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Templomi 
áldások

Még mindig emlékszem arra, amikor a szüleim 
elvitték az egész családot az újonnan épült Svájc 
templomba, mely az első volt Európában, hogy 

ott majd örökkévaló család legyünk. 16 évesen én voltam 
a legfiatalabb a négy gyermek közül. Együtt térdeltünk 
le az oltárhoz, hogy egymáshoz pecsételjen bennünket a 
papság hatalma itt a földön, azzal a csodálatos ígérettel, 
hogy ez az örökkévalóságra is érvényes lehet. Soha nem 
fogom elfelejteni ezt a csodálatos pillanatot.

Fiatal fiúként igen nagy hatással volt rám, hogy át kellett 
kelnünk az országhatáron ahhoz, hogy családként összepe
csételhessenek bennünket. Számomra ez azt jelképezi, hogy 
a templomi munka a világi határokat átlépve örökkévaló 
áldásokat hoz a föld minden lakójára. Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza templomai valóban 
azért épültek, hogy nemzetiségtől, kultúrától vagy politikai 
nézettől függetlenül az egész világ hasznára váljanak.

A templomok megdönthetetlen bizonyítékai annak, 
hogy a jóság mindig győzedelmeskedni fog. George Q. 
Cannon elnök (1827–1901), az Első Elnökség egykori első 
tanácsosa egyszer ezt mondta: „Minden alapkő, amelyet 
egy templomért fektetnek le, és minden [befejezett] temp
lom…, Sátán hatalmát gyengíti a földön, és Isten és az 
isteniség hatalmát növeli.” 1

Míg minden templom egyre tovább növeli az  
igazlelkűség befolyását a földön, a legnagyobb áldásokban 

természetesen azoknak lesz részük, akik el is mennek a 
templomba. Ott további világosságot és tudást kapunk, 
valamint olyan ünnepélyes szövetségeket kötünk, melyek 
követése segít nekünk a tanítványság ösvényén haladni. 
Röviden összefoglalva, a templom az élet szent céljáról 
tanít bennünket, és segít rátalálnunk valódi fizikai és lelki 
útirányunkra.

Azonban nem csupán magunk miatt veszünk részt 
a templom szertartásaiban. Minden egyes alkalommal, 
amikor belépünk e szent épületekbe, a szabadítás azon 
megszentelt és megváltó munkájában veszünk részt, mely 
az Atya Egyszülöttjének engesztelése révén Isten összes 
gyermeke számára elérhetővé vált. Ez egy önzetlen és 
szent szolgálat, mely lehetővé teszi számunkra, hogy a 
halandóságban is részt vehessünk abban a dicsőséges 
munkában, hogy szabadítók legyünk Sion hegyén.

Azokat, akik valamiért nem tudnak elmenni a temp
lomba, arra biztatom, hogy tegyenek meg minden tőlük 
telhetőt annak érdekében, hogy érvényes templomi aján
lással rendelkezzenek. A templomi ajánlás hithűségünk 
és azon elkötelezettségünk jelképe, hogy az Urat szol
gáljuk. Az Úr iránti szeretetünk jelképe ez, mert ahogy 
Jézus is tanította, „a ki ismeri az én parancsolataimat és 
megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem 
szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és 
kijelentem magamat annak” ( János 14:21).
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Miközben a föld felszínét továbbra is egyre több ilyen, 
az Úrnak szentelt szent épület díszíti, azért imádkozom, 
hogy mi is vegyük ki a részünket abból, hogy a mennyet 
közelebb hozzuk a földhöz azáltal, hogy érdemes temp
lomi ajánlással rendelkezünk és használjuk is azt. Ha így 
teszünk, az igazlelkűség nemcsak a saját életünkben és 
otthonainkban fog növekedni, hanem a közösségeinkben 
és világszerte is.

Jegyzetek
 1. George Q. Cannon, in “The Logan Temple,” Millennial Star,  

Nov. 12, 1877, 743.

TanÍTás ebből az üzeneTből

a legtöbb ember könnyebben tanul és tovább emlék
szik a tanultakra, ha a gondolataidat nemcsak 

elmondod, hanem szemléltetőeszközöket is használsz 
(lásd Tanítás, nincs nagyobb elhívás [1999], 184.). a lecke 
során megmutathatsz egy templomot ábrázoló képet. 
a cikk elolvasása után beszéljétek meg, hogy a templom 
miért fontos uchtdorf elnök számára. a családban lévő 
fiatal gyermekeket kérd meg, hogy rajzolják le a család
jukat a templomnál.

a Tanítás, nincs nagyobb elhívás kijelenti: „ösztönözd 
a tanulóidat arra, hogy tűzzenek ki egy vagy két célt, 
melyek segítenek nekik a tanult tantétel szerint élni!” 
(159.) Miután a családdal elolvastátok uchtdorf elnök 
üzenetét, esetleg megkérheted őket, hogy írjanak le 
egy olyan személyes célt, mely segít nekik érdemesnek 
maradni arra, hogy érvényes templomi ajánlásuk legyen 
és használhassák is azt.

FiaTalok
látkép egy magasabb helyről
Írta: Mindy Raye Holmes

Fiatal koromban számos alkalommal volt lehetőségem 
kereszteléseket végezni a halottakért a kaliforniai san 

Diego templomban. Bár mindig nagyszerű élményeim 
voltak, az egyik ilyen utamra különösen emlékszem.

16 éves voltam, kishúgom pedig éppen akkor lett 
12, és ez volt az első alkalom, hogy kereszteléseket 
végezhetett a halottakért. Mivel számára ez volt az 
első alkalom, úgy döntöttünk, hogy a szertartás után 
körbesétáljuk a templomot.

a templomkert egyik részéről remek kilátás nyílik a 

tájra, így odasétáltunk. Mivel a san Diego templom egy 
forgalmas autópálya mellett helyezkedik el, amikor a 
templomnak ezen a magasabban fekvő oldalán állunk, 
lelátunk az autópályára.

Miközben a templom nyújtotta magasabb helyen 
álltam, aznap új szemlélettel kezdtem tekinteni az életre. 
lenéztem a világra, melyben száguldó autók, zsúfolt bevá
sárlóközpontok és összefirkált útjelző táblák voltak.

akkor jutott eszembe a következő gondolat: „nem is 
akarsz ennek részese lenni; az élet nem erről szól.” Mindig 
azt tanították nekem, hogy az élet célja az, hogy visszatér
jünk Mennyei atyánkhoz és Hozzá hasonlóvá válva Vele 
élhessünk. tudtam, hogy ahhoz, hogy elérjem ezt a célt, 
nincs szükségem a világ dolgaira.

Megfordultam, feltekintettem a csodálatos temp
lomra, és hálás voltam az evangélium adta tudásért, és 
a jövőképért, melyet elém tárt. tudtam, hogy a kaotikus 
és hamis világ közepén ráleltem egy magasabban fekvő 
helyre, ahol állhatok.

azon a napon ott a templomnál megígértem Mennyei 
atyámnak, hogy mindig az ő oldalán fogok állni, nem a 
világén. nem számít, hogy a világ mi mindent zúdít ránk, felül 
tudunk kerekedni rajta azáltal, hogy betartjuk a megkötött 
szövetségeket, és szent helyeken állunk (lásd t&sz 87:8).

GyeRMekek
szebbé tenni a világot

uchtdorf elnök azt mondta, hogy amikor felépül egy 
templom, az növeli isten hatalmát a földön, a világot 

pedig szebb hellyé teszi. színezd ki az alábbi képet! az aláb
biakban néhány olyan csodálatos áldás található, melyet a 
templom biztosít az emberek számára. Ha érdemesen élsz 
arra, hogy egy nap majd eljuss a templomba, ezen áldások 
mindegyike a tiéd lehet.

a szeretet és szépség helye
keresztelés olyan emberekért, akik életükben nem 

keresztelkedtek meg
Egy házasság, mely örökre szólhat
örökre a szüleikhez pecsételt gyermekek
Egy hely, ahol Mennyei atyánkról és Jézus krisztusról 

tanulhatunk
érdemes és engedelmes élet
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Hitünk és személyes igazlelkűségünk 
gyarapítása
Tanulmányozd ezt az anyagot, és igény szerint oszd meg a meglátogatott nőtestvérekkel. A kérdések 
használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, valamint abban, hogy a Segítőegylet a saját 
életednek is szerves részévé váljon.

A szentírásokból: Ésaiás 2:2–3;  
T&Sz 109:22–23; 110:8–10

Felelősségünk, hogy érdemesek 
legyünk a templomi hódolatra

 „a szövetségek – melyeket a 
templomban elvégzett szer

tartásokkal kötünk meg – lesz a 
belépőnk Isten jelenlétébe. Ezek a 
szövetségek saját erőnkön túl, maga
san látóhatárunk fölé emelnek ben
nünket. Azzal, hogy szövetségeket 
kötünk, megmutatjuk a királyság 
felépítése iránti elkötelezettségün
ket. Amikor szövetségre lépünk 
Istennel, szövetséges néppé válunk. 
Megkapunk minden megígért áldást 
a szövetségeink iránti hithűségünk 
függvényében. […]

Mit tehetnek az egyház nőtestvérei 
annak érdekében, hogy jogosultak 
legyenek a templom áldásaira?

Az Úr, prófétáin keresztül 
hívja mindazokat, akik még nem 
nyerték el a templom áldásait, hogy 
tegyenek meg mindent, ami szük
séges, hogy jogosultak legyenek rá. 
Azokat pedig, akik már megkapták 
ezeket az áldásokat, arra ösztönzi, 
hogy amilyen gyakran csak tud
nak, térjenek vissza oda, hogy újra 
átélhessék ezt az élményt, hogy 
nagyobb rálátásuk legyen az Ő 
örökkévaló tervére, és növekedjen  
a tudásuk.
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Legyünk érdemesek arra, hogy 
[érvényes] templomi ajánlásunk 
legyen. Menjünk el a templomba, 
hogy örökre összepecsételhessük  
a családunkat. Térjünk vissza a 
templomba, amilyen gyakran 
csak a körülményeink megenge
dik. Adjuk meg elhunyt rokonaink
nak a lehetőséget, hogy ők is 
elnyerhessék a felmagasztosulás 
szertartásait. Élvezzük a lelki  
erőt és kinyilatkoztatásokat, 
melyeket akkor kapunk, ami
kor rendszeresen eljárunk a 
templomba. Legyünk hithűek, 
valamint kössük meg és tartsuk 
be a templomi szövetségeket, 
hogy ezáltal teljes mértékben 
részesüljünk az engesztelés 
áldásaiban.” 1

Silvia H. Allred, a Segítőegylet Általános 
Elnökségének első tanácsosa.

Történelmünkből
Gordon B. Hinckley elnök (1910–

2008) azt tanította, hogy a Segítőegylet 
a nőtestvérek azon vágyából nőtte 
ki magát, hogy a templomban 
hódolhassanak:

„A Kirtland templom építése során 
arra kérték fel a nőket, hogy az ott
honi porcelán étkészletüket zúzzák 
apró darabokra, hogy belekever
hessék azt a templom vakolatába, 
mely a rávetülő nap és holdfényt 

visszatükrözve szebbé teszi majd az 
épület megjelenését.

Azokban az időkben, mikor 
a pénznek híján voltak, hitben 
viszont bővelkedtek, a munká
sok minden erejüket és összes 
forrásukat az Úr háza építésének 
szentelték. A nők az általuk 
elkészíthető legjobb étellel lát
ták el őket. Edward W. Tullidge 
arról számolt be, hogy miköz
ben az asszonyok a templom 
fátylait varrták, Joseph Smith 
őket figyelve ezt mondta: »Nos, 
nővérek, ti mindig kéznél vagytok. 
A nőtestvérek mindig a legelsők 
minden jó munkában. Mária volt 
az első, aki látta a feltámadott 
Urat; most pedig a nőtestvérek az 
elsők, akik a templom belsején 
dolgozhatnak.« […]

Nauvooban ez megismétlődött, 
amikor a templom építése során 
néhány nő összefogott, hogy 
ingeket varrjanak a munkások 
számára. Ezen körülmények 
vezettek el ahhoz, hogy e nők 
közül húszan 1842. március 17én 
összegyűltek a Próféta boltjának 
felső szobájában.” 2 Így alakult meg 
a Segítőegylet.

Jegyzetek
 1. Silvia H. Allred: Szent templomok, szent 

szövetségek. Liahóna, 2008. nov. 113., 114.
 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do 

Good,”  Ensign, Mar. 1992, 2.
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Mit tehetünk?
1. Milyet támogatást nyújthatok 
a nőtestvéreknek, hogy felkészül
jenek a templomra és részt 
vegyenek annak szertartásaiban?

2. Hogyan lehetek példa mind
abban, amit e korai nőtestvérek 
hagytak ránk örökségül, akik 
oly sok mindent áldoztak fel 
azért, hogy elnyerjék a templom 
áldásait?

3. Hogyan formálhatok jogot  
a templom áldásaira?

További információért látogass el a 
www.reliefsociety.lds.org honlapra.
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