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A mormonok egyházi élete 
 
Az egyház felépítése 
A mormon egyház hierarchikus felépítése szigorú és jól kiépített. A legkisebb egy-
ség az ágazat, ami rendszerint egy 200-nál kevesebb főből álló helyi kis közösség. 
Ennek feje az ágazatelnök. 

A következő szint a körzet, ami szintén helyi gyülekezet, de már 200 és 800 fő 
közé esik a létszáma. A körzetet már földrajzilag jegyzik, és ha egy ilyen adott föld-
rajzi területen túl sokan lesznek egy körzetben, akkor két körzetre osztják fel azt. A 
körzet feje a püspök. 

A kerület a következő szint. A kerületi központ 5-12 körzetnek a központja. 
Az egy kerületbe tartozó közösségek rendszerint ugyanazt az épületet használják 
különböző időpontokra beosztva. A kerületi elnök felelősséggel tartozik Salt Lake 
City felé a kerületben lévő közösségekért. 

A kerületen felül a térségek állnak. Nagy földrajzi egységeket osztanak fel térsé-
gekre. Ezek a térségek foglalják magukba a kerületeket, a körzeteket és az ágazato-
kat is. Egy térséget három megbízott ember felügyel a 70-ek tanácsából. 

 
A vezetőség hierarchikus felépítése 
A mormon egyház feje a legfelsőbb elnökség. Ebben is a próféta a legmagasabb 
pozíciójú az egyházban. Mellette van két tanácsadó, ők hárman alkotják a legfel-
sőbb elnökséget. Ők Isten akaratát megtestesítő hatalommal bírnak. 

Az apostolok 12-es tanácsa közvetlen a legfelsőbb elnökség alatt van, a 12-es 
kör vezetője lesz általában a következő próféta. 

Két 70-ek tanácsa (kvóruma) van. A 70-ek tanácsa minden tagja felelős egy-egy 
földrajzi területért. 1989-ig csak egy 70-ek tanácsa volt, de az egyház rohamos nö-
vekedése miatt létre kellett hozni a másodikat is. Az első tanácsból hét tagot válasz-
tanak meg, hogy elnököljenek a két tanácsban. 

Az elnöklők a püspökök, három olyan vezető, akik az egyház püspökeit irányít-
ják.1 Azt feltétlenül tudnunk kell, hogy „a mormon egyházban nincs hivatalos lelké-
szi kar, de bárkinek lehetőséget adnak ilyen szolgálatra. Kit-kit képességei szerint 
besorolnak az ároni vagy a Melkisédek-rendű papok közé (Zsid 5,10). A Melkisé-
dek-rendűek a lelki, az ároniták a világi vonatkozású ügyeket intézik. Bármelyik ér-
tékes férfi püspökké lehet, vagy más papi tisztségre megválasztható határozatlan 
időre és bármilyen fizetés nélkül. Megélhetésüket ugyanis világi foglalkozásokkal 
kell biztosítaniuk.”2 

 
Misszió 
Az egyház terjedését nagyszabású missziói munka segíti elő. A mormon misszioná-
riusok általában kettesével járják missziói útjaikat. Mindenki lehetőséget kap arra, 
hogy misszionárius legyen, de az a szolgálat nem kötelező. Mégis sok fiatal jelent-
                                                 
1 GORDEN, VAN: i.m. 20. 
2 A keresztyénség és a világvallások, 108-109. 
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kezik önkéntes, két évig tartó missziós szolgálatra. A missziót két hónapos előkép-
zés előzi meg, mely a célország nyelvének elsajátítását és a mormon hittételek alap-
jainak megismerését foglalja magában. A misszionáriusok feladata, hogy hirdessék a 
mormon evangéliumot, s új tagokat kereszteljenek be az egyházba. Egy átlagos 
mormon misszionárius kétéves szolgálata alatt kb. 6 keresztelést hajt végre. Világ-
szerte alapítanak így gyülekezeteket, építenek kápolnákat, melyekbe szívesen várnak 
mindenkit. Csupán a nyolc mormon templom nem nyilvános.3 

 
Iratterjesztés 
A mormonoknak jelenleg három magyar kiadványuk van.  

A Mormon könyve, mely azon aranylemezek fordítása, melyek Joseph Smith-
re bízattak. Hitük szerint ez is 

 
…szentírás, Istennek Amerika őslakóival való dolgait írja le, és mint a Biblia, az 
örökkévaló evangélium teljességét is tartalmazza. A könyvet a prófétálás lelke és ki-
nyilatkoztatások által több régi próféta írta. Aranylemezekre írt szavaikat egy Mor-
mon nevű próféta és történetíró idézte és lerövidítette. Az írás két nagy nemzett-
ségnek a történetét írja le. Az egyik Kr. e. 600-ban Jeruzsálemből jött, és utána két 
nemzettségre oszlott, amelyek mint a nefiták és a lámániták lettek ismeretesek. A 
másik már sokkal hamarabb jött, amikor az Úr Bábel tornyánál a nyelveket összeza-
varta. Ez a csoport, mint a járediták lettek ismeretesek. Évezredek múltával mind 
elpusztultak, kivéve a lámánitákat, akik az amerikai indiánok közvetlen ősei.4 

 
Egy másik kiadványuk két könyvet foglal magában: a Doctrine and Covenants, 
azaz Tanok és Szövetségek és a Pearl of Great Price, azaz a Nagy értékű gyöngy köny-
veket. Mint kiderült, ez két fordítás egy kötetbe olvasztva.  

Továbbá havi rendszerességgel jelentetnek meg egy LIAHONA nevű újságot, 
mely már a tizedik évfolyamát éli meg Magyarországon. Az újság az 1Nefi 16,28-
ban szereplő iránytűről kapta a nevét. 48 nyelven jelenik meg rendszeresen, a meg-
jelenés gyakorisága nyelvenként változik.  
 

                                                 
3 Ua. 109. 
4 Mormon Könyve, Egy másik bizonyság Krisztusról, (bevezetés). 


