogą naszym rodzinom odnieść sukces.

Świadczę, że Księga Mormona jest prawdziwa i że na
prawdę została przekazana Prorokowi Józefowi Smithowi 
przez anioła Moroniego pod kierunkiem Pana Jezusa 
Chrystusa. Jest ona dana dla naszych czasów, dla naszych 
dzieci i wnuków. Obiecuję, że kiedy będziemy codziennie 
otwierać ją z wiarą, spocznie na nas Duch Pana, a nasze 
rodziny będą błogosławione na zawsze. ◼LE
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Z pism świętych
Alma 53; 56–58

Jeśli będziemy ufać Przestudiujcie ten materiał i przedyskutujcie z sio-
strami, które odwiedzacie, te fragmenty, które uznacie 
za istotne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje 
siostry i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było 
aktywną częścią waszego życia.

Co mogę 
zrobić?
1. W jaki sposób 
mogę pomóc 
odwiedzanym sio-
strom rozpoznać 
i działać według 
mocy, którą posia-
dają, by kształto-
wały dorastające 
pokolenie?

2. Jakiego typu 
zachętę mogę 
czerpać z Księgi 
Mormona, aby 
odpowiedzieć na 
wyzwania, jakim 
stawiam czoła 
w dzisiejszych 
czasach?

Wiara • Rodzina • Służba

W Księdze Mormona czytamy o przykładnych 
młodych mężczyznach, którzy byli niezmier

nie odważni, silni i dzielni. „Byli ludźmi prawdy i 
rozsądku, gdyż nauczono ich przestrzegać przy
kazań Boga i postępować sprawiedliwie przed 
Bogiem” (Alma 53:21). Ci wierni młodzi mężczyźni 
byli pełni uznania dla swych matek, będących dla 
nich nauczycielkami i wzorem.

Matki wojowników Helamana żyły w czasach 
nie innych niż nasze. Warunki ich życia były trudne 
i niebezpieczne, a młodzież została wezwana do 
obrony wolności w sensie fizycznym i duchowym. 
W dzisiejszych czasach „bój toczymy nie z krwią 
i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze 
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemno
ści, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (List 
do Efezjan 6:12).

W trudnych czasach potrzebni są rodzice i 
ludzie będący wzorem, którzy nauczają prawdy 
znanej wojownikom Helamana: „Jeśli będą ufać, 
Bóg ich ocali” (Alma 56:47). W dzisiejszych cza
sach nauczanie tej prawdy i życie zgodne z nią 
wymaga odwagi. Jednak nie musimy się bać. Jeśli 
rozumiemy, kim jesteśmy i kim jest Bóg i jeśli 
zawarłyśmy z Nim przymierza, będziemy — jak 
matki tych wojowników — miały wielki wpływ  
na czynienie dobra.

Najprawdopodobniej każdego z 2060 wojowni
ków Helamana w przeszłości ukształtowała matka. 
Lecz te matki nie działały w pojedynkę. Razem z 
innymi prawymi mężczyznami i kobietami te matki 
musiały zjednoczyć się w wierze i przykładności, 
aby nauczać mocy przymierzy. Młodzi ludzie w 
tamtych czasach rozumieli przymierze zawarte 
przez swoich rodziców, które polegało na nieanga
żowaniu się w wojnę. I nawet jeśli wydawało się to 
niemożliwe, kochający Ojciec Niebieski umożliwił 
tym rodzicom dotrzymanie ich przymierza i jedno
cześnie zachowanie wolności (zob. Alma 56:5–9). 
W podobny sposób my także musimy szanować 
nasze przymierza, aby dzieci i młodzież — nasze 
własne dzieci i dzieci w naszych okręgach, gmi
nach, sąsiedztwie i społeczności — rozumiały i 
popierały dotrzymywanie przymierzy.

P R Z E S Ł A N I E  D L A  O D W I E D Z I N  D O M O W Y C H

Aby uzyskać więcej 
informacji, odwiedź-
cie stronę www 
.reliefsociety .lds .org .

Ojciec Niebieski wspiera nas, kiedy szanu
jemy nasze przymierza. Mamy żyć według nich 
z dokładnością. Możemy, na przykład, być gor
liwi, jeśli chodzi o modlitwę, studiowanie pism 
świętych, posiadanie aktualnej rekomendacji 
świątynnej, skromny ubiór i przestrzeganie 
dnia Sabatu. Jeśli będziemy tak postępować, 
nasze dzieci będą mogły z przekonaniem po
wiedzieć: „Wierzymy, że nasze matki wiedziały 
o prawdzie tego, co mówiły” (Alma 56:48).

Kobiety Święte w Dniach Ostatnich, które 
dostrzegają, że ich siła ma swoje źródło w 
Zadośćuczynieniu Pana, nie poddają się w 
chwilach trudności i zniechęcenia. Gdy dotrzy
mujemy przymierzy, nie mamy sobie równych 
we wspieraniu, wychowywaniu oraz chronieniu 
dzieci i młodzieży, i pewnego dnia będziemy 
mogły powiedzieć o tym dorastającym pokole
niu: „Nigdy, pośród wszystkich […], nie widzia
łem tak wielkiej odwagi” (Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, Generalna Prezydent Stowarzyszenia 
Pomocy.
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Nauki dla naszych czasów

Pan troszczy  
się o nas
„Przypominają mi się 
słowa Pana zawarte 
w Księdze Mormona, 
w Księdze Etera. Po
wiedział: ‚Nie mogli
byście przebyć tych 
głębin, jeślibym was 
nie przygotował, aby
ście oparli się falom 
morza, wiatrom i bu
rzom’ [Eter 2:25]. Moi 

bracia i siostry, On 
nas przygotował. Jeśli 
będziemy baczyć 
na Jego słowa i żyć 
zgodnie z przykaza
niami, przetrwamy 
czasy niegodziwości 
i przyzwolenia na 
wszystko — czasy, 
które można porów
nać z niszczyciel
skimi falami, wiatrem 
i powodziami. On 
zawsze się o nas 
troszczy. Kocha nas i 
będzie nas błogosła
wił, kiedy postąpimy 
w prawy sposób”.
Prezydent Thomas S.  
Monson, „Uwagi na  
zakończenie”, Liahona,  
list. 2009, 109.

Jezus jest 
Chrystusem
„Księga Mormona 
jest najpotężniejszym 
zapisanym świadec
twem, jakie mamy, 
o tym, że Jezus jest 
Chrystusem. Co 
według Nefiego 
jest niezbędne, by 
otrzymać dar Ducha 
Świętego? Wiara w 
Pana Jezusa Chry
stusa. Czy czytanie 
Księgi Mormona od 
czasu do czasu gwa
rantuje wiarę w Pana 
Jezusa Chrystusa? 

Przekonamy się, że 
tak nie jest, czytając 
uważnie Księgę Ne
fiego. Powiedział, że 
jest to ‚[dar] […] dla 
wszystkich, którzy go 
pilnie szukają’. ‚Pilnie’ 
zapewne znaczy ‚re
gularnie’. I zapewne 
oznacza też rozwa
żanie i modlitwę. 
A w modlitwie na 
pewno jest miejsce 
na żarliwe błaganie 
o poznanie prawdy. 
Wysiłku mniejszego 
niż taki nie można 
nazwać pilnością. I 
mniejszy wysiłek nie 
jest wystarczający 
ani dla was, ani dla 
mnie”.
Prezydent Henry B. Eyring, 
Pierwszy Doradca w Radzie 
Prezydenta Kościoła, „Going 
Home”, w: Brigham Young 
University 1986–87 Devo
tional and Fireside Speeches 
(1987), str. 77–78.

Przesłanie 
ewangelii
„Podstawowe ele
menty przesłania 
ewangelii znajdują 
się we wszystkich to
mach pism świętych, 
ale najklarowniej są 
nam przekazane w 
Księdze Mormona 
oraz objawieniach 
Proroka Józefa 
Smitha. Tu sam Jezus 
jasno wykłada Swoją 
doktrynę i ewangelię, 
której dzieci Boże 
muszą być posłuszne, 
aby ‚życie wieczne 
mieć’ (NiP 14:7)”.
Prezydent Dieter F. Ucht-
dorf, Drugi Doradca w 
Radzie Prezydenta Kościoła, 
„Czyż nie mamy powodu do 
radości?” Liahona, list. 2007, 
str. 19.



Od starożytnych proroków dowiadujemy się, że Księga Mormona zawiera wiele 
„[prostych] i [cennych prawd]”, które zostały zachowane dla pouczenia nas w dzi
siejszych czasach (zob. 1 Nefi 13:40; 19:3). Prawdy te wprowadzają przejrzystość i 

ułatwiają zrozumienie pełni ewangelii Jezusa Chrystusa oraz pomagają czytelnikom Księgi 
Mormona pokonywać życiowe wyzwania z nadzieją i siłą. W poniższych cytatach zawarte 
są świadectwa współczesnych proroków i apostołów na temat tych ważnych nauk.

OBYDWA 
DREWNA W  
JEDEN KAWAŁEK

Niemal od uro-
dzenia byłam 

w posiadaniu Biblii, 
jednak dopóki nie 
otrzymałam eg-
zemplarza Księgi 
Mormona, nie byłam 
zaznajomiona ze 
wszystkimi zasadami 
ewangelii. Odkryłam, 
że pełnia ewangelii 
Jezusa Chrystusa jest 
dostępna tylko dzięki 
wiedzy pochodzą-
cej z tego drugiego 
„drewna” (zob. Ks. 
Ezechiela 37:15–17). 
Kiedy dla mnie te dwa 
drewna zespoliły się 
w jedno, dostarczyło 
mi to doświadczeń, 
które zmieniły moje 
życie i zwiększyły 
zrozumienie tego, kim 
jestem i że mogę stać 
się częścią wiecznej 
rodziny Boga. To prze-
powiedziane połącze-
nie — „aby stanowiły 
jedno w twoim ręku” 
(w. 17) — stało się 
możliwe dzięki dwóm 
wiernym siostrom 
misjonarkom, którym 
zależało na mnie i 
które zostawiły mi 
egzemplarz „drugiego 
drewna”.

Przedtem cho-
dziłam przy świetle 
świecy; teraz każda 
wnęka i szczelina jest 
wypełniona światłem 
pełni błogosławieństw 
ewangelii. Czuję, że 
dano mi szansę na 
nowe życie.
Ary Sala, Kolumbia  
Brytyjska, Kanada

Chrzest małych 
dzieci
„[Niektórzy ludzie 
wierzą], że małe 
dzieci są poczęte w 
grzechu i wchodzą 
w życie śmiertelne w 
stanie zepsucia na
tury ludzkiej. Ta dok
tryna jest fałszywa!

‚A jeśli jest to 
prawdą — napisał 
Mormon — spieracie 
się o chrzczenie swo
ich małych dzieci’ 
(Moroni 8:5).

Nazwał ich spory 
‚[wielkim] [błędem]’ i 
napisał: […]

Słuchajcie słów 
Chrystusa, waszego 
Odkupiciela, wa
szego Pana i waszego 

Boga. Oto przysze
dłem na świat, aby 
wzywać do nawró
cenia grzeszników, a 
nie sprawiedliwych. 
Zdrowi nie potrze
bują lekarza, lecz 
tylko ci, którzy są 
chorzy; i małe dzieci 
są zdrowe, gdyż nie 
są zdolne do popeł
nienia grzechu, a 
co do przekleństwa 
Adama, to zdjąłem je 
z nich, że nie ma nad 
nimi władzy, […]

Tak Duch Święty 
objawił mi słowo 
Boże i dlatego wiem, 
mój umiłowany 
synu, że chrzczenie 
małych dzieci jest 
wielką zniewagą wo
bec Boga. (Moroni 
8:7–9). […]

Przeczytajcie 
cały jego list. Za
wiera prawdziwą 
doktrynę”.
Prezydent Boyd K. Packer, 
Prezydent Kworum Dwu-
nastu Apostołów, „Little 
Children”, Ensign, list. 1986, 
str. 17.

Ostrzeżenia z Księgi 
Mormona
„Pośród lekcji, jakich 
możemy się nauczyć 
dzięki Księdze Mor
mona, są te, które 
dotyczą przyczyn 
wojny i jej skutków 
oraz warunków, w 
jakich jest ona uspra
wiedliwiona. Księga 
opowiada o złu i 
niebezpieczeństwach 
tajemnych sprzysię
żeń, które powstają 
po to, by zdobyć 
władzę i panowanie 
nad ludźmi. Mówi 
o realności Szatana 
i podaje niektóre z 
metod, jakimi on się 
posługuje. Dora
dza nam na temat 

właściwego korzy
stania z bogactw. 
Opowiada o prostych 
i cennych prawdach 
ewangelii oraz o 
realności i boskości 
Jezusa Chrystusa i o 
Jego zadość czynią
cej ofierze za całą 
ludzkość. Mówi o 
zgromadzeniu domu 
Izraela w dniach 
ostatnich. Opowiada 
o celu i zasadach 
pracy misjonarskiej. 
Ostrzega nas przed 
dumą, obojętnością, 
zwlekaniem, nie
bezpieczeństwami 
fałszywych trady
cji, hipokryzją i 
nieczystością.

Teraz od nas 
zależy, czy będziemy 
studiować Księgę 
Mormona, uczyć się 
zawartych w niej 
zasad i stosować je  
w swoim życiu”.
Starszy L. Tom Perry z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów, 
„Błogosławieństwa płynące 
z czytania Księgi Mormona” 
Liahona, list. 2005, str. 8.
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RODZINA JEST WIECZNA

Czytam Księgę Mormona od czasu mojego chrztu  
w 1995 roku. Jednak dopiero kiedy wyszłam za 

mąż, historia o synach Lehiego, podróżujących do  
Jerozolimy i z powrotem, nabrała dla mnie znaczenia 
— w kategoriach mojej własnej rodziny.

Mam wrażenie, że Pan chciał, aby Lehi miał wieczną 

rodzinę. Najpierw powiedział Lehiemu, aby pozostawił 
wszystko i ratował swoją obecną rodzinę, zabierając  
ją do ziemi obiecanej. Kiedy nadal przebywali na  
pustkowiu, Pan kazał Lehiemu wysłać swych synów  
z powrotem po zapisy dotyczące członków rodziny z 
przeszłości. Potem jeszcze posłał ich po Ismaela i jego 
córki. Kładł podwaliny pod ich przyszłą rodzinę.

Wszystko zostanie 
przywrócone
„Dosłowny i po
wszechny charakter 
zmartwychwstania 
jest wyraźnie opisany 
w Księdze Mormona. 
Prorok Amulek 
nauczał:

‚Śmierć Chrystusa 
uwolni ludzi z wię
zów tej śmierci, że 
wszyscy zmartwych
wstaną doświad
czywszy tej śmierci.

I duch i ciało 
zostaną ponownie 
zjednoczone w swej 
kompletnej formie, 
każda część ciała i 
każda kość znajdą  
się na swoim miejscu, 
że będziemy  

jak teraz, […]
To przywrócenie 

ciała będzie dane 
wszystkim, zarówno 
starym, jak i mło
dym, wolnym, jak i 
niewolnym, mężczy
znom, jak i kobietom, 
niegodziwym, jak i 
sprawiedliwym; i na
wet włos z ich głów 
nie zagubi się, lecz 
wszystkim zostanie 
przywrócone kom
pletne ciało’ ( Alma 
11:42–44).

Alma również 
nauczał, że w czasie 
zmartwychwstania 
‚wszystkim zostanie 
przywrócone kom
pletne ciało’ (Alma 
40:23). […]

Jakże pociesza
jąca jest wiedza, że 
wszystkim, którzy 
zostali pozbawieni 
życia […] ‚zostanie 
przywrócone kom
pletne ciało’”.
Starszy Dallin H. Oaks 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów, „Resurrection”, 
Liahona, lip. 2000, str. 17.

Niebezpieczeństwa 
tajnych sprzysiężeń
„Księga Mormona 
naucza, że tajne 
sprzysiężenia zwią
zane z przestęp
czością stanowią 
poważne wyzwanie 
nie tylko dla jedno
stek i rodzin, ale dla 
całych cywilizacji. 
Do współczesnych 
tajnych sprzysiężeń 
należą gangi, kartele 
narkotykowe i zor
ganizowane rodziny 
przestępcze. Tajne 

sprzysiężenia na
szych czasów funk
cjonują podobnie jak 
banda Gadiantona z 
czasów Księgi Mor
mona. […] Mają na 
celu między innymi: 
‚mordować, rabować, 
kraść, popełniać roz
pustę i wszelkie zło 
wbrew prawu kraju 
oraz wbrew przyka
zaniom swego Boga’ 
[Helaman 6:23].

Jeśli nie będziemy 
ostrożni, dzisiejsze 
tajne sprzysiężenia 
będą mogły zdobyć 
władzę i wpływ tak 
szybko i tak abso
lutnie, jak miało to 
miejsce w czasach 
Księgi Mormona”.
Starszy M. Russell Ballard 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów, „Standing for 
Truth and Right,” Ensign, 
list. 1997, str. 38.

Świadectwa innych 
członków Kworum 
Dwunastu Apo
stołów o Księdze 
Mormona znajdują 
się na stronach 10, 
28, 32, 38 i 80 tego 
wydania.
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PODĄŻAJĄC NAPRZÓD  
ZE ŚWIATŁEM

W drugim rozdziale Księgi 
Etera czytamy, że brat Jereda 

martwił się, że w barkach nie będzie 
światła. Kiedy zapytał o to Pana, Pan 
odpowiedział mu pytaniem: „Cóż 
więc chcesz, abym uczynił, abyście 
mieli światło?” (w. 25).

Dużo myślałam o tym, w jaki 
sposób brat Jereda odpowiedział 
na pytanie Pana. Najpierw wspiął 
się na górę, gdzie „wytopił ze skały 
szesnaście kamyków” (Eter 3:1). 
Zaniósł kamyki na szczyt góry i tam 
się modlił. Najpierw ukorzył się przed 
Panem. Prosił o łaskę i był wdzięczny 
za Pańską moc odpowiadania na 
jego modlitwy. Następnie okazał 
wiarę, mówiąc: „Wiemy, Panie, że 
możesz tego dokonać i okazać swą 
wielką moc, która przekracza pojęcie 
ludzkie” (Eter 3:5). Brat Jereda po-
prosił Pana, żeby dotknął kamyków, 
aby oświetlały barki.

Ten werset zmienił sposób, w 
jaki ja się modlę. Przedtem często 
pytałam: „Ojcze, co chciałbyś, abym 
uczyniła?” Rzeczywistość w wielu sy-
tuacjach wymaga ode mnie wysiłku 
umysłowego, analizowania możli-
wości i obmyślania planu, następnie 
zwrócenia się do Ojca i pytania, czy 
ten plan jest w porządku, a dopiero 
później modlitwy o cuda, których nie 
mogę dokonać sama.
Elena Gómez de Santurión, Urugwaj

Dbałość o ogniwo łączące teraźniejszość z przeszłością i  
przyszłością naszej wiecznej rodziny jest ważnym obowiązkiem, 
który muszę cenić, tak jak Lehi. Być może te doświadczenia  
przygotowały Lehiego na otrzymanie wizji drzewa życia i zrozumie-
nie tego, że w wiecznej rodzinie powinno się pielęgnować miłość  
do Boga.
Salote Malani Maiwiriwiri, Hawaje, USA

Pokonywanie ży-
ciowych wyzwań
„Księga Mormona 
zawiera przesłania, 
które zostały umiesz
czone w niej w boski 
sposób, aby pokazać, 
jak naprawić skutki 
fałszywych tradycji i 
jak osiągnąć pełnię 
życia. Naucza tego, 
jak rozwiązywać 
problemy i pokony
wać wyzwania, jakim 
stawiamy czoła w 
dzisiejszych czasach. 
[…] Pan umożliwił 
nam naprawianie po
ważnych błędów ży
ciowych, jednak Jego 
wskazówki nie będą 
miały żadnej warto
ści, jeśli pozostaną 
skryte w nieotwiera
nej księdze.
Starszy Richard G. Scott 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów, „True Friends 
That Lift”, Ensign, list. 1988, 
str.76.

Przypomnie-
nie o naszych 
przymierzach

„Księga Mormona 
przypomina nam, że 
nasz chrzest jest przy
mierzem, aby ‚zawsze 
dawać świadectwo o 
Bogu [i Jego króle
stwie] we wszystkim, 
co czynicie i gdzie
kolwiek się znajdu
jecie, aż do śmierci, 
abyście mogli zostać 
odkupieni przez 
Boga i zaliczeni do 
tych, którzy po
wstaną w pierwszym 
zmartwychwstaniu, 
abyście mogli mieć 
życie wieczne’ (Mo
sjasz 18:9; kursywa 
dodana)”.
Starszy Robert D. Hales z 
Kworum Dwunastu Apo-
stołów, „Przymierze chrztu: 
być w Królestwie i być z 
Królestwa”, Liahona stycz. 
2001, str. 7.

Błogosławieństwa 
bycia posłusznym
„W wielu miejscach 
w Księdze Mormona 
ludowi dana jest 
obietnica, że będzie 
mu się szczęścić na 
ziemi, jeśli [będzie] 
przestrzegać przyka
zań [zob. 1 Nefi 2:20; 
2 Nefi 4:4]. Tej obiet
nicy często towarzy
szy ostrzeżenie, że 
jeśli ludzie nie będą 
przestrzegać przyka
zań Boga, będą od 
Niego odsunięci [zob. 
Alma 36:30]”. ◼
Starszy Quentin L. Cook z 
Kworum Dwunastu Apo-
stołów, „Mamy nadzieję, że 
wiesz, że jest nam ciężko”, 
Liahona, list. 2008, str. 104.
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Moi umiłowani bracia i siostry, chciałbym 
dziś przemawiać na temat jednego z 
najważniejszych darów, jakie otrzymał 

świat we współczesnych czasach. Dar, który mam 
na myśli, ma większe znaczenie niż jakikolwiek 
wynalazek powstały w wyniku rewolucji prze
mysłowych i technicznych. Dar ten ma dla ludz
kości większą wartość niż wspaniały postęp, jaki 
widzimy we współczesnej medycynie. Ma dla ludzkości 
większą wartość niż rozwój podróży lotniczych czy lotów 
kosmicznych. Mówię o darze Księgi Mormona, przekaza
nym ludzkości 156 lat temu.

Dar ten, przygotowywany ręką Pana przez okres 
ponad tysiąca lat, został potem ukryty przez Niego, 
aby zachował się w czystej formie dla naszych czasów. 
Chyba nic nie świadczy wyraźniej o ważności tej współ
czesnej księgi pism świętych niż to, co powiedział o niej 
sam Pan.

Z Jego własnych ust wypłynęły słowa świadectwa 
o tym, (1) że jest ona prawdziwa (NiP 17:6), (2) że za
wiera prawdę i Jego słowo (NiP 19:26), (3) że została 

przetłumaczona mocą z nieba (NiP 20:8),  
(4) że zawiera pełnię ewangelii Jezusa Chrystusa 
(NiP 20:9; 42:12), (5) że została przekazana pod 
natchnieniem Ducha Świętego i potwierdzona 
innym przez służbę aniołów (NiP 20:10), (6) że 
daje świadectwo o prawdziwości pism świętych 
(NiP 20:11) i (7) że ci, którzy przyjmą ją z wiarą, 
otrzymają życie wieczne (NiP 20:14).

Drugim ważnym świadectwem o ważności Księgi 
Mormona jest czas, w którym Pan zaplanował jej ukaza
nie się w dziele nabierającego rozmachu Przywrócenia. 
Tylko Pierwsza Wizja poprzedziła to wydarzenie. Podczas 
tej wspaniałej wizji Józef Smith poznał prawdziwą naturę 
Boga i dowiedział się, że Bóg ma dla niego pracę do wy
konania. Księga Mormona została ujawniona w następnej 
kolejności.

Pomyślcie, jakie to ma znaczenie. Wyjawienie Księgi 
Mormona poprzedzało przywrócenie kapłaństwa. Zo
stała ona opublikowana zaledwie na kilka dni przed 
ustanowieniem Kościoła. Święci otrzymali Księgę Mor
mona, zanim objawiono im tak głębokie doktryny jak: 

KSIĘGA MORMONA  

10 listopada 1985 roku Ezra Taft Benson został 13. Prezydentem Kościoła. Został zapamiętany  
przez swoje silne świadectwo na temat mocy Księgi Mormona i za podkreślanie jej znaczenia w codziennym  

studiowaniu pism świętych, w pracy misjonarskiej i nauczaniu ewangelii. W tym roku mija 25. rocznica  
wygłoszenia niniejszego przemówienia podczas jesiennej konferencji generalnej w 1986 roku.

Prezydent  
Ezra Taft Benson 

(1899–1994)
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doktrynę trzech stopni chwały, małżeństwa 
celestialnego i pracy za zmarłych. Księga 
Mormona ukazała się przed zorganizowa
niem kworów kapłańskich i ustanowieniem 
organizacji Kościoła. Czy to nie mówi nam 
czegoś o tym, w jaki sposób Pan postrzega 
tę świętą pracę?

Kiedy uświadomimy sobie, co Pan sądzi 
na temat tej księgi, nie powinno nas dziwić 
to, że daje nam podniosłe ostrzeżenia co 
do tego, w jaki sposób ją przyjmujemy. Za
znaczywszy, że ci, którzy przyjmują Księgę 
Mormona z wiarą i prawością, otrzymają 
koronę życia wiecznego (zob. NiP 20:14), 
Pan przechodzi do następującego ostrzeże
nia: „Ale dla tych, co utwardzą swe serca w 
niewierze, i odrzucą ją, obróci się ona na ich 
potępienie” (NiP 20:15).

W 1829 r. Pan ostrzegł Świętych, że mają 
nie igrać ze świętymi sprawami (zob. NiP 
6:12). Z pewnością Księga Mormona jest 
świętą sprawą, a mimo tego wielu igra z nią 
lub, innymi słowy, lekceważy ją, traktuje ją 
tak, jakby miała niewielkie znaczenie.

W 1832 r., kiedy kilku pierwszych mi
sjonarzy powróciło z pola pracy misjonar
skiej, Pan zganił ich za lekceważenie Księgi 
Mormona. Powiedział, że w skutek tego ich 
umysły zostały okryte ciemnością. Zlekce
ważenie tej księgi przyniosło utratę światła 
nie tylko im samym, ale również spro
wadziło potępienie na cały Kościół — na 
wszystkie dzieci Syjonu. I wtedy Pan powie
dział: „I pozostaną w tej winie, dopóki nie 
odpokutują i nie przypomną sobie nowego 
przymierza, samej Księgi Mormona” (NiP 
84:54–57).

Czy fakt, że Księga Mormona jest z nami 
od ponad półtora wieku sprawia, że ma ona 
dla nas w dzisiejszych czasach mniejsze zna
czenie? Czy pamiętamy o nowym przymierzu 
— o samej Księdze Mormona? W Biblii mamy 
Stary i Nowy Testament. Słowo testament jest 
angielską interpretacją greckiego słowa, które 

może być również tłumaczone jako przymie
rze. Czy nie to Pan miał na myśli, nazywając 
Księgę Mormona „[nowym przymierzem]”? 
Jest to zaprawdę jeszcze jedno przymierze i 
świadectwo o Jezusie. To jeden z powodów, 
dla których niedawno dodaliśmy do tytułu 
Księgi Mormona słowa: „Jeszcze jedno świa
dectwo o Jezusie Chrystusie”.

Jeśli wcześni Święci zostali skarceni za lek
ceważenie Księgi Mormona, czy my jesteśmy 
mniej winni, jeśli postępujemy tak samo? Sam 
Pan składa świadectwo, że ma ona wieczne 
znaczenie. Czy niewielu z nas mogłoby spro
wadzić potępienie na cały Kościół z powodu 
igrania ze świętymi sprawami? Co powiemy 
na Sądzie, kiedy staniemy przed Nim i spo
tkamy się z Jego sędziowskim wzrokiem, jeśli 
będziemy pośród tych, którzy, jak ich opi
sano, zapomnieli o nowym przymierzu?

Istnieją trzy ważne powody, dla których 
Święci w Dniach Ostatnich powinni uczy
nić studiowanie Księgi Mormona dążeniem 
życiowym.

Po pierwsze Księga Mormona stanowi 
podstawę naszej religii. To oświadczenie po
chodzi od Józefa Smitha. Świadczył o tym, że 
„Księga Mormona jest bardziej poprawna niż 
jakakolwiek inna księga na ziemi, że stanowi 
podstawę [kamień zwornikowy — przyp. 
tłum.] naszej religii” 1. Kamień zwornikowy 
jest środkowym kamieniem w sklepieniu 
łukowym. Utrzymuje wszystkie pozostałe 
kamienie na swoim miejscu i jeśli zostanie 
usunięty, łuk się rozpadnie.

Księga Mormona jest kamieniem zwor
nikowym naszej religii na trzy sposoby. Jest 
zwornikiem naszego świadectwa o Chry
stusie. Jest zwornikiem naszej doktryny. Jest 
zwornikiem naszego świadectwa w ogólnym 
pojęciu.

Księga Mormona jest zwornikiem na
szego świadectwa o Jezusie Chrystusie, 
który Sam jest niczym podstawa wszyst
kiego, co robimy. Z mocą i w jasny sposób 

PROROK 
ŚWIADCZY
„[Księga Mormona] 
jest słowem Boga. 
Jest potężnym drugim 
świadectwem o Chry-
stusie. I z pewnością 
prawdziwi wyznawcy 
Odkupiciela, którzy 
Go kochają, chętnie 
przyjmą dodatkowe 
świadectwo Jego 
boskości.

Ta inspirująca księga 
nigdy nie została 
sfałszowana przez 
nieupoważnionych tłu-
maczy lub stronniczych 
teologów, lecz ukazuje 
się na świecie w czystej 
formie prosto z rąk 
historyków i kronikarzy. 
To nie księga ma być 
poddana próbie, lecz 
czytelnicy”.
Prezydent Spencer W. Kimball 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, wyd. 
Edward L. Kimball (1982),  
str. 133.
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składa ona świadectwo o Jego realności.  
W przeciwieństwie do Biblii, która przecho
dziła przez pokolenia kopistów, tłumaczy 
i skorumpowanych bigotów, którzy szko
dzili tekstowi, Księga Mormona przeszła 
od pisarza do czytelnika poprzez zaledwie 
jeden natchniony etap tłumaczenia. A zatem 
zawarte w niej świadectwo o Mistrzu jest 
czyste, nierozmyte i pełne mocy. Ale ma 
jeszcze większe znaczenie. Duża część dzi
siejszego świata chrześcijańskiego odrzuca 
boskość Zbawiciela. Kwestionują oni Jego 
cudowne narodziny, Jego doskonałe życie 
i realność Jego chwalebnego zmartwych
wstania. Księga Mormona uczy w prostych 
i nie budzących wątpliwości słowach o 
prawdziwości tego wszystkiego. Udziela też 
najpełniejszego wyjaśnienia doktryny Za
dośćuczynienia. Zaprawdę, ta natchniona w 
boski sposób księga jest kamieniem zworni
kowym w składaniu światu świadectwa, że 
Jezus jest Chrystusem2.

Księga Mormona jest również kamieniem 
zwornikowym doktryny Zmartwychwstania. 
Jak już wcześniej wspomniano, sam Pan 

oświadczył, że Księga Mormona zawiera 
„pełnię ewangelii Jezusa Chrystusa” (NiP 20:9). 
Nie oznacza to, że zawiera ona wszystkie 
nauki i wszystkie doktryny, jakie kiedykol
wiek zostały objawione. Oznacza to raczej, 
że w Księdze Mormona znajdziemy pełnię 
tych doktryn, które są niezbędne dla naszego 
zbawienia. Przedstawione są w jasny i prosty 
sposób, tak że nawet dzieci mogą dowiedzieć 
się, jak dostąpić zbawienia i wyniesienia. 
Księga Mormona oferuje wiele informacji, 
które zwiększają nasze zrozumienie doktryn 
zbawienia. Bez niej wiele treści zawartych w 
innych pismach świętych, nie byłoby aż tak 
proste i cenne.

W końcu, Księga Mormona jest kamieniem 
zwornikowym naszego świadectwa w ogól
nym pojęciu. Podobnie jak łuk, który zawali 
się, jeśli kamień zwornikowy zostanie z niego 
usunięty, tak samo i cały Kościół będzie stał 
lub upadnie w zależności od tego, czy Księga 
Mormona zawiera prawdę. Wrogowie Ko
ścioła dobrze to rozumieją. Właśnie dlatego 
tak usilnie starają się obalić prawdziwość 
Księgi Mormona, ponieważ jeśli będzie ją 
można zdyskredytować, wówczas rola Pro
roka Józefa Smitha upadnie wraz z nią. A 
następnie upadną nasze roszczenia do kluczy 
kapłaństwa, objawienia i przywróconego Ko
ścioła. Ale i odwrotnie: jeśli Księga Mormona 
zawiera prawdę — a miliony świadczą, że 
mają świadectwo od Ducha, że jest ona praw
dziwa — wówczas muszą być zaakceptowane 
roszczenia co do Przywrócenia i wszystkiego, 
co się z nim wiąże.

Tak, moi umiłowani bracia i siostry, Księga 
Mormona jest kamieniem zwornikowym 
naszej religii — kamieniem zwornikowym 
naszego świadectwa w ogólnym pojęciu, 
kamieniem zwornikowym naszej doktryny, 
kamieniem zwornikowym naszego świadec
twa o naszym Panu i Zbawicielu.

Drugim ważnym powodem, dla którego 
musimy uczynić Księgę Mormona głównym 

W Księdze  
Mormona znaj
dziemy pełnię tych 
doktryn, które są 
niezbędne dla na
szego zbawienia. 
Przedstawione są 
w jasny i prosty 
sposób, tak że 
nawet dzieci mogą 
dowiedzieć się, jak 
dostąpić zbawie
nia i wyniesienia.
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przedmiotem studiowania, jest fakt, że zo
stała ona napisana dla naszych czasów. Nefici 
nigdy jej nie mieli; ani nie mieli jej Lamanici 
w starożytności. Była przeznaczona dla nas. 
Mormon pisał ją u schyłku nefickiej cywili
zacji. Pod natchnieniem Boga, który widzi 
wszystko od początku, streścił on zapisy do
konywane na przestrzeni wieków, wybierając 
historie, przemówienia i wydarzenia, które 
będą najbardziej użyteczne dla nas.

Każdy z głównych pisarzy Księgi Mor
mona świadczył, że pisze dla przyszłych po
koleń. Nefi powiedział: „Pan Bóg obiecał mi, 
że co piszę, będzie utrzymane, zachowane 
i przekazane moim potomkom z pokolenia 
na pokolenie” (2 Nefi 25:21). Jego brat Jakub, 
który przejął kronikę po nim, napisał po
dobne słowa: „Albowiem [Nefi] powiedział, 
że dzieje jego ludu mają być zapisywane na 
jego drugich płytach. I mam zachować te 
płyty, aby były przekazywane moim potom
kom z pokolenia na pokolenie” ( Jakub 1:3). 
Zarówno Enos, jak i Jarom wskazywali na to, 
że oni również nie pisali dla swego własnego 
ludu, ale dla przyszłych pokoleń (zob. Enos 
1:15–16; Jarom 1:2).

Sam Mormon powiedział: „Tymi słowami 
zwracam się do was, którzy jesteście resztką 
z domu Izraela” (Mormon 7:1). A Moroni, 
ostatni z natchnionych pisarzy, dosłownie 
ujrzał nasze czasy. „Oto — powiedział —  
Pan ukazał mi wielkie i niezwykłe wizje tego, 
co wkrótce nastąpi, gdy otrzymacie tę księgę.

Oto mówię do was, jakbyście byli obecni, 
chociaż was nie ma. Ale Jezus Chrystus 
pokazał mi was, że wiem, jak postępujecie” 
(Mormon 8:34–35).

Jeśli widzieli nasze czasy i zdecydowali się 
zamieścić to, co będzie miało dla nas naj
większą wartość, czyż to nie świadczy o tym, 
jak powinniśmy studiować Księgę Mormona? 
Ciągle powinniśmy zadawać sobie pytanie: 
„Dlaczego Pan natchnął Mormona (Moro
niego lub Almę), by zamieścili dane słowa 

w swoich zapisach? Czego mogę się z nich 
nauczyć, co pomoże mi żyć w tych czasach?”

Istnieje mnóstwo przykładów na to, jak 
można odpowiedzieć na to pytanie. Na przy
kład, w Księdze Mormona znajdujemy wzór 
na to, jak należy przygotować się na Drugie 
Przyjście Zbawiciela. Spora część księgi sku
pia się na kilku dekadach poprzedzających 
ukazanie się Chrystusa w Ameryce. Uważnie 
studiując ten okres, możemy określić, dla
czego niektórzy zostali zniszczeni na skutek 
straszliwych wyroków, które poprzedzały 
Jego przyjście i co spowodowało, że inni stali 
przy świątyni w kraju Obfitość i dotykali ran 
w Jego rękach i stopach.

Z Księgi Mormona dowiadujemy się, jak 
żyją uczniowie Chrystusa w czasach wojny. 
Dzięki Księdze Mormona poznajemy złe 
skutki istnienia tajnych sprzysiężeń, zilustro
wane obrazowo w przerażającej rzeczywi
stości. Z Księgi Mormona dowiadujemy się, 
jak radzić sobie z prześladowaniem i od
stępstwem. Dowiadujemy się dużo na temat 
pracy misjonarskiej. I Księga Mormona, bar
dziej niż jakakolwiek inna księga, uwypukla 
niebezpieczeństwo materializmu i zabiegania 
o rzeczy tego świata. Czy można wątpić w to, 
że księga ta została przeznaczona dla nas i że 
znajdujemy w niej wielką siłę, wielkie pocie
szenie i wielką ochronę?

Trzeci powód, dla którego Księga  
Mormona ma tak wielką wartość dla Świę
tych w Dniach Ostatnich, zawarty jest w 
cytowanej już wypowiedzi Józefa Smitha. 
Powiedział on: „Powiedziałem braciom, że 
Księga Mormona jest bardziej poprawna 
niż jakakolwiek inna księga na ziemi, że 
stanowi podstawę naszej religii i że przy
bliży do Boga ludzi przestrzegających jej 
nauk bardziej niż jakakolwiek inna księga”. 
To jest trzeci powód studiowania tej księgi. 
Ona pomaga nam zbliżyć się do Boga. Czyż 
w głębi serca nie pragniemy zbliżyć się do 
Boga, stać się bardziej do Niego podobni w 

PROROK 
ŚWIADCZY
„Księga Mormona 
jest świętym zapi-
sem, zawierającym 
informacje, których 
nie można znaleźć w 
żadnej innej księdze. 
Pan nakazał nam dzielić 
się ze wszystkimi Jego 
dziećmi prawdami 
wiecznej ewangelii. Zo-
stały one objawione w 
celu przygotowania im 
miejsca w Królestwie 
Celestialnym. […]

Moje serce napełnia 
się radością, gdy uświa-
damiam sobie, że każ-
demu kto będzie czytał 
[Księgę Mormona] w 
duchu modlitwy, każ-
demu, kto zapragnie 
wiedzieć, czy pochodzi 
ona od Boga czy nie, 
jest obiecane — nie 
przez Józefa Smitha 
czy jakąś inną istotę, 
ale przez naszego Ojca 
w Niebie — że będzie 
wiedział z pewnością, iż 
pochodzi ona od Boga.
Prezydent George Albert 
Smith (1870–1951), w: Con-
ference Report, kwiec. 1936, 
str. 13–14, 15.
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naszej codziennej wędrówce, by nieustannie 
czuć Jego obecność? Jeśli tak jest, to Księga 
Mormona pomoże nam to osiągnąć lepiej niż 
jakakolwiek inna księga.

Księga Mormona nie tylko naucza prawdy, 
choć w rzeczy samej to czyni. To nie jest tak, 
że Księga Mormona jedynie składa świadec
two o Chrystusie, choć zaiste to także czyni. 
Lecz jest coś więcej. W księdze tej tkwi moc, 
która zacznie wpływać na wasze życie od 
chwili, w której zaczniecie poważnie ją studio
wać. Znajdziecie siłę, by oprzeć się pokusie. 
Znajdziecie siłę, by uniknąć podstępu. Znaj
dziecie siłę, by pozostać na prostej i wąskiej 
ścieżce. Pisma święte nazywane są „[słowami] 
żywota” (zob. NiP 84:85) i nic nie jest tak bli
skie tej prawdzie jak Księga Mormona. Kiedy 
zaczniecie łaknąć i pragnąć tych słów, dostrze
żecie w życiu wzrastającą obfitość.

Nasz umiłowany brat, Prezydent Marion G. 
Romney, […] świadczył o błogosławieństwach, 
które staną się udziałem tych, którzy będą czy
tać i studiować Księgę Mormona. Powiedział:

„Jestem pewien, że jeśli w naszych do
mach rodzice będą regularnie czytali Księgę 

Mormona w duchu modlitwy, zarówno sami, 
jak i ze swoimi dziećmi, duch tej wspaniałej 
księgi przeniknie nasze domy i wszystkich 
ich mieszkańców. Zwiększy się duch czci, 
wzrośnie wzajemny szacunek i wzajemne 
uznanie dla siebie. Ustanie duch sporu. Ro
dzice będą udzielać rad swoim dzieciom z 
większą miłością i mądrością. Dzieci będą 
chętniej przyjmować te rady i stosować się 
do nich. Zapanuje większa prawość. Wiara, 
nadzieja i miłość — czysta miłość Chrystusa 
— będzie obfitować w naszych domach i w 
naszym życiu, niosąc ze sobą pokój, radość i 
szczęście” 3.

Obietnice te — większa miłość i harmonia 
w domu, więcej szacunku między rodzicami a 
dziećmi, zwiększona duchowość i prawość — 
nie są pustymi obietnicami, ale dokładnie tym, 
co Prorok Józef Smith miał na myśli, mówiąc, 
że Księga Mormona pomoże nam zbliżyć się 
do Boga.

Bracia i siostry, błagam was z całego serca, 
abyście bardzo poważnie zastanowili się nad 
tym, jak ważna jest Księga Mormona dla was 
osobiście i dla całego Kościoła.

Ponad 10 lat temu wypowiedziałem się 
następująco w kwestii Księgi Mormona:

„Czy nasza reakcja na tę księgę pociąga 
za sobą wieczne konsekwencje? Tak, ku 
naszemu błogosławieństwu lub ku naszemu 
potępieniu.

Każdy Święty w Dniach Ostatnich powi
nien uczynić studiowanie tej księgi życiowym 
dążeniem. W przeciwnym razie naraża swoją 
duszę na niebezpieczeństwo i zaniedbuje to, 
co mogłoby wnieść duchową i umysłową 
jedność do całego jego życia. Istnieje różnica 
pomiędzy nawróconym, który jest zbudowany 
na opoce Chrystusa dzięki Księdze Mormona 
i trzyma się tego żelaznego pręta, a tym, który 
tego nie czyni” 4.

Jeszcze raz potwierdzam wam dzisiaj te 
słowa. Nie sprowadzajmy na siebie potępie
nia, nagany i sądu, lekceważąc ten wielki i 

Czy można wątpić 
w to, że księga ta 
została przezna
czona dla nas i że 
znajdujemy w niej 
wielką siłę, wiel
kie pocieszenie i 
wielką ochronę?
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OD 25 LAT

Chociaż jestem wiernym członkiem 
Kościoła od 1965 r., jedno pojedyncze 

wydarzenie, które miało miejsce w 1986 r., 
umocniło moje świadectwo o przywróconej 
ewangelii bardziej niż cokolwiek innego.

W październiku owego roku udałem się 
do kaplicy w Kornwalii w Anglii, aby obej-
rzeć transmisję konferencji generalnej. Po 
usłyszeniu przełomowego przemówienia 
Prezydenta Ezry Tafta Bensona, zatytu-
łowanego „Księga Mormona podstawą 
naszej religii”, wiedziałem, że mógłbym 
bardziej przyłożyć się do czytania Księgi 
Mormona.

Tego wieczora wróciłem do domu, 
uklęknąłem i zawarłem przymierze z Pa-
nem, że nigdy więcej nie będę lekceważył 
Księgi Mormona. Teraz, 25 lat później, 
mogę zdać sprawozdanie, że nie było 
dnia, żebym nie czytał Księgi Mormona.

Błogosławieństwa, które otrzymałem 
dzięki tej decyzji, są niezliczone. Księga 
Mormona niesie ze sobą szczególnego 
ducha, którego nie można znaleźć nigdzie 
indziej, nawet w innych tomach pism 
świętych. Czułem bliskość Ducha Świę-
tego, który pomagał mi doświadczać 
pocieszenia we wszystkich życiowych 
trudnościach, szczególnie kiedy moja 
prawie 50–letnia żona zmarła w lutym 
2007 roku.
Alistair Joseph Welsh, Szkocja

cudowny dar dany nam przez Pana. Zamiast 
tego korzystajmy z obietnic, które wypełniają 
się, gdy zachowujemy ten dar w naszych 
sercach.

W Naukach i Przymierzach, w rozdziale 84., 
w wersetach od 54. do 58. czytamy:

„I wasze umysły były zaćmione w dawnych 
czasach przez niewiarę, i dlatego, żeście lek
ceważyli rzeczy, któreście otrzymali —

która to próżność i niewiara sprowadziła 
winę na cały Kościół.

I wina ta spoczywa na dzieciach Syjonu, 
nawet na wszystkich.

I pozostaną w tej winie, dopóki nie od
pokutują i nie przypomną sobie nowego 
przymierza, samej Księgi Mormona i poprzed
nich przykazań, którem im dał, nie tylko 
aby mówić, ale aby czynić według tego, co 
napisałem.

Aby mogli wydać owoc godny królestwa 
ich Ojca; inaczej pozostaje plaga i wyrok, 
który spadnie na dzieci Syjonu”.

Od czasu ostatniej konferencji generalnej 
otrzymałem wiele listów od Świętych z całego 
świata, zarówno młodych, jak i w wieku po
deszłym, którzy przyjęli wyzwanie, by czytać  
i studiować Księgę Mormona.

Byłem przejęty opisem tego, jak ich życie 
uległo zmianie i jak zbliżyli się do Pana na 
skutek swojego zobowiązania. Te wspaniałe 
świadectwa potwierdziły w mojej duszy  
słowa Proroka Józefa Smitha o tym, że Księga  
Mormona jest istotnie „podstawą naszej reli
gii” i „że przybliży do Boga ludzi [mężczyzn 
i kobiety] przestrzegających jej nauk bardziej 
niż jakakolwiek inna księga”.

Modlę się, aby Księga Mormona stała  
się podstawą naszego życia. ◼
Pisownia i wielkie litery ustandaryzowane.

PRZYPISY
 1. Przedmowa do Księgi Mormona.
 2. Zobacz: strona tytułowa Księgi Mormona.
 3. Marion G. Romney, „The Book of Mormon”,  

Ensign, maj 1980, str. 67.
 4. Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon  

Is the Word of God”, Ensign, maj 1975, str. 65.

W księdze tej 
tkwi moc, która 
będzie wpły
wać na wasze 
życie od chwili, 
kiedy zacznie
cie poważnie ją 
studiować.
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Będąc na misji, pewnego wieczora 
razem z moim kolegą zapukałem do 
drzwi młodego człowieka, który był 

zagranicznym studentem na jednym z wielu 
uniwersytetów w Londynie. Zaprosił nas do 
domu, a my wyjaśniliśmy, że jesteśmy misjo
narzami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich. Wydawało się, że bar
dzo chciał dowiedzieć się czegoś na temat 
Przywrócenia ewangelii, więc złożyliśmy 
świadectwo o Proroku Józefie Smithie i po
wiedzieliśmy mu o świętej księdze danej nam 
przez naszego Ojca w Niebie, zwanej Księgą 
Mormona. Podkreśliliśmy, że jest ona święta, 
ponieważ świadczy o Jezusie Chrystusie.

Powiedzieliśmy, że może sam przekonać 
się o jej prawdziwości i zaproponowaliśmy 
mu jeden egzemplarz. Kiedy podałem mu 
Księgę Mormona, wstał z krzesła i bez słowa 
wyszedł z pokoju. Przez chwilę trzymałem w 
dłoni Księgę Mormona; mój kolega i ja popa
trzyliśmy na siebie w ciszy, zmieszani, zastana
wiając się, co powinniśmy zrobić. Położyłem 
księgę na stole.

Widzieliśmy, jak nasz młody kolega myje 
ręce w kuchni i wyciera je czystym ręczni
kiem. Wrócił do pokoju, podniósł Księgę 
Mormona ze stołu i po prostu powiedział:  
„Ludzie w moim kraju zawsze myją ręce, 
zanim dotkną czegoś świętego”. Łzy napłynęły 
mi do oczu, kiedy patrzyłem, jak ten młody 
mężczyzna po raz pierwszy otwiera Księgę 
Mormona i czystymi rękoma przewraca jej 
święte strony.

Alma nauczał, że pisma święte są uświę
cone i zostały zachowane, aby przywieść 
dusze ku zbawieniu. Powiedział swojemu sy
nowi Helamanowi: „Bóg powierza ci te święte 
przedmioty, które dotąd zachował i które w 
swoim mądrym celu zachowa na przyszłość, 
aby okazać swą moc przyszłym pokoleniom” 
(Alma 37:14).

Zostałem wysłany na misję, by nauczać 
przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa.  
Jednak to ja byłem nauczany przez tego mło
dego człowieka z czystymi rękami. W wielu 
kulturach — z moją włącznie — mycie rąk nie 
jest konieczne przed czytaniem pism świętych, 
ale ten prosty gest szacunku był pełnym mocy 
i czci przypomnieniem o świętości Księgi 
Mormona. ◼

Święta praca
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Był otwarty 
na wszystko, 
czego go 
nauczaliśmy. 
Dlaczego 
więc nie 
przyjął Księgi 
Mormona, 
kiedy mu ją 
wręczyłem?

David A. Feitz
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Przystąpiłem do Kościoła, kiedy miałem 
18 lat. Księga Mormona odegrała klu
czową rolę w moim nawróceniu. W 

owym czasie poszukiwałem nowych idei, dzięki 
którym mógłbym zrozumieć otaczający mnie 
świat. Pamiętam, że moi profesorzy w college’u 
w swoim nauczaniu reprezentowali podejście 
materialistyczne. Zacząłem skłaniać się ku 
koncepcjom agnostycznym w odniesieniu do 
istnienia Boga.

Pewnego dnia zauważyłem niebieską 
księgę, którą para misjonarzy zostawiła w 
naszym domu przed około sześcioma laty. 
Była to Księga Mormona. Do księgi była 
załączona broszura na temat Józefa Smitha 
wraz ze wskazówkami dotyczącymi modli
twy do Boga.

Zacząłem ją czytać. Po przeczytaniu zaled
wie kilku wersetów w Księdze 1 Nefiego, 
poczułem coś dziwnego. Zacząłem toczyć bój 
między swoimi uczuciami a intelektem. Posta
nowiłem więc w modlitwie zapytać Boga.

To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy 
modliłem się na kolanach. Doświadczenie, 
które nastąpiło zaraz po tym, było jednym z 
moich najświętszych życiowych doświadczeń. 

Ogarnęło mnie uczucie tak przejmującego 
szczęścia, że wiedziałem całym sercem, iż 
Księga Mormona jest czymś więcej niż tylko 
zwykłą książką. To jest księga o boskim po
chodzeniu. Musi być słowem Boga. Później 
zrozumiałem, że uczucie, którego doświad
czyłem, pochodziło od Ducha, składającego 
świadectwo o jej prawdziwości.

Choć niektórzy mogą mieć podobne do
świadczenia, istnieje wiele sposobów, na jakie 
można przekonać się o prawdziwości Księgi 
Mormona.

Skąd będziecie wiedzieć?
1. Niektórzy poznają prawdę na podstawie 

tego, co usłyszą. Możecie być jednymi z tych, 
którzy zdobędą przekonanie o niej, po prostu 
słuchając nauk tej księgi. Księga Mormona 
mówi o tysiącach ludzi, którzy słyszeli, jak 
synowie Mosjasza nauczają ewangelii Jezusa 
Chrystusa i którzy „nawrócili się do Pana” 
(zob. Alma 23:5–6). Współcześni misjonarze 
nauczają tej samej ewangelii, która zawarta 
jest w Księdze Mormona. Niektórzy poznają, 
że Księga Mormona jest słowem Boga, po pro
stu słuchając, jak inni dzielą się jej naukami.

Starszy  
Walter F. González
Prezydium 
Siedemdziesiątych

Mam nieskończone poczucie 
wdzięczności za Księgę Mormona. 
Zmieniła ona na zawsze moje życie  
i wiem, że może zmienić i wasze.

dowiesz się
JEŚLI NAPRAWDĘ 

PRAGNIESZ  
WIEDZIEĆ,  
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2. Niektórzy poznają prawdę na podstawie 
tego, co przeczytają. Możecie należeć do tych, 
którzy czytając Księgę Mormona z prawdzi
wym zamiarem poznania prawdy, zdobywają 
przekonanie o jej prawdziwości. Tak było z 
moją żoną. Miała 12 lat, kiedy wzięła sobie 
do serca polecenie, by przeczytać całą Księgę 
Mormona. Kiedy to zrobiła, wiedziała już, że 
zawiera ona prawdę. Kiedy czytała, miała tak 
silne odczucia, że postanowiła już zawsze 
podążać za Zbawicielem. Pozostała wierna 
swoim odczuciom.

3. Niektórzy poznają prawdę poprzez ak
tywne działanie. Możecie być jednymi z tych, 
którzy zdobędą przekonanie o prawdziwości 
tej księgi, po prostu czyniąc to, czego ona 
naucza. Niektórzy zdobywają swoje świa
dectwo poprzez aktywne działanie (zob. Ew. 
Jana 7:17). Nefi, prorok z Księgi Mormona, 
dobrze rozumiał tę zasadę. Pisał, że aby „bar
dziej przekonać ich do wiary w Pana, ich 
Odkupiciela, […] odnosiłem do nas wszystko 
w pismach świętych, abyśmy się z tego uczyli i 
mieli korzyść” (1 Nefi 19:23; kursywa dodana). 
Stosując nauki Księgi Mormona w waszym 
życiu, wy również możecie przekonać się o  
jej boskim pochodzeniu.

4. Niektórzy poznają prawdę, pytając o 
nią Boga. Możecie należeć do tych, któ
rzy zdobędą przekonanie o prawdziwości 
Księgi Mormona, czytając ją, a następnie 
pytając Ojca Niebieskiego w modlitwie, 
czy księga ta jest prawdziwa. Tego właśnie 
doświadczyłem ja. Oto doniosła obietnica, 
złożona wszystkim szczerym poszukiwa
czom prawdy przez innego proroka z Księgi 
Mormona, Moroniego: „Otóż zachęcam was, 
abyście po przeczytaniu tych słów […]  
zapytali Boga, Wiecznego Ojca, w imię 
Chrystusa, czy jest to prawdą, i jeśli zapy
tacie w szczerości serca, z prawdziwym 
zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi 
On wam prawdę przez Ducha Świętego” 
(Moroni 10:3–4). Składam świadectwo, że 
jeśli będziecie czytać Księgę Mormona i ZD
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OBIETNICA MORONIEGO

Na końcu Księgi Mormona prorok o imieniu Moroni obiecuje, że jeśli będziemy  
czytać Księgę Mormona, rozważać w sercu jej przesłanie i pytać Boga w modli-

twie, czy zawiera ona prawdę, Bóg odpowie nam poprzez moc Ducha Świętego  
(zob. Moroni 10:3–5).

Osobiste objawienie jest czymś osobistym. Do każdego z nas przychodzi ono na 
różne sposoby i w różnym czasie — według woli Pana. Zrozumienie poniższych zasad 
pomoże wam dojść do osobistego poznania prawdy.

1. Zastanówcie się nad tym
Moroni zachęca nas, abyśmy oddali się rozważaniom, zanim zaczniemy się modlić. 

Rozważanie oznacza głębokie rozmyślanie. Zadajcie sobie pytania: Co czuję, kiedy 
czytam Księgę Mormona? Dlaczego czuję właśnie to? Czego się nauczyłem? Czy to  
jest dobre?

Pan nauczył Olivera Cowdery następującej zasady: „Nie [pomyślałeś] o niczym in-
nym, tylko by mnie prosić. Ale oto mówię ci, że musisz to rozpatrzyć w umyśle; potem 
pytać mnie, czy jest to właściwe” (NiP 9:7–8; kursywa dodana).

2. Pilnie się módlcie
Skupienie naszych myśli i koncentrowanie się na cichych podpowiedziach Ducha 

Świętego wymaga wysiłku umysłowego. Może między innymi dlatego Enos w Księdze 
Mormona mówił o swojej modlitwie jako o „zmaganiu przed Bogiem” (Enos 1:2).

Kiedy będziecie czytać, rozważać czy modlić się, znajdźcie czas i miejsce, w którym 
będziecie mieli możliwie najmniej zakłóceń. Znajdźcie pozycję ciała, w której będzie-
cie się łatwiej koncentrować. Modlitwa na głos może pomóc wam w skupieniu myśli.

3. Zadawajcie właściwe pytania
Pan powiedział Oliverowi Cowdery, aby nie tylko zadawał pytania, ale także pytał, 

czy sprawa, którą rozważa, jest słuszna. Często, szczególnie kiedy nie mamy doświad-
czenia w otrzymywaniu odpowiedzi od naszego Ojca Niebieskiego, łatwiej jest zadać 
pytanie, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”.

„Kluczem do lepszej modlitwy jest nauczenie się zadawania właściwych pytań”  
— mówił Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów 1.

4. Jaki macie zamiar?
Jednym z kluczy do wypełnienia obietnicy Moroniego jest zadanie pytania z 

„prawdziwym zamiarem”. Kiedy 14–letni Józef Smith poszedł do lasu, aby się modlić, 
„modlił się z postanowieniem, by nie tylko słuchać, ale także, by być posłusznym — 
powiedział Prezydent Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca w Radzie Prezydenta Ko-
ścioła. — […] Z powodu swojej wierności, w ciągu nadchodzących dni, miesięcy i lat,  
w odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymał mnóstwo światła i prawdy” 2.

5. Nie przeoczcie odpowiedzi
Nie wszystkie objawienia są spektakularne. Niektórzy ludzie mają sny, wizje lub 

są odwiedzani przez niebiańskie istoty. Jednak większość z nas doświadcza czegoś 
cichego i delikatnego, jak na przykład ciepłego uczucia spokoju.

Prezydent Spencer W. Kimball (1895–1985), 12. Prezydent Kościoła nauczał: „Ocze-
kując czegoś spektakularnego, można przeoczyć nieprzerwany strumień objawień” 3.
PRZYPISY
 1. Richard G. Scott, „Korzystanie z nadprzyrodzonego daru modlitwy”, Liahona, maj 2007, str. 8.
 2. Henry B. Eyring, „Modlitwa” Liahona, stycz. 2002, str. 18.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), str. 241.

PROROK 
ŚWIADCZY
„Księga 
Mormona jest 
słowem Boga. 
Zachęcamy 

was do przeczytania tej wspa-
niałej kroniki. Jest to najbardziej 
znacząca księga, jaka istnieje w 
naszych czasach. Przeczytajcie 
ją uważnie i w duchu modlitwy, 
a jeśli tak uczynicie, Bóg da 
wam świadectwo na temat jej 
prawdziwości, tak jak zostało 
to obiecane przez Moroniego 
(zob. Moroni 10:4)”.
Prezydent Howard W. Hunter (1907–
1995), The Teachings of Howard W. 
Hunter, wyd. Clyde J. Williams (1997), 
str. 54.

PROROK 
ŚWIADCZY
„Należę do 
tych, którzy 
otrzymali od 
Pana najmoc-

niejsze objawienie na temat 
prawdziwości [Przywrócenia 
i Księgi Mormona]. To obja-
wienie trwało z mocą przez 
wiele, wiele godzin; i cokolwiek 
spotka mnie w życiu, tak długo, 
jak długo trwać będzie moja 
pamięć, ta doskonała wiedza 
pozostanie ze mną”.
Prezydent Lorenzo Snow (1814–1901), w: 
Conference Report, paźdz. 1900, str. 61.
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SKĄD WIEM

Chociaż zostałem ochrzczony w wieku dziewięciu 
lat, moja rodzina nie była aktywna w Kościele. 

Kiedy jednak miałem 13 lat, misjonarze zachęcili mnie 
do chodzenia do kościoła, więc tak czyniłem. Uczęsz-
czałem również na seminarium. Program nauczania 
obejmował Nauki i Przymierza, które wydawały mi się 
zagmatwane. Szczególną trudność sprawiała mi kwe-
stia Józefa Smitha i Księgi Mormona. Chciałem znaleźć 
Boga, lecz nie byłem pewien, jak i gdzie Go szukać.

Z biegiem czasu dużo rozmyślałem na temat 
rozmów z misjonarzami. Rozmyślałem na temat 
seminarium. Rozmyślałem na temat rozmów, jakie 
prowadziłem wcześniej z członkami innych wyznań 
chrześcijańskich. Od czasu do czasu modliłem się, aby 
poznać właściwą drogę, ale moja modlitwa przypo-
minała raczej przelotną myśl niż szczere zapytanie. 
Wtedy pewnego wieczora postanowiłem pomodlić się 
z „prawdziwym zamiarem”.

Powiedziałem Ojcu Niebieskiemu, że chciałem  

modlić się w odniesieniu do niej, podąża
jąc za wskazówkami Moroniego, będziecie 
wiedzieli, że zawiera ona prawdę.

Bóg obiecał, że będziecie wiedzieli
Jeśli naprawdę pragniecie wiedzieć, czy 

Księga Mormona jest prawdziwa, dojdziecie 
do poznania tego. Bóg obiecał, że da tę wie
dzę uczciwym poszukiwaczom prawdy, a 
jest On „Bogiem prawdy i nie [może] kłamać” 
(Eter 3:12).

Inny prorok z Księgi Mormona, Alma, 
nauczał swojego syna, że Bóg obiecał, iż „za
chowa [tę księgę], aby okazać swą moc przy
szłym pokoleniom. I w części już to wypełnił, 
gdyż wielu tysiącom […] zostało przywrócone 
poznanie prawdy. Poprzez te kroniki okazał 
On swą moc i stanie się, że okaże On jeszcze 
przez nie swą moc przyszłym pokoleniom, 
dlatego [księga ta] [zostanie] [zachowana]” 
(Alma 37:18–19).

Ta sama przekonywająca moc tkwi dzisiaj 
w tym pojedynczym tomie pism świętych,  
a Pan okaże ją każdemu, kto szczerze szuka 
prawdy. Mogę o tym powiedzieć z pewno
ścią, patrząc wstecz na okres mego życia, 
gdy poznawałem Kościół. Dzisiaj, dzięki 
przekonywającej mocy Księgi Mormona, 
świadczę, iż księga ta jest słowem Boga  
i naucza, że Jezus jest Chrystusem, Świętym 
Mesjaszem. Jest ona namacalnym dowodem 
na to, że Przywrócenie Jego ewangelii  
miało miejsce i że Józef Smith jest proro
kiem Boga.

Jeśli należycie do tych, którzy szczerze po
szukują prawdy, Pan obiecał, że ją poznacie. 
Możecie dojść do jej poznania, słuchając nauk 
zawartych w tej księdze, czytając ją, czyniąc 
to, czego ona naucza, modląc się o przekona
nie się na temat jej prawdziwości lub łącząc te 
wszystkie elementy. Ale na pewno poznacie 
prawdę. ◼

Go poznać i należeć do Jego prawdziwego Kościoła. 
Obiecałem: „Jeśli uczynisz mi wiadomym, czy Józef Smith 
jest prawdziwym prorokiem i czy Księga Mormona jest 
prawdą, zrobię wszystko, aby wypełniać Twoją wolę. Jeśli 
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
jest prawdziwym Kościołem, będę podążał za jego na-
ukami i nigdy od niego nie odstąpię”.

Nie miałem żadnego spektakularnego objawie-
nia, ale poczułem spokój i poszedłem do łóżka. Kilka 
godzin później obudziłem się z wyraźną myślą: „Józef 
Smith jest prawdziwym prorokiem, a Księga Mormona 
zawiera prawdę”. Myśli tej towarzyszył nieopisany spo-
kój. Znowu zasnąłem tylko po to, żeby później obudzić 
się z dokładnie tą samą myślą i uczuciem.

Od tamtego czasu nigdy nie wątpiłem w to, że 
Józef Smith jest prawdziwym prorokiem. Wiem, że to 
jest dzieło Zbawiciela i że Ojciec Niebieski odpowie na 
nasze szczere prośby.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, Salwador



Księga Mormona przekazuje prawdę dzisiejszemu światu.  
Pozwól jej wnieść światło i prawdę do twojego życia.  

(Zob. Moroni 10:27).
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„Mój dziadek kiedyś mawiał: ‚Jeśli chcemy zostać 
kimś, musimy się nauczyć czytać’ — mówi  
Eduardo Contreras. — Mój dziadek miał rację”.

Jednak droga do samodzielnego czytania była długa 
dla Eduarda. Będąc wychowywany przez swoją owdo
wiałą matkę jako jedno z pięciorga dzieci w mieście 
Córdoba w Argentynie, zakończył naukę w wieku 
ośmiu lat i poszedł do pracy, aby pomagać w utrzyma
niu rodziny.

Wspomina: „Byliśmy bardzo biedni”. Aby związać 
koniec z końcem, Eduardo czyścił buty, wyrabiał cegły, 
zbierał ziemniaki, sprzedawał gazety i podejmował inne 
prace dorywcze, aż wreszcie, kiedy był już młodym 
mężczyzną, znalazł pełnoetatowe zatrudnienie w urzę
dzie miasta.

W miarę upływu lat, Eduardo ożenił się i założył 
własną rodzinę. Kiedy większość z jego pięciorga dzieci 
zaczęła opuszczać rodzinny dom, on nadal nie potrafił 
czytać i miał niewielkie perspektywy, aby kiedykol
wiek się tego nauczyć. To się zmieniło któregoś dnia, 
kiedy przeganiał sprzed swojego domu kilku miejsco
wych chłopców nękających dwóch misjonarzy Świętych 

Płomień 
płonący  
WE MNIE

Dzień, w którym Eduardo  
nauczył się czytać, jest też 
dniem, w którym zdobył  
świadectwo na temat Księgi 
Mormona i jej mocy.

w Dniach Ostatnich. Zaprosił misjonarzy do siebie i 
wkrótce wraz z żoną, Maríą, uczestniczyli regularnie  
w lekcjach misjonarskich.

„Trudno mi było zrozumieć, co do mnie mówili,  
ponieważ mówili niewiele po hiszpańsku — wspomina 
Eduardo — ale pokazali mi broszurę z obrazkami Zbawi
ciela i Proroka Józefa Smitha w Świętym Lasku. Uważałem, 
że ilustracje, które nam pokazali i to, czego nas nauczali, 
było piękne”.

Wkrótce owi misjonarze zostali zastąpieni przez innych, 
wśród których jeden był hiszpańskojęzyczny. Eduardo i 
María, których córka kilka lat wcześniej zmarła jako nie
mowlę, byli poruszeni filmem Families Are Forever [Ro
dziny są wieczne — przyp. tłum.]. Wkrótce po tym zostali 
ochrzczeni wraz ze swoim najmłodszym synem, Osvaldo.

Po chrzcie w 1987 r. Eduardo zapragnął wzmocnić 
swoje świadectwo poprzez czytanie Księgi Mormona. 
„Jak mam się nauczyć czytać?” — zapytał żony. María 
powiedziała mu, aby patrzył na litery, składał je w umy
śle w wyrazy, próbował je wypowiedzieć, a następnie 
przeczytać na głos. Zapewniła go, że ćwicząc, w końcu 
nauczy się czytać.

Michael R. Morris
czasopisma kościelne

Dla Eduarda Contrerasa (na zdjęciu u góry z żoną Maríą) 
Księga Mormona była bramą do umiejętności czytania i  
pisania. „Czuję Ducha za każdym razem, kiedy ją otwieram  
i czytam” — mówi.
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Eduardo, wówczas czterdziestopięciolatek, znał brzmie
nie wielu liter, ale nie próbował ich czytać od czasów, 
kiedy skończył szkołę niemal czterdzieści lat wcześniej.

Poczułem płomień
Z modlitwą w sercu Eduardo usiadł pewnego gorącego 

letniego dnia w zacienionym miejscu na tyłach domu. 
„Tam — mówi — postanowiłem podjąć próbę”.

María mówi, że nigdy sobie nie wyobrażała tego, co 
stało się potem. Kiedy pracowała w kuchni, bez przerwy 
słyszała, jak Eduardo próbował wypowiedzieć litery i 
słowa. „Nagle usłyszałam, że mówi szybko” — powie
działa. „Słuchałam i zdałam sobie sprawę, że on czyta —  
i to płynnie. Minęło dopiero niecałe pół godziny, a on  
już czytał!”

Eduardo był tak pochłonięty tym wysiłkiem, iż nie  
był świadomy, że czyta. Lecz kiedy czytał, wspomina: 
„Czułem, jakby płonął we mnie płomień”. Przestraszony  
i zaskoczony Eduardo zawołał do swojej żony: „Mami,  
co się ze mną dzieje?”

„To Duch Pana — odpowiedziała María. — Czytasz 
płynnie!”

Wspominając to doświadczenie, María mówi: „To jest 
coś, czemu nigdy nie będziemy mogli zaprzeczyć”.

Eduardo dodaje: „Dzień, w którym nauczyłem się czy
tać, jest dniem, w którym zdobyłem świadectwo na temat 
Księgi Mormona i jej mocy”.

Od tamtej pory Eduardo wstaje o 4:00 nad ranem, aby 
czytać Księgę Mormona przed pójściem do pracy. Na
stępnie czyta Nauki i Przymierza, a potem Biblię. Ozdobą 
domu rodziny Contreras jest teraz biblioteczka, w której 
przed rokiem 1987 stało niewiele książek.

W miarę jak wzrastała wiedza Eduarda i Maríi o ewan
gelii, wzrastały ich świadectwa. Kiedy ich syn Osvaldo 
zmarł na skutek wypadku drogowego w 2001 r., w 
uporaniu się z tą stratą pomogły im własne świadectwa, 
wsparte silnymi doświadczeniami duchowymi, które dane 
im były przez modlitwę i w czasie pobytu w Świątyni 
Buenos Aires w Argentynie, gdzie oni i Osvaldo zostali 
zapieczętowani.

„Być może niektórzy rodzice odchodziliby od zmysłów 
— mówi Eduardo — ale my poczuliśmy spokój, jakbyśmy 
słyszeli: ‚Wasz syn ma się dobrze’. Oczywiście, że płakali
śmy. Był dobrym synem i tęsknimy za nim. Lecz zostaliśmy 
zapieczętowani w świątyni i wiemy, gdzie teraz jest”.

Umiejętność czytania i pisania
Dzięki pomocy jednego z członków jego okręgu,  

Eduardo nauczył się również pisać. Mówi: „Wcześniej  
nie potrafiłem nawet złożyć podpisu”.

Dzięki nowej umiejętności Eduardo zrozumiał, że słowa 
jego dziadka były prawdziwe.

„Jesteśmy tu, na ziemi, aby każdego dnia dokonywać 
postępów — mówi. — Ucząc się czytać i pisać, pokazuję 
swoim dzieciom i wnukom, że nigdy nie jest zbyt późno 
na naukę, na doskonalenie się i stawanie się tym, kim Bóg 
chce, abyśmy się stali. Dzięki temu, że umiem czytać, uczę 
się czegoś nowego każdego dnia”.

Dzisiaj Brat Contreras potrafi przeczytać cokolwiek 
tylko zapragnie, łącznie z gazetami, które kiedyś sprzeda
wał jako niepiśmienne dziecko. Pisma święte nadal należą 
do jego ulubionych lektur, szczególnie Księga Mormona. 
Przeczytał ją od początku do końca osiem razy.

„Dla mnie Księga Mormona była bramą” — mówi, 
wyrażając wdzięczność za to, w jaki sposób umiejętność 
czytania i pisania zmieniła jego życie. „Księga Mormona 
była dla mnie wszystkim. Jest dla mnie wszystkim. Czuję 
Ducha za każdym razem, kiedy ją otwieram i czytam”. ◼

ŹRÓDŁO  
NATCHNIENIA  
I MOCY

„Jakie znaczenie ma dla ciebie Księga 
Mormona? Czy jest ona źródłem na-
tchnienia i mocy w twoim życiu? Czy 
nadal nim będzie?

Jeśli jeszcze nie zaczerpnęliście z tej fon-
tanny czystej prawdy, z całej duszy zachęcam 
was, abyście uczynili to teraz. Nie pozwólcie, 
aby systematyczne studiowanie Księgi  
Mormona było jedną z tych rzeczy, które 
macie w planie, ale których nie udaje wam 
się zrobić. Zacznijcie od dzisiaj”.
Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu  
Apostołów, „The Power of the Book of Mormon  
in My Life”, Ensign, paźdz. 1984, str. 11.
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GDZIE MOGŁAM 
ZNALEŹĆ 
ODPOWIEDZI?
Kiedy miałam 21 lat, misjonarze z 

Kościoła Jezusa Chrystusa Świę
tych w Dniach Ostatnich nauczali 
angielskiego w tym rejonie Rosji, 
w którym mieszkam. Na początku 
uczestniczyłam tylko w zajęciach 
językowych, ale wkrótce zaczęłam 
zostawać po zajęciach na część du
chową i zaczęłam zadawać pytania.

Zostałam wychowana w duchu reli
gii panującej w moim kraju, ale miałam 
wiele pytań, na które nie znałam odpo
wiedzi. Misjonarze i członkowie Ko
ścioła znali odpowiedzi, których nikt 
wcześniej nie był w stanie mi udzielić 
w sposób, jaki mnie zadowalał.

Czując szczególną śmiałość, po 
kolejnych zajęciach angielskiego po
prosiłam misjonarzy o egzemplarz ich 
księgi, Księgi Mormona. Jednak gdy 
wróciłam do domu, położyłam ją na 
półkę, nie przeczytawszy ani strony.

Jednak nie pozostała tam długo. 
Słyszałam, jak członkowie Kościoła, 
którzy uczęszczali na zajęcia an
gielskiego, mówili, że w pismach 
świętych znajdują się rozwiązania 
problemów. Tak więc, kiedy na
potykałam osobiste wyzwania lub 
problemy, ściągałam z półki Księgę 
Mormona i zaczynałam czytać. Nie
ustannie odnajdywałam odpowiedzi 
— takie odpowiedzi, które mówiły mi 
dokładnie to, co powinnam wiedzieć.

Wtedy zaczęłam czuć, że nie mogę 
żyć bez Kościoła. Właśnie w nim 
chciałam być. Czułam, że właśnie tu 
było moje miejsce.

Mimo wszystko chciałam dla 
pewności zapytać Boga. Problem 

tkwił w tym, że mieszkałam w małym 
jednopokojowym mieszkaniu, które 
dzieliłam z jego właścicielką, starszą 
kobietą, i nie miałam prywatnego 
miejsca, w którym mogłabym się 
pomodlić. Lecz pewnego wieczora 
wymknęłam się sama do kuchni — 
oddzielonej od reszty naszego  
mieszkania — i zapytałam Ojca  
Niebieskiego, czy Kościół jest praw
dziwy. W odpowiedzi otrzymałam  
tak silne uczucie, że wiedziałam,  
co mam zrobić.

Krótko po tym zostałam 
ochrzczona i od chwili przystąpienia 
do Kościoła jestem szczęśliwa jak 
nigdy przedtem. W miejscu pytań po
jawiły się odpowiedzi. Miejsce pustki 
zmieniło się w pełnię.

Jestem wdzięczna, że Ojciec Niebie
ski nie pozostawia nas bez odpowie
dzi na pytania. Wiem, że przemawia 
do nas, zarówno poprzez modlitwę, 
jak i poprzez pisma święte. ◼
Olga Owczarenko, Obwód swierdłowski, 
Rosja ILU
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Pewnego wieczora wymknęłam się sama do kuchni — oddzielonej od reszty na-
szego mieszkania — i zapytałam Ojca Niebieskiego, czy Kościół jest prawdziwy.

J A K  K S I Ę G A  M O R M O N A  O D M I E N I Ł A  M O J E  Ż Y C I E
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OGIEŃ W MOIM 
WNĘTRZU
Dorastałam w Michigan w USA, 

uczęszczając do Szkoły Nie
dzielnej w jednym z kościołów obok 
mojego rodzinnego domu. Miałam 
wspaniałą nauczycielkę, która wpoiła 
mi miłość do Jezusa Chrystusa.

Każdego tygodnia rozdawała kartki 
ilustrujące wydarzenia z ziemskiej 
służby Zbawiciela, jak również za
sady, których nauczał i cuda, których 
dokonywał. Każdego tygodnia wkle
jałam te kartki do pamiętnika i czy
tałam te historie z Biblii jeszcze raz. 
Kiedy dorosłam, nadal studiowałam 
Ewangelie Nowego Testamentu.

Kilka lat później, latem 1968 r. mi
sjonarze z Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich odwie
dzili jednego z członków mojej ro
dziny. Ta osoba odrzuciła zaproszenie 
misjonarzy, aby poznać Kościół, ale 
przysłała ich do mojego domu.

Podczas naszego pierwszego 
spotkania misjonarze nauczali mnie 
o „odstępstwie” od Kościoła ustano
wionego przez Jezusa Chrystusa (zob. 
II List do Tesaloniczan 2:3). To, czego 
mnie uczyli, pokrywało się z tematem 
mojego osobistego studiowania, tak 
więc kiedy zapytali, czy mogą mnie 
znowu odwiedzić, zgodziłam się.

Podczas następnej wizyty miałam 
przygotowaną listę pytań. Czy Święci 
w Dniach Ostatnich chrzczą przez 
zanurzenie? Czy wierzą w upoważ
nienie kapłańskie? Czy wierzą w 
uzdrawianie chorych? Ich odpowiedzi 
potwierdzały nauki, które badałam 
w Nowym Testamencie. Pod ko
niec ich wizyty zostawili mi księgę, 
która, jak mówili, świadczy o Jezusie 
Chrystusie.

jasna wskazówka, abym złożyła ofiarę 
ze „[skruszonego serca] i [pokornego 
ducha]”. Pomodliłam się i poprosiłam 
mojego Ojca w Niebie, aby mi po
mógł. I tak się stało. Mój mąż wziął 
udział w lekcjach misjonarskich, a na
stępnie wyraził zgodę na mój chrzest.

Jakże jestem wdzięczna kochają
cemu Ojcu Niebieskiemu za to cenne 
i przemożne doświadczenie związane 
z Księgą Mormona, które przeżyłam, 
będąc młodą matką! Doprowadziło 
mnie ono do poznania przywróconej 
ewangelii Jezusa Chrystusa. Wpływ 
Ducha Świętego, który odczuwałam 
podczas tamtych nocy w 1968 roku, 
jest darem, który stale mi towarzyszy 
i prowadzi mnie od ponad 40 lat mo
jego członkostwa w Kościele. ◼
Claudia Williams, Floryda, USA

Położyłam ją na telewizorze i 
poszłam do łóżka. Jednak w środku 
nocy obudziło mnie silne uczucie, 
które, jak później rozpoznałam, 
pochodziło od Ducha Świętego. 
Poczułam natchnienie, aby zacząć ją 
czytać, tak więc czytałam przez półto
rej godziny, zanim wróciłam do łóżka. 
Niedługo potem znowu obudziło 
mnie to samo uczucie, więc czytałam 
dalej.

Wszystko to powtarzało się przez 
kolejne dwie noce. Byłam zachwy
cona treścią Księgi Mormona i 
uznałam, że świadczy ona o Jezusie 
Chrystusie.

Postanowiłam poprosić Boga o 
przewodnictwo. Uklękłam do mod
litwy — po raz pierwszy od czasu, 
kiedy byłam małą dziewczynką. 
Poprosiłam Ojca w Niebie, aby po
mógł mi przekonać się, co mam 
czynić z tym ogniem, który czułam w 
swoim wnętrzu. Kiedy skończyłam się 
modlić, poczułam natchnienie, aby 
jeszcze raz przejrzeć opis nawrócenia 
się Lamanitów w księdze 3 Nefi w 
rozdziale 9. Przeczytałam, że „zostali 
ochrzczeni ogniem Ducha Świętego, 
a nie wiedzieli o tym” (werset 20).

Słowa „nie wiedzieli o tym” 
przemówiły do mnie. Przyszła mi 
do głowy myśl: „Kościół Jezusa 
Chrystusa jest naprawdę na ziemi!” 
Pragnęłam porozmawiać z misjo
narzami o tym, co przeczytałam 
i czego się dowiedziałam. Kiedy 
jednak na moje pytania oni odpo
wiedzieli zaproszeniem do chrztu, 
powiedziałam im, że nie mogę 
tego zrobić. Mój mąż by tego nie 
zrozumiał.

Lecz kiedy wracałam myślami 
do tego wersetu, zdałam sobie 
sprawę, że jest w nim zawarta ILU
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Położyłam 
księgę na 
telewizorze i 
poszłam do 
łóżka. Jednak 
w środku nocy 
poczułam 
natchnienie, 
aby zacząć ją 
czytać.
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Kiedy nasza najmłodsza córka 
Amanda miała dwa lata, zdiagno

zowano u niej białaczkę. Jej przypa
dek był trudny, a nowotwór mimo 
chemioterapii nie ustąpił. Musiała 
zatem przejść transplantację szpiku 
kostnego.

Podczas gdy mój mąż był z 
dwoma naszymi synami w domu  
w Utah, ja, od września do stycznia, 
pozostawałam z Amandą w innym 
stanie. Tęskniliśmy za wspólnymi 
Świętami Bożego Narodzenia, ale 
pod koniec leczenia uzupełniającego 
wróciłyśmy do domu.

Podczas naszej pierwszej wizyty 
kontrolnej w szpitalu po powrocie 
do domu lekarze ponownie znaleźli 
komórki białaczki w krwi Amandy. 
Transplantacja zawiodła. Kiedy usły
szałam tę wiadomość, poczułam, jak
bym zapadała się pod ziemię. Nasza 
rodzina przeszła przez bardzo dużo 

planu miłosierdzia Wielkiego 
Stworzyciela konieczna jest moc 
zmartwychwstania. […]

Jak wielka jest dobroć naszego 
Boga, który przygotowuje nam spo
sób wydostania się z mocy tego 
straszliwego potwora, potwora 
śmierci. […]

Przyjdzie On na świat, aby zbawić 
wszystkich ludzi, jeśli będą posłuszni 
Jego głosowi, bowiem doświadczy 
On cierpień wszystkich ludzi, cier
pień każdej żyjącej istoty z rodziny 
Adama, zarówno mężczyzn, kobiet 
jak i dzieci.

I będzie to cierpiał, aby zmar
twychwstanie mogło być dane 
wszystkim ludziom, aby wszyscy 
mogli stanąć przed Nim i być sądzeni 
w wielki dzień sądu” (2 Nefi 9:3–4, 6, 
10, 21–22).

Kiedy przeczytałam te słowa, 
Duch Święty wypełnił pokój. Po
czułam, że mój Ojciec Niebieski 
wie, jaką wiadomość otrzymałam 
tego dnia. Poczułam, że słowa, 
które prorok Jakub zapisał ponad 
2000 lat wcześniej, zostały napi
sane dla mnie właśnie na ten dzień 
i że pochodziły bezpośrednio od 
Zbawiciela. On znał ból i smutek, 
jaki czułam, słysząc, że nasza córka 
umrze. I był przy naszej rodzinie, 
aby pocieszyć nas Swą obietnicą, że 
przygotował sposób na to, byśmy 
kiedyś, poprzez moc Zmartwych
wstania, „mając nasze ciała, [zoba
czyli] Boga”.

Amanda żyła jeszcze prawie rok, a 
ja nigdy nie zapomniałam dnia, kiedy 
słowa z Księgi Mormona przemówiły 
do mnie w potrzebie, a Pan dał mi 
nadzieję, pocieszenie i zrozumienie 
Planu Zbawienia. ◼
Gina Baird, Utah, USA

zmartwień, wysiłek, rozłąkę i trudne 
chwile. A teraz i tak mieliśmy stracić 
naszą córkę.

Tamtego popołudnia wróciłam 
do domu do naszych dwóch synów. 
Czekając na powrót męża z pracy, 
wyciągnęliśmy nasze Księgi Mormona 
i zaczęliśmy czytać. Byliśmy w księ
dze 2 Nefi 9. Kiedy tak czytaliśmy, 
przemówiły do mnie te słowa:

„Mówię wam o tym, moi ukochani 
bracia, abyście mogli się radować i 
na zawsze podnieśli głowy znając 
błogosławieństwa, którymi Pan Bóg 
obdarzy wasze dzieci.

Wiem, że wielu z was starało się 
poznać, co ma nastąpić, dlatego 
wiem, że wiecie, że nasze ciała 
muszą zniszczeć i umrzeć, a mimo 
to, mając nasze ciała, zobaczymy 
Boga. […]

Albowiem śmierć przyszła na 
wszystkich ludzi i dla spełnienia 

Kiedy czyta-
łam, Duch 
Święty wy-
pełnił pokój. 
Poczułam, 
że mój Ojciec 
Niebieski wie, 
jaką wiado-
mość otrzy-
małam tego 
dnia.

KSIĘGA MORMONA  
PRZEMÓWIŁA DO MNIE
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WYPRÓBOWAŁEM 
OBIETNICĘ  
MORONIEGO

powracali z odpowiedziami i każ
dego tygodnia Anna Maria miała 
kolejną listę pytań.

Niedługo po tym, jak zakończy
liśmy lekcje, Anna Maria zasko
czyła mnie prośbą o moją zgodę 
na chrzest. Powiedziałem jej, że nie 
mam nic przeciwko temu, jeśli tylko 
jest prawdziwie nawrócona. Uczest
niczyłem w ceremonii jej chrztu 5 
marca 1995 roku, doświadczając 
wspaniałego uczucia.

Nadal dużo czytałem o Kościele, a 
misjonarze nieustannie mnie wspie
rali. W końcu postanowiłem wypró
bować obietnicę Moroniego (zob. 
Moroni 10:4–5). Chciałem wiedzieć, 
czy Księga Mormona pochodzi od 
Boga, czy też jest tylko ciekawą 
powieścią.

W czerwcu 1995 roku, któregoś 
dnia kiedy byłem sam w domu, 
uklęknąłem przy łóżku i zapytałem 
Ojca Niebieskiego: „Czy Księga Mor
mona jest prawdziwa, a jeśli tak, to 
kiedy powinienem się ochrzcić?” 
Nagle poczułem w sercu i usłysza
łem w umyśle wyraźny głos: „Księga 

Mormona jest prawdziwa”. Następnie 
miałem wyraźne odczucie co do tego, 
kiedy powinienem zostać ochrzczony. 
Tydzień później modliłem się jeszcze 
raz i otrzymałem taką samą odpo
wiedź. Moje serce było przepełnione 
radością. Wiedziałem, iż Bóg powie
dział mi, że Księga Mormona została 
natchniona przez Boga i że Józef 
Smith jest prawdziwym prorokiem.

17 września 1995 roku wreszcie 
wstąpiłem w wody chrztu — półtora 
roku po tym, jak zacząłem spotykać 
się z misjonarzami. Niedługo po tym 
nasza córka Aba Chiara zaczęła inte
resować się Kościołem i rów nież 
została ochrzczona. W styczniu 1997 
roku nasza rodzina została zapie
czętowana w Świątyni Berno  
w Szwajcarii.

Wiemy, że to jest prawdziwy 
Kościół, kierowany przez Jezusa 
Chrystusa, poprzez proroka i dzięki 
kapłaństwu. Jesteśmy wdzięczni Panu 
za Jego miłość, za przyprowadzenie 
do nas misjonarzy i za naszą wiedzę 
o ewangelii. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardia, Włochy

Zapytałem Ojca Niebieskiego: „Czy Księga Mormona jest prawdziwa, a jeśli tak,  
to kiedy powinienem się ochrzcić?”

Kilka lat temu byłem w domu u 
kolegi i poznałem dwóch schlud

nie ubranych młodych mężczyzn, 
przedstawiających się jako misjonarze 
Świętych w Dniach Ostatnich. Wydało 
mi się dziwne to, że przyjechali aż do 
Włoch, aby nawracać ludzi, którzy już 
wierzyli w Zbawiciela.

Później zaprosiłem ich do swo
jego domu. „Jeśli chcecie, możecie 
odwiedzić mnie w ramach wymiany 
kulturowej — powiedziałem. — Ale 
nie sądzę, żebym zamierzał zmieniać 
religię”.

Kiedy spotkaliśmy się następ
nego wieczora, misjonarze mówili o 
Księdze Mormona. Ze zdziwieniem 
stwierdziłem, że nigdy o niej nie sły
szałem. Zaprosiłem ich ponownie, ale 
po drugiej wizycie moja żona Anna 
Maria uznała misjonarzy za szaleńców 
i postanowiła wychodzić z domu na 
czas naszych dyskusji. Moim zdaniem 
misjonarze rzeczywiście byli trochę 
nietypowi, ale byłem ciekaw tego, co 
mają do powiedzenia i nadal spotyka
łem się z nimi.

Któregoś wieczora, kiedy Anna 
Maria wróciła do domu, usłyszała, 
jak rozmawiamy o małżeństwie na 
wieczność. Ten temat bardzo ją zain
teresował, więc postanowiliśmy za
cząć lekcje razem od początku. Ona 
miała obszerną wiedzę na temat 
pism świętych i za każdym razem 
przygotowywała długą listę pytań. 
Starsi odpowiadali na niektóre z 
nich od razu, a odpowiedzi na 
inne musieli przygotować w domu. 
Każdego tygodnia niezawodnie 
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K iedy Alma, prorok 
z Księgi Mormona, 
powierzył kroniki 

swojego ludu synowi 
Helamanowi, pouczył go, 
aby pamiętał, że Pan „w 
mądrym celu” zachowuje te 
pisma święte (Alma 37:12). 
Powiedział o tych zapisach, 
że będą „kontynuowane i 
przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, […] aż zo
staną przekazane ludziom 
każdego narodu, pokole
nia, języka i ludu” (Alma 
37:4).

W 1827 roku Józef Smith 
otrzymał te kroniki i do 
1829 roku skończył tłu
maczyć je na język angiel
ski, dzięki darowi i mocy 
Boga. Ta księga, opubli
kowana w 1830 roku, była 
skutecznym narzędziem 
misjonarskim w przeko
nywaniu czytelników o 
prawdziwości ewangelii 
Jezusa Chrystusa. Wstęp
nie wydrukowano 5000 
egzemplarzy, jednak wyda
wało się, że do przekazania 

Księgi Mormona „[każ
demu] [narodowi], [pokole
niu], [językowi] i [ludowi]” 
droga była daleka.

Niemniej Pan jeszcze raz 
potwierdził to proroctwo 
Józefowi Smithowi w 1833 
roku, zapowiadając dzień, 
w którym „każdy człowiek 
usłyszy pełnię Ewangelii w 
swym własnym języku, i w 
swej własnej mowie” (NiP 
90:11). Księga Mormona, 
która „zawiera […] pełnię 
ewangelii Jezusa Chrystusa” 
(NiP 20:9), odgrywa klu
czową rolę w wypełnianiu 
się tego proroctwa.

W połowie XIX wieku 
misjonarze ponieśli tę 
ewangelię do Europy. W 
roku 1851 Księga Mormona 
została wydana w języku 
duńskim, a w roku 1852 
— w języku francuskim, 
niemieckim, włoskim i wa
lijskim. Dzisiaj cała Księga 
Mormona jest dostępna w 
82 językach, a wybrane 
jej rozdziały w kolejnych 
25 językach. W miarę jak 

Ludziom każdego 
języka i ludu

praca tłumaczenia i praca 
misjonarska postępują, pro
roctwo o tym, że wszyscy 
ludzie usłyszą ewangelię 
w swoim własnym języku, 
wypełnia się rok po roku.

Praca nad tłumaczeniem
Proces tłumaczenia 

Księgi Mormona z an
gielskiego na inne języki 
wymaga czasami wielu lat. 
Zaczyna się on niezwłocz
nie wtedy, gdy Rada Prezy
denta Kościoła i Kworum 
Dwunastu Apostołów 
zatwierdzą ten projekt i 
gdy istnieje wystarczająca 
liczba członków, którzy 
będą służyć jako tłumacze. 
Tłumacze i recenzenci 
otrzymują szczegółowe 
wskazówki i są pouczeni, 

by starać się o towarzystwo 
Ducha w trakcie tłumacze
nia. Gdy tłumaczenie jest 
ukończone, tekst zostaje 
poddany osobnej recenzji 
doktrynalnej.

Po publikacji członko
wie mogą zamówić nowe 
wydanie za pośrednictwem 
Służb Dystrybucyjnych. 
Wielu z tych członków 
uprzednio miało dostęp 
tylko do wybranych roz
działów Księgi Mormona 
w swoim języku lub, w 
niektórych przypadkach, 
polegało tylko na świadec
twach misjonarzy.

Księga Mormona i praca 
misjonarska

Kiedy dany obszar 
geograficzny jest dopiero 
otwierany na pracę misjo
narską, bariera językowa 
może stanowić poważne 
wyzwanie. Nie mając do 
dyspozycji żadnych mate
riałów kościelnych w lo
kalnym języku, misjonarze 
muszą nauczyć się języka i 
muszą składać świadectwo 
poprzez Ducha. W niektó
rych częściach świata wielu 
ludzi posługuje się dwoma 
językami, a misjonarze są 
w stanie użyczyć Księgi 
Mormona w jednym z nich. 
Na przykład, zanim Księga 
Mormona została przetłu
maczona na mongolski, 
wielu członków w Mongo
lii studiowało wydanie w 
języku rosyjskim.

Jednak ewangelię 

Lia McClanahan
czasopisma kościelne

Pierwsze wydanie Księgi 
Mormona zostało wy
drukowane w 5000 
egzemplarzy.
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PROROK ŚWIADCZY
„Nie pojmuję, jak jakakol-
wiek inteligentna istota 
mogłaby sądzić, że Księga 
Mormona jest wytworem 
jakiegoś człowieka i po-
wstała bez pomocy Pana 
— księga, która jest dla 
nas dostępna od ponad 
stu lat i przetrwała próbę 
czasu, pomimo ośmiesza-
nia, które sprowadzano na 
nią z różnych powodów. 
Dzisiaj ta księga, która 
została przetłumaczona 
przez Józefa Smitha jako 
narzędzie w rękach Pana, 
wybitnie się wyróżnia. Jest 
dzisiaj najlepszym narzę-
dziem misjonarskim do 
głoszenia tej ewangelii, 
jakie mamy; nic się z nią 
nie równa”.
Prezydent Heber J. Grant (1856–
1945), Gospel Standards, zebr. 
G. Homer Durham (1941), str. 15.

najlepiej rozumie się w 
swoim ojczystym języku. 
Eric Gemmell, który służył 
w słoweńskiej misji w Lju
bljanie w latach od 2001 do 
2003, osobiście odczuł tę 
różnicę, kiedy członkowie 
i zainteresowani otrzymali 
Księgę Mormona we włas
nym języku. Przez pierw
szych osiemnaście miesięcy 
jego misji Księga Mormona 
nie była dostępna w języku 
słoweńskim.

Praca była trudna. Pierw
sza gmina Kościoła została 
założona zaledwie dziesięć 
lat wcześniej. Słowenia do
piero odzyskała swoją nie
podległość i była w trakcie 
wycofywania byłego języka 
urzędowego — serbsko–
chorwackiego. Misjonarze 
nosili ze sobą egzemplarze 

Księgi Mormona w języku 
serbsko–chorwackim oraz 
angielskim, którego więk
sza część młodzieży uczyła 
się w szkole. Najczęściej 
jednak ludzie odmawiali 
przyjęcia księgi, ponieważ 
nie rozumieli żadnego z 
tych języków. Eric pamięta 
uczucie bezcelowości, 
kiedy składał ludziom świa
dectwo o wspaniałości i 
ważności Księgi Mormona, 
po czym musiał im powie
dzieć, że nie ma egzempla
rza w ich języku.

Na sześć miesięcy przed 
powrotem Erica do domu, 
przywieziono pierwszą 
dostawę Ksiąg Mormona 
w języku słoweńskim. W 
gminie odbyło się spo
tkanie, podczas którego 
każdy członek i misjonarz 

otrzymał swój egzemplarz. 
„Panowała szczególna 
atmosfera” — wspomina 
Eric. W swoim dzienniku 
zapisał uczucia, które 
towarzyszyły mu, kiedy 
otrzymał tak cenną i długo 
oczekiwaną pozycję. „To 
tak, jakbym trzymał w 
rękach złote płyty” — napi
sał. Po spotkaniu misjona
rze zebrali pozostałe księgi, 
do wykorzystania w pracy 
misjonarskiej. Eric i jego 
kolega byli tak podekscy
towani, że kiedy wrócili 
do swojego mieszkania, 
otworzyli pudła, rozłożyli 
księgi i zrobili zdjęcia na 
pamiątkę tego wydarzenia. 
Nie mogli się doczekać, aż 
podzielą się tymi księgami 
z ludźmi. Ze słoweńską 
wersją Księgi Mormona w 

W miarę jak postępuje praca 
tłumaczenia, członkowie na 
całym świecie, tacy jak Lea i 
Flora Lotrič w Słowenii, bar
dzo się cieszą, po raz pierw
szy trzymając w rękach 
egzemplarz Księgi Mormona 
we własnym języku.ZD
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ręku misjonarze nie tylko 
odnosili więcej sukcesów 
na ulicy, ale również mogli 
ożywić świadectwa mniej 
aktywnych członków, 
którzy nie przychodzili do 
kościoła od lat.

Podczas ostatnich sze
ściu miesięcy swojej misji 
Eric obserwował rozkwit 
świadectw członków w 
Słowenii. „Kiedy otrzymali 
Księgę Mormona w swoim 
ojczystym języku — mówi 
— teraz naprawdę ją ro
zumieli. Zapadła głęboko 
w ich serca”. Wcześniej 
podczas spotkań kościel
nych, mówcy i nauczy
ciele musieli czytać pisma 
święte po serbsko–chor
wacku, a ktoś inny musiał 
tłumaczyć i wyjaśniać 
niektóre słowa. „Wyda
wało się, że kuśtykamy, 
opierając się na słowach 
zapożyczonych z innego 
języka” — wspomina Eric. 
Kiedy członkowie zaczęli 

czytać Księgę Mormona w 
swoim własnym języku, 
jak mówi Eric, „ich zrozu
mienie ewangelii wzrosło 
błyskawicznie”.

W swoim ojczystym 
języku

Mojca Zheleznikar jest 
jedną z członkiń, które 
przystąpiły do Kościoła w 
Słowenii, zanim dostępna 
była słoweńska wersja 
Księgi Mormona. Zdobyła 
świadectwo o ewangelii, 
słuchając misjonarzy i 
studiując Księgę Mormona 
po chorwacku i po an
gielsku. Kiedy słoweńskie 
tłumaczenie zostało ukoń
czone, Mojca przeczytała 
przetłumaczony tekst i 
poczuła moc tych słów w 
swym ojczystym języku. 
„Poczułam, jak prawda 
przenika mnie w jasnej 
prostocie i głębokiej czy
stości — wspomina. — To 
tak jakbym słyszała głos 

PROROK ŚWIADCZY
„W tej księdze tkwi moc, 
która zacznie przeni-
kać do waszego życia, 
gdy tylko zaczniecie ją 
uważnie studiować. Znaj-
dziecie siłę, by oprzeć się 
pokusie. Znajdziecie siłę, 
by uniknąć podstępu. 
Znajdziecie siłę, by pozo-
stać na prostej i wąskiej 
ścieżce”.
Prezydent Ezra Taft Benson 
(1899–1994), „Księga Mormona 
podstawą naszej religii” Ensign, 
list. 1986, str. 4; także w tym 
wydaniu na str. 52.

mojego Stwórcy, prze
mawiającego do mnie w 
moim ojczystym języku; 
języku, w którym mówiła 
do mnie moja matka”.

Podobne odczucia mają 
członkowie na całym 
świecie, kiedy otrzymują 
Księgę Mormona w swoim 
języku. W roku 2003, po 
tym jak Księga Mormona 
została przetłumaczona 
na kekczi, język używany 
przez Majów w Gwatemali 
i Belize, tłumacze spraw
dzili tłumaczenie wraz z 
grupą lokalnych członków. 
Jeden z tłumaczy wspo
mina: „Zebraliśmy grupę 
członków–pionierów w 
kaplicy w Senahú na czy
tanie. Kiedy kończyliśmy 
czytać każdy fragment, 
w pokoju panowała na
bożna cisza. Tekst był w 
pełni zrozumiały i wszyscy 
silnie odczuwali wpływ 
Ducha. To było święte 
doświadczenie”.

Po ukończeniu tłumacze
nia członkowie Kościoła, 
którzy posługują się 
danym językiem, proszeni 
są o sprawdzenie tekstu. 
Od lewej: Walter Barillas 
Soto, Mike Peck, Sulenny 
Ruby Cucul Sierra, John 
Bringhurst i Josefina Cucul 
Tiul przeglądają Księgę 
Mormona w języku kekczi 
w Cobán w Gwatemali.
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PROROK ŚWIADCZY
„[Józef Smith], dzięki darowi i mocy 
Boga, przetłumaczył tę księgę (Księgę 
Mormona) z oryginalnego języka, z 
rycin na złotych płytach na język, w 
którym czytamy ją obecnie. Zawiera 
ona pełnię wiecznej Ewangelii. Do-

prowadzi ona ludzi do uzyskania wiedzy o prawdzie, 
dzięki której będą mogli zostać zbawieni i przywie-
dzeni z powrotem do obecności Boga, aby cieszyli  
się Jego chwałą i życiem wiecznym”.
Prezydent Joseph F. Smith (1838–1918), Teachings of Presidents  
of the Church: Joseph F. Smith (1998), str. 42.

DOSTĘPNE FORMATY
Księga Mormona jest dostępna również w formach in-
nych niż słowo drukowane, które odpowiadają różnym 
sposobom studiowania i nauki.

Wersja internetowa i na urządzenia przenośne
Księgę Mormona można teraz czytać przez Internet 
(scriptures .lds .org) oraz za pomocą urządzeń  
przenośnych (mobile.lds.org). Obecnie wersja on- 
line jest dostępna w 21 językach i ta liczba wkrótce 
wzrośnie. Odnośniki on-line i funkcje wyszukiwania 
dają możliwość studiowania pism świętych w inny, 
nowy sposób.

Wersja audio
Obecna wersja Księgi Mormona do słuchania dostępna 
jest po angielsku, japońsku, koreańsku, portugalsku 
i hiszpańsku. Możesz pobrać bezpłatne nagrania ze 
strony scriptures .lds .org lub 
zakupić płyty CD przez Służby 
Dystrybucyjne (store .lds .org). 
Wybrane rozdziały są rów-
nież dostępne na kasetach 
w języku kakczikel, mam, 
nawaho, kicze i tsotsil. Praca 
nad produkcją wersji audio w 
innych językach jest w toku.

Inne wydania
Czytanka z Księgi Mormona z kolorowymi ilustracjami 
i uproszczonym tekstem, kładzie nacisk na percepcję 
wzrokową dla tych, którzy uczą się czytać. Jest druko-
wana w ponad 70 językach. Czytanka z Księgi Mormona 
jest również dostępna na stronie scripturestories .lds .org.
Przez Służby Dystrybucyjne można także zamówić 
zestaw płyt DVD w amerykańskim języku migowym, 
wydanie dużym drukiem 
(po angielsku, portugalsku 
i hiszpańsku) oraz angiel-
skie wydanie w alfabecie 
Braille’a.

Jedna z członkiń, która 
była obecna na tym spo
tkaniu, Elvira Tzí, jest 
wdzięczna za tłumaczenie 
Księgi Mormona na język 
kekczi ze względu na bło
gosławieństwa, które przy
niesie ono dorastającemu 
pokoleniu. Mówi, że tłu
maczenie umożliwi młod
szym członkom „zdobycie 
głębokiego zrozumienia 
słowa Pana oraz okazanie 
szacunku dla tego, czego 
wymaga Pan”.

Studiowanie Księgi 
Mormona w ojczystym 
języku jest dla członków 
Kościoła źródłem licz
nych błogosławieństw. 
Rada Prezydenta Kościoła 
powiedziała, że kiedy 
członkowie „z modlitwą 
będą nauczać z pism 
świętych i uczyć się z 
nich, ich świadectwa będą 
wzrastać, wiedza będzie 
się powiększać, wzrośnie 
ich miłość do rodziny i 
innych ludzi, zwiększy się 
ich zdolność do służenia 
innym i otrzymają oni 
więcej siły, aby odrzucać 

pokusy i stawać w obro
nie prawdy i prawości” 1.

Doniosłe 
błogosławieństwa

Obfite błogosławień
stwa, jakie Księga Mor
mona wnosi do życia 
ludzi, którzy ją studiują, 
w rezultacie dają im silną 
motywację do dzielenia 
się nią z innymi, przez co 
w dalszym ciągu wypełnia 
się proroctwo. W miarę 
jak pojedynczy członko
wie i misjonarze dzielą 
się swoim świadectwem o 
Jezusie Chrystusie, każdego 
roku na całym świecie roz
prowadzanych jest około 
czterech milionów egzem
plarzy Księgi Mormona w 
ponad 100 językach. Ten 
„[mądry cel]”, o którym 
mówił Alma w starożytnych 
czasach, przejawia się w 
ogólnoświatowym zasięgu 
oddziaływania Księgi Mor
mona i w każdym odmie
nionym życiu. ◼

PRZYPIS
 1. List od Rady Prezydenta Ko-

ścioła, 15 października 2008 r.N
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
NA TEMAT KSIĘGI MORMONA

Co to jest Księga  
Mormona i jak ma  
się ona do Biblii?

Księga Mormona jest 
pismem świętym podob
nym do Biblii. Jest jeszcze 
jednym świadectwem 
o Jezusie Chrystusie 1. 
Biblia omawia głównie 
życie i nauki starożytnego 
Izraela. Księga Mormona 
zawiera zapisy kilku grup, 
które przybyły do Ame
ryki, między innymi zapis 
rodziny, która opuściła 
Jerozolimę w 600 r. p.n.e. 
Ludy te były również 
potomkami domu Izraela. 
Stąd Biblia i Księga  
Mormona zostały napisane 
przez ludzi posiadających 
to samo dziedzictwo, ale 
będących w różnych  
częściach świata.

Podobnie jak Biblia, 
Księga Mormona to coś 

więcej niż zapis histo
ryczny. Zawiera „pełnię 
ewangelii Jezusa Chry
stusa” (NiP 20:9): nauki, 
doktryny i proroctwa, 
które świadczą o Bogu 
Ojcu i Jego Synu, Jezusie 
Chrystusie.

Prorok Józef Smith  
wyjaśnił, iż Księga  
Mormona „mówi nam, że 
nasz Zbawiciel ukazał się 
mieszkańcom tego konty
nentu [Ameryki] po Swoim 
zmartwychwstaniu; że 
zasiał tu Ewangelię w całej 
jej pełni i bogactwie, mocy 
i błogosławieństwie; że owi 
mieszkańcy mieli aposto
łów, proroków, pastorów, 
nauczycieli i ewangeli
stów; ten sam porządek, 
to samo kapłaństwo, te 
same obrzędy, dary, moce 
i błogosławieństwa, jakimi 
cieszono się na wschodnim 

kontynencie; […] że ostat
niemu z ich proroków, 
który żył pośród nich, naka
zano, aby sporządził stresz
czenie ich proroctw, historii 
itp., i ukrył je w ziemi, i 
że streszczenie to zostanie 
ujawnione i połączone z 
Biblią dla osiągnięcia celów 
Boga w dniach ostatnich” 2.

Członkowie Kościoła 
studiują zarówno Biblię, 
jak i Księgę Mormona. 
De facto dwa z czterech 
lat programu nauczania 
w Szkole Niedzielnej są 
poświęcone studiowaniu 
Biblii. (Więcej informacji 
na ten temat znajdziesz na 
stronach 16, 24 i 52 w tym 
wydaniu).

Kto napisał Księgę 
Mormona?

Głównymi jej autorami 
byli starożytni prorocy, 

Czy to przez 
przyjaciół, 
rodzinę, szcze-
rze zaintere-
sowane osoby, 
czy też przez 
przeciwników 
— wszystkim 
nam są zada-
wane pytania 
na temat Księgi 
Mormona. 
Poniżej podane 
są przykladowe 
odpowiedzi.
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tacy jak: Nefi, Jakub,  
Mormon i Moroni, syn 
Mormona. Mormon  
zebrał i streścił kroniki  
zapisywane przez pro
roków, dotyczące ich 
historii, proroctw i nauk. 
Dołączył do nich również 
niektóre ze swoich do
świadczeń. Mormon wyrył 
ten zapis na połączonych 
metalowych płytach — 
koloru złotego — które 
często określa się mianem 
złotych płyt.

Po śmierci Mormona, 
Moroni dokończył i za
kopał kronikę na wzgó
rzu, aby zachować ją dla 
naszych czasów. W roku 
1823 Moroni ukazał się 
Józefowi Smithowi jako 
anioł i pokazał mu, gdzie 
została zakopana kronika. 
Cztery lata później Józef 
uzyskał pozwole nie na 
otrzymanie tych zapisów. 
„Dzięki darowi i mocy 
Boga przetłumaczył tę 
kronikę” — ze starożyt
nego języka, w jakim  
była napisana — na  
angielski 3. Następnie 
wydał i rozpowszechnił 
Księgę Mormona.  
(Więcej informacji na  
ten temat znajdziesz  
na stronach 22 i 72  
w tym wydaniu).

Mężczyźni ci dają  
mocne świadectwo o  
Księdze Mormona, być 
może właśnie dlatego, że 
niektórzy z nich „przez 
pewien okres byli wrodzy 
wobec Józefa” — zapewnia 
Starszy Jeffrey R. Holland z 
Kworum Dwunastu Aposto
łów. Niemniej „świadczyli do 
śmierci, że widzieli anioła 
i trzymali w rękach płyty. 
‚Zostały nam one pokazane 
mocą Boga, a nie człowieka 
— oświadczyli. — Wiemy 
więc, z całą pewnością, że 
dzieło to jest prawdziwe’” 4.

Czy istnieje namacalny 
dowód na to, że Księga 
Mormona zawiera 
prawdę?

Choć nie opieramy naszej 
wiary na fizycznym dowo
dach, wiarygodność Księgi 
Mormona potwierdzają 

Kto 
jeszcze 
widział 
złote 
płyty?

Co się stało z  
oryginalnym  
zapisem — ze  
złotymi płytami?

Józef Smith otrzymał 
płyty we wrześniu 1827 r. 
i był w ich posiadaniu aż 
do wiosny 1829 r. Spisując 
swój życiorys w 1838 r., wy
jaśnił, co się stało z płytami: 
„Kiedy zgodnie z umową 
wysłannik [Moroni] przybył 
po nie, przekazałem mu je 
i ma on je w swojej pieczy 
do dnia dzisiejszego, czyli 
drugiego maja tysiąc osiem
set trzydziestego ósmego 
roku” ( Józef Smith — Hi
storia 1:60).

Kto jeszcze widział  
złote płyty?

Poza Józefem Smithem 
kilku innych mężczyzn 
i kobiet widziało płyty i 
świadczyło o ich istnieniu. 
Przede wszystkim jede
nastu mężczyzn, znanych 
jako Trzej Świadkowie i 
Ośmiu Świadków, zapisało 
swoje świadectwa o tym, 
że widzieli płyty, a dodat
kowo Ośmiu Świadków 
zapisało świadectwo o tym, 
że trzymali płyty w swoich 
rękach. Ich świadectwa 
znajdują się we wstępie 
do każdego egzemplarza 
Księgi Mormona.
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dowody lingwistyczne, hi
storyczne i archeologiczne. 
Na przykład koncepcja pisa
nia na metalowych płytach 
była kiedyś ośmieszana, lecz 
ostatnimi laty znajdowano 
liczne przykłady świętych 
zapisów na metalowych pły
tach — niektóre z nich były 
chowane w kamiennych 
skrzyniach.

Językoznawcy zauwa
żyli, że słowa i wyrażenia 
użyte w Księdze Mormona, 
które brzmią nieudolnie po 
angielsku, mają doskonały 
sens w języku hebrajskim 
i innych spokrewnionych 
językach, które były znane 
ludziom z Księgi Mormona 
— językach, których Józef 
Smith nie znał.

Jednak to nie tego ro
dzaju dowody przekonują 
nas o prawdziwości Księgi 
Mormona. To kwestia wiary 
i osobistego objawienia.

objawiał Swoją wolę Jego 
ziemskim dzieciom i że 
zawsze będzie tak czynił. 
Wierzymy, że Biblia jest 
słowem Boga, ale nie 
wierzymy, iż zawiera ona 
wszystkie objawienia, ja
kie Bóg dał lub jeszcze da 
Swoim prorokom. Nawet 
w dzisiejszych czasach 
nadal objawia Swą wolę 
żyjącym prorokom i apo
stołom, którzy stanowią 
podstawę Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich (zob. 
List do Efezjan 2:20).

Kiedy Apostoł Jan spi
sywał księgę Objawienia, 
nie była to ostatnia księga 
Biblii. Księgi Starego i 
Nowego Testamentu aż do 
trzeciego wieku n.e. nie 
były połączone w jedną 
księgę pisma świętego, 
zwanego teraz Biblią.

W V Ks. Mojżeszowej 
4:2 jest napisane w ten 
sam sposób, abyśmy nie 
dodawali niczego do słów 
Mojżesza. Oczywiście 
werset ten, z początków 
Starego Testamentu, nie 
unieważnia reszty Biblii. 
Ani Mojżesz, ani Jan nie 
mogli odnosić się do 
zmian w księgach, które 
jeszcze nie istniały; jed
nak przestrzegali przed 

W jaki sposób mogę 
się dowiedzieć, czy 
Księga Mormona jest 
prawdziwa?

Można się o tym prze
konać w niezawodny spo
sób jedynie dzięki mocy 
Ducha Świętego. Ostatni 
rozdział w Księdze  
Mormona zachęca każ
dego, kto ją przeczyta, 
rozważy jej treść i szczerze 
zapragnie poznać, czy 
jest ona prawdziwa, aby 
zapytał o to Ojca Nie
bieskiego w imię Jezusa 
Chrystusa. Ci, którzy po
dejmą te kroki, będą wie
dzieli, dzięki mocy Ducha 
Świętego, że księga ta jest 
prawdziwa (zob. Moroni 
10:3–5). Miliony człon
ków Kościoła modliło się i 
wie, poprzez świadectwo 
Ducha Świętego, że Księga 
ta zawiera prawdę. (Więcej 
informacji na ten temat 
znajdziesz na stronach 4, 
60 i 80 w tym wydaniu).

Czuję się zakłopotana, 
czytając fragment w 
Objawieniu Jana 22:18–
19, który przestrzega 
nas przed dodawaniem 
czegokolwiek do słowa 
Boga.

Jednym z naszych 
głównych przekonań 
jest to, że Bóg zawsze 

ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ NA 
TEMAT KSIĘGI 
MORMONA

W Internecie jest 
mnóstwo infor-

macji — w kilku języ-
kach — dzięki którym 
możesz dowiedzieć się 
więcej na temat Księgi 
Mormona i podzielić 
się tymi informacjami  
z rodziną i przyjaciółmi.

• Aby przeczytać 
Księgę Mormona 
on-line, odwiedź 
stronę scriptures .lds 
.org/ bm.

• Aby dowiedzieć się 
więcej na temat 
Księgi Mormona, 
zadać pytanie lub 
porozmawiać na 
czacie z misjona-
rzami, odwiedź 
stronę mormon .org/ 
book-of-mormon.

• Aby poprosić o bez-
płatny egzemplarz, 
odwiedź stronę 
mormon .org/ free-
book-of-mormon.

• Więcej informacji, 
artykułów i wyjaś-
nień znajdziesz na 
stronie lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng.
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dokonywaniem zmian  
w prawdziwych naukach 
ewangelii.

Księga Mormona, która 
zawiera pełnię ewangelii, 
nie zmienia słowa Boga, 
lecz je potwierdza. (Więcej 
informacji na ten temat 
znajdziesz na stronach 24  
i 38 w tym wydaniu).

Słyszałem, że w Księdze 
Mormona dokonano 
zmian od chwili pierw-
szego jej opublikowania. 
Co zostało zmienione i 
dlaczego?

Odpowiedź na to py
tanie zależy od zrozumie
nia procesu tłumaczenia 
i publikowania Księgi 
Mormona.

1. Kiedy Józef Smith, 
dzięki mocy Boga, tłuma
czył złote płyty, dyktował 
słowa skrybie. Skrybowie, 
zapisując jego słowa, cza
sami popełniali błędy orto
graficzne i gramatyczne. Na 
przykład w Księdze 1 Nefi 
7:20 słowa „were sorrow
ful” [żałowali — przyp. 
tłum.] zostały zapisane jako 
„ware sarraful” [identyczne 
brzmienie fonetyczne, ale 
oryginalna pisownia za
wiera błędy ortograficzne 
— przyp. tłum.]. Skrybom 
nie brakowało wiedzy, 

zmieniając słowo „whether” 
(czy) na „whither” (gdzie) 
i dostosowując je do ory
ginalnego manuskryptu, 
przetłumaczonego przez 
Proroka ze złotych płyt.

5. Inne zmiany obej
mowały nowy podział na 
rozdziały i wersety, a także 
przypisy i odnośniki.

Podaruj egzemplarz
Bez względu na to, jakie 

pytania ludzie zadają na 
temat Księgi Mormona, 
księga najlepiej broni się 
sama. Możesz złożyć świa
dectwo na jej temat, poda
rować komuś egzemplarz 
i zachęcić, aby inni sami 
pomodlili się, prosząc o 
potwierdzenie jej prawdzi
wości. Jeśli dana osoba ma 
szczere serce i naprawdę 
pragnie dowiedzieć się, 
czy ta księga jest praw
dziwa, Pan „objawi […] [jej] 
prawdę przez Ducha Świę
tego” (Moroni 10:4). ◼

PRZYPISY
 1. Zob. na przykład: Boyd K.  

Packer, „Księga Mormona: 
Jeszcze jedno Świadectwo o 
Jezusie Chrystusie”, Liahona, 
stycz. 2002, str. 71.

 2. Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith (2007), 
str. 64.

 3. Teachings: Joseph Smith,  
str. 60.

 4. Starszy Jeffrey R. Holland, 
„Bezpieczeństwo dla duszy”, 
Liahona, list. 2009, str. 90.

ale ortografia w tamtym 
czasie nie była jeszcze 
ustandaryzowana.

2. Następnie skopio
wano oryginalny manu
skrypt tłumaczenia, aby 
stworzyć nowy manuskrypt 
dla drukarza. Na tym eta
pie poprawionych zostało 
kilka błędów ortograficz
nych i gramatycznych 
oraz dodano interpunkcję. 
Lecz zakradło się też kilka 
nowych pomyłek w trak
cie błędnego przepisania 
niektórych słów.

3. Drukarz starał się, aby 
jak najdokładniej ustawiać 
czcionkę. Jednak od czasu 
do czasu wprowadzał 
kolejne błędy. Na przykład 
w Księdze Almy 57:25 
mylnie odczytał słowo „joy” 
[radości — przyp. tłum.] 
i zamiast niego utworzył 
z czcionek wyraz „foes” 
[wrogowie — przyp. tłum.].

4. Prorok Józef Smith 
przeglądał uważnie pierw
sze trzy wydania Księgi 
Mormona i nadal pomagał 
w dokonywaniu korekt 
i udoskonaleń. Jednak 
niektóre błędy zostały 
dostrzeżone dopiero w 
późniejszych wydaniach. 
W roku 1981 wreszcie 
poprawiono błąd drukar
ski w Księdze Almy 16:5, 

W jaki  
sposób 
mogę się 
dowie-
dzieć, czy 
Księga 
Mormona 
jest praw-
dziwa?
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Święte zapewnienie w odniesieniu do 
Zbawiciela i Jego przywróconego Ko
ścioła otrzymałem po raz pierwszy, gdy 

jako młody mężczyzna czytałem Księgę Mor
mona. To właśnie wtedy — czytając tę świętą 
kronikę — słyszałem raz po raz niezaprze
czalny szept Ducha Świętego, który potwier
dzał jej prawdziwość w mojej duszy.

Czytanie tej księgi było zaczątkiem mojego 
światła. Była ona źródłem mojej początkowej 
duchowej pewności tego, że Bóg żyje, że jest 
moim Ojcem Niebieskim i że plan szczęścia 
dla mnie powstał już wcześniej w wieczno
ści. Skłoniła mnie ona do pokochania Biblii 
Świętej i innych podstawowych pism świętych 
Kościoła. Nauczyła mnie kochać Pana Jezusa 
Chrystusa, dostrzegać Jego litościwe miłosier
dzie i zgłębiać łaskę i majestat Jego zadość 
czyniącej ofiary.

Jako że sam poznałem prawdziwość świa
dectwa, jakie składa Księga Mormona — jesz
cze jednego świadectwa i nowego przymierza 
— o tym, że Jezus jest Chrystusem, poznałem 
również, że Józef Smith był i jest prorokiem 
Boga. Jak powiedział mój praprapradziadek 
we wczesnej dobie Przywrócenia: „Żaden nie
godziwy człowiek nie mógł napisać takiej księgi ani też 
żaden dobry człowiek, jeśli nie byłaby ona prawdą i nie 
byłoby to przykazaniem danym przez Boga” 1.

Do tych moich pierwszych przekonań dołączały 
potem wszystkie inne momenty przebłysków i uświęca
jących objawień, które dzisiaj nadają mojemu istnieniu 
najgłębsze znaczenie, a mojemu życiu cel. Stanowią one 
solidną podstawę mojego świadectwa.

Nie żeglowałem z bratem Jereda. Nie  
słyszałem, jak król Beniamin wygłaszał swe 
anielskie kazanie. Nie było mnie w tłumie 
Nefitów, którzy dotykali ran Zmartwych
wstałego Pana i nie płakałem z Mormonem i 
Moronim nad zagładą całej cywilizacji. Jednak 
moje świadectwo o tych zapisach oraz pokój, 
jaki one przynoszą ludzkiemu sercu — dane 
mi poprzez podszepty Ducha Świętego, tak 
jak dane są wam — jest równie wiążące i 
niepodważalne jak ich. Świadczę o tej księ
dze z taką pewnością, jakbym wraz z Trzema 
Świadkami widział anioła Moroniego lub wraz 
z Ośmioma Świadkami widział i trzymał w 
dłoniach złote płyty.

Świadczę, że nikt z nas nie może osiąg
nąć pełni wiary w tym dziele dni ostatnich 
— a przez to i pełnej miary pokoju i po
cieszenia w naszych czasach — póki nie 
zaakceptuje boskości Księgi Mormona oraz 
Pana Jezusa Chrystusa, o którym daje ona 
świadectwo. Tak jak Mormon powiedział do 
Moroniego w jednej z najtrudniejszych chwil 
ich czasów, tak ja mówię w naszych trud
nych czasach: „Bądź wierny Chrystusowi. 
[…] Niech łaska Boga Ojca, którego tron jest 
wysoko w niebie, i naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, zasiadającego po prawicy Jego 
mocy […], pozostanie z tobą teraz i na wieki 
wieków” (Moroni 9:25–26).

Księga Mormona jest świętym wyrazem 
wspaniałego przymierza Chrystusa z ludzko

ścią. Jest nowym przymierzem, nowym testamentem, 
pochodzącym z Nowego Świata, przeznaczonym dla 
całego świata. Światło, w którym kroczę, jest Jego świa
tłem. Jego miłosierdzie i wspaniałość prowadzą mnie — 
i was — by świadczyć o Nim światu. ◼

PRZYPIS
 1. George Cannon, cytowany w rozdziale „The Twelve Apostles”  

w: Andrew Jenson, wyd. The Historical Record, 6:175.

ŚWIADECTWO  
I PRZYMIERZE

Starszy  
Jeffrey R. Holland

Kworum Dwunastu  
Apostołów
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Składam świa-
dectwo, że Księga 
Mormona jest 
nowym przymie-
rzem, nowym 
testamentem, 
pochodzącym z 
Nowego Świata, 
przeznaczo-
nym dla całego 
świata.



„Czy macie pośród siebie chorych? Przyprowadźcie ich do Mnie. […]

[…] I wiem, że wasza wiara wystarczy, bym was uzdrowił.

I stało się, że gdy to powiedział, z całej rzeszy przyprowadzono 

I uzdrawiał każdego — Gary Kapp

chorych, ułomnych, niewidomych, niemych i cierpiących z różnych 

przyczyn. I uzdrawiał każdego, kogo przyprowadzono do Niego” 

(3 Nefi 17:7–9).



„Wszyscy aż po krańce świata, słuchajcie 
tych słów i wierzcie w Chrystusa, i jeśli 
nie wierzycie tym słowom, wierzcie w 
Chrystusa. I jeśli będziecie wierzyć w 
Chrystusa, uwierzycie w te słowa, bo są  
one słowami Chrystusa [...] i nakłaniają  
one wszystkich ludzi do czynienia dobra.

Sami osądźcie, czy nie są one słowami 
Chrystusa, gdyż ostatniego dnia Chrystus 
objawi wam z mocą i wielką chwałą, że są 
one Jego słowami” (2 Nefi 33:10-11).
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