
Tanulmányozási napló
„A gondosan feljegyzett tudás olyan tudás, amely szükség esetén a 
rendelkezésünkre áll. A lelki szempontból érzékeny információt szent helyen 
kell tárolni, ami jelzi az Úr felé, hogy kincsként becsülitek azt. Ez a szokás 
növeli annak valószínűségét, hogy további világosságot kapjatok.”

Richard G. Scott, “Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 88
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Amint megemlékezünk Jézus Krisztus kétezer évvel
ezelˇtti születésérˇl, bizonyságunkat tesszük az ∏
páratlan életének valóságáról, nagyszer´ engesz-

telˇ áldozatának végtelen tisztaságáról és erejérˇl. Senki
más nem volt hasonlóan mély hatással mindazokra, akik a
földön éltek, és akik még ezután fognak élni.

∏ volt az Ószövetség nagy Jehovája, s az Újszövetség
Messiása. Atyjának irányítása alatt ∏ volt a föld
teremtˇje. „Minden ˇ általa lett és nála nélkül semmi sem
lett, a mi lett” (János 1:3). Bár b´ntelen volt, meg-
keresztelkedett, hogy minden igazságot betöltsön. „Széjjel
járt jót tévén” (Csel. 10:38), mégis megvetették érte.
Evangéliuma a béke és a jóakarat üzenete volt. Mindenkit
arra kért, hogy kövessék példáját. Beteget gyógyítva,
vakot látóvá téve és holtat feltámasztva járta Palesztina
útjait. Az örökkévalóság igazságairól, a halandóság elˇtti
létünk valóságáról, földi életünk céljáról, valamint Isten
fiainak és lányainak az elkövetkezendˇ életben való
lehetˇségeirˇl tanított.

Nagyszer´ engesztelˇ áldozatának emlékeztetˇjeként
bevezette az úrvacsorát. Hamis vádak alapján letartóztat-
ták és ítélkeztek felette, b´nösnek mondták ki, hogy meg-
nyugtassák a tömeget, s arra ítélték, hogy meghaljon a
Kálvária keresztjén. Életét adta, hogy kiengeszteljen az
egész emberiség b´neiért. Nagyszer´ ajándékot adott mind-
azokért és mindazok helyett, akik valaha is élnek a földön.

Ünnepélyesen bizonyságunkat tesszük arról, hogy
élete, amely az egész emberi történelem középpontjában
áll, nem Betlehemben kezdˇdött, és nem a Kálvárián ért
véget. ∏ volt az Atya Elsˇszülötte, Egyszülött Fia a test-
ben, a világ Megváltója.

Feltámadott a sírból, hogy „zsengéjök” legyen „azoknak,
kik elaludtak” (1Korinthusbeliekhez 15:20). Feltámadott
Úrként ellátogatott azok közé, akiket az életben szeretett.
Az ∏ „más juhai” (János 10:16) között is szolgált az ˇsi
Amerikában. A modern világban ∏ és Atyja megjelentek

a gyermek Joseph Smithnek, ezzel megnyitva a régóta
ígért „idˇk teljességének rendjét” (Efézusbeliekhez 1:10).

Joseph Smith próféta ezt írta az Élˇ Krisztusról: „Szeme
olyan volt, mint a t´z lángja, haja fehér, mint a tiszta
hó, arcának fénye túlragyogta a nap fényét, és hangja,
igen, Jehova hangja, olyan volt, mint a nagy víz zúgása, és
így szólt:

Én vagyok az elsˇ és az utolsó, az, aki él; az aki
megöletett. Én vagyok a ti pártfogótok az Atyánál” (T&Sz
110:3–4).

Azt is kijelentette Róla a próféta: „Most pedig, a sok
tanúbizonyság után, amit ˇróla tettek, íme az utolsó, a mi
tanúbizonyságunk az, hogy ˇ él!

Mert láttuk ˇt az Atya jobbján, és hallottuk a hangot,
amely tanúsította, hogy ˇ az Atya Egyszülöttje.

Mert ˇtˇle, ˇáltala, és ˇreá nézve teremtetnek és
teremtettek a világok, és hogy azok lakói Istennek
újjászületett fiai és leányai” (T&Sz 76:22–24).

Ünnepélyes szavakkal jelentjük ki, hogy az ∏ papsága
és egyháza visszaállíttatott a földre — „fölépíttettetek az
apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkˇ
maga Jézus Krisztus” (Efézusbeliekhez 2:20).

Tanúságot teszünk, hogy egy napon visszatér majd a föld-
re. „És megjelenik az Úr dicsˇsége, és minden test látni
fogja azt” (Ésaiás 40:5). Királyok királyaként kormányoz
majd, és Urak Uraként uralkodik, minden térd meg fog
hajolni, és minden nyelv hódolattal szól majd ∏elˇtte.
Mindegyikünk ott fog állni, hogy cselekedeteink és szívünk
vágya szerint megítéljen minket.

Felszentelt apostolaiként bizonyságunkat tesszük, hogy
Jézus az Élˇ Krisztus, Isten halhatatlan Fia. ∏ a nagy
Immánuel Király, aki ma az ∏ Atyjának jobbján áll. ∏ a
világ világossága, élete és reménysége. Az ∏ útja az az
ösvény, amely ebben az életben boldogsághoz, az
elkövetkezendˇben pedig örök élethez vezet. Köszönet
Istennek az ∏ isteni Fia páratlan ajándékáért.

AZ ÉL∏ KRISZTUS
AZ APOSTOLOK BIZONYSÁGA

AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA

AZ ELS∏ ELNÖKSÉG A TIZENKETTEK KVÓRUMA

2000. január 1.
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Bevezetés a tanismeretbe

A Mormon könyvében Hélamán próféta azt tanította 
a fiainak: „Megváltónk sziklájára, aki Krisztus, Isten 
Fia, arra kell építenetek az alapotokat” (Hélamán 
5:12) . Ha Jézus Krisztus az alap, melyre építünk – és 
ehhez hozzátartozik az Ő tanának megértése, az abba 
vetett hit és az annak megfelelő élet –, az el fogja 
mélyíteni megtérésünket és elkötelezettségünket az Ő 
tanítványaiként, védeni fog minket az ellenség 
hatásaitól, és segíteni fog nekünk megáldani mások 
életét .

Ezt többek között azzal érjük el, hogy az osztállyal 
közösen sorrendben tanulmányozzuk a szentírásokat . 
Ezenkívül még a Tanismeret elnevezésű törekvés által 
is Jézus Krisztusra és az Ő tanára építhetjük az 
alapunkat .

A Tanismeret program két végcélra összpontosít:

 1 . A lelki tudás megszerzését célzó isteni tantételek 
megismerése és alkalmazása

Mennyei Atyánk kinyilatkoztatott olyan 
tantételeket, melyek a lelki tudás megszerzését 
szolgálják . E tantételek közé tartozik a hittel történő 
cselekvés, az egyes fogalmak és kérdések 
örökkévaló szemszögből történő vizsgálata, és az 
Isten által kijelölt forrásokon keresztüli alaposabb 
megértésre való törekvés . Tanismeretre úgy teszünk 
szert, hogy az osztályban és azon kívül is 
alkalmazzuk ezeket a tantételeket, és oly módon 
keresünk válaszokat a tanbéli és történelmi 
kérdéseinkre, mely meghívja a Szentlelket, hogy 
erősítse meg a Jézus Krisztusba és az Ő tanába 
vetett hitünket .

 2 . Jézus Krisztus evangéliuma tanának és azoknak a 
szentírásrészeknek az alapos elsajátítása, melyek ezt 
a tant tanítják
A Tanismeret ezen célját úgy érjük el, hogy:
a . Még alaposabban megértjük az alábbi kilenc 

tanbéli téma mindegyikét:
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• Az Istenség
• A szabadítás terve
• Jézus Krisztus engesztelése
• A visszaállítás
• Próféták és kinyilatkoztatás
• Papság és papsági kulcsok
• Szertartások és szövetségek
• Házasság és család
• Parancsolatok

b . Megértjük e dokumentum „Lelki tudás 
megszerzése” részében, valamint a kilenc tanbéli 
téma mindegyike alatt leírt kulcsfontosságú 
tanbéli kijelentéseket .

c . Tudjuk, miként tanítják a kulcsfontosságú tanbéli 
kijelentéseket a tanismereti szentírásrészek, fel 
tudjuk idézni és ki tudjuk keresni azokat .

d . A tanismereti szentírásrészeket használva 
világosan el tudunk magyarázni minden egyes 
kulcsfontosságú tanbéli kijelentést .

e . Alkalmazzuk Jézus Krisztus evangéliumának 
tanát a mindennapos döntéseinkben, és abban, 
ahogyan tanbéli, társadalmi és történelmi 
témákra és kérdésekre reagálunk .
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Lelki tudás megszerzése

Isten minden igazság forrása
1 . Isten minden dolgot tud, és Ő minden igazság 
forrása (lásd Móziás 4:9) . Mivel Mennyei Atyánk 
szeret minket, és azt akarja, hogy egyre inkább 
olyanokká váljunk, mint Ő, arra buzdít minket, hogy 
törekedjünk „a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és 
hit által is” (T&Sz 88:118) . Igazságkeresésünk során 
teljes mértékben bízhatunk Őbenne, 
támaszkodhatunk az Ő bölcsességére, a szeretetére, és 
arra, hogy hatalmában áll minket tanítani és 
megáldani . Megígérte, hogy a Szentlélek által 
igazságot nyilatkoztat majd ki az elménknek és a 
szívünknek, ha szorgalmasan keressük Őt  
(lásd T&Sz 8:2–3) .

2 . Hogy segítsen nekünk, Mennyei Atyánk 
megtanította, hogyan tegyünk szert lelki tudásra . 
Meghatározta, milyen feltételeknek kell eleget 
tennünk ahhoz, hogy ilyen tudást nyerjünk . Az Isten 

által elrendelt minta megköveteli, hogy őszintén 
akarjuk tudni az igazságot (lásd Moróni 10:4–5), és 
legyünk hajlandóak annak megfelelően élni, amit 
kinyilatkoztatott (lásd János 7:17) . Őszinte vágyunkból 
adódóan az imán keresztül kutatni fogjuk az igazságot 
(lásd Jakab 1:5–6; 2 Nefi 32:8–9), és szorgalmasan 
tanulmányozni fogjuk Isten igéjét (lásd 2 Timótheus 
3:15–17; 2 Nefi 32:3) .

Kérdések feltevése és válaszok 
keresése
3 . Előfordulhat, hogy időnként olyan új ismereteket 
fedezünk fel, vagy olyan kérdések merülnek fel 
bennünk az egyház tana, szokásai vagy története 
kapcsán, melyek megértése nehéznek tűnik . A 
kérdésfeltevés és a válaszok keresése elengedhetetlen 
részét képezik az igazság megismerésére irányuló 
erőfeszítésünknek . Az elménkben felmerülő kérdések 
némelyikét a Szentlélek is sugalmazhatja . Az ihletett 
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kérdéseket vegyük Istentől érkező ajándékoknak, 
melyek lehetővé teszik számunkra, hogy növekedjen a 
tudásunk, és még biztosabbak lehessünk abban, hogy 
az Úr készen áll a tanításunkra . Bárhonnan 
származzanak is a kérdéseink, megáldattunk a 
gondolkodás és az érvelés képességével, valamint 
azzal, hogy az Úr hatása kitágítsa az elménket és 
elmélyítse a megértésünket . Amikor kérdéseket 
teszünk fel és válaszokat keresünk, a hozzáállásunk és 
a szándékunk nagymértékben befolyásolja azt, hogy 
tudunk- e a Szentlélek által tanulni .

4 . Az alábbi három tantétel utat mutathat nekünk, 
miközben örök igazságok megismerésére és 
megértésére, valamint kérdések vagy aggodalmak 
tisztázására törekszünk:

• Cselekedj hittel!
• Vizsgáld meg örökkévaló szemszögből az egyes 

fogalmakat és kérdéseket!
• Törekedj alaposabb megértésre Isten által kijelölt 

források révén!

1. tantétel: Cselekedj hittel!
5 . Hittel cselekszünk, amikor úgy döntünk, hogy 
bízunk Istenben, és először Őhozzá fordulunk őszinte 
ima, tanításainak tanulmányozása, valamint 
parancsolatai iránti engedelmesség által .

6 . Az alaposabb tudásra és aggodalmaink eloszlatására 
törekedve fontos, hogy arra a bizonyságra 
támaszkodjunk, mellyel már rendelkezünk Jézus 
Krisztusról, az Ő evangéliumának visszaállításáról, és 
az Őáltala elrendelt próféták tanításairól . Jeffrey R . 
Holland elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt 
tanította: „Amikor ez a pillanat elérkezik, és különféle 
gondjaink támadnak, melyek megoldása talán nem 
azonnal nyilvánvaló, kapaszkodjatok erősen abba, amit 
már tudtok, és álljatok szilárdan, míg további tudást nem 
kaptok! ” („Hiszek Uram!” Liahóna, 2013 . máj . 94 .) . 
Maga az Úr is arra kért minket, hogy minden 
gondolatban Őreá tekintsünk, ne kételkedjünk, ne 
féljünk (lásd T&Sz 6:36) .

7 . Olyan alkalmakkor, amikor esetleg nem találunk 
rögtön választ a kérdéseinkre, hasznos lehet szem 
előtt tartani azt, hogy bár Mennyei Atyánk a 
szabadításunkhoz szükséges minden dolgot 
kinyilatkoztatott, még nem nyilatkoztatott ki minden 
igazságot . Miközben tovább keressük a válaszokat, hit 

által kell élnünk, bízva abban, hogy végül meg fogjuk 
kapni a keresett válaszokat (lásd Példabeszédek 3:5–6; 
Ether 12:6) . Ha hűek vagyunk a már megkapott 
igazsághoz és világossághoz, akkor még többet 
fogunk kapni . A kérdéseinkre és az imáinkra adott 
válaszok gyakran „sor[ról] sorra, előírás[ról] előírásra” 
(2 Nefi 28:30) érkeznek .

2. tantétel: Vizsgáld meg örökkévaló 
szemszögből az egyes fogalmakat és 
kérdéseket!
8 . A tanbéli fogalmak, kérdések és társadalmi témák 
örökkévaló szemszögből történő vizsgálatához a 
szabadítás tervének és a Szabadító tanításainak 
fényében kell átgondolnunk azokat . A Szentlélek 
segítségét kérjük, hogy úgy lássuk a dolgokat, 
ahogyan az Úr látja őket (lásd 1 Korinthusbeliek 2:5, 
9–11) . Ez lehetővé teszi számunkra a kérdés 
átkeretezését (más megközelítését, más értelmezési 
keretbe helyezését), és az elképzelések oly módon 
történő átgondolását, hogy az Úr igazságának 
mércéjével mérjük őket, ahelyett hogy a világ 
feltevéseit és vélekedését fogadnánk el . Ezt 
megtehetjük az alábbiakhoz hasonló kérdések 
feltevésével: „Mi az, amit már tudok Mennyei Atyáról, 
az Ő tervéről, és arról, ahogy a gyermekeivel bánik?” 
„Milyen evangéliumi tanítások érintik vagy tisztázzák 
ezt az elképzelést vagy témát?”

9 . Előfordulhat, hogy még a történelmi eseményekhez 
kapcsolódó kérdéseket is örökkévaló szemszögből 
szükséges vizsgálni . Ha a Mennyei Atyánkba és az Ő 
szabadítástervébe vetett bizalmunkhoz rögzítjük a 
horgonyunkat, akkor világosabban átláthatjuk e 
témákat . Az is segíthet, ha a történelmi kérdéseket a 
megfelelő történelmi környezetben vizsgáljuk – 
figyelembe véve az adott kor kultúráját és normáit –, 
és nem kényszerítjük rájuk a jelenkor szempontjait és 
hozzáállásait .

10 . Fontos szem előtt tartanunk, hogy a történelmi 
részletekben nincs ott a szertartások, a szövetségek és 
a tan szabadító ereje . Ha a kevésbé fontos részletek 
elvonják a figyelmünket, és nem vesszük észre a 
visszaállítás feltáruló csodáját, az olyan, mintha az 
ajándék csomagolásának elemzésével töltenénk az 
időnket annak felismerése helyett, hogy milyen 
bámulatos ajándékot kaptunk .
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3. tantétel: Törekedj alaposabb 
megértésre Isten által kijelölt 
források révén!
11 . A lelki tudás megszerzésének az Úr által kijelölt 
folyamata magában foglal olyan forrásokat, melyeken 
keresztül Ő igazságot nyilatkoztat ki és útmutatást ad 
a gyermekeinek . E források közé tartozik Krisztus 
világossága, a Szentlélek, a szentírások, a szülők és az 
egyházi vezetők . Az Első Elnökség és a Tizenkét 
Apostol Kvóruma – az Úr prófétái ma a földön – az 
igazság létfontosságú forrását jelentik . Ezeket a 
személyeket az Úr választotta ki és rendelte el arra, 
hogy a nevében szóljanak .

12 . Más megbízható forrásokból is tanulhatunk 
igazságot . Az igazság őszinte keresőinek azonban 
óvakodniuk kell a tájékozódás megbízhatatlan 
forrásaitól! Olyan időkben élünk, amikor „a gonoszt 
jónak mondják és a jót gonosznak” (Ésaiás 5:20) . 
Sátán a hazugságok atyja, aki el akarja torzítani az 
igazságot, és meg akar győzni minket arról, hogy 
forduljunk el az Úrtól és az Őáltala kijelölt szolgáktól . 
Ha az Úr által kijelölt forrásokhoz fordulunk 
válaszokért és útmutatásért, akkor részünk lehet 
abban az áldásban, hogy különbséget tudunk tenni 
igazság és tévedés között . Ha megtanuljuk felismerni 
és elkerülni a megbízhatatlan forrásokat, az védelmet 
nyújthat nekünk a félretájékoztatással és azokkal 
szemben, akik le akarják rombolni a hitünket .

Mások hozzásegítése a lelki tudás 
megszerzéséhez
13 . Amikor mások fordulnak hozzánk és tesznek fel 
kérdéseket, vagy érdeklődnek az egyház tana, 
gyakorlatai vagy történelme iránt, akkor hogyan 
segíthetjük őket legjobban az igazságkeresésükben? 
Az alábbiakban felsoroljuk a segítségnyújtás néhány 
lehetséges módját:

14 . Hallgasd meg őket figyelmesen és imádságos lélekkel!: 
Hallgasd meg őket figyelmesen, mielőtt válaszolnál, és 
igyekezz tisztázni és megérteni, hogy mire is 
kíváncsiak valójában . Megfontoltan próbáld megérteni 
kérdéseik valódi szándékát, az érzéseiket és a 
meggyőződésüket .

15 . Taníts evangéliumi igazságokat és tegyél róluk 
bizonyságot!: Ossz meg odaillő tanításokat a 
szentírásokból és a mai prófétáktól, és mondd el, hogy 
a te életedet hogyan változtatták meg ezek . Segíts a 
beszélgetőtársaidnak az evangélium és a szabadítás 
terve összefüggéseinek szempontjából megvizsgálni, 
illetve azok keretében szemlélni a kérdéseiket .

16 . Buzdítsd őket, hogy cselekedjenek hittel!: Ne feledd, 
hogy az Úr megköveteli tőlünk, hogy mi magunk 
törekedjünk lelki tudásra . Arra kell tehát másokat 
buzdítanunk, hogy cselekedjenek hittel, méghozzá az 
ima, a parancsolatok iránti engedelmesség, valamint 
Isten szavának szorgalmas tanulmányozása által úgy, 
hogy Isten által kijelölt forrásokat használnak, 
különösen a Mormon könyvét . Ha ez helyénvaló, 
akkor kérd meg őket, hogy idézzenek fel olyan 
élményeket, amikor érezték a Szentlelket, és 
kapaszkodjanak erősen a már megismert örök 
igazságokba, amíg további tudásra nem tesznek szert .

17 . Végezz utókövetést!: Ajánld fel, hogy utánanézel a 
válaszoknak, majd végezz utókövetést azáltal, hogy 
megosztod, amit találtál . Közösen is 
megkereshetitek a válaszokat . Adj hangot az Úr 
azon ígéretébe vetett bizalmadnak, hogy személyes 
kinyilatkoztatást fog adni .
Kapcsolódó hivatkozások: Jeremiás 1:4–5; Ámós 3:7; Máté 5:14–16; 
Máté 16:15–19; János 15:16; János 17:3; Efézusbeliek 2:19–20; 
Efézusbeliek 4:11–14; 2 Nefi 2:27; Móziás 18:8–10; 3 Nefi 18:15, 20–21; 
T&Sz 1:37–38; T&Sz 18:15–16; T&Sz 21:4–6; T&Sz 88:118

Kapcsolódó tanbéli témák: Az Istenség: A Szentlélek; Jézus Krisztus 
engesztelése: Jézus Krisztusba vetett hit; Próféták és 
kinyilatkoztatás; Parancsolatok
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Tanbéli témák
Az alábbi kilenc tanbéli téma Jézus Krisztus 
evangéliumának alapvető igazságait tartalmazza . E 
témakörökkel kapcsolatban további információkért 
látogass el a topics  .lds  .org honlapra, vagy lásd a Hűek 
a hithez:  Evangéliumi értelmező szótár (2004) című 
kiadványt .
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1. Az Istenség

1 .1 . Az Istenséget három különálló személy alkotja: 
Isten, az Örökkévaló Atya; Fia, Jézus Krisztus; 
valamint a Szentlélek . Az Atyának és a Fiúnak 
tapintható, húsból és csontból való megdicsőült teste 
van, a Szentlélek pedig lélekszemély (lásd T&Sz 
130:22–23) . Szándék tekintetében egyek, és 
tökéletesen egységesek Mennyei Atyánk 
szabadítástervének véghezvitelében .
Kapcsolódó hivatkozások: 1 Mózes 1:26–27; Lukács 24:36–39; Joseph 
Smith története 1:15–20

Az Atyaisten
1 .2 . Az Atyaisten az a Legfelsőbb Lény, akinek 
hódolunk . Ő a lelkünk Atyja (lásd Zsidók 12:9) . Ő 
tökéletes, teljes hatalommal bír, és mindent tud . 
Ezenkívül igazságos, irgalmas és kedves . Isten minden 
egyes gyermekét tökéletesen szereti, és mindannyian 
egyformák Őneki (lásd 2 Nefi 26:33) . Az Ő munkája 

és dicsősége az ember halhatatlanságának és örök 
életének véghezvitele .
Kapcsolódó hivatkozások: János 17:3; Móziás 4:9; Mózes 1:39

Jézus Krisztus
1 .3 . Jézus Krisztus az Atya Elsőszülöttje a lélekben, és 
az Atya Egyszülöttje a testben . Az Atya irányítása alatt 
Jézus Krisztus teremtette a mennyeket és a földet . Ő 
az Ószövetség Jehovája és az Újszövetség Messiása .

1 .4 . Jézus Krisztus mindenben az Atya akaratát teszi . 
Bűntelen életet élt, és az egész emberiség bűneiért 
kiengesztelt (lásd 3 Nefi 11:10–11) . Élete tökéletes 
példa arra, hogy mi hogyan éljünk (lásd 3 Nefi 12:48) . 
Ő volt Mennyei Atyánk első olyan gyermeke, aki 
feltámadt . Ahogy az ősi időkben, úgy napjainkban is 
Ő áll az egyháza élén . Újra el fog jönni hatalommal és 
dicsőséggel, és a millennium alatt a földön fog 
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uralkodni (lásd T&Sz 29:10–11) . Ő fogja megítélni az 
egész emberiséget .

1 .5 . Mivel Jézus Krisztus a Szabadítónk és a 
Közbenjárónk az Atyánál, minden imának, áldásnak 
és papsági szertartásnak az Ő nevében kell történnie 
(lásd 3 Nefi 18:15, 20–21) .
Kapcsolódó hivatkozások: Ésaiás 53:3–5; Lukács 24:36–39; 
1 Korinthusbeliek 15:20–22; Jelenések 20:12; Alma 7:11–13; Alma 34:9–
10; Hélamán 5:12; Moróni 7:45, 47–48; T&Sz 1:30; T&Sz 6:36; T&Sz 
18:10–11; T&Sz 19:16–19; T&Sz 76:22–24

Kapcsolódó téma: Jézus Krisztus engesztelése

A Szentlélek
1 .6 . A Szentlélek az Istenség harmadik tagja . Ő egy 
lélekszemély, akinek nincs húsból és csontból való 
teste . Gyakran utalnak rá Lélekként, Szent Lélekként, 

Isten Lelkeként, az Úr Lelkeként vagy a 
Vigasztalóként .

1 .7 . A Szentlélek bizonyságot tesz az Atyáról és a 
Fiúról, mindenről kinyilatkoztatja az igazságot, és 
megszenteli azokat, akik bűnbánatot tartanak és 
megkeresztelkednek . A Szentlélek hatalma által 
kaphatunk lelki ajándékokat, melyek az Úrtól kapott 
áldások vagy képességek a mi saját javunkra és azért, 
hogy segítsenek minket mások szolgálatában és 
megáldásában .
Kapcsolódó hivatkozások: János 3:5; 1 Korinthusbeliek 2:5, 9–11; 2 Nefi 
32:3; 2 Nefi 32:8–9; Móziás 3:19; Móziás 18:8–10; 3 Nefi 27:20; 
Moróni 7:45, 47–48; Moróni 10:4–5; T&Sz 8:2–3; T&Sz 130:22–23

Kapcsolódó témák:  Lelki tudás megszerzése; Szertartások és 
szövetségek
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2. A szabadítás terve

2 .1 . A halandóság előtti létben Mennyei Atyánk 
ismertetett egy tervet, amely lehetővé teszi számunkra, 
hogy olyanná váljunk, mint Ő, valamint hogy 
halhatatlanságot és örök életet nyerjünk (lásd Mózes 
1:39) . E terv beteljesítéséhez és ahhoz, hogy olyanná 
váljunk, mint Mennyei Atyánk, meg kell ismernünk 
Őt és az Ő Fiát, Jézus Krisztust, és helyesen kell 
értelmeznünk az Ő jellemüket és tulajdonságaikat 
(lásd János 17:3) .

2 .2 . A szentírások úgy utalnak Mennyei Atyánk 
tervére, mint a szabadítás terve, a boldogság 
nagyszerű terve, a megváltás terve és az irgalom terve . 
Ez a terv magában foglalja a teremtést, a bukást, Jézus 
Krisztus engesztelését, valamint az evangélium összes 
törvényét, szertartását és tanát . Az erkölcsi 
önrendelkezés – annak képessége, hogy saját magunk 
választhatunk és cselekedhetünk – szintén 
nélkülözhetetlen része Mennyei Atyánk tervének . 

Örök fejlődésünk azon múlik, hogy mi módon 
használjuk ezt az ajándékot (lásd Józsué 24:15; 2 Nefi 
2:27) .

2 .3 . Jézus Krisztus a központi alakja Mennyei Atyánk 
tervének . A szabadítás terve lehetővé teszi számunkra, 
hogy tökéletessé váljunk, elnyerjük az öröm 
teljességét, az örökkévalóságokon át élvezzük a 
családi kapcsolatainkat és örökre Isten jelenlétében 
éljünk .
Kapcsolódó hivatkozások: Malakiás 4:5–6; 3 Nefi 12:48; T&Sz 131:1–4

Halandóság előtti élet
2 .4 . Mielőtt a földre születtünk, Mennyei Atyánk 
jelenlétében éltünk az Ő lélekgyermekeiként (lásd 
Ábrahám 3:22–23) . E halandóság előtti létben 
Mennyei Atyánk többi lélekgyermekével együtt részt 
vettünk egy tanácskozáson . Ezen a tanácskozáson 
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Mennyei Atyánk bemutatta a tervét, és a halandóság 
előtti Jézus Krisztus szövetségben vállalta, hogy Ő lesz 
a Szabadító .

2 .5 . Az önrendelkezésünket használva követtük 
Mennyei Atyánk tervét . Akik Mennyei Atyát és Jézus 
Krisztust követték, lejöhettek a földre, hogy 
megtapasztalják a halandóságot, és az örök élet felé 
haladjanak . Lucifer, Isten egy másik lélekfia, fellázadt 
a terv ellen . Ő lett Sátán, aki követőivel együtt 
kiűzetett a mennyből, és megtagadtatott tőlük annak 
kiváltsága, hogy fizikai testet kapjanak és 
megtapasztalják a halandóságot .
Kapcsolódó hivatkozások: Jeremiás 1:4–5; Zsidók 12:9; 2 Nefi 2:27; 
3 Nefi 11:10–11

A teremtés
2 .6 . Jézus Krisztus az Atya irányítása alatt teremtette a 
mennyeket és a földet (lásd T&Sz 76:22–24) . A föld 
teremtése nélkülözhetetlen volt Isten tervéhez . Ez 
biztosított számunkra egy olyan helyet, ahol fizikai 
testet kaphatunk, próbára tehetnek bennünket, és 
isteni tulajdonságokat fejleszthetünk ki .

2 .7 . Ádám volt az első ember, aki a földön teremtetett . 
Isten a saját képmására teremtette Ádámot és Évát . 
Minden emberi lény – férfi és nő – Isten képmására 
teremtetett (lásd 1 Mózes 1:26–27) . Az ember neme 
alapvető jellemvonása minden egyes személy 
halandóság előtti, halandó és örökkévaló 
azonosságának, valamint rendeltetésének .

A bukás
2 .8 . Éden kertjében Isten összeadta Ádámot és Évát, 
hogy házastársak legyenek . Ádám és Éva a kertben 
még Isten jelenlétében volt, és örökké élhettek volna . 
Ártatlanok voltak, és Isten gondoskodott a 
szükségleteikről .

2 .9 . Isten még az Éden kertjében megadta Ádám és 
Éva önrendelkezését . Megparancsolta nekik, hogy ne 
egyenek a tiltott gyümölcsből – a jó és a gonosz 
ismerete fájának gyümölcséből . E parancsolat 
betartása azt jelentette, hogy a kertben maradhatnak . 
Ádám és Éva azonban még nem értette meg, hogy ha 
a kertben maradnak, akkor nem fejlődhetnek a 
halandóság biztosította ellentét megtapasztalása által; 
nem ismerhetik az örömöt, mert nem tudják 

megtapasztalni a bánatot és a fájdalmat; és 
gyermekeik sem lehetnek .

2 .10 . Sátán megkísértette Ádámot és Évát, hogy 
egyenek a tiltott gyümölcsből, és ők úgy döntöttek, 
hogy megteszik ezt . E döntésük következtében 
kiűzettek Isten színe elől, elbuktak és halandókká 
váltak . Ádám és Éva vétkét, valamint az ebből 
adódóan általuk megtapasztalt változásokat – a lelki 
és a fizikai halált is beleértve ebbe – bukásnak 
nevezzük . A lelki halál az Istentől való különválás; a 
fizikai halál pedig a lélek és a halandó test 
különválása .

2 .11 . A bukás alapvető része Mennyei Atyánk 
szabadítástervének . A bukás eredményeként Ádámnak 
és Évának már lehettek gyermekei . Ők és utódaik is 
meg tudták tapasztalni az örömöt és a bánatot, meg 
tudták különböztetni a jót a gonosztól, és fejlődhettek 
(lásd 2 Nefi 2:22–25) .

2 .12 . Ádám és Éva leszármazottaiként bukott állapotot 
örököltünk a halandóság idejére . Kiszakítottak minket 
Isten színe elől, és ki vagyunk téve a fizikai halálnak . 
Próbára tesznek továbbá a halandó élet nehézségei és 
az ellenség kísértései is . Bár Ádám és Éva vétkéért 
nem vagyunk felelősek, a saját bűneinkért igen . Jézus 
Krisztus engesztelése által legyőzhetjük a bukás 
negatív hatásait, bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre, 
és végül megtapasztalhatjuk az öröm teljességét .
Kapcsolódó hivatkozások: 1 Mózes 1:28; Móziás 3:19; Alma 34:9–10

Kapcsolódó téma: Jézus Krisztus engesztelése

Halandó élet
2 .13 . A halandó élet a tanulás időszaka, mely során 
bebizonyítjuk, hogy önrendelkezésünket mindannak 
megtételére használjuk, amit az Úr megparancsolt 
nekünk, és isteni tulajdonságok kifejlesztése által 
felkészülünk az örök életre . Ezt tesszük, amikor 
gyakoroljuk a Jézus Krisztusba és az Ő engesztelésébe 
vetett hitet, bűnbánatot tartunk, szabadító 
szertartásokban és szövetségekben részesülünk – 
például a keresztelésben és a konfirmálásban –, és 
Jézus Krisztus példáját követve halandó életünk 
végéig hithűen kitartunk .

2 .14 . A halandóságban a lelkünk egységet alkot a 
fizikai testünkkel, és ez olyan módokon ad nekünk 
lehetőséget a növekedésre és a fejlődésre, melyekre a 
halandóság előtti életben nem kerülhetett sor . Mivel 
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Mennyei Atyánknak húsból és csontból való 
tapintható teste van, nekünk is szükségünk van a 
testünkre a fejlődéshez és ahhoz, hogy olyanokká 
váljunk, mint Ő . A testünk szent, és Mennyei 
Atyánktól kapott ajándékként kell tisztelnünk (lásd 
1 Korinthusbeliek 6:19–20) .
Kapcsolódó hivatkozások: Józsué 24:15; Máté 22:36–39; János 14:15; 
2 Nefi 2:27; 3 Nefi 12:48; Moróni 7:45, 47–48; T&Sz 130:22–23

Kapcsolódó témák: Az Istenség; Jézus Krisztus engesztelése; 
Szertartások és szövetségek; Parancsolatok

Élet a halál után
2 .15 . Amikor meghalunk, lelkünk belép a lélekvilágba, 
és várja a feltámadást . Az igazak lelke a boldogság 
állapotába kerül, melyet paradicsomnak neveznek . 
Akik az igazság ismerete nélkül haltak meg, és akik 
engedetlenek voltak a halandóságban, egy 
lélekbörtönnek nevezett ideiglenes helyre kerülnek a 
halandóság utáni világban .

2 .16 . Végül mindenkinek lehetősége lesz az 
evangélium tantételeinek megismerésére, valamint 
szertartásainak és szövetségeinek elnyerésére . A 
hithűek közül sokan prédikálni fogják az 
evangéliumot a lélekbörtönben lévőknek . Akik úgy 
döntenek, hogy befogadják az evangéliumot, 
bűnbánatot tartanak és elfogadják a szabadításnak a 
templomokban értük elvégzett szertartásait, azok a 
feltámadásig a paradicsomban fognak lakni (lásd 
1 Péter 4:6) .

2 .17 . A feltámadás a lélektestünk újbóli egyesülése a 
húsból és csontból való, tökéletessé vált fizikai 
testünkkel . A feltámadás után halhatatlanok leszünk – 
soha többé nem válik el egymástól a lelkünk és a 
testünk . Minden egyes ember, aki a földre született, fel 
fog támadni, mert Jézus Krisztus legyőzte a fizikai 
halált (lásd 1 Korinthusbeliek 15:20–22) . Az igazak a 
gonoszok előtt támadnak fel, és az első feltámadáskor 
jönnek elő .

2 .18 . A végső ítéletre a feltámadás után kerül majd sor . 
Jézus Krisztus meg fog ítélni minden egyes embert, 
hogy eldöntse, melyik örök dicsőségben fog az illető 
részesülni . Ez az ítélet az adott személy vágyain és 
Isten parancsolatai iránti engedelmességén alapszik 
majd (lásd Jelenések 20:12) .

2 .19 . A dicsőségnek három királysága létezik: a 
celesztiális királyság, a terresztriális királyság és a 
telesztiális királyság (lásd 1 Korinthusbeliek 15:40–42) . 
Akik hősiesek Jézus tanúbizonyságában, és 
engedelmeskednek az evangélium tantételeinek, a 
celesztiális királyságban fognak lakni az Atyaisten és 
Fia, Jézus Krisztus jelenlétében, valamint az igazlelkű 
családtagjaikkal .
Kapcsolódó hivatkozások: Lukács 24:36–39; János 17:3; T&Sz 131:1–4

Kapcsolódó témák: Jézus Krisztus engesztelése; Szertartások és 
szövetségek
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3. Jézus Krisztus engesztelése

3 .1 . Jézus Krisztus a halandóság előtti tanácsban előre 
elrendeltetett, hogy a Szabadítónk és Megváltónk 
legyen . Eljött a földre, és önként szenvedett és 
meghalt azért, hogy az egész emberiséget megváltsa a 
bukás negatív hatásaitól, és megfizesse a büntetést a 
bűneinkért . Engesztelésnek nevezzük Jézus 
Krisztusnak a lelki és a fizikai halál feletti győzelmét, 
melyet szenvedése, halála és feltámadása által vitt 
véghez . Áldozata mindannyiunk javára válik, és 
megmutatja, hogy Mennyei Atyánk gyermekei egytől 
egyig milyen végtelenül értékesek (lásd T&Sz 18:10–
11) .

3 .2 . Kizárólag Jézus Krisztus által lehet minket 
megszabadítani, mert csak Ő tudott végtelen és örök 
engesztelést véghezvinni az egész emberiségért (lásd 
Alma 34:9–10) . Csak Neki volt hatalma a fizikai halál 
legyőzésére . Halandó édesanyjától, Máriától örökölte 
azt a képességet, hogy meghaljon . Istentől, 
halhatatlan Édesapjától örökölte azt a hatalmat, hogy 
örökké éljen, vagyis le tudja tenni és újra fel tudja 

venni az életét . Csak Ő tudott megváltani minket a 
bűneinktől . Mivel tökéletes, bűntelen életet élt, 
mentesült az igazságosság követelményei alól, és ki 
tudta fizetni az adósságot azokért, akik bűnbánatot 
tartanak .

3 .3 . Jézus Krisztus engeszteléséhez hozzátartozott, 
hogy a Gecsemáné kertjében szenvedett az emberiség 
bűneiért, hogy vérét ontotta, hogy szenvedett és 
meghalt a kereszten, és hogy szó szerint feltámadt . Ő 
volt az első, aki feltámadt . Húsból és csontból való 
megdicsőült, halhatatlan testtel emelkedett ki a sírból 
(lásd Lukács 24:36–39) . Engesztelése révén az egész 
emberiség fel fog támadni, tökéletes, halhatatlan 
testtel, és visszavitetik Isten színe elé, hogy 
megítéltessen . Jézus Krisztus engesztelő áldozata volt 
az egyetlen mód arra, hogy megtisztulhassunk a 
bűneinktől, hogy azok megbocsáttathassanak, és hogy 
örökre Isten jelenlétében lakhassunk (lásd Ésaiás 1:18; 
T&Sz 19:16–19) .
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3 .4 . Engesztelése részeként Jézus Krisztus nem csupán 
szenvedett a bűneinkért, hanem magára vette az 
egész emberiség fájdalmait, kísértéseit, betegségeit és 
gyengeségeit is (lásd Ésaiás 53:3–5; Alma 7:11–13) . 
Megérti a szenvedésünket, mert megtapasztalta azt . 
Ha hittel Őhozzá jövünk, akkor a Szabadító meg fog 
erősíteni minket, hogy elbírjuk a terheinket, és 
elvégezzük azokat a feladatokat, amelyekre magunktól 
nem lennénk képesek (lásd Máté 11:28–30; Ether 
12:27) .

3 .5 . A bűneinkért járó büntetés megfizetésével Jézus 
Krisztus nem törölte el a személyes felelősségünket . 
Áldozatának elfogadásához, a bűneinktől való 
megtisztuláshoz és az örök élet örökléséhez Őbelé 
vetett hitet kell gyakorolnunk, bűnbánatot kell 
tartanunk, meg kell keresztelkednünk, be kell 
fogadnunk a Szentlelket és életünk végéig hithűen ki 
kell tartanunk .
Kapcsolódó hivatkozások: János 3:5; 1 Korinthusbeliek 15:20–22; Móziás 
3:19; 3 Nefi 11:10–11; 3 Nefi 27:20; T&Sz 76:22–24

Kapcsolódó témák: Az Istenség: Jézus Krisztus; A szabadítás terve: A 
bukás; Szertartások és szövetségek

Hit Jézus Krisztusban
3 .6 . Az evangélium első tantétele az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hit . Hitünk csak akkor vezethet 
szabadításhoz, ha Jézus Krisztus áll a középpontjában 
(lásd Hélamán 5:12) .

3 .7 . A Jézus Krisztusba vetett hit magában foglalja azt 
a szilárd meggyőződést, hogy Ő Isten Egyszülött Fia 
és a világ Szabadítója . Felismerjük, hogy kizárólag úgy 
térhetünk vissza Mennyei Atyánkhoz és élhetünk Vele, 
ha Fiának végtelen engesztelésére támaszkodunk, 
bízunk Jézus Krisztusban és követjük a tanításait . A 
Jézus Krisztusba vetett igaz hit több a tétlen 
meggyőződésnél: cselekvést eredményez, és 
kifejeződik abban, ahogyan élünk (lásd Jakab 2:17–18) . 
Hitünk növekedhet, ha imádkozunk, tanulmányozzuk 
a szentírásokat és engedelmeskedünk Isten 
parancsolatainak .

Kapcsolódó hivatkozások: Példabeszédek 3:5–6; Ether 12:6; 
T&Sz 6:36
Kapcsolódó téma: Lelki tudás megszerzése

Bűnbánat
3 .8 . A Jézus Krisztusba vetett hit, valamint az Őiránta 
és Mennyei Atyánk iránt érzett szeretetünk 
bűnbánatra késztet minket . A bűnbánat részét képezi 
Mennyei Atyánk minden olyan gyermekére vonatkozó 
tervének, akik felelősségre vonhatóak a döntéseikért . 
Ezt az ajándékot Jézus Krisztus engesztelése teszi 
lehetővé . A bűnbánat gondolkodásmódbeli és szívbéli 
változást jelent . Magában foglalja a bűntől való 
elfordulást, valamint gondolataink, tetteink és 
vágyaink Isten felé fordítását, és azt, hogy akaratunkat 
összhangba hozzuk az Övével (lásd Móziás 3:19) .

3 .9 . A bűnbánat részét képezi bűneink felismerése; a 
bűn elkövetésének megbánása, vagyis az Isten szerint 
való szomorúság; bűneink megvallása Mennyei 
Atyánknak, és ha szükséges, másoknak; a bűn 
elhagyása; a bűneink által okozott károk lehetőség 
szerinti helyrehozatalára irányuló igyekezet; valamint 
az Isten parancsolatainak engedelmeskedő életvitel 
(lásd T&Sz 58:42–43) . Az Úr megígéri nekünk bűneink 
megbocsátását a keresztelésünkkor, és ezt a 
szövetséget minden alkalommal megújítjuk, amikor 
őszintén, annak szándékával veszünk az úrvacsorából, 
hogy emlékezni fogunk a Szabadítóra és betartjuk a 
parancsolatait .

3 .10 . Őszinte bűnbánaton és a Jézus Krisztus 
engesztelése által nyújtott kegyelmen keresztül 
elnyerhetjük Isten megbocsátását, és békességet 
érezhetünk . Bőségesebben érezzük a Lélek hatását, és 
felkészültebbek leszünk arra, hogy örökké Mennyei 
Atyánkkal és az Ő Fiával éljünk .
Kapcsolódó hivatkozások: Ésaiás 1:18; János 14:15; 3 Nefi 27:20; T&Sz 
19:16–19

Kapcsolódó téma: Szövetségek és szertartások
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4. A visszaállítás

4 .1 . Isten visszaállította evangéliumát ezekben az 
utolsó napokban azáltal, hogy újra megalapította a 
földön az Ő igazságait, papsági felhatalmazását és 
egyházát . Az ősi próféták megjövendölték az 
evangélium utolsó napi visszaállítását (lásd Ésaiás 
29:13–14; Apostolok cselekedetei 3:19–21) .

4 .2 . A visszaállítás 1820- ban kezdődött . Az Atyaisten 
és Fia, Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek az 
imájára adott válaszként, és elhívták őt, hogy legyen a 
visszaállítás prófétája (lásd Joseph Smith története 
1:15–20) .

4 .3 . Isten elhívta Joseph Smitht, hogy legyen az élő 
Krisztus utolsó napi tanúja . A visszaállítás 
prófétájaként Joseph Smith Isten ajándéka és hatalma 
által lefordította a Mormon könyvét (lásd T&Sz 135:3) . 
A Mormon könyve a Bibliával együtt tanúbizonyságot 

tesz Jézus Krisztusról, és az evangélium teljességét 
tartalmazza (lásd Ezékiel 37:15–17) . A Mormon 
könyve Joseph Smith prófétai elhívásáról és a 
visszaállítás igaz voltáról is tanúskodik .

4 .4 . A visszaállítás részeként Isten angyali hírnököket 
küldött az ároni és a melkisédeki papság 
visszaállítására . Ezt követően utasítást adott arra, hogy 
egyháza 1830 . április 6- án legyen újra megszervezve a 
földön . Mivel Isten maga alapította meg, Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza az 
„egyetlen igaz és élő [egyház] az egész föld színén” 
(T&Sz 1:30) .
Kapcsolódó hivatkozások: Ámós 3:7; Efézusbeliek 2:19–20; Efézusbeliek 
4:11–14; T&Sz 13:1; T&Sz 76:22–24; T&Sz 107:8

Kapcsolódó témák: Az Istenség; Próféták és kinyilatkoztatás
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Hitehagyás
4 .5 . Isten igazságainak, papsági felhatalmazásának és 
egyházának utolsó napi visszaállítására a hitehagyás 
miatt volt szükség . Hitehagyás akkor következik be, 
amikor egy vagy több személy elfordul az evangélium 
igazságaitól .

4 .6 . A Szabadító keresztre feszítését és apostolai 
halálát követően sokan elfordultak a Szabadító által 
lefektetett igazságoktól (lásd 2 Thessalonikabeliek 
2:1–3) . Az evangélium tantételei és a szentírások egyes 
részei elvesztek, vagy eltorzították azokat . 
Felhatalmazás nélküli változtatások történtek az 
egyház szervezetében és a papsági szertartásokban . A 
széles körben elterjedt gonoszság miatt az Úr 
visszavonta a papság felhatalmazását és kulcsait a 
földről . Bár sok jó és őszinte ember volt, akik az 
általuk birtokolt világosságnak megfelelően hódoltak 
Istennek, és válaszokat kaptak az imáikra, a világ az 
élő prófétákon keresztül érkező isteni kinyilatkoztatás 
nélkül maradt . Ez az időszak a nagy hitehagyásként 
ismert .

4 .7 . A világtörténelem más időszakaiban is előfordult 
már általános hitehagyás .
Kapcsolódó témák: Próféták és kinyilatkoztatás; Papság és papsági 
kulcsok; Szertartások és szövetségek

Az evangélium adományozási 
korszakai
4 .8 . Amikor Isten gyermekei a hitehagyás állapotába 
süllyedtek, Ő szeretetteljesen kinyújtotta feléjük karját 
azáltal, hogy prófétákat hívott el, és a prófétáin 

keresztül újra evangéliumi áldásokat árasztott a 
népére . Adományozási korszaknak nevezzük azt az 
időszakot, amikor az Úr kinyilatkoztatja az igazságait, 
a papsági felhatalmazását és a szertartásait . Ez egy 
olyan időszak, mikor az Úrnak van legalább egy 
felhatalmazott szolgája a földön, aki viseli a szent 
papságot, és akinek isteni megbízása van arra, hogy 
átadja az evangéliumot és elvégezze annak 
szertartásait .

4 .9 . Adományozási korszakokat társítunk Ádámhoz, 
Énókhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz, Mózeshez, Jézus 
Krisztushoz és másokhoz is . Az evangélium utolsó 
napi visszaállítása, melyet Joseph Smith prófétán 
keresztül kezdett el az Úr, az adományozási korszakok 
e mintájába illeszkedik .

4 .10 . Az Úr és prófétái minden adományozási 
korszakban törekedtek Sion megalapítására . Sion az 
Úr szövetséges népére utal, akik tisztaszívűek, 
egységesek az igazlelkűségben, és törődnek egymással 
(lásd Mózes 7:18) . Sion emellett arra a helyre is utal, 
ahol a tisztaszívűek élnek .

4 .11 . Ma az utolsó adományozási korszakban élünk – 
az idők teljességének adományozási korszakában . Ez 
az egyetlen olyan adományozási korszak, mely nem 
fog hitehagyással végződni . Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza végül az egész 
földet be fogja tölteni és örökké állni fog (lásd Dániel 
2:44) .
Kapcsolódó témák: Próféták és kinyilatkoztatás; Papság és papsági 
kulcsok; Szertartások és szövetségek
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5. Próféták és kinyilatkoztatás

5 .1 . A próféta olyan valaki, akit Isten hívott el, hogy a 
nevében szóljon (lásd Jeremiás 1:4–5; Ámós 3:7; János 
15:16; T&Sz 1:37–38) . A próféták bizonyságot tesznek 
Jézus Krisztusról, és az Ő evangéliumát tanítják . 
Tudatják Isten akaratát és valódi természetét . Elítélik a 
bűnt, figyelmeztetnek annak következményeire, és 
segítenek nekünk elkerülni a megtévesztést (lásd 
Ezékiel 3:16–17; Efézusbeliek 4:11–14) . Időnként 
jövőbeli eseményekről is prófétálnak . A próféták azért 
tudják elvégezni ezeket a feladatokat, mert 
felhatalmazást és kinyilatkoztatást kapnak Istentől .

5 .2 . A kinyilatkoztatás Istentől érkező közlés az Ő 
gyermekeinek . A legtöbb kinyilatkoztatás a 
Szentlélektől származó benyomások, gondolatok és 
érzések által adatik, ám látomásokon, álmokon és 
angyali látogatásokon keresztül is érkezhet .

5 .3 . Az Úr halandó szolgálata idején, majd 
napjainkban újra megszervezte egyházát, a próféták és 
apostolok alapzatán (lásd Efézusbeliek 2:19–20) . Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 
elnöke Isten prófétája ma a földön minden ember 
számára . Az egyház elnökét prófétaként, látnokként és 
kinyilatkoztatóként, valamint az egyetlen olyan 
személyként támogatjuk a földön, aki kinyilatkoztatást 
kap az egyház egészének irányítására vonatkozóan . 
Ha hithűen fogadjuk az egyház elnökének tanításait 

és engedelmeskedünk azoknak, akkor Isten meg fog 
minket áldani azzal, hogy le tudjuk győzni a 
megtévesztést és a gonoszt (lásd T&Sz 21:4–6) . Az 
Első Elnökség tanácsosait és a Tizenkét Apostol 
Kvórumának tagjait szintén prófétákként, 
látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatjuk .

5 .4 . A szentírások – a Biblia, a Mormon könyve, a Tan 
és a szövetségek és a Nagy értékű gyöngy – ősi és 
utolsó napi prófétákon keresztül adott 
kinyilatkoztatásokat tartalmaznak . A próféták szavait 
tanulmányozva megismerhetjük az igazságot és 
útmutatást kaphatunk .

5 .5 . Míg Isten prófétákon keresztül adott 
kinyilatkoztatással mutat utat gyermekei 
összességének, egyének is kaphatnak 
kinyilatkoztatásokat, amelyek segíthetnek nekik a 
konkrét szükségleteik, feladataik és kérdéseik kapcsán, 
valamint segíthetnek megerősíteni a bizonyságukat . 
Az Úrtól érkező személyes inspiráció azonban soha 
nem fog ellentmondani az Isten által a prófétáin 
keresztül adott kinyilatkoztatásnak .
Kapcsolódó hivatkozások: Ábrahám 3:22–23; Máté 16:15–19; 
2 Timótheus 3:15–17; 2 Nefi 32:3; T&Sz 8:2–3; T&Sz 76:22–24

Kapcsolódó témák: Lelki tudás megszerzése; Papság és papsági 
kulcsok
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6. Papság és papsági kulcsok

6 .1 . A papság Isten örökkévaló hatalma és 
felhatalmazása . Isten a papság által teremtette és 
kormányozza a mennyeket és a földet . E hatalom által 
váltja meg és magasztalja fel a gyermekeit . A papságot 
az egyház érdemes férfi tagjaira ruházzák rá . Az 
evangélium szertartásain és szövetségein keresztül a 
papság áldásai Isten minden gyermeke számára 
elérhetőek .

6 .2 . A papság kulcsai az elnöklés joga, vagyis az a 
hatalom, melyet Isten ad az embernek, hogy Isten 
királyságát kormányozza és irányítsa a földön (lásd 
Máté 16:15–19) . Papsági kulcsokra van szükség az 
evangélium prédikálásának irányításához és a 
szabadítás szertartásainak végzéséhez .

6 .3 . Jézus Krisztus viseli az egyházához tartozó összes 
papsági kulcsot, és Ő minden egyes apostolára 
ráruházta az Isten földi királyságára vonatkozó 
valamennyi kulcsot . Az egyház elnöke az egyetlen 
személy a földön, akinek felhatalmazása van az összes 

papsági kulcs gyakorlására . A templomelnökök, 
misszióelnökök, cövekelnökök, püspökök és 
kvórumelnökök szintén viselnek olyan papsági 
kulcsokat, melyek lehetővé teszik számukra az 
elnöklést és az irányítást a rájuk bízott munka 
vonatkozásában .

6 .4 . Mindenkit – férfiakat és nőket is –, aki az 
egyházban szolgál, egy papsági kulcsokat viselő 
személy irányítása alatt hívnak el a szolgálatra (lásd 
T&Sz 42:11) . Dallin H . Oaks elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából azt tanította: „Bárki működjön is egy 
olyan hivatalban vagy elhívásban, amelyet egy papsági 
kulcsokat birtokló személytől kapott, maga is a 
papsági felhatalmazást használja a kijelölt feladatai 
ellátása közben” (A papság kulcsai és felhatalmazása . 
Liahóna, 2014 . máj . 51 .) . Papsági felhatalmazás 
kizárólag igazlelkűségben gyakorolható (lásd T&Sz 
121:36, 41–42) .
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6 .5 . Akiket elrendelnek a melkisédeki papságba, 
magukra veszik a papság esküjét és szövetségét . Ha 
felmagasztalják az elhívásukat, és hűen befogadják az 
Urat és szolgáit, akkor el fogják nyerni a 
felmagasztosulás áldásait . A nők is ugyanígy 
megkapják a felmagasztosulás áldásainak ígéretét, 
amennyiben hűek az Úrral kötött szövetségeikhez .
Kapcsolódó hivatkozások: János 15:16; Efézusbeliek 2:19–20

Kapcsolódó témák: A visszaállítás; Próféták és kinyilatkoztatás; 
Szertartások és szövetségek

Ároni papság
6 .6 . Az ároni papságot gyakran előkészítő papságnak 
nevezik . Az ároni papság „rendelkezik az angyalok 
szolgálattételének, és a bűnbánat evangéliumának, és 
a bűnök bocsánatára… történő keresztelésnek a 
kulcsaival” (T&Sz 13:1) . E papság gyakorlása által 
kerül sor az úrvacsora előkészítésére, megáldására és 

kiosztására . Az ároni papság hivatalai: diakónus, 
tanító, pap és püspök .

Melkisédeki papság
6 .7 . A melkisédeki papság, vagyis a magasabb, illetve 
nagyobb papság „rendelkezik az elnöklés jogával, 
hatalma és felhatalmazása van minden hivatal felett 
az egyházban, a világ minden korszakában, hogy lelki 
dolgokban irányítson” (T&Sz 107:8) . Az egyház 
minden áldásának, szertartásának, szövetségének és 
szervezetének igazgatása az egyház elnökének 
felhatalmazása alatt történik, aki a melkisédeki papság 
elnöke . Ez a nagyobb papság megadatott Ádámnak, és 
mindig a földön volt, amikor az Úr kinyilatkoztatta 
evangéliumát . A melkisédeki papságon belüli 
hivatalok a következők: elder, főpap, pátriárka, 
hetvenes és apostol .
Kapcsolódó hivatkozás: Efézusbeliek 4:11–14
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7. Szertartások és szövetségek

Szertartások
7 .1 . A szertartás a papság felhatalmazása által végzett 
szent cselekedet . Isten minden szertartást azzal a 
szándékkal tervezett, hogy lelki igazságokat tanítson, 
gyakran jelképes ábrázolással .

7 .2 . Néhány szertartás elengedhetetlen a 
felmagasztosuláshoz . Ezeket szabadító 
szertartásoknak hívjuk . Kizárólag akkor nyerhetjük el 
a Jézus Krisztus engesztelése által rendelkezésünkre 
álló áldások összességét, ha részesülünk a szabadító 
szertartásokban és betartjuk az azokhoz kapcsolódó 
szövetségeket . E szabadító szertartások nélkül nem 
válhatunk olyanná, mint Mennyei Atyánk, és nem 
térhetünk vissza, hogy örökké az Ő jelenlétében 
éljünk (lásd T&Sz 84:20–22) . A szabadító szertartások 
elvégzésére azok irányítása alatt kerül sor, akik 
papsági kulcsokkal rendelkeznek .

7 .3 . Az evangélium első szabadító szertartása a 
keresztelés, mely vízben való alámerítéssel történik 
egy arra felhatalmazott személy által . A keresztelés 
szükséges ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztus 

egyházának tagjává váljon és belépjen a celesztiális 
királyságba (lásd János 3:5) .

7 .4 . Miután valaki megkeresztelkedik, egy vagy több 
melkisédekipapság- viselő konfirmálja őt az egyház 
tagjaként, és ráruházza a Szentlélek ajándékát (lásd 
3 Nefi 27:20) . A Szentlélek ajándéka nem ugyanaz, 
mint a Szentlélek hatása . Keresztelkedés előtt érezheti 
valaki a Szentlélek hatását, és bizonyságot kaphat az 
igazságról . A Szentlélek ajándékának elnyerése után 
az, aki betartja a szövetségeit, jogosult a Szentlélek 
állandó társaságára .

7 .5 . A szabadító szertartások közé tartozik még a 
melkisédeki papságba való elrendelés (férfiak 
esetében), a templomi felruházás és a házassági 
pecsételés . A templomban ezek a szabadító 
szertartások a halottakért is elvégezhetőek, helyettes 
által . A helyettesítő szertartások csak akkor lépnek 
érvénybe, ha az elhunyt személy elfogadja azokat a 
lélekvilágban, és betartja a hozzájuk tartozó 
szövetségeket .
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7 .6 . A többi szertartás – például a keresztelési 
szövetségeinket megújító úrvacsoravétel, a betegeknek 
való szolgálat, valamint a gyermekek névadása és 
megáldása – szintén fontos a lelki fejlődésünk 
szempontjából .
Kapcsolódó hivatkozások: Malakiás 4:5–6; Máté 16:15–19; 1 Péter 4:6; 
T&Sz 131:1–4

Kapcsolódó témák:  Az Istenség: A Szentlélek; A szabadítás terve: Élet 
a halál után; Jézus Krisztus engesztelése; Papság és papsági kulcsok

Szövetségek
7 .7 . A szövetség az Isten és ember közötti szent 
megegyezés . Isten szabja meg a szövetség feltételeit, 
mi pedig beleegyezünk, hogy megtesszük, amire Ő 
kér minket . Ezt követően Isten bizonyos áldásokat ígér 
nekünk az engedelmességünkért (lásd 2 Mózes 19:5–
6; T&Sz 82:10) . Ha nem tartjuk be a szövetségeinket, 
akkor nem fogjuk megkapni a megígért áldásokat .

7 .8 . A papság minden szabadító szertartását 
szövetségek kísérik . Például szövetséget kötünk az 
Úrral a keresztelkedés által (lásd Móziás 18:8–10) . 
Azok a férfiak, akik elnyerik a melkisédeki papságot, 
belépnek a papság esküjébe és szövetségébe . Az 
általunk kötött szövetségeket az úrvacsoravétellel 
újítjuk meg .

7 .9 . További szövetségeket kötünk, amikor a 
templomban részesülünk a felruházás és a házassági 
pecsételés szabadító szertartásaiban . Úgy készülünk 
fel a templomi szertartásokban való részvételre és a 
templomi szövetségek megkötésére, hogy az Úr által 
megállapított érdemességi normák szerint élünk (lásd 
Zsoltárok 24:3–4) . Létfontosságú, hogy érdemesek 
legyünk a templomba való belépésre, mert a templom 
szó szerint az Úr háza, és a hódolat legszentebb helye 
a földön .
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8. Házasság és család

8 .1 . A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, 
és a család központi szerepet játszik az Ő 
szabadítástervében, valamint a boldogságunkban (lásd 
1 Mózes 2:24; T&Sz 49:15–17) . A férfi és a nő csak úgy 
valósíthatja meg isteni, örökkévaló lehetőségeit, ha 
celesztiális házassági szövetségre lép és hithűen 
betartja azt (lásd 1 Korinthusbeliek 11:11; T&Sz 
131:1–4) .

8 .2 . Isten megparancsolta gyermekeinek, hogy 
sokasodjanak és töltsék be a földet (lásd 1 Mózes 
1:28) . A szent nemzőerő csak olyan férfi és nő között 
használható, akik mint férj és feleség törvényes 
házasságot kötöttek (lásd 1 Mózes 39:9; Alma 39:9) . 
Mind a férjnek, mind a feleségnek komoly 
kötelessége, hogy szeressék egymást és törődjenek 
egymással, valamint gyermekeikkel . A szülők neveljék 
gyermekeiket szeretetben és igazlelkűségben, és 
gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikről .

8 .3 . Boldogság leginkább akkor érhető el a családi 
életben, ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül . 
Isten terve szerint az apák elnököljenek családjuk 
felett szeretetben és igazlelkűségben, és 
gondoskodjanak annak szükségleteiről . Az anyák 

elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek . Az 
anyáknak és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy 
egyenlő partnerekként segítsék egymást e szent 
feladatok ellátásában .

8 .4 . A boldogság isteni terve lehetővé teszi, hogy a 
családi kötelékek a síron túl is folytatódjanak . A föld 
azért teremtetett meg, és az evangélium azért került 
kinyilatkoztatásra, hogy családok jöhessenek létre, 
hogy egymáshoz pecsételhessék őket, és az 
örökkévalóságban felmagasztosulhassanak . A 
családtörténet és a templomi szolgálat által az őseink 
rendelkezésére tudjuk bocsátani az evangélium 
szertartásait és szövetségeit (lásd Malakiás 4:5–6) .

(Átvéve innen: A család:  Kiáltvány a világhoz  . Liahóna, 
2010 . nov . 129 .)
Kapcsolódó hivatkozások: Mózes 1:39; 1 Mózes 1:26–27; 2 Mózes 20:3–
17; Máté 16:15–19; János 17:3; 1 Korinthusbeliek 6:19–20; 2 Nefi 2:22–
25; Móziás 2:41; Alma 41:10; T&Sz 84:20–22

Kapcsolódó témák: A szabadítás terve; Parancsolatok
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9. Parancsolatok

9 .1 . A parancsolatok olyan törvények és 
követelmények, melyeket Isten azért ad, hogy segítsen 
nekünk fejlődni és olyanná válni, mint Ő . A 
parancsolatok Isten irántunk érzett szeretetét fejezik 
ki, mi pedig parancsolatainak betartása által mutatjuk 
ki az Őiránta érzett szeretetünket (lásd János 14:15) . A 
parancsolatok betartása mindig boldogságot és 
áldásokat eredményez az Úrtól (lásd Móziás 2:41; 
Alma 41:10) . Isten csak akkor ad nekünk bármilyen 
parancsolatot, ha utat készít számunkra, hogy 
engedelmeskedhessünk annak (lásd 1 Nefi 3:7) .

9 .2 . A két legalapvetőbb parancsolat úgy szól, hogy 
„szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből”, és „szeresd 
felebarátodat, mint magadat” (lásd Máté 22:36–39) . 
Szerethetjük és szolgálhatjuk Istent, ha úgy döntünk, 
hogy szeretünk és szolgálunk másokat (lásd Móziás 
2:17; Moróni 7:45, 47–48) .

9 .3 . Az embernek adott egyik legkorábbi parancsolat a 
sabbat napjának megszentelése volt . Isten azt 
parancsolja gyermekeinek, hogy inkább az Ő akaratát 
tegyék a sabbat napján, ne a sajátjukat, ezzel tisztelve 

Őt, és hatalmas áldásokat ígér azoknak, akik 
megszentelik az Ő napját (lásd Ésaiás 58:13–14) .

9 .4 . A tízparancsolat az evangélium szerves részét 
képezi; olyan örökkévaló tantételek ezek, melyekre 
szükségünk van a felmagasztosulásunkhoz (lásd 2 
Mózes 20:3–17) . Az Úr az ősi időkben nyilatkoztatta ki 
ezeket Mózesnek, majd utolsó napi 
kinyilatkoztatásokban újra kijelentette őket .

9 .5 . Isten parancsolataihoz hozzátartozik a 
mindennapos imádkozás, Isten igéjének 
tanulmányozása, a bűnbánat, a nemi erkölcsösség 
törvényének betartása, a teljes tizedfizetés (lásd 
Malakiás 3:8–10), a böjtölés (lásd Ésaiás 58:6–7), a 
másoknak való megbocsátás (lásd T&Sz 64:9–11), a 
Bölcsesség szavának betartása (lásd T&Sz 89:18–21) és 
az evangélium másoknak való tanítása (lásd Máté 
5:14–16; T&Sz 18:15–16) .
Kapcsolódó hivatkozások: 1 Mózes 39:9; 2 Timótheus 3:15–17; Jakab 
1:5–6; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Móziás 18:8–10; Alma 39:9; 3 Nefi 
18:15, 20–21; T&Sz 58:42–43; T&Sz 82:10

Kapcsolódó témák: Lelki tudás megszerzése; Jézus Krisztus 
engesztelése: Bűnbánat; Szertartások és szövetségek
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Tanismereti szentírásrészek
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Tanismereti szentírásrészek téma és kurzus szerint

Téma Ószövetség Újszövetség Mormon könyve Tan és a szövetségek és 
egyháztörténet

Lelki tudás megszerzése Példabeszédek 3:5–6
Ésaiás 5:20

János 7:17
1 Korinthusbeliek 2:5, 
9–11
2 Timótheus 3:15–17
Jakab 1:5–6

2 Nefi 28:30
2 Nefi 32:3
2 Nefi 32:8–9
Móziás 4:9
Ether 12:6
Moróni 10:4–5

T&Sz 6:36
T&Sz 8:2–3
T&Sz 88:118

1. Az Istenség Zsidók 12:9 2 Nefi 26:33
3 Nefi 11:10–11
3 Nefi 12:48
3 Nefi 18:15, 20–21

T&Sz 29:10–11
T&Sz 130:22–23

2. A szabadítás terve Mózes 1:39
Ábrahám 3:22–23
1 Mózes 1:26–27
Józsué 24:15

János 17:3
1  Korinthusbeliek 
6:19–20
1 Korinthusbeliek 
15:20–22
1 Korinthusbeliek 
15:40–42
1 Péter 4:6
Jelenések 20:12

2 Nefi 2:22–25
2 Nefi 2:27

T&Sz 76:22–24

3. Jézus Krisztus 
engesztelése

Ésaiás 1:18
Ésaiás 53:3–5

Máté 11:28–30
Lukács 24:36–39
Jakab 2:17–18

Móziás 3:19
Alma 7:11–13
Alma 34:9–10
Hélamán 5:12
Ether 12:27

T&Sz 18:10–11
T&Sz 19:16–19
T&Sz 58:42–43

4. A visszaállítás Mózes 7:18
Ésaiás 29:13–14
Ezékiel 37:15–17
Dániel 2:44

Apostolok cselekedetei 
3:19–21
2 Thessalonikabeliek 
2:1–3

Joseph Smith története 
1:15–20
T&Sz 1:30
T&Sz 135:3

5. Próféták és 
kinyilatkoztatás

Jeremiás 1:4–5
Ezékiel 3:16–17
Ámós 3:7

János 15:16
Efézusbeliek 2:19–20
Efézusbeliek 4:11–14

T&Sz 1:37–38
T&Sz 21:4–6

6. Papság és papsági 
kulcsok

Máté 16:15–19 T&Sz 13:1
T&Sz 42:11
T&Sz 107:8
T&Sz 121:36, 41–42

7. Szertartások és 
szövetségek

2 Mózes 19:5–6
Zsoltárok 24:3–4

János 3:5 Móziás 18:8–10
3 Nefi 27:20

T&Sz 82:10
T&Sz 84:20–22

8. Házasság és család 1 Mózes 1:28
1 Mózes 2:24
1 Mózes 39:9
Malakiás 4:5–6

1 Korinthusbeliek 11:11 Alma 39:9 T&Sz 49:15–17
T&Sz 131:1–4

9. Parancsolatok 2 Mózes 20:3–17
Ésaiás 58:6–7
Ésaiás 58:13–14
Malakiás 3:8–10

Máté 5:14–16
Máté 22:36–39
János 14:15

1 Nefi 3:7
Móziás 2:17
Móziás 2:41
Alma 41:10
Moróni 7:45, 47–48

T&Sz 18:15–16
T&Sz 64:9–11
T&Sz 89:18–21

Az alábbiakban felsorolt 100 tanismereti szentírásrész téma és kurzus szerint van elrendezve:
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Tanismereti szentírásrészek és kulcsfontosságú 
kifejezések
Az alábbiakban felsoroljuk mind a 100 tanismereti 
szentírásrészt, valamint az egyes részek rövid 
összefoglalását .

Lelki tudás megszerzése
Példabeszédek 3:5–6 . Bízz az Úrban teljes szívedből, 
és Ő igazgatja majd az útjaidat .

Ésaiás 5:20 . Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak 
mondják, a jót pedig gonosznak .

János 7:17 . Tanának megismeréséhez cselekedd Isten 
akaratát .

1 Korinthusbeliek 2:5, 9–11 . Isten dolgait csak a Lélek 
által ismerhetjük meg .

2 Timótheus 3:15–17 . A szentírások bölccsé tehetnek 
téged a szabadításra .

Jakab 1:5–6 . Ha híján vagy a bölcsességnek, kérj 
Istentől .

2 Nefi 28:30 . Isten sorról sorra ad tudást .

2 Nefi 32:3 . Ha Krisztus szavain lakmározunk, minden 
dolgot tudhatunk, amit meg kell tennünk .

2 Nefi 32:8–9 . Ha mindig imádkozunk, Isten a 
cselekedeteinket a lelkünk javára fogja szentelni .

Móziás 4:9 . Higgyetek Istenben és abban, hogy Ő 
minden bölcsesség birtokában van .

Ether 12:6 . A hit próbája után érkezik a tanúbizonyság .

Moróni 10:4–5 . A Szentlélek kinyilvánítja az igazságot 
azoknak, akik igaz szándékkal kérik Istent .

T&Sz 6:36 . Minden gondolatban Krisztusra 
tekintsetek .

T&Sz 8:2–3 . A Szentlélek az elménkhez és a 
szívünkhöz szól .

T&Sz 88:118 . Törekedj a tanulásra tanulmányozás és 
hit által .

 
Tanbéli témák
1. Az Istenség
Zsidók 12:9 . Isten a lelkünk Atyja .

2 Nefi 26:33 . Isten előtt mindenki egyforma .

3 Nefi 11:10–11 . Jézus Krisztus mindenben alávetette 
magát az Atya akaratának .

3 Nefi 12:48 . Jézus Krisztus hív minket, hogy váljunk 
tökéletessé .

3 Nefi 18:15, 20–21 . Mindig legyetek éberek, és 
imádkozzatok Jézus Krisztus nevében .

T&Sz 29:10–11 . Krisztus hatalommal és dicsőséggel 
újra eljön .

T&Sz 130:22–23 . Az Atyának és a Fiúnak húsból és 
csontból való teste van .

2. A szabadítás terve
Mózes 1:39 . Isten munkája és dicsősége az, hogy 
véghezvigye az ember halhatatlanságát és örök életét .

Ábrahám 3:22–23 . Ábrahám a születése előtt 
kiválasztatott .

1 Mózes 1:26–27 . Isten a saját képmására teremtette az 
embert .

Józsué 24:15 . Válasszatok még ma, hogy kit szolgáltok .

János 17:3 . Az örök élet az, hogy megismerjük Istent és 
Jézus Krisztust .

1 Korinthusbeliek 6:19–20 . A tested egy templom .

1 Korinthusbeliek 15:20–22 . Krisztusban mindannyian 
feltámadunk .

1 Korinthusbeliek 15:40–42 . Három dicsőségfokozat 
van a feltámadásban .

1 Péter 4:6 . Az evangéliumot prédikálják a halottaknak .

Jelenések 20:12 . Mindenki Isten elé fog állni, hogy 
megítéltessen .
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2 Nefi 2:22–25 . Ádám elbukott, hogy lehessenek 
emberek .

2 Nefi 2:27 . Szabadon választhatunk .

T&Sz 76:22–24 . Jézus Krisztus él, és Ő a világok 
Teremtője .

3. Jézus Krisztus engesztelése
Ésaiás 1:18 . Ha megbánjuk a bűneinket, azok hófehé-
rek lesznek .

Ésaiás 53:3–5 . Jézus Krisztus viselte a fájdalmainkat és 
szenvedett a bűneinkért .

Máté 11:28–30 . Ha Jézus Krisztushoz jövünk, akkor Ő 
könnyít a terheinken és nyugalmat ad nekünk .

Lukács 24:36–39 . Jézus Krisztus húsból és csontból 
való testtel támadt fel .

Jakab 2:17–18 . A hit cselekedetek nélkül halott .

Móziás 3:19 . Vetkőzzétek le a természetes embert, és 
váljatok szentté az engesztelés által .

Alma 7:11–13 . Jézus Krisztus megtapasztalta a fájdal-
mainkat, és legyőzte a bűnt és a halált .

Alma 34:9–10 . Szükségszerű, hogy legyen engesztelés .

Hélamán 5:12 . Építsd az alapodat Krisztusra!

Ether 12:27 . A Szabadító a gyenge dolgokat erőssé 
teheti .

T&Sz 18:10–11 . A lelkek értéke nagy .

T&Sz 19:16–19 . A Szabadító szenvedett a bűneinkért, 
hogy mi bűnbánatot tarthassunk .

T&Sz 58:42–43 . A bűnbánathoz be kell ismernünk és 
el kell hagynunk a bűnt .

4. A visszaállítás
Mózes 7:18 . Sion – egy szív és egy elme az 
igazlelkűségben .

Ésaiás 29:13–14 . A visszaállítás egy bámulatos mű és 
csoda .

Ezékiel 37:15–17 . A Biblia és a Mormon könyve eggyé 
forrt .

Dániel 2:44 . Isten királysága örökké állni fog .

Apostolok cselekedetei 3:19–21 . Péter prófétált a 
visszaállításról .

2 Thessalonikabeliek 2:1–3 . A hitehagyást 
megjövendölték .

Joseph Smith története 1:15–20 . Az első látomás során 
Isten prófétának hívta el Joseph Smitht .

T&Sz 1:30 . Az egyetlen igaz és élő egyház

T&Sz 135:3 . Joseph Smith a mi szabadulásunkért 
munkálkodott .

5. Próféták és kinyilatkoztatás
Jeremiás 1:4–5 . Jeremiás előre el lett rendelve 
prófétának .

Ezékiel 3:16–17 . Az Úr az őrállóin keresztül figyelmez-
tet bennünket .

Ámós 3:7 . Isten felfedi titkait az Ő prófétáinak .

János 15:16 . Az Úr apostolokat és prófétákat választ ki 
és rendel el .

Efézusbeliek 2:19–20 . Az Úr egyháza apostolokon és 
prófétákon alapszik .

Efézusbeliek 4:11–14 . Apostolok és próféták segítenek 
tökéletesíteni a szenteket .

T&Sz 1:37–38 . Az Úrnak és szolgáinak hangja 
ugyanaz .

T&Sz 21:4–6 . Ha a próféta szavát türelemmel és hittel 
fogadjuk, Isten eloszlatja a sötétség erőit .

6. Papság és papsági kulcsok
Máté 16:15–19 . Jézus Krisztus megígérte, hogy felépíti 
egyházát és átadja a királyság kulcsait .

T&Sz 13:1 . Az ároni papság kulcsai

T&Sz 42:11 . Az Úr képviselőit olyan valakinek kell 
elrendelnie, akinek felhatalmazása van .

T&Sz 107:8 . A melkisédeki papság felhatalmazása

T&Sz 121:36, 41–42 . A papsági hatalom az egyén 
igazlelkűségétől függ .

7. Szertartások és szövetségek
2 Mózes 19:5–6 . Tartsátok meg a szövetségemet, és 
szent nép lesztek .

Zsoltárok 24:3–4 . Ártatlan kézre és tiszta szívre van 
szükségünk ahhoz, hogy érdemesen megálljunk az Úr 
színe előtt .
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János 3:5 . Víztől és a Lélektől kell születnünk az Isten 
királyságába való belépéshez .

Móziás 18:8–10 . A keresztelés által szövetségre lépünk 
Istennel .

3 Nefi 27:20 . Keresztelkedjetek meg és fogadjátok be a 
Szentlelket, hogy megszenteltessetek .

T&Sz 82:10 . Az Úr meg van kötve, amikor azt tesszük, 
amit Ő mond .

T&Sz 84:20–22 . Az isteniség hatalma megnyilvánul a 
papság szertartásaiban .

8. Házasság és család
1 Mózes 1:28 . Sokasodjatok és töltsétek be a földet .

1 Mózes 2:24 . A férj és a feleség legyenek eggyé .

1 Mózes 39:9 . József ellenállt a kísértésnek .

Malakiás 4:5–6 . Illés egymáshoz fordítja az atyák és a 
gyermekek szívét .

1 Korinthusbeliek 11:11 . Egy férfi és egy nő csak együtt 
töltheti be az Úr tervét .

Alma 39:9 . Ne menj többé szemed kívánságai után!

T&Sz 49:15–17 . A férfi és nő közötti házasságot Isten 
rendelte el .

T&Sz 131:1–4 . A házasság új és örök szövetsége

9. Parancsolatok
2 Mózes 20:3–17 . Isten kinyilatkoztatta a 
tízparancsolatot .

Ésaiás 58:6–7 . A böjtölés segít nekünk megnyitni a 
gonoszság bilincseit, megoldani az iga köteleit, és 
gondoskodni a szegényekről .

Ésaiás 58:13–14 . A sabbat az Úr szent napja .

Malakiás 3:8–10 . A tizedfizetés áldásokat hoz .

Máté 5:14–16 . Példaként fényljék a ti világosságotok az 
emberek előtt .

Máté 22:36–39 . Szeresd az Urat; szeresd felebarátodat!

János 14:15 . Ha engem szerettek, az én parancsolatai-
mat megtartsátok .

1 Nefi 3:7 . Az Úr elkészíti az utat parancsolatai 
betartásához .

Móziás 2:17 . Másokat szolgálva Istent szolgáljuk .

Móziás 2:41 . Az engedelmesség áldásokat és boldog-
ságot hoz .

Alma 41:10 . A gonoszság sohasem volt boldogság .

Moróni 7:45, 47–48 . A jószívűség Krisztus tiszta 
szeretete .

T&Sz 18:15–16 . A lelkek Jézus Krisztushoz vezetésé-
nek öröme

T&Sz 64:9–11 . Megkövetelik tőlünk, hogy minden 
embernek bocsássunk meg .

T&Sz 89:18–21 . A Bölcsesség szavának áldásai



Napi szentírásolvasási táblázat
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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 Ezt a kiáltványt Gordon B. Hinckley elnök olvasta fel üzenete részeként a Segítőegylet általános gyűlésén, 
melyet 1995. szeptember 23-án tartottak Salt Lake Cityben, Utah államban. 

  AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA 
ELSŐ ELNÖKSÉGE ÉS A TIZENKÉT APOSTOL TANÁCSA    M I,  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa ünnepélyesen 
kijelentjük, hogy a férfi  és nő közötti házasságot Isten rendelte 
el, és a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekei-
nek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében.

   MINDEN EMBERI LÉNY  – férfi  és nő – Isten képmására terem-
tetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfi a vagy 
lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendelte-
téssel rendelkeznek. Az ember neme alapvető jellemvonása 
az egyén földi élet előtti, halandó és örökkévaló azonosságá-
nak, valamint rendeltetésének.

   A HALANDÓ ÉLET  előtti birodalomban a lélekfi ak és lélekleá-
nyok Mennyei Atyjukként ismerték Istent és hódoltak Neki, 
valamint elfogadták tervét, melyen keresztül fi zikai testhez 
és földi tapasztalatokhoz juthattak annak érdekében, hogy 
tovább fejlődhessenek a tökéletesség felé, és végül az örök 
élet örököseiként elérjék isteni rendeltetésüket. A boldogság 
isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron 
túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent 
szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számá-
ra, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára 
pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

   AZ ELSŐ PARANCSOLAT , melyet Isten Ádámnak és Évának 
adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, hogy ők 
egyszer mint férj és feleség, szülőkké válhatnak. Kijelentjük, 
hogy Isten gyermekeinek adott azon parancsolata, mely sze-
rint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvény-
ben van. Továbbá kijelentjük, hogy Isten megparancsolta, 
hogy csak olyan férfi  és nő között használható a szent nemző-
erő, akik mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.

   KIJELENTJÜK , hogy a halandó élet megteremtésének mód-
ját Isten jelölte ki. Megerősítjük az élet szent voltát, és Isten 
örökkévaló tervében játszott fontos szerepét.

   MIND A FÉRJNEK , mind a feleségnek komoly kötelessége, 
hogy szeressék egymást és törődjenek egymással, valamint 
gyermekeikkel. „Az Úrnak öröksége, a fi ak [gyermekek]” 

( Zsoltárok 127:3 ). A szülők szent kötelessége, hogy gyermekei-
ket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fi zi-
kai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 
és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, és bárhol 
is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedő állampol-
gárok legyenek. A férjek és feleségek – anyák és apák – felelni 
fognak Isten előtt ezen kötelezettségek teljesítéséért.

   A CSALÁDOT  Isten rendelte el. A férfi  és a nő közötti házasság 
nélkülözhetetlen eleme az Ő örökkévaló tervének. A gyer-
mekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül 
szülessenek meg, és hogy olyan apa és anya nevelje fel őket, 
akik teljes hűséggel megtartják házassági fogadalmaikat. 
Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az 
az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok és 
családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, 
a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős 
tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak 
fenn. Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz mó-
don kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk 
kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák 
elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak 
és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő part-
nerekként segítsék egymást e szent feladatok ellátásában. 
Cselekvőképtelenség, halál vagy más körülmények szük-
ségessé tehetik ezen szerepek egyéni átalakítását. Szükség 
esetén a tágabb család nyújtson segítséget.

   FIGYELMEZTETJÜK  azokat az egyéneket, akik megszegik 
az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy 
gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi köte-
lezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten 
előtt. Továbbá felhívjuk a fi gyelmet arra is, hogy a családok 
széthullása ősi és újkori próféták által megjósolt csapásokat 
fog hozni az egyénekre, közösségekre és nemzetekre.

   FELHÍVJUK  mindenhol a felelős polgárokat és kormánytiszt-
viselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, melyek célja 
a családnak mint a társadalom alapegységének a fenntartása 
és megerősítése.   

 A CSALÁD
   KIÁLTVÁNY 
A VILÁGHOZ
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Az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatás célkitűzése
Az a célunk, hogy segítsünk a fiataloknak és a fiatal felnőtteknek 
megérteni és rábízni magukat a Jézus Krisztus engeszteléséről szóló 
tanításokra, érdemessé válni a templom áldásaira, és felkészíteni 
magukat, családjukat és más embereket a Mennyei Atyánkkal való örök 
életre.
A célkitűzésben szereplő célok eléréséhez különösen biztatjuk a 
hitoktatókat és a tanulókat mind az ifjúsági, mind pedig a felsőfokú 
hitoktatásban, hogy kövessék az evangélium tanításának és tanulásának 
alapjait.

A hitoktatók és a tanulók tegyék meg a következőket:
• A Lélek által tanítsanak és tanuljanak!
• Teremtsenek olyan tanulási környezetet, mely szeretetre és tiszteletre 

épül, valamint célok kitűzésére ösztönöz!
• Naponta tanulmányozzák a szentírásokat, és olvassák el a kurzus 

anyagát!
• Értsék meg a szentírások és a próféták szavainak összefüggéseit és 

tartalmát!
• Ismerjék fel, értsék meg és alkalmazzák az evangélium tanait és 

tantételeit, valamint érezzék át igazságukat és jelentőségüket!
• Magyarázzák el és osszák meg az evangélium tanait és tantételeit, 

valamint tegyenek bizonyságot azokról!
• Sajátítsák el a tanismeretet!


