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A papság azon hatalma, mely örökre összeköti a 
családokat, Isten egyik legnagyobb ajándéka. 
Minden ember, aki érti a szabadítás tervét, vágyó-

dik erre a tartós áldásra. Csak Az Utolsó Napok Szentjei-
nek Jézus Krisztus Egyházának templomaiban végezhető 
pecsételő szertartás által kapjuk meg Isten ígéretét arra, 
hogy a családok örökre össze lehetnek kötve.

A papsági kulcsok, melyek ezt lehetővé teszik, Illés pró-
féta által lettek visszaállítva a földön Joseph Smith számára 
a Kirtland templomban. Ezeket a papsági kulcsokat Az 
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában az 
élő prófétákon keresztül adták át, megszakítások nélkül, 
egészen a mai napokig.

A Szabadító a halandó szolgálata során a következőket 
mondta legidősebb apostolának, Péternek, a családok össze-
pecsételéséről: „Bizony mondom néktek: A mit megköttök a 
földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a 
földön, a mennyben is oldva lészen” (Máté 18:18).

Csakis a celesztiális királyságban élhetünk örökre csa-
ládokban. Ott családként Mennyei Atyánk és a Szabadító 
jelenlétében lehetünk. Joseph Smith próféta így írt erről a 
csodás élményről a Tan és a szövetségekben:

„Amikor a Szabadító megjelenik, olyannak látjuk majd őt, 
amilyen. Látni fogjuk, hogy ember ő, akárcsak mi magunk.

És ugyanazok a kapcsolatok, amelyek itt vannak kö-
zöttünk, ott is létezni fognak közöttünk, csak örök dicső-
séggel párosulnak majd, amely dicsőséget jelenleg nem 
élvez[zük]” (T&Sz 130:1–2).

Ez a szentírás azt sugallja, hogy családi kapcsolataink-
ban is igyekezhetünk ezt a mennyei mintát megteremteni. 

Nyújthatunk családtagjainknak annyi törődést, élőknek és 
holtaknak egyaránt, hogy mindent megtegyünk azért, hogy 
felkínálhassuk nekik a papsági szertartásokat, melyek a 
mennyekben összekötnek majd bennünket.

Sokan közületek – fiatalok és idősek is – már végzitek 
ezt a munkát. Kikutattátok azon őseitek nevét, akik még 
nem részesültek a szertartásokban, melyek összepecsétel-
hetnek velük.

Szinte mindannyiótoknak vannak élő rokonai, akiket 
családként még nem pecsételt össze a papsági hatalom. 
Sokatoknak élő rokonai vannak, akik részesültek a pap-
sági szertartásokban, de nem tartják meg az Istennel kötött 
szövetségeiket. Isten meg fog áldani azzal, hogy képesek 
lesztek hittel kinyújtani kezeteket mindezen rokonaitok felé. 
Kaptatok egy ígéretet, melyet az Úr azon tanítványainak 
tesz, akik elmennek, hogy másokat vezessenek Őhozzá:

„És aki befogad titeket, ott leszek én is, mert az arcotok 
előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és 
Lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, 
hogy hordozzanak” (T&Sz 84:88).

Az irodám ablakából mindennap látom, ahogy a 
mennyasszonyok és vőlegények a gyönyörű virágok és 
szökőkutak között fényképezkednek. A vőlegény gyak-
ran a karjában viszi a menyasszonyt, legalábbis néhány 
támolygó lépés erejéig, amíg a fotográfus elkészül az es-
küvői képekkel. Mindig, amikor ezt látom, eszembe jutnak 
olyan házaspárok az ismerőseim közül, akik idővel – néha 
akár az esküvőjük utáni rövid időn belül – más módokon 
is a karjukban kellett, hogy vigyék egymást, amikor az élet 
nehézzé vált. Előfordulhat, hogy valamelyikünk elveszíti a 
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munkáját; nagy kihívások közepette születnek meg a gyer-
mekek; vagy betegségek érnek. És ekkor, a még könnyebb 
időszakban kialakított szokás, miszerint úgy cselekedjünk 
másokkal, ahogy szeretnénk, ha velünk cselekednének, az 
embert próbáló időkben – mikor többet kell kihoznunk 
magukból, mint amire valaha is hittük, hogy képesek len-
nénk – hősöket farag belőlünk.

Tartozunk a családjainknak egy olyanfajta kapcsolattal, 
melyet magunkkal vihetünk Isten jelenlétébe. Igyekeznünk 
kell nem megbántani másokat vagy megbántódni. Elha-
tározhatjuk, hogy gyorsan és teljesen megbocsátunk. Pró-
bálkozhatunk azzal, hogy mások boldogságát részesítjük 
előnyben a sajátunk helyett. Beszélhetünk kedvesen. Ha 
megpróbáljuk mindezen dolgokat megtenni, azzal meghív-
juk a Szentlelket a családunkba és az életünkbe.

Biztosítalak titeket arról, hogy az Úr segítségével és bűn-
bánó szívvel már ebben az életben betekintést nyerhetünk 
abba az életbe, amilyet az örökkévalóságban szeretnénk. 
Mennyei Atyánk szeret bennünket. Azt szeretné, hogy újra 
Ővele legyünk. A Szabadító az Ő engesztelésének ereje 
által lehetővé teszi azt a szívünben történő változást, amely 
szükséges ahhoz, hogy beléphessünk a szent templomba; 
megköthessük a szövetségeket, melyeket azután meg-
tarthatunk; és hogy idővel családként örökké celesztiális 
dicsőségben élhessünk, újra otthon.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL
Miközben megosztod az örökkévaló családdal kap-

csolatos tant, gondold át, amit Richard G. Scott elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja mondott: „Mindig 
törekedjetek rá, hogy megerősítsétek a családokat! 
Azzal a jövőképpel tanítsatok, hogy mennyire fontos 
a családok összepecsételése a templomban. […] Ha 
rendelkeztek a templomi pecsételő szertartások jövő-
képével, akkor segíteni fogtok építeni Isten királyságát 
a földön” („Példát adtam néktek”. Liahóna, 2014. máj. 
34.). Hogyan segíthetsz az általad tanított személyek-
nek kifejleszteni a jövőképet a templomi összepecsé-
telés fontosságáról? Biztasd azokat, akiket még nem 
pecsételtek össze, hogy beszéljék meg, milyen lépéseket 
tehetnének ennek a szertartásnak az irányába. Azokat 
pedig, akiket már összepecsételtek, kérd, hogy beszél-
jék meg, hogyan tarthatják szem előtt az örökkévaló 
család képét, és hogyan dolgozhatnak azon, hogy javít-
sák az egymással való kapcsolataikat.

FIATALOKNAK
Örökre a családomhoz kötve
Írta: Laura Burton

Amikor hároméves koromban örökbe fogadtak, a 
vér szerinti anyukám csak úgy engedélyezte az 

örökbe fogadás véglegesítését, ha a szüleim beleegyez-
nek, hogy csak 12 éves korom után végezhetem el az 
egyházi szertartásaimat. Úgy gondolta, elég idősnek 
kell lennem ahhoz, hogy én magam hozzak döntést; de 
nagyon nehéz volt várnom.

Igen, nehéz volt látnom, ahogy sok korombeli bará-
tom megkeresztelkedett, mikor betöltötte a nyolcat, de 
még ennél is nehezebben viseltem azt, hogy tudtam, 
nem pecsételhetnek az örökbefogadó szüleimhez és 
idősebb testvéreimhez 12 éves korom előtt. Féltem, 
hogy valami történik velem, és nem tudnak majd hozzá-
juk pecsételni.

Amikor elérkezett a 12. születésnapom, elkezdtük 
tervezni a keresztelőmet és a családomhoz való pecséte-
lésemet. A szüleim engedték nekem kiválasztani, hogy 
melyik templomban legyünk összepecsételve. Mindig 
úgy gondoltam, hogy a Kaliforniai San Diego templom 
a leggyönyörűbb, így hát az egész családom beleegye-
zett, hogy elutazunk Kaliforniába a pecsételésre.

Már alig vártam, hogy örökkévaló család legyünk a 
szüleimmel és a testvéreimmel. A pecsételésem alatt 
olyan erősen éreztem a Lelket, hogy azt nehéz szavakba 
önteni. Most, hogy végre össze vagyok pecsételve a 
családommal, az aggodalmamat felváltotta a vigasz és 
a béke, tudván, hogy most már örökre hozzájuk vagyok 
pecsételve.
A szerző az Egyesült Államokban, Utahban él.

GYERMEKEKNEK
A templomra tekintve

Eyring elnök elmagyarázza, hogy a papságnak 
köszönhetően lehetőségünk van elmenni a temp-

lomba, hogy ott az örökkévalóságra a családunkhoz 
pecsételjenek bennünket. Rajzolj vagy keress egy képet 
a kedvenc templomodról, és tartsd olyan helyen, ahol 
mindennap látni fogod. Készíts egy listát arról, hogy 
miképp fogsz felkészülni arra, hogy egy nap elmenj a 
templomba.
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Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet- sorozatnak a  
része, amely a Szabadító tulajdonságait 
mutatja be.

„[G]ondolataidat pedig 
díszítse szüntelenül az 

erény; akkor majd megerősödik 
önbizalmad Isten színe előtt; és a 
papság tana úgy csapódik majd 
le lelkeden, mint az égből érkező 
harmat” (T&Sz 121:45).

Mi az az „erény”? James E. Faust 
elnök (1920–2007) azt mondta: 
„[A]z erény – átfogóbb értelemben 
– olyan igazlelkű tulajdonságok 
összessége, amelyek segítenek a 
jellemünk kialakításában.” 1 Gordon 
B. Hinckley elnök (1910–2008) ezt 
a következővel egészítette ki: „Isten 
szeretete a gyökere az erénynek, 
minden jóságnak, és a jellem 
erősségének.” 2

D. Todd Christofferson elder, a 
Tizenkét Apostol Kvórumának tagja 
azt mondta a nők és az erény kap-
csolatáról: „A nők olyan erénnyel, 
olyan isteni ajándékkal születnek 
erre a világra, mely a hit, a bátorság, 
az együttérzés elültetésének, a kap-
csolatok és a kultúrák felvirágoztatá-
sának szakértőjévé teszi őket. […]

Jézus Krisztus isteni tulajdonságai: 
erényes

Nőtestvérek, minden kapcsola-
totok közül, tegyétek mindig első 
helyre életetekben az Istennel, a ti 
Mennyei Atyátokkal ápolt kapcsola-
totokat, mert az erkölcsi erőtök Tőle 
ered. Ne feledjétek, Jézus hatalma 
abból származott, hogy kizárólag 
az Atya akaratának szentelte ma-
gát. […] Próbáljatok meg az Atya 
és a Fiú ilyen tanítványai lenni, és a 
befolyásotok soha nem vész majd 
homályba.” 3

További szentírások
Zsoltárok 24:3–5; Filippibeliek 4:8; 
2 Péter 1:3–5; Alma 31:5;  
T&Sz 38:23–24

A szentírásokból
A hittel teli, erényes nők megnyit-

ják szívüket a Szabadítónak. Lukács 
8. fejezetében egy olyan nő történe-
tét olvashatjuk, aki gyógyíthatatlan 
vérfolyásos betegségben szenvedett. 
Gyógyulásra törekedve „hátulról 
[Krisztushoz] járulván, illeté az ő ru-
hájának peremét; és azonnal elálla 
vérének folyása. […] Jézus pedig 
monda: Illete engem valaki; mert én 
észrevettem, hogy erő 4 származék ki 
tőlem.” Az erényes asszony leborult 

előtte és elmondta „néki az egész 
sokaság előtt, miért illette őt, és 
hogy azonnal meggyógyult. És ő 
monda néki: Bízzál leányom, a 
te hited megtartott téged; eredj el 
békességgel!” (lásd Lukács 8:43–
48; lásd még Lukács 6:17–19).

Az erényén5 keresztül Krisztus 
gyógyítani, támogatni, erősíteni, 
vigasztalni, és lelkesíteni fog 
minket, ha mi hittel és bátorsággal 
fordulunk hozzá.
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4. Az erénynek ereje van (lásd Márk 5:30).
5. A Kalauz a szentírásokhoz című segéd-

letben a „papság” a következőképpen 
van meghatározva: „Az a felhatalmazás és 
hatalom, amit Isten ad az embernek, hogy 
minden dologban tevékenykedjen az em-
ber megszabadításáért” (T&Sz 50:26–27).
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Gondold át
Hogyan tesz képessé és erősít meg 
minket az erény?

Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, mit 
kell megosztanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és szerepeinek megértése az 
Őbelé vetett hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd azokat, akik 
felett látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass el a reliefsociety.lds.org 
honlapra!

Hit, család, segítségnyújtás


