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MI A SZABADULÁS TERVE?
A szabadulás terve* Isten, gyermekei boldogságáért készített ter-
ve. Középpontjában Jézus Krisztus engesztelése áll. Amennyiben
követi Jézus Krisztus tanításait, tartós belsŒ békére talál ebben
az életben, és örökké tartó örömre a halál után.

Miközben a szabadulás tervérŒl tanul, választ fog találni a követ-
kezŒ kérdésekre: „Honnan jöttem?” „Mi az életem célja?” „Hová
megyek ez után az élet után?”

HONNAN JÖTTEM?
Az élete nem a születéssel kezdŒdött, és nem a halállal végzŒ-
dik. Ön lélektestbŒl (melyet néha az ember lényének neve-
zünk) és fizikai testbŒl áll. Az ön Mennyei Atyja teremtette

az ön lelkét, és lélekként Vele együtt
élt, mielŒtt a földre született volna.
Ismerte és szerette Ãt, és Ã is ismerte
és szerette önt. Ezt az idŒszakot hívjuk
a földi élet elŒtti életnek.

A földi élet elŒtti élet során megtaní-
tották önnek azokat az alapelveket és
parancsolatokat, melyek boldogság-
hoz vezetnek. Növekedett értelemben

és megtanulta szeretni az igazságot. Megtanították önnek a
szabadulás tervét. A földi élet elŒtti élet során Jézus Krisztust
kiválasztották arra, hogy Ã legyen a Szabadító, és ön megta-
nulta, hogy rajta keresztül képes lesz legyŒzni helytelen dönté-
seinek következményeit.
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*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.

A család központi szerepet tölt be Mennyei Atyánk tervében.

„[A] Krisztus általi

[szabadulás] tervét…

a világ megalapítása óta

mindazok számára

[elkészítették], akik hisznek

az Œ nevében.”

Alma 22:13
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Isten tervének fontos része volt az, hogy ön lejöjjön a földre, fizi-
kai testet kapjon és megtanuljon helyes döntéseket hozni. Nem
fog emlékezni arra, hogy a Mennyei Atya jelenlétében élt, Ã
azonban meg fogja adni önnek azt a képességet, hogy meg tudja
különböztetni a jót a rossztól. Képes lesz felismerni a szeretetét
és az igazságot. Tapasztalatain és
megpróbáltatásain keresztül meg-
tanulja, hogyan kell következete-
sen helyes döntéseket hozni.
Amikor földi élete véget ér, Jézus
Krisztus segítségével képes lesz
visszatérni Mennyei Atyjához,
hogy vele együtt éljen.

A földi élet elŒtti életben megta-
nulta, hogy kizárólag Isten tervé-
nek követése által lelhet tartós
békére és megelégedésre ebben az életben és az örökkévalóságban.
Mivel az ön Mennyei Atyja szereti önt, önrendelkezést adott ön-
nek, vagyis hatalmat, hogy döntéseket hozzon. Megengedte, hogy
eldöntse, követni szeretné-e az Ã tervét és az Úr Jézus Krisztust.

Sátán, Isten egyik lélekgyermeke, fellázadt Mennyei Atyánk el-
len, és nem fogadta el az Ã tervét. Arra akart rákényszeríteni
mindannyiunkat, hogy az Œ akaratát tegyük. Sajnos Mennyei
Atyánk gyermekei közül sokan döntöttek úgy, hogy Sátánt kö-
vetik. Sátánt és követŒit kiızték Isten jelenlétébŒl, és nem en-
gedték meg nekik, hogy megszülessenek a földre. Lelkekként
léteznek tovább. Boldogtalanok, és azt akarják, hogy ön is bol-
dogtalan legyen. Arra kísértik önt és Isten valamennyi gyerme-
két, hogy olyan dolgokat tegyenek, melyek boldogtalanságot
hoznak, és amelyek nem tetszŒek Istennek.
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Sok tudást és tapasztalatot kell szereznünk ebben az életben.

Habár emlékei visszatartattak,

mielŒtt erre a földre jött, Isten,

az ön Örökkévaló Atyja, és Fia,

Jézus Krisztus, jelenlétében élt.

Örvendezett, amikor megkapta

azt a kiváltságot, hogy a földre

jöjjön, testet kapjon és kövesse

Isten tervét, melyet az ön

boldogságáért készített.

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.
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A földi élet elŒtti életben úgy döntött, hogy hitet gyakorol Jézus
Krisztusban, és követi Isten tervét. Döntéseinek következmé-
nye, hogy megszületett a földre. Csak ugyanezen döntések meg-
hozatalával találhat békére ebben az életben és lehet képes
arra, hogy visszatérjen és együtt éljen Mennyei Atyjával ez után
az élet után.

MI AZ ÉLETEM CÉLJA?
A teremtés és a bukás
A földet Mennyei Atyánk gyermekei számára teremtették, hogy
azon éljenek és tapasztalatot szerezzenek. Isten gyermekei közül
elŒször Ádám és Éva jött le a földre. Az Éden kertjének neve-
zett helyen éltek, ahol még mindig Isten jelenlétében voltak.

Mennyei Atyánk megadta Ádámnak és Évának az önrendel-
kezést, vagyis a szabad választás lehetŒségét. Megparancsolta
nekik, hogy ne egyenek a jó és a rossz tudása fájának gyümöl-
csébŒl. E parancsolatnak engedelmeskedni azt jelentette, hogy
a kertben maradhatnak, de nem fejlŒdhetnek a tapasztalatok-
ból adódó tanulás és kihívások által. Sátán megkísértette
Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott gyümölcsbŒl, Œk pedig
úgy döntöttek, hogy azt meg is teszik. Ez része volt Isten ter-
vének. Döntésük következtében mind fizikailag, mind pedig
lelkileg kizárattak Isten jelenlétébŒl. Halandókká váltak, azaz
ki lettek téve a bınnek és a halálnak. Nem voltak képesek
visszatérni Istenhez az Ã segítsége nélkül. Az IstentŒl való fi-
zikai és lelki elválásukat nevezzük bukásnak.

Mennyei Atyánk angyalokat küldött, valamint a Szentlelket, hogy
megtanítsák Ádámnak és Évának a szabadulás tervét. E terv kö-
zéppontjában Jézus Krisztus engesztelése áll, amely lehetŒvé teszi
Isten gyermekei számára, hogy legyŒzzék a bukás következménye-
it, és örömük legyen ebben az életben és az örökkévalóságban.
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*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.
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„Ha Ádám nem vétkezett volna,

nem bukott volna el, hanem az Éden

kertjében maradt volna. […]

És [Ádámnak és Évának] nem lettek

volna gyermekeik; tehát egy ártatlan

állapotban maradtak volna,

nem rendelkezvén örömmel,

mert nem ismernék a nyomorúságot;

nem cselekedvén jót, mert nem

ismernének bınt.

De íme, minden dolog annak bölcsessége

szerint történt, aki minden dolgot tud.

Ádám elbukott, hogy lehessenek 

emberek; és az emberek azért vannak,

hogy örömük lehessen.”

2 Nefi 2:22–25
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Az ön földi élete
A bukás következtében el lett választva IstentŒl mind fizikai-
lag, mind pedig lelkileg. Ez az elválasztás része Isten, gyerme-
kei számára készített tervének. Annak célja, hogy elhagyja
Isten jelenlétét és a földre jöjjön, töb-
bek között az, hogy testet kapjon, ta-
pasztalatot szerezzen és megtanuljon
helyes döntéseket hozni.

Az élet sok területe boldogságot, né-
hány pedig szomorúságot okoz. Ezek a
tapasztalatok segítenek önnek megta-
nulni különbséget tenni a jó és a gonosz
között, valamint helyes döntéseket hoz-
ni. Isten arra ösztönzi, hogy jót tegyen
és kövesse Ãt, míg Sátán arra csábítja,
hogy figyelmen kívül hagyja Istent, és
bınt kövessen el. (A bın azt jelenti,
hogy tudatosan döntünk úgy, hogy rosszat teszünk vagy nem
teszünk jót.) Amikor úgy dönt, hogy Istent követi és betartja a
parancsolatait, növekszik bölcsességben és jellemének szilárdsá-
gában. Megtapasztalhatja az örömet a megpróbáltatások idején,
és a béke lelkületével nézhet szembe az élet kihívásaival.

Számos jó döntést hozott az életében, hozott azonban helytelen
döntéseket is. Amikor helytelen döntést hoz és bınt követ el,
valamilyen szinten elkülöníti magát IstentŒl. Ezt az elkülönülést
a szentírások lelki halálnak hívják. Az IstentŒl való elkülönülés
mellett a bın bıntudatot és szégyent is okoz. Egyedül nem tud-
ja legyŒzni a bınt és annak következményeit.

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

Jól meg kell fontolnunk döntéseinket.
9

„Úr gyermeke vagyok,

Ã küldött engemet,

Ã adott földi hajlékot

s kedves szülŒket.

Taníts, vezess,

állj mellettem,

Mutasd az utat,

Hogy azon haladjak s majd

a mennybe juthassak.”

Egyházi énekek, 96. o.
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Jézus Krisztus engesztelése
Mivel az ön Mennyei Atyja szereti önt, elküldte a Fiát, Jézus
Krisztust, hogy fizessen a bıneinkért. Ez a fizetség része Jézus
Krisztus engesztelésének. Jézus Krisztus önként szenvedett az ön

bıneiért, fájdalmaiért, betegségeiért és
bánatáért. Kegyelmén és irgalmán ke-
resztül segíthet önnek a megpróbálta-
tásaiban, és enyhítheti a bınbŒl fakadó
bıntudat és szégyen érzését.

Azzal, hogy Jézus fizetett a bıneiért,
még nem törölte el az önrendelkezé-
sét vagy a személyes felelŒsségét –
nem fogja megtisztítani önt az akara-

ta ellenére. Ahhoz, hogy elnyerje az Ã segítségét és erejét, hi-
tet kell gyakorolnia benne, meg kell bánnia a bıneit, meg kell
keresztelkednie, be kell fogadnia a Szentlelket, valamint élete
végéig követnie kell tanításait. Miközben az engesztelésre tá-
maszkodik, érezni fogja Isten szeretetét, Ã pedig segíteni fog
önnek kitartani a megpróbáltatásaiban. Örömre, békére és vi-
gaszra fog lelni. Minden olyan dolog, amely nem tınik igazsá-
gosnak az életben, helyre tehetŒ Jézus Krisztus engesztelése és
Mennyei Atyánk szeretete által. Az engesztelés áll a szabadu-
lás tervének középpontjában.

HOVÁ MEGYEK EZ UTÁN AZ ÉLET UTÁN? 
Földi szemmel nézve úgy tınhet, a fizikai halál a vég, valójában
azonban ez egy kezdet, egy lépés elŒre Mennyei Atyánk tervé-
ben. A halál pillanatában lelke elhagyja a testét és a lélekvilágba
megy, amely a tanulás és a felkészülés helye. A lélekvilágban az
errŒl a világról való emlékei önnel maradnak.

10
A Szabadító szenvedett a bıneinkért a Gecsemáné kertjében.

„Mert úgy szerette Isten

e világot, hogy az Œ

egyszülött Fiát adta,

hogy valaki hiszen Œ

benne, el ne vesszen,

hanem örök élete legyen.”

János 3:16

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.
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A halál nem változtatja meg az ön személyiségét, sem a jó vagy a
rossz iránti vágyait. Amennyiben azt választja, hogy Krisztust kö-
veti a földi élete során, békére fog találni a lélekvilágban, és meg-

pihen majd minden gondjától. Azok,
akik azt választják, hogy nem követik
Jézus Krisztust és nem bánják meg a
bıneiket, boldogtalanok lesznek.

Mennyei Atyánk tudta, hogy számos
gyermekének soha nem lesz lehetŒsége
arra, hogy tanuljon Jézus Krisztusról az
életében, mások pedig szándékosan
nem követik majd Ãt. Mivel Isten sze-

reti gyermekeit, módot adott a lélekvilágban lévŒknek, hogy ta-
nuljanak a tervérŒl, hitet gyakoroljanak Jézus Krisztusban és
megbánják a bıneiket. Azok, akik elfogadják és követik Jézus
Krisztust, békére és nyugalomra találnak.

Feltámadás és ítélet
Mindazok számára, akik a földre jöttek, Isten egyik legnagysze-
rıbb ajándéka a feltámadás, melyet Jézus Krisztus engesztelése
tett lehetŒvé. Amikor Jézus meghalt a kereszten, a Lelke a lé-
lekvilágba ment. Három nappal késŒbb a Lelke újra egyesült
megdicsŒült, tökéletesített testével, amely többé már nem hal-
hatott meg. A test és a lélek újra egyesülését feltámadásnak ne-
vezzük. Mindenki, aki a földre született, fel fog támadni.

Miután feltámadott, Isten színe elé fog állni, hogy megítéltessen
cselekedetei és szíve vágyai szerint.

12
A feltámadott Szabadító megjelent Máriának.

A halál pillanatában

lelke elhagyja a testét és

a lélekvilágba megy,

amely a felkészülés és

a tanulás helye, ahol

megpihenhetünk minden

gondtól és bánattól.

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.
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A dicsŒség fokozatai 
Miután megítéltetett, a dicsŒség állapotában fog élni. Mivel
cselekedeteink és vágyaink különbözŒek, ezért a mennyben
különbözŒ királyságok, vagy dicsŒségfokozatok vannak.

Celesztiális királyság Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus a celesz-
tiális királyságban élnek. Amennyiben Jézus Krisztus evangéliu-
ma szerint él és az engesztelésen keresztül megtisztul a bıneitŒl,
akkor ebben, a legmagasabb királyságban kap helyet. Isten je-
lenlétében fog élni, és megismeri az öröm teljességét.

Terresztriális királyság Azok az emberek, akik nem fogadják el
Jézus Krisztus evangéliumát, de tiszteletreméltó életet élnek, a
terresztriális királyságban kapnak helyet.

Telesztiális királyság Azok, akik folyamatosan bıneikben élnek és
nem bánják meg azokat, a telesztiális királyságban kapnak helyet.

14

Jézus Krisztus engesztelése lehetŒvé teszi a szabadulást.

Hit Jézus Krisztusban
Bınbánat

Keresztelés
A Szentlélek ajándéka

Mindvégig kitartás

Teremtés 
és bukás

Fizikai halál

Földi életFöldi élet elŒtti élet
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MIT JELENT SZÁMOMRA EZ A TERV?
Amikor megérti, hogy Isten az ön Atyja, hogy szereti önt és le-
hetŒvé tette számára, hogy itt tapasztalatot és tudást szerezzen,
hogy ez után az élet után olyanná válhasson, mint Ã, akkor
megtudja, miért fontosak az életében hozott döntései. Akkor
megérti, hogy követnie kell Jézus Krisztust, hogy elnyerje
Mennyei Atyánk tervének összes áldását.

15

Terresztriális
Celesztiális

Feltámadás 
és ítélet

Telesztiális
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HOGYAN TUDHATOM?
A szabadulás terve bŒvebb ismeretét Jézus Krisztus evangéliu-
mának Joseph Smith prófétán keresztül történŒ visszaállításá-
nak köszönhetjük.

Ön is megtudhatja, hogy ezek a dolgok igazak azáltal, hogy imá-
ban megkérdezi az ön Mennyei Atyját. Ã pedig válaszolni fog
önnek a Szentlelken keresztül. A Szentlelket Isten Lelkének is

hívják, és az egyik feladata az, hogy
tanúságot, vagy bizonyságot tegyen
az igazságról. A Szentlélek érzéseken,
gondolatokon és benyomásokon
keresztül nyilatkoztatja ki és erŒsíti
meg az igazságot. A SzentlélektŒl
érkezŒ érzések erŒteljesek, ugyanakkor
általában gyengédek és csendesek.
Ahogy azt a Bibliában tanítják: „a
Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm,
békesség, béketırés, szívesség, jóság,
hıség, szelídség [és] mértékletesség”
(Galátziabeliek 5:22–23). Ezeken
az érzéseken keresztül a Szentlélek

megerŒsíti, hogy ez az üzenet igaz. Ezután választania kell, hogy
összhangban él-e majd Jézus Krisztus tanításaival, ahogyan azokat
Joseph Smithen keresztül visszaállította.

16

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.”

Ãszinte imán keresztül megtudhatja az igazságot.
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KIFEJEZÉSEK LISTÁJA
bukás Az az esemény, amelynek hatására az egész emberiség halandóvá
vált. Következtében mind lelkileg, mind pedig fizikailag elválasztattunk
IstentŒl. Mivel Ádám és Éva, az elsŒ emberek, nem engedelmeskedtek
Isten parancsolatainak, elválasztattak Isten jelenlététŒl (ezt az elválasz-
tást lelki halálnak is nevezzük) és halandókká váltak (ki lettek téve a
fizikai halálnak). Ádám és Éva leszármazottaiként, mi is el vagyunk vá-
lasztva IstentŒl és ki vagyunk téve a fizikai halálnak. Jézus Krisztus en-
gesztelése legyŒzi mind a fizikai, mind pedig a lelki halált.

engesztelés Az az esemény, amely képessé tesz minket arra, hogy
megbéküljünk Istennel. Engesztelni annyit jelent, hogy megbınhŒdni
a bınökért, aminek következtében eltörlŒdnek a bın következményei
a bınbánó vétkesekrŒl. Egyedül Jézus Krisztus volt képes tökéletes en-
gesztelést 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.

feltámadás Halál után a lélek, valamint a húsból és csontból való töké-
letesített test újra egyesülése. Jézus Krisztus volt az elsŒ, aki feltámadt.
A feltámadás után a lélek és a test többé nem válik el egymástól, és a
személy örökké él. Az engesztelés következtében mindenki, aki valaha
élt, fel fog támadni.

fizikai halál A lélek és a halandó test különválása. Amikor a fizikai test
meghal, a lélek tovább él a lélekvilágban. A feltámadáson keresztül le-
gyŒzzük a fizikai halált, amit Jézus Krisztus engesztelése tett lehetŒvé.

földi élet elŒtti élet A földre történŒ születésünk elŒtti élet. A földi
élet elŒtti életünkben Mennyei Atyánk jelenlétében éltünk az Ã lélek-
gyermekeiként. Nem volt fizikai testünk.

kegyelem Isteni segítség és erŒ, amely Jézus Krisztus szeretete és ir-
galma révén adatik. Kegyelme által, az engesztelésének köszönhetŒ-
en, az egész emberiség fel fog támadni. A kegyelme által azok, akik
folyamatosan bınbánatot tartanak és az evangéliuma szerint élnek,
közel érezhetik majd magukat a Mennyei Atyjukhoz ebben az életben,
és a jelenlétében élhetnek ez után az élet után.
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lélek A személy azon része, amely a születés elŒtt együtt élt a Mennyei
Atyával. E földi élet során a lélek egyesül egy fizikai testtel. A lélek to-
vább él a halál után.

lélekvilág Az a hely, ahol a lélek a halál és a feltámadás közötti idŒ-
ben van. Azok számára, akik életükben igazlelkıek voltak, a lélekvilág
a béke és az öröm helye lesz.

lelki halál Elválasztás IstentŒl a parancsolatainak való engedetlenség
következtében. Jézus Krisztus engesztelése által megszabadulhatunk a
lelki haláltól, ha megbánjuk a bıneinket és betartjuk a parancsolatait.

önrendelkezés Azon IstentŒl kapott ajándék, hogy választhatunk a jó
és a gonosz, a helyes és a helytelen között.

szabadulás A bıntŒl és a haláltól való megszabadulás. A szabadulást
Jézus Krisztus engesztelése tette lehetŒvé. Jézus Krisztus feltámadása
által mindenki legyŒzi a halál következményeit. A Jézus Krisztusba ve-
tett hit által a bın következményeitŒl is megszabadulhatunk. Ez a hit
a bınbánatban, valamint az evangélium törvényei és szertartásai iránti
engedelmességben élt életben és a Krisztusnak tett szolgálatban nyil-
vánul meg.

szabadulás terve Mennyei Atyánk terve, mely képessé tesz minket ar-
ra, hogy olyanná váljunk, mint Ã, és az öröm teljességében részesül-
jünk. E terv középpontjában Jézus Krisztus engesztelése áll, és
tartalmazza az összes parancsolatot, szertartást és evangéliumi tanítást.

szertartás Egy szentséges, ünnepélyes cselekedet, melyet a papság fel-
hatalmazása által végeznek. Ilyen például a keresztelés, a Szentlélek
befogadása és az úrvacsora. A szertartásokon keresztül rendszerint szö-
vetséget kötünk Istennel.
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁS
A következŒ kérdések és szentírások segíteni fognak önnek abban,
hogy többet tudjon meg a füzetben található tantételekrŒl, és elgon-
dolkozzon rajtuk. A lista nem terjed ki minden részletre; a szentírá-
sokban található lábjegyzetek és keresztutalások további részekhez
és forrásokhoz irányítják majd önt.

Milyen kapcsolata volt Istennel mielŒtt megszületett volna?
Jeremiás 1:5 (Biblia, Ószövetség)
Zsidók 12:9 (Biblia, Újszövetség)

Mit jelent a bukás? Miért volt rá szükség?
2 Nefi 2:14–26 (Mormon könyve, 66–67.o.)
Alma 42:2–9 (Mormon könyve, 366–367. o.)

Mi az ön életének célja? Hogyan befolyásolhatja ez a tudás
a mindennapi döntéseit?
2 Nefi 2:25–27 (Mormon könyve, 68.o.)
Alma 34:32 (Mormon könyve, 347. o.)
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Mi az engesztelés? Miként segítheti önt a mindennapi életében?
János 3:16–17 (Biblia, Újszövetség)
Rómabeliek 3:23–25 (Biblia, Újszövetség)
2 Nefi 2:6–8 (Mormon könyve, 65.o.)
Alma 7:11–12 (Mormon könyve, 261–262. o.)
Alma 42:22–23 (Mormon könyve, 368–369. o.)

Mi a lélekvilág? Mi történik ott?
1 Péter 4:6 (Biblia, Újszövetség)
Alma 40:11–14 (Mormon könyve, 362–363. o.)

Mit jelent az, hogy valaki feltámad? Ki fog feltámadni?
Miért fontos a feltámadás?
2 Nefi 9:13–15 (Mormon könyve, 84. o.)
Alma 11:42–45 (Mormon könyve, 276. o.)

Mi a menny? Miért vannak különbözŒ dicsŒségfokozatok? 
1 Korinthusbeliek 15:40–43 (Biblia, Újszövetség)
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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 egy-
háztag 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 egybesza-
bott 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 azért, hogy ön is tudhassa, hogy a misszionáriusok 

által tanított dolgok igazak!

• Járjon istentiszteletre!

• Készüljön fel arra, hogy megkeresztelkedik a következŒ

idŒpontban:

• Látogasson el a www.mormon.org/hun címı honlapra, hogy még 

többet megtudjon Mennyei Atyánk, gyermekei számára 

készített tervérŒl.

• 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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