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MI JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMA?
Jézus Krisztus evangéliuma Mennyei Atyánk arra vonatkozó
terve, hogy boldogságot és szabadulást* hozzon az Ã gyermekei-
nek. Jézus Krisztus evangéliumának hívják, mert Jézus Krisztus
engesztelése központi szerepet játszik Mennyei Atyánk tervé-
ben. Tervének megfelelŒen, Mennyei Atyánk elküldte Fiát,
Jézus Krisztust, a világba, hogy megmutassa nekünk, hogyan
kell jelentŒségteljes és boldog életet élnünk, és hogyan része-
sülhetünk örökkévaló örömben az ezt követŒ életben. Jézus
Krisztus kegyelmén és irgalmán keresztül megtisztulhat a
bıntŒl, és nyugodt lehet a lelkiismerete. Érdemessé válhat arra,
hogy ezután az élet után Mennyei Atyánk jelenlétében éljen.

Ahhoz, hogy elnyerje ezt a békességet
és erŒt, követnie kell az evangélium
tantételeit és szertartásait. A tantétel
olyan igazság, melyet alkalmazni lehet
az életben; a szertartás pedig olyan
szentséges, ünnepélyes cselekedet,
melyet a papság felhatalmazása által
végeznek, és gyakran a Mennyei
Atyánkkal való szövetségkötés eszkö-
ze. Az evangélium elsŒ tantételei a
Jézus Krisztusba vetett hit és a bınbá-
nat. Az evangélium elsŒ szertartásai a
keresztelés és a Szentlélek befogadása.

Miután megismeri és követi az evangélium elsŒ tantételeit és
szertartásait, egész életén át Krisztus követésére fog törekedni.
Ezt a folyamatos hithıséget „mindvégig kitartás”-nak nevezik.

3
Jézus Krisztus tanításai és engesztelése evangéliumának központi témája.

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

Jézus Krisztus
evangéliuma szerint 

tud élni, amennyiben:

• Kifejleszti a Jézus
Krisztusba vetett hitét. 

• Megbánja bıneit.

• Megkeresztelkedik és
befogadja a Szentlelket.

• Mindvégig kitart.
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HIT JÉZUS KRISZTUSBAN
A hit erŒs meggyŒzŒdés, amely az embert cselekvésre készteti.
A bınök bocsánatához vezetŒ hit Jézus Krisztusban összpon-
tosul, akinek engesztelése lehetŒvé teszi a megbocsátást. A
Jézus Krisztusba vetett hit több annál, hogy tétlenül hiszünk
benne. Azt jelenti, hogy elhisszük, hogy Ã Isten Fia, és hogy

Ã szenvedett az ön bıneiért, megpró-
báltatásaiért és erŒtlenségeiért. Ez
a tettekkel párosult hitet jelenti. A
Jézus Krisztusba vetett hit arra kész-
teti majd, hogy szeresse Ãt, bízzon
benne és betartsa a parancsolatait.

BÙNBÁNAT
A Jézus Krisztusba vetett hit miatt
úgy érzi majd, hogy jobbá szeretné
tenni az életét. Miközben tanulmá-
nyozza az evangéliumot, felismeri

majd, hogy bınös, vagyis Isten akarata és tanításai ellen csele-
kedett. A bınbánat által megváltoztathatja azokat a gondola-
tokat, vágyakat, szokásokat és tetteket, amelyek nincsenek
összhangban Isten tanításaival. Az Úr megígérte, hogy amikor
ön megbánja a bıneit, akkor Ã megbocsátja azokat. Amikor
bınbánatot tart:

Felismeri, hogy bınt követett el és Œszinte szomorúságot érez
azért, amit tett.

Abbahagyja a rossz dolgot, és igyekszik többé nem elkövetni
azokat.

Megvallja a bıneit az Úrnak és bocsánatot kér tŒle. Ezáltal sú-
lyos terhektŒl szabadulhat meg. Amennyiben egy másik ember
kárára követett el bınt, akkor kérnie kell az illetŒ bocsánatát is.

4
Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit az evangélium elsŒ tantétele. 

„Bizodalmad legyen az
Úrban teljes elmédbŒl;

a magad értelmére pedig
ne támaszkodjál.

Minden te útaidban
megismerd Œt; akkor Œ
igazgatja a te útaidat.”

Példabeszédek 3:5–6
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Jóváteszi. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy kijavít-
sa a problémákat, melyeket a tetteivel okozott.

Betartja a parancsolatokat. Az Isten parancsolatainak való
engedelmesség elhozza az evangélium erejét az ön életébe. Az
evangélium erŒt ad önnek ahhoz, hogy elhagyja a bıneit. A pa-
rancsolatok betartásához tartozik még a szolgálat, a másoknak
való megbocsátás és az egyházi gyılésekre járás.

Elfogadja a Szabadítót. A bınbánat
legfontosabb része az a felismerés, hogy
a megbocsátás Jézus Krisztus miatt le-
hetséges. Néha talán úgy érezte, hogy
Isten nem bocsátja meg a komoly bınö-
ket. A Szabadító azonban megszenve-
dett a bıneinkért, hogy túl tehessük
magunkat azokon, még a komolyakon
is. Az igazi bınbánat eredménye a meg-
bocsátás, a békesség, a nyugalom és az
öröm érzése.

A bınbánat nem mindig jelent nagy
változtatásokat. Gyakran egyszerıen
fokozottabb elkötelezettséget igényel,
hogy Isten akarata szerint éljünk. Az
igazi bınbánat nem mindig történik
gyorsan; legyen türelmes magához, mi-
közben igyekszik helyesen cselekedni
és kijavítani az elkövetett hibákat.
Miközben bınbánatot tart, változást
fog tapasztalni szívében. Többé nem vágyik a bınre. Megtudja,
hogy ön Isten gyermeke, és nem kell állandóan elkövetnie
ugyanazt a hibát újra és újra. Isten követésére irányuló vágya
erŒsebb és mélyebb lesz.

7
Jézus békességet ajánl mindazoknak, akik megbánják bıneiket.

Mindannyian követünk
el hibákat. IdŒnként oly

módon ártunk magunknak
és sebesítünk meg másokat,
amit egyedül nem tudunk

helyrehozni. Eltörünk
olyan dolgokat, amiket

egyedül nem tudunk meg-
ragasztani. Ekkor bıntuda-

tot, megalázottságot
érzünk és szenvedünk,

mert ezekre egyedül már
nem tudunk gyógyírt. Az
engesztelés gyógyító ereje

jóváteheti azt, amit mi
nem tudunk kijavítani.
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A KERESZTELÉS ÉS A SZENTLÉLEK
A Jézus Krisztusba vetett hit és a bınbánat felkészíti önt a
keresztelésre és a Szentlélek befogadására. Jézus Krisztus azt
tanította, hogy mindenkinek meg kell keresztelkednie vízzel
és a Lélekkel (a Szentlélekkel) a bınök bocsánatára. Egy
felhatalmazott papságviselŒ által végrehajtott keresztelés és
a Szentlélek befogadása által lelkileg újjá fog születni.

Miért kell megkeresztelkednem?
Jézus Krisztus példát mutatott nekünk, amikor megkeresztel-
kedett, hogy minden igazságot betöltsön. (Lásd Máté 3:15.)
Amikor megkeresztelkedik, bocsánatot nyer bıneire. (Lásd
Cselekedetek 2:38.) Szövetséget köt Istennel, illetve ígéretet

tesz neki: megígéri, hogy elfogadja
Jézus Krisztust Szabadítójának, követ-
ni fogja Ãt, és betartja parancsolatait.
Amennyiben ön megteszi a saját ré-
szét, a Mennyei Atya megígéri, hogy
megbocsátja bıneit. Amikor megfelelŒ
felhatalmazás által megkeresztelik, a
bınei eltöröltetnek. 

Kereszteléskor egy rövid idŒre a víz alá
kell merülni. Jézus Krisztus is így ke-

resztelkedett meg. Az alámerítéssel történŒ keresztelés Jézus
Krisztus halálának, temetésének és feltámadásának szent jelké-
pe; az ön régi életének végét, új életének – mint Jézus Krisztus
követŒje – pedig a kezdetét jelenti.

Miért kell befogadnom a Szentlelket?
Amíg a keresztelés lemossa a bıneit, a Szentlélek megszenteli,
vagyis megtisztítja önt. Amennyiben hithı marad a keresztelési
szövetségeihez, akkor a Szentlélek mindig önnel lesz. Minden jó
ember érezheti a Szentlélek hatását, de csak azoknak van joga

8

„Felele Jézus: Bizony,
bizony mondom néked:
Ha valaki nem születik

víztŒl és LélektŒl, 
nem mehet be az 
Isten országába.”

János 3:5

Jézus Krisztust KeresztelŒ János keresztelte meg.
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az Ã, egy életre szóló, állandó társaságához, akik megkeresztel-
kedtek és befogadták a Szentlelket.

A Szentlélek segít önnek felismerni és megérteni az igazságot.
Lelki erŒt és sugalmazást nyújt. A nehéz idŒkben megnyugtatja
önt, és segít döntéseket hozni. Isten szeretetét és hatását min-
den nap érezheti az életében a Szentlelken keresztül.

Csak akkor lesz képes ezt a mennyei
ajándékot élvezni, ha engedelmeskedik
Isten parancsolatainak. A Szentlélek
nem maradhat azokkal, akik nem él-
nek Isten tanításai szerint. Ãk elvesz-
tik a Szentlélek útmutatásának és
sugalmazásának kiváltságát. Igyekezzen
mindig, hogy méltó legyen a Szentlélek
társaságára és vezetésére!

A Szentlelket a keresztelés után kapja
meg. A szertartás során, melyet kon-
firmációnak nevezünk, egy vagy több

felhatalmazott papságviselŒ kezeit az ön fejére helyezi. Az egy-
ház tagjává konfirmálják önt, és megáldják, hogy befogadja a
Szentlelket. Ez a szertartás általában nem sokkal a keresztelés
után történik meg, az istentisztelet keretein belül. Amikor
megkeresztelkedik és konfirmálják, akkor Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává válik.

10
A Szentlelket kézrátétellel adják.

A Szentlélek taníthatja és
vezetheti önt. „Ama vígasz-

taló pedig, a Szent Lélek,
a kit az én nevemben küld
az Atya, az mindenre meg-
tanít majd titeket, és esze-
tekbe juttatja mindazokat,

a miket mondottam néktek.”

János 14:26

*A pirossal szedett szavak meghatározásai a 18. és a 19. oldalon találhatóak.
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Az úrvacsora
A keresztelkedése után minden héten
megújíthatja a kereszteléskor kötött
szövetségeit azáltal, hogy részesül az
úrvacsorából. Az úrvacsoragyılésen
kenyeret és vizet áldunk meg, és szé-
tosztjuk a gyülekezetnek emlékeztetŒ-
ül Jézus Krisztus engesztelésére. A
kenyér jelképezi az Ã testét, a víz pedig a vérét. Miközben meg-
újítja keresztelési szövetségeit, azt az ígéretet kapja, hogy min-
dig önnel lesz a Lélek, vagyis a Szentlélek.

13
Az úrvacsora segít nekünk Jézus Krisztusra emlékezni.

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

Az úrvacsora segít, hogy
hálával tudjon emlékezni

Jézus Krisztus életére, szol-
gálatára és engesztelésére.
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MINDVÉGIG KITARTANI
Ön a Jézus Krisztusba vetett hiten, a bınbánaton, a kereszte-
lés és a konfirmáció szertartásán keresztül Az Utolsó Napok
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjává válik. Miután az
egyház tagja lett, folyamatosan egyre több dolgot fog megérte-
ni. Továbbra is gyakorolni fogja a Jézus Krisztusba vetett hitét,
bınbánatot tart, megújítja a keresztelési szövetségeit azáltal,
hogy részesül az úrvacsorából, és követi a Szentlélek útmuta-
tását. Az evangélium eme elsŒ tantételei és szertartásai minta-
ként szolgálnak, melyet egész életében követnie kell. Ezt az
egész életen át tartó elkötelezettséget gyakran „mindvégig ki-
tartás”-nak nevezik.

A végsŒkig történŒ kitartás irányítást, békességet és boldogsá-
got hoz az életbe. Érezni fogja az abból fakadó örömöt, hogy
megpróbál egyre inkább hasonlóvá válni Jézus Krisztushoz azál-
tal, hogy azokat szolgálja és segíti, akik körülveszik önt. Jobban
érti majd a Mennyei Atyjával fennálló kapcsolatát, és érezni
fogja az ön iránt érzett tökéletes szeretetét. Remény és céltudat
tölti el ezen a gyakran boldogtalan és nyugtalan világon.

14
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Jézus Krisztus 

evangéliuma egy életforma.

„Krisztusba vetett állhatatossággal 

kell tehát törekednetek elŒre, 

tökéletesen ragyogó reménységgel, 

és Isten és minden ember szeretetével. 

Ha tehát elŒre törekedtek, 

Krisztus szaván lakmározva, 

és mindvégig kitartotok, 

íme, ezt mondja az Atya: 

Örök életetek lesz.”

2 Nefi 31:20
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HOGYAN TUDHATOM?
Jézus Krisztus evangéliuma visszaállít-
tatott azokon a kinyilatkoztatásokon
keresztül, melyeket Isten Joseph
Smithnek és a többi prófétának adott.

Ön is megtudhatja, hogy ezek a
dolgok igazak azáltal, hogy imában
megkérdezi a Mennyei Atyát. Ã
válaszolni fog a Szentlelken keresztül,
akit Isten Lelkének is hívnak. A
Szentlélek tanúságot, vagy bizonysá-
got tesz a Mennyei Atyáról és Jézus
Krisztusról. A Szentlélek érzéseken,
gondolatokon és benyomásokon ke-
resztül erŒsíti meg az igazságot. A
SzentlélektŒl érkezŒ érzések erŒtelje-
sek, azonban rendszerint gyengédek
és csendesek is. 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 evangéliumával, ahogyan az Joseph
Smithen keresztül visszaállíttatott.

17

Hogyan kell imádkoznom?

• Szólítsa meg a Mennyei
Atyát!

• Fejezze ki a szíve érzé-
seit (háláját, kérdéseit,
igényét annak meg-
erŒsítésére, hogy a
Mormon könyve és 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
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 engesztelést hozni az egész emberi-
ségért. Az Ã engesztelése magában foglalja a bıneinkért való
szenvedését, a kiontott vérét, valamint halálát és feltámadását.
Az engesztelésnek köszönhetŒen mindenki fel fog támadni, aki
valaha élt. Az engesztelés lehetŒséget ad számunkra, hogy bı-
neink megbocsátassanak és Istennel örökre együtt élhessünk.

keresztelés Elengedhetetlen lépés bıneink bocsánatának elnye-
réséhez. 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 rövid idŒre a víz alá merítik.
A keresztelés kimutatja, hogy hajlandóak vagyunk Krisztus pél-
dáját követni, és szövetségeket kötni Istennel.

konfirmáció Az a mód, amely által valaki befogadja a
Szentlelket. Ebben a szertartásban, amely általában nem sokkal
a keresztelkedés után történik egy úrvacsoragyılésen, az illetŒ
személyt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
tagjává konfirmálják, vagyis azzá teszik.

szövetség Megállapodás Isten és a gyermekei között. Isten ha-
tározza meg a szövetség feltételeit, és mi beleegyezünk, hogy
engedelmeskedünk neki. Isten bizonyos áldásokat ígér az enge-
delmességünkért cserébe.

18
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kegyelem Isteni segítség vagy erŒ, amely Jézus Krisztus szeretete
és irgalma révén adatik. Kegyelme által, az engesztelésének
köszönhetŒen, az egész emberiség fel fog támadni. A kegyelme
által azok, akik folyamatosan bınbánatot tartanak és az evan-
géliuma szerint élnek, közel érezhetik majd magukat a Mennyei
Atyához ebben az életben, és a jelenlétében élhetnek ez után az
élet után.

szertartás Egy szentséges, ünnepélyes cselekedet, melyet a pap-
ság felhatalmazása által végeznek. Ilyen például a keresztelés, a
Szentlélek befogadása és az úrvacsora. A szertartásokon keresz-
tül rendszerint szövetséget kötünk Istennel.

úrvacsora Egy szertartás, amely Jézus Krisztus engesztelésére
emlékezteti az egyháztagokat. Amikor az úrvacsorából veszünk,
megújítjuk a kereszteléskor kötött szövetségeket. Kenyeret és
vizet áldanak meg, majd azt kiosztják a gyülekezetnek. A ke-
nyér jelképezi Jézus Krisztus testét, a víz pedig a vérét jelképezi.
Ez a szertartás hetente történik meg az istentiszteleten.

szabadulás A bıntŒl és a haláltól való megszabadulás. A szaba-
dulást Jézus Krisztus engesztelése tette lehetŒvé. Jézus Krisztus
feltámadása által mindenki legyŒzi a halál következményeit.
A Jézus Krisztusba vetett hit által a bın következményeitŒl is
megszabadulhatunk. Ez a hit a bınbánatban, valamint az evan-
gélium törvényei és szertartásai iránti engedelmességben élt
életben és a Krisztusnak tett szolgálatban nyilvánul meg.

19
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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.

Mi Jézus Krisztus evangéliuma?
3 Nefi 27:13-22 (Mormon könyve, 542–543. o.)

Mit jelent az, hogy hite van valakinek?
Hogyan adhat erŒt a hit?
Zsidók 11:1, 6 (Biblia, Újszövetség)
Alma 32:21-26 (Mormon könyve, 340. o.)
Ether 12:6 (Mormon könyve, 601. o.)

Mit jelent bınbánatot tartani? 
Miért kell mindenkinek bınbánatot tartania?
Lukács 15:3-10 (Biblia, Újszövetség)
Cselekedetek 3:19 (Biblia, Újszövetség)
Alma 12:33–34 (Mormon könyve, 281. o.)
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Miért kell mindenkinek megkeresztelkednie?
Cselekedetek 2:38 (Biblia, Újszövetség)
2 Nefi 31–32 (Mormon könyve, 130–134. o.)

Mi a Szentlélek?
Hogyan áldhatja meg a Szentlélek az ön életét?
2 Nefi 32:5 (Mormon könyve, 133. o.)
3 Nefi 27:20 (Mormon könyve, 543. o.)

Mi az úrvacsora célja?
3 Nefi 18:1-12 (Mormon könyve, 522–523. o.)
Moróni 4–5 (Mormon könyve, 614. o.)

Mit jelent mindvégig kitartani?
2 Nefi 31:15–20 (Mormon könyve, 131–132. o.)
3 Nefi 15:9 (Mormon könyve, 517. 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 engesztelésének emlékezetére.

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
evangélium 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 Jézus Krisztus
az ön Szabadítója!

• Bánja meg bıneit és imádkozzon azok bocsánatáért!
Igyekezzen Isten parancsolatai szerint élni!

• Járjon istentiszteletre!

• Készüljön fel arra, hogy megkeresztelkedik a következŒ
idŒpontban:

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

• Találkozzon továbbra is a misszionáriusokkal, hogy megtudjon töb-
bet 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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