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HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM?
Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans
børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi
Jesu Kristi forsoning er det centrale i denne plan. Ifølge sin
plan sendte vor himmelske Fader sin Søn, Jesus Kristus, til
verden for at vise os, hvordan vi kan leve et meningsfyldt og
lykkeligt liv og opleve evig glæde efter dette liv. Gennem Jesu
Kristi nåde og barmhjertighed kan du blive gjort ren fra synd
og nyde fred med samvittigheden. Du kan blive værdig til at
leve i vor himmelske Faders nærhed efter dette liv.

For at modtage denne fred og styrke
må du lære om og følge evangeliets
principper og ordinancer. Et princip er
en sandhed, der kan anvendes i livet.
En ordinance er en hellig, formel
handling udført med præstedømmets
myndighed og er ofte den måde, hvor-
ved man indgår en pagt med vor him-
melske Fader. De første principper i
evangeliet er tro på Jesus Kristus og
omvendelse. Evangeliets første ordi-
nancer er dåb og at modtage
Helligånden.

Når du har lært om og følger evangeliets første principper og
ordinancer, søger du at følge Kristi eksempel resten af livet.
Denne fortsatte trofasthed kaldes »at holde ud til enden«.

3
Jesu Kristi lærdomme og forsoning er centrale i hans evangelium.

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Du kan efterleve Jesu
Kristi evangelium ved at -

• udvikle tro på Jesus
Kristus.

• omvende dig.

• blive døbt og modtage
Helligånden.

• holde ud til enden.
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TRO PÅ JESUS KRISTUS
Tro er en stærk overbevisning, som motiverer en person til
handling. Tro, som fører til tilgivelse for synder, er centreret om
Jesus Kristus, hvis forsoning gør tilgivelse mulig. Tro på Jesus
Kristus er mere end passiv tro. Det betyder, at du tror, at han er

Guds Søn, og at han led for dine syn-
der, sorger og svagheder. Det kræver,
at troen fører til handling. Tro på Jesus
Kristus fører til, at du elsker ham, sto-
ler på ham og adlyder hans befalinger.

OMVENDELSE
Tro på Jesus Kristus fører til et ønske
om at ændre dit liv til det bedre. Når
du studerer evangeliet, vil du erkende,
at du har syndet eller handlet imod

Guds vilje og lærdomme. Ved omvendelse ændrer du de tanker,
ønsker, vaner og handlinger, som ikke er i harmoni med Guds
lærdomme. Han lover, at når du omvender dig, vil han tilgive
dig dine synder. Når du omvender dig, vil du:

Erkende at du har syndet og føle oprigtig sorg over det, du
har gjort.

Holde op med at gøre det forkerte og stræbe efter aldrig at
gøre det igen.

Tilstå dine synder over for Herren og bede om tilgivelse. At
gøre dette letter en tung byrde. Hvis du har syndet mod en
anden person, må du også bede vedkommende om tilgivelse.

4
Tro på Jesus Kristus er det første princip i evangeliet.

»Stol på Herren af hele
dit hjerte, og støt dig ikke

til din egen indsigt.
Hav ham i tankerne på
alle dine veje, så vil han

jævne dine stier.«

Ordsprogenes Bog 3:5-6.
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Gøre det godt igen. Du gør alt, hvad du kan, for at rette de
problemer, dine handlinger har været skyld i.

Holde budene. At adlyde Guds bud fører evangeliets kraft ind
i dit liv. Evangeliet vil give dig styrke til at lægge dine synder
bag dig. At holde budene betyder også at hjælpe og tilgive
andre samt deltage i kirkemøder.

Anerkend Frelseren. Den vigtigste
del af omvendelse er at indse, at Jesus
Kristus gør tilgivelse mulig. Måske har
du sommetider følt, at Gud ikke vil til-
give alvorlige synder. Men Frelseren
led for vore synder, så de kan blive lagt
bag os; også de alvorlige synder. Sand
omvendelse resulterer i tilgivelse, fred,
trøst og glæde.

Omvendelse betyder ikke altid, at man
foretager store ændringer. Ofte kræver
det blot, at man forøger sin forpligtelse
til at leve ifølge Guds vilje. Sand omven-
delse sker ikke altid hurtigt; vær tålmo-
dig med dig selv, når du stræber efter at gøre det rigtige og rette
fejl, du har begået. Når du omvender dig, vil du opleve en foran-
dring i hjertet. Du vil ikke længere ønske at synde. Du vil forstå,
at du er Guds barn, og at du ikke behøver at fortsætte med at
begå de samme fejl igen og igen. Dit ønske om at følge Gud vil
blive stærkere og dybere.

7
Jesus skænker fred til alle, som omvender sig.

Vi begår alle fejl. 
Til tider skader vi os selv
og skader andre alvorligt

på måder, som vi alene ikke
kan reparere. Vi ødelægger

noget, som vi alene ikke
kan udbedre. Bagefter føler

vi skyld, ydmygelse og
lidelse, som vi alene ikke
kan lindre. Forsoningens

helbredende kraft kan
udbedre dét, vi ikke kan.
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DÅB OG HELLIGÅNDEN
Tro på Jesus Kristus og omvendelse forbereder dig til dåb og til
at modtage Helligånden. Jesus Kristus underviste i, at alle må
døbes af vand og af ånd (Helligånden) for at få forladelse, eller
tilgivelse, for vore synder. Ved at blive døbt af en, som har præ-
stedømmets myndighed, og ved at modtage Helligånden vil du
blive åndeligt genfødt.

Hvorfor har jeg brug for at blive døbt?
Jesus Kristus var et eksempel for os ved at blive døbt for at
»opfylde al retfærdighed« (Mattæus 3:15). Når du bliver
døbt, modtager du forladelse for dine synder (se Apostlenes
Gerninger 2:38). Du indgår en pagt, eller en aftale, med Gud:
Du lover at acceptere Jesus Kristus som din Frelser, at følge

ham og at holde hans bud. Hvis du
gør din del, lover din himmelske
Fader at tilgive dine synder. Når du
bliver døbt med den rette myndighed,
bliver dine synder bortvasket.

Dåb omfatter en kortvarig ned-
sænkning under vand. Sådan blev
Jesus døbt. Dåb ved nedsænkning er
et helligt symbol på Jesu Kristi død,

begravelse og opstandelse; det repræsenterer en afslutning
på dit gamle liv og begyndelsen på et nyt liv, hvor du følger
Jesus Kristus.

Hvorfor har jeg brug for at modtage Helligånden?
Mens dåb bortvasker dine synder, helliggør og renser
Helligånden dig. Hvis du forbliver trofast mod dine dåbspagter,
kan du have Helligånden hos dig altid. Alle gode mennesker

8

»Jesus svarede: Sandelig,
sandelig siger jeg dig: Den,
der ikke bliver født af vand

og ånd, kan ikke komme
ind i Guds rige.«

Johannes 3:5

Jesus Kristus blev døbt af Johannes Døber.
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kan mærke Helligåndens indflydelse, men kun de, som er ble-
vet døbt, og som har modtaget Helligånden, har retten til hans
konstante følgeskab hele deres liv.

Helligånden hjælper dig med at forstå og genkende sandhed.
Han giver dig åndelig styrke og inspiration. Han trøster dig i
svære tider og vejleder dig, når du skal træffe beslutninger. Ved
Helligånden kan du i din hverdag mærke Guds kærlighed og
indflydelse.

Din evne til at nyde denne guddom-
melige gave afhænger af din lydighed
mod Guds bud. Helligånden kan ikke
forblive hos dem, som ikke lever ifølge
Guds lærdomme. De mister privilegiet
med at have hans vejledning og inspi-
ration. Stræb altid efter at være vær-
dig til at have Helligåndens følgeskab
og vejledning.

Du modtager Helligånden efter dåben.
I en ordinance kaldet bekræftelse vil en
eller flere bemyndigede præstedømme-

bærere lægge deres hænder på dit hoved. De bekræfter dig som
medlem af Kirken og velsigner dig med at modtage Helligånden.
Denne ordinance finder normalt sted ved et kirkemøde kort efter
dåben. Når du er blevet døbt og bekræftet, bliver du medlem af
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

10
Helligånden gives ved håndspålæggelse.

Du kan modtage
undervisning og

vejledning fra Helligånden.
»Talsmanden, Helligånden,
som Faderen vil sende i mit
navn, han skal lære jer alt
og minde jer om alt, hvad

jeg har sagt til jer«.

Johannes 14:26

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.
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Nadveren
Efter du er blevet døbt, kan du forny
dine dåbspagter ugentligt ved at mod-
tage nadveren. Under nadvermødet
bliver brød og vand velsignet og
omdelt til forsamlingen til minde om
Jesu Kristi forsoning. Brødet repræ-
senterer hans legeme, og vandet
repræsenterer hans blod. Når du fornyr dine dåbspagter, bliver
du lovet, at du vil have Ånden, eller Helligånden, hos dig altid.

13
Nadveren hjælper os til at huske Jesus Kristus.

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Nadveren hjælper dig til,
med taknemmelighed, at

huske på Jesu Kristi liv, tje-
nestegerning og forsoning.
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AT HOLDE UD TIL ENDEN
Du bliver medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
ved tro på Jesus Kristus, omvendelse og ordinancerne dåb og
bekræftelse. Når du er blevet medlem af Kirken, vil du fortsat
vokse i forståelse. Du vil fortsat udøve tro på Jesus Kristus,
omvende dig, forny din dåbspagt ved at deltage i nadveren
og følge Helligåndens vejledning. Disse evangeliets første
principper og ordinancer danner et mønster, man kan følge
hele livet. Denne trofasthed, der varer hele livet, kaldes »at
holde ud til enden«.

At holde ud til enden giver os vejledning, fred og glæde i
livet. Du vil føle glæden ved at prøve at blive mere som Jesus
Kristus, mens du hjælper og gør godt blandt dine omgivelser.
Du vil bedre kunne forstå dit forhold til din Fader i himlen og
føle hans fuldkomne kærlighed til dig. Du vil føle håb og mål-
bevidsthed i en verden, som ofte er ulykkelig og urolig.

14

01126_110_TheGospel.qxd  11/1/06  8:52 AM  Page 14



Jesu Kristi evangelium 

er en måde at leve på.

»Derfor må I trænge jer frem 

med standhaftighed i Kristus 

og have et fuldkommen klart håb 

og en kærlighed til Gud 

og til alle mennesker. For se, 

hvis I trænger jer frem, idet I tager 

for jer af Kristi ord og holder ud 

til enden, se, så siger Faderen:

I skal få evigt liv«.

2 Nefi 31:20

01126_110_TheGospel.qxd  11/1/06  8:52 AM  Page 15



01126_110_TheGospel.qxd  11/1/06  8:52 AM  Page 16



HVORDAN KAN JEG VIDE DET?
Jesu Kristi evangelium er blevet
gengivet ved åbenbaring fra Gud til
profeten Joseph Smith og til andre
profeter.

Du kan selv vide, at disse ting er
sande, ved at spørge din himmelske
Fader i bøn. Han vil svare dig ved
Helligånden, som også kaldes Guds
ånd. Helligånden vidner om vor
himmelske Fader og Jesus Kristus.
Helligånden bekræfter sandhed ved
følelser, tanker og indtryk. De følelser,
der kommer fra Helligånden, er
stærke, men som regel er de også
blide og stille. Vi lærer i Bibelen, at
»Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse«
(Galaterbrevet 5:22-23).

Disse følelser er en bekræftelse fra Helligånden på, at dette
budskab er sandt. Du må derpå vælge, om du vil leve i har-
moni med Jesu Kristi evangelium, som det er gengivet ved
Joseph Smith.

17

Hvordan beder jeg?

• Henvend dig til din
himmelske Fader.

• Giv udtryk for dit hjer-
tes følelser (taknemlig-
hed, spørgsmål, bed
om bekræftelse på, at
Mormons Bog og mis-
sionærernes undervis-
ning er sand).

• Slut af (»I Jesu Kristi
navn. Amen.«)

Du kan kende sandheden gennem oprigtig bøn.
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ORDFORKLARING
Bekræftelse Den måde, hvorpå en person modtager Helligånden.
Denne ordinance finder ofte sted under et nadvermøde kort efter
dåben, og herved bekræftes personen som eller bliver medlem af
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Dåb Et afgørende trin i at blive tilgivet for sine synder. Ved dåb
og bekræftelse med præstedømmets myndighed bliver vi med-
lemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Dåb sker
ved nedsænkning, som vil sige, at personen, der bliver døbt,
kortvarigt sænkes helt ned under vandet. Dåb viser vores villig-
hed til at følge Kristi eksempel og til at indgå pagter med Gud.

Forsoning Handlingen, der gør os i stand til at blive forenet
med Gud. At forsone er at lide straffen for synd, hvorved syn-
dens virkning fjernes fra syndere, som har omvendt sig. Jesus
Kristus var den eneste, som var i stand til at udføre en fuld-
kommen forsoning for hele menneskeheden. Hans forsoning
omfattede hans lidelser for vore synder, udgydelsen af hans blod
samt hans død og opstandelse. På grund af forsoningen vil alle,
som har levet, opstå. Endvidere giver forsoningen os mulighed
for at blive tilgivet for vore synder og leve for evigt hos Gud.

Frelse Forløsning fra synd og død. Frelse er gjort mulig på
grund af Jesu Kristi forsoning. På grund af Jesu Kristi opstan-
delse vil alle mennesker overvinde døden. Vi kan også blive
frelst fra virkningen af vore synder ved tro på Jesus Kristus. Vi
udtrykker denne tro ved, at vi hele livet omvender os, er lydige
mod evangeliets love og ordinancer samt tjener Kristus.

18
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Nadveren En ordinance, som minder Kirkens medlemmer om
Jesu Kristi forsoning. Når vi nyder nadveren, fornyr vi de pag-
ter, vi indgik, da vi blev døbt. Brød og vand velsignes og omde-
les til forsamlingen. Brødet repræsenterer Jesu Kristi legeme, og
vandet repræsenterer hans blod. Ordinancen finder sted hver
uge ved et kirkemøde, der kaldes nadvermødet.

Nåde Guddommelig hjælp og styrke, som gives til os på grund
af Jesu Kristi barmhjertighed og kærlighed. Ved hans nåde,
som forsoningen bragte i stand, vil hele menneskeheden opstå.
Gennem Kristi nåde vil de, som fortsætter med at omvende sig
og leve i henhold til hans evangelium, føle vedvarende nærhed
med vor himmelske Fader i dette liv og leve i hans nærhed
efter dette liv.

Ordinance En hellig, formel forordning udført med præstedøm-
mets myndighed. Som eksempler kan nævnes dåb, at modtage
Helligånden og nadveren. Ordinancer er ofte måden, hvorpå
man indgår pagter med Gud.

Pagt En aftale mellem Gud og hans børn. Gud fastsætter pag-
tens betingelser, og vi går med til at adlyde ham. Gud lover os
visse velsignelser for vores lydighed.

19
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YDERLIGERE STUDIER
De følgende spørgsmål og skriftsteder vil være en hjælp for dig
til at lære mere om principperne i denne brochure samt overveje
dem. Listen er ikke fuldstændig; du vil finde henvisninger til yder-
ligere skriftsteder og hjælpekilder i skrifternes fodnoter og kryds-
henvisninger.

Hvad er Jesu Kristi evangelium?
3 Nefi 27:13-22 (Mormons Bog, side 525-526)

Hvad vil det sige at have tro?
Hvordan kan troen styrke dig?
Hebræerne 11:1, 6 (Det Nye Testamente i Bibelen)
Alma 32:21, 26-28 (Mormons Bog, side 328-329)
Eter 12:6 (Mormons Bog, side 582)

Hvad vil det sige at omvende sig?
Hvorfor har alle mennesker brug for at omvende sig?
Lukas 15:3-10 (Det Nye Testamente i Bibelen)
Apostlenes Gerninger 3:19 (Det Nye Testamente i Bibelen)
Alma 12:33-34 (Mormons Bog, side 270)

20
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Hvorfor har alle mennesker behov for at blive døbt?
Apostlenes Gerninger 2:38 (Det Nye Testamente i Bibelen)
2 Nefi 31-32 (Mormons Bog, side 126-129)

Hvad er Helligånden?
Hvordan kan Helligånden være en velsignelse for dig?
2 Nefi 32:5 (Mormons Bog, side 128)
3 Nefi 27:20 (Mormons Bog, side 526)

Hvad er formålet med nadveren?
3 Nefi 18:1-12 (Mormons Bog, side 506-507)
Moroni 4-5 (Mormons Bog, side 594-595)

Hvad vil det sige at holde ud til enden?
2 Nefi 31:15-20 (Mormons Bog, side 127-128)
3 Nefi 15:9 (Mormons Bog, side 501)

21
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GÅ I KIRKE MED OS

KOM OG SE, HVORDAN DET GENOPRETTEDE
EVANGELIUM KAN BERIGE DIT LIV

Nadvermødet er det primære kirkemøde (svarer til gudstjenesten).
Det varer typisk lidt over en time og indeholder som oftest følgende:

Salmer: Sunget af forsamlingen (sangbøger vil være til rådighed).

Bøn: Medlemmer af menigheden beder bønnerne.

Nadveren: Brød og vand velsignes med en bøn og deles ud til
forsamlingen til erindring om Jesu Kristi forsoning.

Taler: Sædvanligvis er to eller tre medlemmer i menigheden på
forhånd blevet bedt om at holde en tale om et evangelisk emne.

Påklædning: Mænd og drenge klæder sig almindeligvis i jakkesæt
eller pæne bukser med skjorte og slips. Kvinder og piger har kjole
eller nederdel på.

Der vil ikke blive anmodet om donationer (penge) under møderne.

�

22
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Vi inviterer dig endvidere til at deltage i de øvrige møder, alt efter
aldersgruppe og interesser. Mødernes rækkefølge og tilgængelighed
kan variere.

Søndagsskole: Klasser, hvor skrifterne og evangeliets lærdomme
studeres.

Præstedømmemøde: Klasser for mænd og drenge fra 12 år og opefter.

Hjælpeforeningen: Klasser for kvinder fra 18 år og opefter.

Unge Piger: Klasser for piger mellem 12 og 18 år.

Primary: Klasser og fællestid for børn fra 3-11 år. Ofte tilbydes en
børnehave for børn mellem 18 måneder og 3 år.

Nadvermødet begynder kl.:

Kirkens adresse:
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Hvad kan jeg gøre?
• Læse Mormons Bog.

Foreslåede læsesteder:

• Bede om at vide, at Jesus Kristus er din Frelser.

• Omvende dig og bede om tilgivelse for dine synder. Forsøge
at leve ifølge Guds bud.

• Overvære kirkemøder.

• Forberede dig til at blive døbt den

• Besøg www.mormon.org/dan for at lære mere om Jesu Kristi
gengivne evangelium.

• Fortsat mødes med missionærerne for at lære mere om de 
sandheder, Gud har gengivet gennem profeter i vor tid.

Næste aftale:

Missionærernes navne og telefonnummer:

www.mormon.org/dan
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