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ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA
Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban
szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön bol-
dog legyen ebben az életben és az
örökkévalóságban.

Ahhoz, hogy elérje ezt a célt,
Mennyei Atyánk készített egy ter-
vet, melyet Jézus Krisztus evangéliu-
mának* hívunk. Jézus Krisztus Isten
Fia; az Ã élete és tanításai irányítá-
sával békére találunk ebben az élet-
ben és örömre az örökkévalóságban.

AZ EVANGÉLIUM MEGÁLDJA A CSALÁDOKAT
ÉS AZ EGYÉNEKET
Jézus Krisztus evangéliuma megáldja mindazokat, akik elfogadják
azt, és a szerint élnek. A család az egyik legjobb hely az evangéli-
um tanítására és alkalmazására. Isten azért hozta létre a családo-
kat, hogy gyermekei boldogságra leljenek, hogy szeretetteljes
légkörben tanulhassunk helyes tantételeket, és felkészüljünk arra,
hogy halálunk után visszatérjünk Hozzá. Bár a családi kapcsolatok
idŒnként próbára tehetnek minket, Mennyei Atyánk megáld ben-
nünket, miközben megpróbáljuk Jézus Krisztus tanításait követni.
Ezek a tanítások segítenek nekünk megerŒsíteni a családunkat.

A MENNYEI ATYA KINYILATKOZTATJA
EVANGÉLIUMÁT
Tervének részeként Isten prófétákat választ, olyan embereket,
mint Ádám, Noé, Ábrahám és Mózes. A próféták:

• IstenrŒl tanítanak és az Ã Fia, Jézus Krisztus különleges
tanúiként állnak.

• Kinyilatkoztatást vagy irányítást kapnak az Úrtól.
• Tanítják az evangéliumot a világnak, és Isten szavát

tolmácsolják.
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*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

Jézus Krisztus evangéliuma megerŒsítheti családját.

A Mennyei Atya visszahozta
– visszaállította – az isteni

igazságokat, melyeket megta-
nulhat, és melyek szerint élhet.

Ezeket az igazságokat
kezdetektŒl fogva kinyilatkoz-

tatta a prófétáknak.
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A próféták megkapják a papságot, vagyis azt a felhatalmazást,
amely által Isten nevében beszélhetnek és cselekedhetnek,
hogy vezessék az Ã gyermekeit. Azok az emberek, akik köve-
tik a prófétákat, elnyerik azokat az áldásokat, melyeket Isten
megígért számukra. Azok, akik elutasítják az evangéliumot és
Isten prófétáit, elveszítik azokat az áldásokat, és eltávolodnak
IstentŒl. Azok, akik elutasítják a prófétákat és elhanyagolják
azon kötelezettségüket, hogy kövessék Istent, a hitehagyás
állapotába kerülnek.

Habár gyermekei közül sokan újra
meg újra elutasították Ãt és az Ã
prófétáit, Mennyei Atyánk továbbra
is szereti gyermekeit. Szeretne megad-
ni nekünk mindent, amire szüksé-
günk van ahhoz, hogy most boldogok

lehessünk, és halálunk után Hozzá visszatérhessünk. A szentí-
rások kinyilatkoztatják Isten módszerét, melynek segítségével
újra meg újra kinyújtja karját gyermekei felé, jóllehet mi nem
mindig figyelünk rá:

• Isten választ egy prófétát.

• A próféta tanítja az evangéliumot és vezeti az embereket.

• Isten megáldja az embereket.

• Lassanként az emberek figyelmen kívül hagyják a próféta ta-
nításait, vagy nem engedelmeskednek azoknak. Végül eluta-
sítják a prófétát és tanításait, és hitehagyásba süllyednek.

• A hitehagyás következtében az emberek elveszítik az evangé-
liumról való tudásukat. A papsági hatalom elvétetik közülük.

• Amikor eljön az idŒ és az emberek készek újra követni Ãt,
Isten kiválaszt egy másik prófétát, visszaállítja a papságát és
az egyházát, és megparancsolja a prófétának, hogy tanítsa az
evangéliumot.

4
Az ószövetségi próféták feljegyezték Isten szavait.

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

A kinyilatkoztatott igazsá-
gok elvesznek, amikor az em-
berek elutasítják a prófétákat.
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JÉZUS KRISZTUS MEGALAPÍTOTTA AZ EGYHÁZÁT
Isten gyermekei már a teremtés óta várták a Szabadító Jézus
Krisztus eljövetelét. Ahogy azt megígérte, Mennyei Atyánk el-
küldte Fiát, Jézus Krisztust, a földre több mint 2000 évvel ezelŒtt.

Jézus Krisztus tökéletes, bıntelen életet élt. Megalapította az
egyházát, tanította az evangéliumát és sok csodát vitt véghez.
Kiválasztott tizenkét férfit – többek között Pétert, Jakabot és
Jánost –, hogy apostolai legyenek. Tanította Œket, és papsági
felhatalmazást adott nekik, hogy tanítsanak az Ã nevében és
szent szertartásokat, mint pél-
dául keresztelést, végezzenek.

Amikor Jézus megalapította az
egyházát, utasításokat kapott a
Mennyei Atyától. Ezután átad-
ta az utasításokat az apostolok-
nak. Jézus azt tanította a
követŒinek, hogy az IstentŒl jö-
vŒ kinyilatkoztatás az a szikla,
amelyre egyházát építeni fogja.

Az élete végén Jézus Krisztus
szenvedett és meghalt minden-
kinek a bınéért, aki valaha élt
vagy élni fog a földön. Ezt az áldozatot engesztelésnek hívjuk.
Szenvedésén, halálán és feltámadásán keresztül a Szabadító le-
hetŒvé tette számunkra, hogy megbocsátást nyerhessünk. Azok,
akik hisznek benne, megbánják a bıneiket és betartják a paran-
csolatait, bınbocsánatot nyernek, valamint békével és örömmel
telnek el.

7
Jézus ráruházta a papságot az apostolaira.

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

Jézus Krisztus megszervezte
az egyházát:

• Apostolokat hívott és rendelt el.

• Megadta nekik a felhatalmazá-
sát, hogy tanítsanak és keresz-
teljenek. Ezt a felhatalmazást
papságnak hívjuk.

• Halála és feltámadása után to-
vább irányította az apostolokat
kinyilatkoztatáson keresztül.
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Feltámadása után Jézus Krisztus kinyilatkoztatáson keresztül
irányította az apostolait. A Biblia feljegyez számos olyan módot,
mellyel tovább irányította az egyházát (lásd Cselekedetek 10;
Jelenések 1:1). Így Jézus Krisztus egyházát Isten irányította,
nem pedig az emberek.

A NAGY HITEHAGYÁS
Jézus Krisztus halálát követŒen a gonosz emberek sok egyházta-
got üldöztek és megöltek. Más egyháztagok pedig eltávolodtak

azoktól a tantételektŒl, melyeket Jézus
Krisztus és az Ã apostolai tanítottak.
Az apostolokat megölték, és a papsági
felhatalmazás – beleértve az irányítás
és az egyház számára kapott kinyilat-
koztatás kulcsait – elvétetett a földrŒl.

Mivel az egyházat többé már nem papsági felhatalmazás által ve-
zették, az egyház tanításaiba tévedések csúsztak. Továbbra is
voltak jó emberek, és az igazság nagy részével rendelkeztek, az
evangélium azonban, ahogyan azt Jézus Krisztus megalapította,
elveszett. Ezt az idŒszakot hívjuk a nagy hitehagyás korszakának.

E hitehagyás következtében számos egyházat alapítottak, me-
lyek egymásnak ellentmondó tanokat tanítottak. Ez idŒ alatt
sok férfi és nŒ kereste az igazságot, de nem találták azt. Számos
jó ember hitt Istenben és Jézus Krisztusban, és megpróbálták
megérteni és tanítani az igazságot, Œk azonban nem rendelkez-
tek a teljes evangéliummal vagy a papsági felhatalmazással.
Ennek eredményeképpen minden nemzedék a hitehagyás álla-
potát örökölte, mivel az embereket az elŒzŒ nemzedékek által
továbbadott dolgok befolyásolták, köztük a Krisztus evangéliu-
mában hozott változtatások is.

Néhány sugalmazott ember, mint például Luther Márton és
Kálvin János, felismerték, hogy a gyakorlatok és a tanok meg-
változtak vagy elvesztek. Megpróbálták megreformálni azt az
egyházat, amelyhez tartoztak. Papsági felhatalmazás nélkül
azonban Krisztus evangéliuma nem kerülhet vissza annak
eredeti formájában. Szükség volt egy visszaállításra.

8

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

Jézus Krisztus
apostolainak halálával

az igazság újra elveszett.
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Isten tudta, hogy a hitehagyás be

fog következni. Egy ószövetségi

prófétán keresztül ezt mondta:

„Ímé, napok jŒnek…, és éhséget bocsátok

e földre; nem kenyér után való éhséget,

sem víz után való szomjúságot, hanem

az Úr beszédének hallgatása után.

És [az emberek] vándorolni fognak

tengertŒl tengerig és északtól fogva

napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az

Úrnak beszédét, de nem találják meg.”

Ámós 8:11–12
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11

AZ EVANGÉLIUM VISSZAÁLLÍTÁSA
1820-ban, ahogyan azt a történelemben már oly sokszor tette,
Mennyei Atyánk ismét választott egy prófétát, hogy visszaállítsa
az evangéliumát és a papsági felhatalmazást a földre. E próféta
neve Joseph Smith volt. Fiatal fiúként Joseph-et összezavarták
a környékén mıködŒ számos egyház közötti különbségek, és
szerette volna tudni, hogy melyik egyháznak van igaza. Tudván,
hogy bölcsességre van szüksége, kö-
vette a Bibliában található tanácsot:
„Ha pedig valakinek közületek nin-
csen bölcsessége, kérje IstentŒl, aki
mindenkinek készségesen és szemre-
hányás nélkül adja” (Jakab 1:5).

Joseph Smith elhatározta, hogy meg-
kérdezi Istent, mit tegyen. Amikor
Joseph azért imádkozott, hogy meg-
tudja az igazságot, Mennyei Atyánk és
Jézus Krisztus megjelentek neki. Jézus
azt mondta Joseph-nek, hogy egyik
egyházhoz se csatlakozzon, mert
„mind tévednek” és „ajkaikkal köze-
lednek hozzám, de szívük távol van
tŒlem, az emberek parancsolatait pe-
dig tanokként tanítják, kiknél meg-
van az isteniség látszata, ám annak
hatalmát megtagadják” (Joseph Smith
története 1:19).

Ahogy azt Isten Ádámmal, Noéval,
Ábrahámmal, Mózessel és más prófé-
tákkal tette, elhívta Joseph Smitht
prófétának, akin keresztül az evangé-
lium teljességét visszaállította.

A Mennyei Atya és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek, ahogy azt

A visszaállítás címı film is bemutatja.

Joseph Smith látta a
Mennyei Atyát és Jézus

Krisztust. ErrŒl az
élményérŒl így számolt be:

„egy fényoszlopot láttam
pontosan a fejem felett, a
napnál is ragyogóbbat,

mely fokozatosan ereszke-
dett lefelé, mígnem megpi-

hent rajtam. […]

Amikor a fény megpihent
rajtam, két Személyt láttam
felettem a levegŒben állni,

akiknek ragyogása és dicsŒsé-
ge leírhatatlan volt. Egyikük
hozzám szólt, a nevem szólít-
va, és ezt mondta a másikra

mutatva: Ez az én Szeretett
Fiam. Ãt hallgasd!”

Joseph Smith története 1:16–17
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A papság visszaállítása
1829-ben Joseph Smith megkapta ugyanazt a papsági felhatal-
mazást, melyet Jézus Krisztus az apostolainak adott. KeresztelŒ
János, aki Jézust megkeresztelte, megjelent Joseph Smithnek, és
ráruházta az ároni papságot, vagyis az alacsonyabb rendı papsá-
got. Péter, Jakab és János (hárman Jézus Krisztus elsŒ apostolai
közül) késŒbb megjelentek Joseph Smithnek, és ráruházták a
melkisédeki papságot, vagyis a magasabb rendı papságot.

Miután megkapta a papsági felhatalmazást, Joseph Smith utasí-
tást kapott arra, hogy újra szervezze meg Jézus Krisztus egyhá-
zát a Földön. Rajta keresztül Jézus Krisztus ismét elhívott
tizenkét apostolt.

Pontosan úgy, ahogyan Jézus Krisztus
kinyilatkoztatáson keresztül irányította
apostolait a feltámadása után, tovább-
ra is Ã vezeti az egyházat élŒ prófétá-
kon és apostolokon keresztül. Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyháza elnöke Isten válasz-
tott prófétája a mai napokban. Ã, a

tanácsosai, valamint a tizenkét apostol viselik azt a papsági fel-
hatalmazást, melyet a korábbi idŒk prófétái és apostolai viseltek.
Ezek a férfiak valóban próféták, látnokok és kinyilatkoztatók.

12
Péter, Jakab és János – Jézus Krisztus apostolai – ráruházták Joseph Smithre

a melkisédeki papságot.

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

Jézus Krisztus elküldte
KeresztelŒ Jánost, majd pe-
dig három apostolát, hogy
átadják Joseph Smithnek a

papsági felhatalmazást.
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A MORMON KÖNYVE
Az evangélium visszaállításának részeként, Isten elŒhozta
a Mormon könyvét, mely egy másik tanúbizonyság Jézus
Krisztusról. Isten hatalma által Joseph
Smith lefordította ezt a könyvet egy
Œsi feljegyzésbŒl, melyet aranylemezek-
re írtak. A Mormon könyve „feljegy-
zés Isten cselekedeteirŒl Amerika
Œslakóival, és tartalmazza az örökkéva-
ló evangélium teljességét” (A Mormon
könyve bevezetése).

A Mormon könyve erŒteljes tanúbi-
zonyság Jézus Krisztusról. Segít nekünk
megérteni az Ã tanításait, beleértve a
Bibliában található tanításokat is.

A Mormon könyve meggyŒzŒ bizonyí-
ték arra, hogy az evangélium vissza lett
állítva Joseph Smithen keresztül. Ön is
megtudhatja, hogy a Mormon könyve
igaz. E tudás megszerzéséhez el kell ol-
vasnia a könyvet, el kell gondolkodnia
annak üzenetén, és vágynia kell arra,
hogy megtudja, igaz-e a könyv. Meg
kell kérnie a Mennyei Atyát, hogy erŒsítse meg, hogy ezek az
Ã szavai. Amikor ezt megteszi, Ã ki fogja nyilatkoztatni önnek
a Szentlelken keresztül, hogy igaz.

Amikor megtudja, hogy a Mormon könyve igaz, a Szentlélek
által azt is tudni fogja, hogy Joseph Smith Isten prófétája volt,
hogy Jézus Krisztus evangéliuma rajta keresztül visszaállíttatott,
és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát ma egy
próféta és tizenkét apostol vezeti.

15

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

Jézus Krisztus amerikai földrészen tett látogatása fel van jegyezve a Mormon könyvében.

Megtudhatja, hogy a
misszionáriusok által

tanítottak igazak, ha olvas
a Mormon könyvébŒl és

imádkozik róla:

„ha Œszinte szívvel, igaz
szándékkal, Krisztusba ve-
tett hittel kérdeztek, akkor Œ
a Szentlélek hatalma által ki

fogja nektek nyilvánítani
ennek igazságát.

És a Szentlélek hatalma
által minden dolgot illetŒen

tudhatjátok az igazat.”

Moróni 10:4–5
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HOGYAN TUDHATOM?
Megtudhatja, hogy ez az üzenet igaz. Ha imában megkérdezi
Mennyei Atyját, a Szentlelken keresztül választ kaphat TŒle.
A Szentlelket Isten Lelkének is hívják, és az egyik feladata az,

hogy tanúságot vagy bizonyságot
tegyen az igazságról.

Ez a tudás csodálatos lehet, és meg-
változtathatja az életét, általában
azonban csendes bizonyosságként
érkezik, Isten hatalmának látványos
megnyilatkozása nélkül. A Szentlélek
érzéseken, gondolatokon és benyomá-
sokon keresztül erŒsíti meg az igazsá-
got. Ahogy azt a Bibliában tanítják:
„a Léleknek gyümölcse: szeretet,
öröm, békesség, béketırés, szívesség,
jóság, hıség, szelídség [és] mértékle-
tesség” (Galátziabeliek 5:22–23).
Ezek a SzentlélektŒl jövŒ érzések az
ön személyes kinyilatkoztatásai, hogy

Jézus Krisztus evangéliuma, ahogyan azt Joseph Smith visszaállí-
totta, igaz. Ezután választania kell, hogy összhangban él-e majd
a megszerzett tudással, vagy sem.

16
Ãszinte imán keresztül megtudhatja az igazságot.

Hogyan kell imádkozni?

• Szólítsa meg a Mennyei
Atyát!

• Fejezze ki szíve érzéseit
(hálát, kérdéseket,
igényt annak megerŒsí-
tésére, hogy a Mormon
könyve, valamint a
misszionáriusok által
tanított dolgok igazak)! 

• Ezzel zárja be: „Jézus
Krisztus nevében, ámen.” 
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KIFEJEZÉSEK LISTÁJA
ároni papság Az alacsonyabb rendı papság. Ez a papság magában foglal-
ja a felhatalmazást a keresztelés elvégzésére, és a bibliai ÓszövetségbŒl
Áron után lett elnevezve.

hitehagyás Amikor az egyének, az egyház vagy egész nemzetek eluta-
sítják vagy elhagyják Jézus Krisztus evangéliumát. A hitehagyás szét-
húzást, zırzavart és a papsági felhatalmazás, vagyis az Isten nevében
történŒ cselekvés jogának elvesztését okozza.

apostol Az a cím, amelyet Jézus Krisztus adott annak a tizenkét férfinak,
akiket legközelebbi társainak választott földi szolgálata során, és akiknek
megadta azt a felhatalmazást, hogy a nevében cselekedjenek. Az újkori
idŒkben Jézus Krisztus további férfiakat hívott el, hogy apostolaiként
szolgáljanak. A múltbeli idŒkhöz hasonlóan egy apostol Jézus Krisztus
különleges tanúja, és az Úrtól kapott felhatalmazással rendelkezik.

engesztelés Az az esemény, amely képessé tesz minket arra, hogy meg-
béküljünk Istennel. Engesztelni annyit jelent, hogy megbınhŒdni a
bınökért, aminek következtében eltörlŒdnek a bın következményei
a bınbánó vétkesekrŒl. Egyedül Jézus Krisztus volt képes tökéletes
engesztelést hozni az egész emberiségért. Az Ã engesztelése magában
foglalja a bıneinkért való szenvedését, a kiontott vérét, valamint ha-
lálát és feltámadását. Az engesztelésnek köszönhetŒen mindenki fel
fog támadni, aki valaha élt. Az engesztelés lehetŒséget ad számunkra,
hogy bıneink megbocsátassanak és Istennel örökre együtt élhessünk.

keresztelés Elengedhetetlen lépés bıneink bocsánatának elnyeréséhez.
A papsági felhatalmazással elvégzett keresztelkedés és konfirmáció által
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává válunk. A
keresztelés alámerítéssel történik, azaz a keresztelendŒ személyt egy rö-
vid idŒre a víz alá merítik. A keresztelés kimutatja, hogy hajlandóak
vagyunk Krisztus példáját követni, és szövetségeket kötni Istennel.

evangélium Mennyei Atyánk terve, hogy segítsen nekünk békére lelni
ebben az életben és örömre az örökkévalóságban. Az evangélium kö-
zéppontjában Jézus Krisztus engesztelése áll, és megkívánja tŒlünk,
hogy higgyünk Benne, bánjuk meg a bıneinket, keresztelkedjünk
meg, fogadjuk be a Szentlelket és tartsunk ki mindvégig.
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Szentlélek Isten Lelkének, illetve Vigasztalónak is nevezik. Tanúságot,
vagy bizonyságot tesz Mennyei Atyánkról és Jézus Krisztusról, vala-
mint kinyilatkoztatja és tanítja nekünk az igazságot.

melkisédeki papság A magasabb vagy nagyobb rendı papság. A bibliai
Ószövetségben található MelkisédekrŒl nevezték el, aki igaz fŒpap és
király volt.

szertartás Egy szentséges, ünnepélyes cselekedet, melyet a papság fel-
hatalmazása által végzünk. Ennek egyik példája a keresztelés.

papság Isten felhatalmazása és ereje. Isten adja ezt az erŒt az embe-
reknek, hogy a nevében cselekedjenek. Az ároni papságot KeresztelŒ
János – aki megkeresztelte Jézust – állította vissza Joseph Smithnek.
A melkisédeki papságot Péter, Jakab és János – hárman Jézus tizenkét
apostolából – állította vissza.

visszaállítás Olyanná alakítani valamit, amilyen volt; újraszervezni;
újra visszahozni. Miután az igazság és a felhatalmazás elveszett a föld-
rŒl, az evangélium vissza lett állítva Joseph Smith prófétán keresztül.
A visszaállítás különbözik a reformációtól. A reformáció azt jelenti,
hogy átalakítanak egy már meglévŒ szervezetet vagy gyakorlatot, arra
törekedve, hogy visszajuttassák azt az eredeti állapotába. A visszaállítás
pedig azt jelenti, hogy teljes egészében újjászervezik vagy újra kezdik
az eredeti szervezetet vagy gyakorlatot.

feltámadás Halál után a lélek, valamint a húsból és csontból való töké-
letesített test újraegyesülése. Jézus Krisztus volt az elsŒ, aki feltámadt.

kinyilatkoztatás Isten és az Ã gyermekei közötti kommunikáció,
mely általában a Szentlelken keresztül történik. Az egyének kaphat-
nak kinyilatkoztatásokat saját életük irányítására vonatkozóan, az
egész világra azonban kizárólag Isten választott prófétái kaphatnak
kinyilatkoztatásokat. A kinyilatkoztatás számos formában érkezhet,
a leggyakrabban azonban gondolatok, érzések és benyomások for-
májában érkezik.
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁS
A következŒ kérdések és szentírások segíteni fognak önnek abban,
hogy többet tudjon meg a füzetben található tantételekrŒl, és el-
gondolkozzon rajtuk. A lista nem terjed ki minden részletre; a
szentírásokban található lábjegyzetek és keresztutalások további
részekhez és forrásokhoz irányítják majd önt.

Mit jelent önnek, hogy Isten az ön Mennyei Atyja?
Malakiás 2:10 (Biblia, Ószövetség)
Zsidók 12:9–10 (Biblia, Újszövetség)

Mi a próféta szerepe? Miért fontos tudni, hogy Isten szól
a prófétáihoz?
Ámós 3:7 (Biblia, Ószövetség)
Jákób 4:4–6 (Mormon könyve, 143–144. o.)

Mit jelent papsági felhatalmazással rendelkezni? Hogyan nyeri
el valaki ezt a felhatalmazást?
Máté 10:1 (Biblia, Újszövetség)
János 15:16 (Biblia, Újszövetség)

Mi történik, amikor elveszik ez a felhatalmazás?
Ámós 8:11–12 (Biblia, Ószövetség)
1 Nefi 13:24–29 (Mormon könyve, 28–29. o.)
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Tudták Jézus apostolai, hogy a hitehagyás be fog következni?
Cselekedetek 20:28–31 (Biblia, Újszövetség)
2 Thessalonikabeliek 2:2–3 (Biblia, Újszövetség)
2 Timótheus 4:3–4 (Biblia, Újszövetség)

Mit jelent önnek, hogy Jézus Krisztus evangéliuma vissza lett
állítva Joseph Smithen keresztül?
Joseph Smith próféta bizonyságtétele (füzet)

Mi a Mormon könyve? Hogyan tanúsítja a könyv Joseph Smith
prófétai elhívását?
A Mormon könyve címlapja
A Mormon könyve bevezetés

Mi a Szentlélek szerepe?
Alma 5:45–47 (Mormon könyve, 257. o.)
Moróni 10:3–5 (Mormon könyve, 627. o.)
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HÓDOLJON ISTENNEK VELÜNK EGYÜTT! 

JÖJJÖN EL ÉS NÉZZE MEG, HOGYAN ÁLDHATJA MEG
ÉLETÉT A VISSZAÁLLÍTOTT EVANGÉLIUM! 

Az istentisztelet legfontosabb része az úrvacsoragyılés. Általában
egy kicsit több, mint egy óra hosszú, és a következŒket tartalmazza:

Himnuszok: A gyülekezet énekli Œket. (Énekeskönyveket biztosítunk.)

Imák: Helyi egyháztagok mondják.

Az úrvacsora: Kenyeret és vizet áldunk meg, és kiosztjuk a gyüleke-
zetnek Jézus Krisztus engesztelésére emlékezve.

BeszélŒk: Általában a gyülekezetbŒl egy vagy két elŒre felkért
egyháztag mond beszédet evangéliumi témákról.

Öltözet: A férfiak és a fiúk általában öltönyt vagy ünneplŒ nadrágot,
valamint inget és nyakkendŒt viselnek. A nŒk és a lányok egybe-
szabott ruhát, illetve szoknyát viselnek.

Az istentiszteletek alatt nem gyıjtünk adományokat.

�
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Szeretnénk meghívni önt további gyılésekre is, érdeklŒdési köré-
nek, illetve korcsoportjának megfelelŒen! E gyılések sorrendje és
elérhetŒsége változó lehet.

Vasárnapi iskola: Olyan órák, melyeken a szentírásokat és az evangé-
lium tanait tanulmányozzuk.

Papsági gyılés: Férfiak, valamint a 12 év feletti fiúk részére tartott órák.

SegítŒegylet: 18 év feletti nŒk számára tartott órák.

Fiatal NŒk: 12 és 18 év közötti lányok részére tartott órák.

Elemi: Csoportfoglalkozások és órák a 3 és 11 év közötti gyermekek
számára. Gyakran áll rendelkezésre bölcsŒde a 18 hónapos és 3 év
közötti gyermekek számára.

Az úrvacsoragyılés idŒpontja:

A kápolna címe:
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Mit kell tennem? 
• Olvassa a Mormon könyvét!

Ajánlott olvasmányok:

• Imádkozzon, hogy megtudhassa, hogy Joseph Smith próféta 
volt, és a Mormon könyve Isten szava!

• Járjon istentiszteletre!

• Határozza el, hogy követi-e a Szabadítót azáltal, hogy 
megkeresztelkedik! A keresztelés idŒpontja:

• Látogasson el a www.mormon.org/hun címı honlapra, hogy még
többet megtudjon Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról!

• Találkozzon továbbra is a misszionáriusokkal, hogy megtudjon
többet azokról az igazságokról, melyeket Isten visszaállított az
újkori prófétákon keresztül.

KövetkezŒ találkozás idŒpontja:

A misszionáriusok neve és telefonszáma:

www.mormon.org/hun
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