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Bevezetés

1

Az egyház azért készítette ezt a köny-
vet, hogy segítsen a papsági és segéd-
szervezeti vezetŒknek megtanulni
elhívásaik feladatait, és azt, hogy miként
tegyenek eleget azoknak. Minden veze-
tŒnek és egyéb egyháztagnak feladata,
hogy segítsen az egyház küldetésének
végrehajtásában, mely szerint minden
embert hívjanak: „Jöjjetek Krisztushoz,
legyetek benne tökéletesek” (Moróni
10:32). E küldetés teljesítése érdekében
a vezetŒk segítenek az egyháztagoknak:

• Minden nemzetnek, törzsnek, nyelv-
nek és népnek hirdetni Jézus Krisz-
tus evangéliumát. Megosztani az
evangéliumot bizonyságtétel által,
amint azt a Szellem sugalmazza.

• Tökéletesíteni a szenteket. Segítenek
az új megtérteknek fejlŒdni az egy-
házban, biztosítva, hogy van barátjuk,
feladatuk, és Isten jó szavával táplál-
ják Œket. Szertartásokban részesül-
nek és evangéliumi szövetségeket
kötnek, ígéretük szerint törekszenek
a parancsolatok betartására, ember-
társaikat szolgálják, gondoskodnak
a szegényekrŒl és a szükséget látókról,
és a közösségbe fogadják egymást
a szentek társaságának építésére.

• Megváltani a halottakat. Elhunyt
Œsöket azonosítanak be, és templomi
szertartásokat végeznek értük –
amennyire ésszerı keretek között
lehetséges – a családi felmagasz-
tosulás érekében.

Az evangélium megosztása

Az Úr arra kéri az egyház tagjait, hogy
osszák meg az evangéliumot. A veze-
tŒknek maguknak is így kell tenni, és a
többi egyháztagot erre kell bátorítaniuk
és inspirálniuk. Az evangélium megosz-
tásának módjai lehetnek:

• Jó példát mutatunk az evangéliumi
tantételek szerinti élettel.

• Beszélünk a barátainknak és család-
tagjainknak az evangéliumról, és az
áldásokról, melyeket az életünkbe
hoz.

• Segítünk a kerületi vagy teljes idejı
misszionáriusoknak.

• Tevékenységeket és programokat
szervezünk, melyek megismertetik
másokkal az evangéliumot.

Az evangélium megosztásának másik
módja az, ha segítünk egyháztagoknak
teljes idejı misszióra készülni. A veze-



tŒk segíthetnek a fiataloknak felké-
szülni a szolgálatra, bátoríthatják a szü-
lŒket, hogy készítsék gyermekeiket
a misszióra, és nyugdíjas házaspárokat
bátoríthatnak missziós szolgálatra.
Továbbá azt tanácsolhatják egyházta-
goknak, hogy gyıjtsenek pénzt saját
missziójukra, illetve anyagilag támogas-
sanak misszionáriusokat.

A gyülekezeti elnök irányítása mellett
a gyülekezeti misszió vezetŒje (ha van
elhívva) koordinálja a misszionárius
munkát a gyülekezetben.

A szentek tökéletesítése
A szentek tökéletesítése magában fog-
lalja az egyháztagok bátorítását és segí-
tését, hogy minden nap az evangélium
szerint éljenek, felkészülve a felmagasz-
tosulásra. A szentek tökéletesítésének
van egy lelki és egy fizikai vonatko-
zása is.

Lelki felkészülés

A vezetŒk folyamatosan imádkozzanak
sugalmazásért, hogy megtudják, miként
segítsenek az egyháztagoknak lelki

erejük növelésében. A vezetŒk azáltal
segíthetnek a tagoknak lelkileg felké-
szülni, hogy az evangéliumra tanítják
Œket, és buzdítják Œket, hogy a szerint
éljenek. Bátorítsák a tagokat, hogy
imádkozás, böjtölés, az úrvacsorából
való vétel, valamint a szentírások és
utolsó napi próféták tanításainak tanul-
mányozása által kerüljenek közelebb
az Úrhoz. Adjanak lehetŒséget a szolgá-
latra, biztosítva ezzel, hogy az egyházi
gyılések lelkileg építŒek, és mutassa-
nak szeretet az egyes egyháztagok szol-
gálata által.

A szentek tökéletesítéséért tett erŒfeszí-
tések az egyénekre és a családokra
összpontosuljanak. Az egyház megerŒ-
síti és támogatja a családokat és ottho-
nokat. Az otthon a legfontosabb hely az
evangéliumi tanításra és vezetésre.
A vezetŒk bátorítsák a családtagokat,
hogy szeressék és szolgálják egymást,
és hangsúlyozzák ki, hogy a szülŒk
felelŒssége, hogy gyermekeiknek az
evangéliumot tanítsák, és rendszeresen
tartsanak családi esteket.

Minden egyháztagnak fel kell készülni,
hogy részesül a templom áldásaiban.
A tagok ilyen irányú feladatait a Családi
kalauz (31180 135) körvonalazza. A veze-
tŒk segíthetnek a tagoknak felkészülni
a templomi áldások elnyerésére azzal,
hogy a templomról tanítják Œket. A veze-
tŒknek bátorítani kell a tagokat, hogy
éljenek érdemesen érvényes templomi
ajánlás elnyerésére és megtartására, és
részesüljenek templomi felruházásuk-
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ban és templomi pecsételŒ szertartásaik-
ban, ahol ez megvalósítható. Az érde-
mes személy olyan, aki szövetségekre
lépett az Úrral, például a keresztelés
szövetségére, és szorgalmasan törekszik
megtartani ezeket a szövetségeket.

Fizikai és világi felkészülés

A vezetŒk segíthetnek a tagoknak a fizi-
kai és világi szükségletekre felké-
szülni, ha önellátásra és a váratlan ese-
ményekre való felkészülésre tanítják
Œket. A vezetŒk taníthatják a tagokat,
hogy a tized törvénye és a böjt törvénye
szerint éljenek, bátoríthatják Œket, hogy
lehetŒségeiken belül éljenek, és házi- és
látogató tanítókat jelölhetnek ki, hogy
Œrködjenek felettük és segítsék Œket.

A vezetŒknek fel kell kutatni a szegé-
nyeket és a rászorulókat a gyülekezet-
ben, és gondoskodni kell róluk, ezen
kívül meg kell tanítani a gyülekezeti
tagokat is hasonlóan cselekedni.

További információt arról, hogy a tagok
miként elégíthetik ki fizikai szükségle-
teiket, a Családi kalauz szolgáltat.

Templomi szertartások és
családtörténet

Saját templomi szertartásaik elnyerése
mellett a tagok azzal segítenek a halot-
tak megváltásában, hogy felkutatják
Œseiket, és templomi szertartásokat
végeznek értük. Kezdetben az Œseik elsŒ
négy nemzedékére koncentráljanak.
A vezetŒk segíthetnek a tagoknak, ha
a halottak megváltására vonatkozó tano-
kat tanítják nekik, bátorítva Œket, hogy
adjanak be neveket a templomi mun-
kára, és végezzék el a templomi szertar-
tásokat – ahol ez lehetséges – saját
Œseikért és másokért, akik meghaltak.
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Papság

4

A papság Isten hatalma és felhatalma-
zása. Ezen keresztül viszi véghez mun-
káját és dicsŒségét, mely az, hogy „lét-
rehozz[a] az ember halhatatlanságát és
örök életét” (Mózes 1:39). Jézus Krisztus
megengedi az egyház érdemes férfi
tagjainak, hogy viseljék papságát. Ami-
kor a papságba felszentelik Œket, felha-
talmazást kapnak az Úr munkájának
végzésére, például az evangélium hirde-
tésére, papsági szertartások végzésére,
és szolgálatra Isten földi királyságában.

„Az egyházban két papság van: a Melki-
sédeki és az Ároni” (T&Sz 107:1). Meny-
nyei hírnökök állították vissza a földre
a papsági felhatalmazást Joseph Smith
prófétán keresztül.

Melkisédeki papság
A melkisédeki papság a magasabb ren-
dı papság. Nevét egy nagyszerı fŒpap-
ról kapta, aki Ábrahám idejében élt
(lásd T&Sz 107:2–5). Azok a férfiak,
akik ezt a papságot viselik, hatalommal
és felhatalmazással bírnak a vezetŒi
feladatok gyakorlására az egyházban,
és az evangélium hirdetésének irányítá-
sára. Elhívásaik szerint elnökölhetnek
missziók, kerületek, gyülekezetek és
kvórumok felett.

MielŒtt valakit fel lehetne szentelni a
melkisédeki papság egy-egy hivatalába,
elŒbb rá kell ruházni a melkisédeki pap-
ságot. Utána szentelik fel egy hivatalba
abban a papságban. Ezek a hivatalok az



elder, a fŒpap, a pátriárka, a hetvenes és
az apostol. A misszió vagy kerületi
papsági vezetŒk a melkisédeki papságot
viselŒ férfitestvéreket elderek kvóruma-
iba szervezik a misszióban vagy kerület-
ben. Egy-egy elnök elnököl az egyes
elderkvórumok felett. Ã tanítja a kvórum
tagjait a kötelességeikre, és ösztönzi a
testvériséget a kvórum tagjai között. A
gyülekezetben minden férfitestvér, aki
viseli a melkisédeki papságot, az elde-
rek kvórumának tagja.

Az elder és az elderek kvórumának
elnöksége

Az eldereknek tanítani, magyarázni,
keresztelni és az egyház felett Œrködni
kell. Az ároni papság hivatalainak
felhatalmazása és kötelességei mellett
az elderek adhatják a Szentlélek aján-
dékát, szolgálhatnak a betegeknek,
és egyéb szertartásokat végezhetnek
(Lásd „Papsági szertartások és áldások”
a Családi kalauzban). Amikor papsági
vezetŒik erre falhatalmazzák Œket, az
elderek elnökölhetnek egyházi gyılések
felett, amikor nincs jelen felhatalmazott
fŒpap. (Lásd T&Sz 20:42–45; 107:11.)

Amikor egy gyülekezetnek vannak
érdemes melkisédeki papságviselŒ fér-
fiai, a misszió- vagy a kerületi elnökség
– a Szellem irányítása szerint – meg-
szervezhet egy elderkvórumot a gyüle-
kezetben úgy, hogy elhív és elválaszt
egy kvórum elnököt a kvórum tagjai
közül. Amint az elderek száma növek-
szik a gyülekezetben, a misszióelnökség

elhívhat és elválaszthat két tanácsost az
elderkvórum elnöke mellé. Minden
elderkvórum egészen 96 tagig növeked-
het. A kvórum példát, segítséget és
útmutatást ad az apáknak és a többi
kvórumtagnak.

Az elderkvórum elnök a kerületi vagy a
misszióelnök irányítása alatt szolgál, és
neki tartozik számadással. A kvórumel-
nök emellett a gyülekezeti papsági vég-
rehajtó bizottság és a gyülekezeti tanács
tagjaként a gyülekezeti elnök irányítása
alatt is szolgál. A kvórumelnök elnököl
a kvórum tagjai felett a gyülekezetben,
és példát mutat nekik. Együttmıködik
a gyülekezeti elnökkel a házitanítás
megszervezésében és elvégzésében,
meggyŒzŒdve arról, hogy az egyház
aktív kapcsolatban marad minden gyü-
lekezeti taggal.

A kvórumelnök a kvórum tagjainak az
evangéliumot és melkisédeki papsági
teendŒiket tanítja (lásd T&Sz 107:89).
Buzdítja Œket, hogy örömmel és alázato-
san szolgáljanak, különösen mint férjek
és apák. Megtanítja nekik, miként
végezzenek papsági szertartásokat, és
szolgálati terveket és tevékenységeket
készít, melyek segítik a tagokat és erŒsí-
tik a kvórumban a testvériséget. Ã a
felelŒs a kvórum tagjainak lelki és fizi-
kai jólétéért.

Az elderkvórum elnök jelöli ki a mel-
kisédeki papságviselŒ, és a felnŒtt
(19 éves vagy idŒsebb) ároni papságvise-
lŒ házitanítókat, és a gyülekezeti elnök
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jóváhagyásával házitanítókat jelöl ki
az ároni papság tanítói és papjai közül.
A házitanítókat interjúk alkalmával je-
lölik ki párokba. A gyülekezeti elnök
jóváhagyása alapján az elderkvórum
elnök kijelölheti egy melkisédeki pap-
ságviselŒ feleségét, hogy elkísérje férjét
olyan látogatásokra, ahol konkrétan
egy házaspárra van szükség.

A kvórumelnök megtanítja a kvórum-
tagoknak a házitanítás rendeltetését
(lásd a 6–7. oldalt), és arra inspirálja
Œket, hogy jól végezzék azt. A kvórumel-
nökség egy tagja rendszeresen interjút
készít a házitanítókkal, hogy beszámo-
lót kapjon látogatásaikról, és megtudja
az egyháztagok szükségleteit.

Az elderkvórum elnök felügyeli a házi-
tanítást, és informálja a gyülekezeti
elnököt a házitanítói látogatásokról és
az egyháztagok szükségleteirŒl és prob-
lémáiról, melyekre a házitanításon
keresztül derült fény.

A kvórumelnök bátorítja a kvórumta-
gokat, hogy vegyenek részt az egyházi
gyıléseken és tevékenységeken, és
nyújtsanak szolgálatot. Ã segít a még
nem felszentelt és a 18 évesnél idŒsebb
ároni papságviselŒknek felkészülni a
melkisédeki papság és a templomi szer-
tartások elnyerésére. A házitanítók segí-
tenek ezekben az erŒfeszítésekben, de
gyakran az elnöknek kell személyesen
szolgálni a kvórum tagjait.

FŒpap, pátriárka, hetvenes és
apostol
A fŒpap, pátriárka, hetvenes és apostol
hivataláról több információt Az evan-
gélium tanításai 14. fejezete tartalmaz.

Házitanítás

A házitanítók papságviselŒ férfitestvé-
rek, akiket elhívtak, hogy segítsenek
a papsági vezetŒknek Œrködni a gyüle-
kezet tagjai felett, és azokat megerŒsí-
teni. Azok a férfiak, akik viselik a
melkisédeki vagy az ároni papságot –
a diakónus kivételével – szolgálhatnak
házitanítókként.

A házitanítók rendszeresen megláto-
gatják az egyháztagokat, szeretetet
mutatnak irántuk, az evangéliumra ta-
nítják Œket, és Krisztushoz hívják Œket.
A házitanítók arra bátorítják az apákat,
hogy imádkozzanak családjukért, és
viseljék megfelelŒen gondját. A házita-
nítók segítenek a tagoknak a betegség,
a veszteségek, a magány, a munkanél-
küliség és egyéb különleges szükség
idején. (Lásd T&Sz 20:51, 53, 59.)
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A házitanítók az Urat, a gyülekezeti
elnököt és a kvórumelnököt képviselik,
amikor meglátogatják a számukra kije-
lölt családokat. Megismerik a család-
tagok érdeklŒdését és szükségleteit, és
valódi érdeklŒdést tanúsítanak irántuk.
A Szellem irányítása alapján a házitaní-
tók az evangélium tanítására, és a meg-
látogatott egyének és családok hitének
fejlesztésére és megerŒsítésére törek-
szenek. Ha lehetséges, mindegyik házi-
tanítónak legyen társa.

A házitanítók:

• Aktív kapcsolatban maradnak
minden kijelölt taggal.

• A család fejeként az apát ismerik el
(vagy az anyát vagy egyedülálló fel-
nŒttet, ahol nincs apa az otthonban),
és segítenek neki vezetni családjának
tagjait a halhatatlanság és örök élet
felé vezetŒ útjukon.

• Segítenek a tagoknak hitet gyako-
rolni Jézus Krisztusban, megosztva
egy üzenetet a szentírásokból vagy
az élŒ prófétáktól, amint azok az ElsŒ
Elnökségi üzenetben vagy a Liahonában
szerepelnek.

• Imádkoznak azokkal, akiket látogat-
nak, és megáldják Œket.

• Tájékoztatják a családot a gyılések-
rŒl, kvórum és gyülekezeti tevékeny-
ségekrŒl és különleges tervezetekrŒl,
és segítenek nekik részt venni.

• Jelentést tesznek az elderkvórum
elnöknek (vagy a gyülekezeti elnök-
nek, ha a gyülekezetnek nincs
elderkvóruma) a tagok fejlŒdésérŒl.

• Bátorítják és segítik a családok
tagjait minden nélkülözhetetlen
evangéliumi szertartás elnyerésében,
és az azokhoz kapcsolódó szövetsé-
gek megtartásában.

• Bátorítják a tagokat, hogy végezze-
nek misszionáriusi, családtörténeti
és templomi munkát.

Szertartások és áldások

A papsági szertartások szent cselekede-
tek, melyeket az Úr nyilatkoztatott ki,
és a papság felhatalmazásával végzik
azokat. A papsági áldásokat gyógyu-
lásra, vigasztalásra és bátorításra adják.
A keresztelés, az úrvacsora megáldása
és kiosztása példák a papsági szertar-
tásokra. Egyes szertartásokat ároni pap-
ságviselŒ testvérek is elvégezhetnek,
de a legtöbb szertartást a melkisédeki
papságot viselŒk végzik (lásd „Ároni
papság” ebben a könyvben és a Családi
kalauzban). A gyülekezeti és elderkvó-
rum elnökök arra tanítják a férfitestvé-
reket, hogy miként végezzenek szertar-
tásokat. Ezek a vezetŒk segítsenek az
apáknak felkészülni és érdemesnek
lenni a szertarások elvégzésére a család-
tagok számára. A szertartásokat és
áldásokat végzŒ férfitestvérek az evan-
géliumi tantételek szerint élve, és
a Szentlélek irányítására törekedve
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készítsék fel magukat. Minden egyes
szertartást és áldást méltóságteljesen
végezzenek el. Mindegyik szertartást:

1. Jézus Krisztus nevében tesszük.

2. A papság felhatalmazása által.

3. Bármilyen egyéb eljárással, például
megadott szavakkal vagy megszen-
telt olajjal.

4. Szükség esetén annak a megbízott
papsági vezetŒnek a felhatalmazá-
sával, aki a megfelelŒ kulcsokkal bír.
A következŒ szertartások igényelnek
papsági vezetŒi felhatalmazást: gyermek
névadása és megáldása, keresztelés és
konfirmálás, a papság az arra érdemes
férfira való ráruházása és egy papsági
hivatalba történŒ felszentelés, az úrva-
csora megáldása és kiosztása, valamint
a sírfelszentelés.

A konkrét szertartásokkal és áldásokkal
kapcsolatos utasításokat lásd a Családi
kalauzban.

Ároni papság

Az ároni papság a „magasabbnak, va-
gyis a Melkisédeki papságnak a függe-

léke” (T&Sz 107:14). Áronról, Mózes
testvérérŒl kapta a nevét, mert Œrá, és
leszármazottaira ruházták rá. Az ároni
papságot viselŒ férfitestvérek bizonyos
szertartások elvégzésére rendelkeznek
felhatalmazással. A papok keresztel-
hetnek, megáldhatják az úrvacsorát, és
papokat, tanítókat és diakónusokat
szentelhetnek fel. A papok és tanítók
elŒkészíthetik az úrvacsorát. A papok,
tanítók és diakónusok kioszthatják az
úrvacsorát. (Lásd T&Sz 107:13–14, 20.)

Amikor valakire az ároni papságot
ruházzák, felszentelik egy hivatalba
abban a papságban. Ezek a hivatalok a
diakónus, a tanító és a pap. A Szellem
irányítása alapján, és a megfelelŒ szá-
mok szerint, a gyülekezeti elnök, aki az
ároni papság elnöke a gyülekezetben,
az azonos hivatalt viselŒ fiúkat a diakó-
nusok (12–13 évesek), a tanítók (14–15
évesek) és a papok (16–18 évesek)
kvórumaiba szervezi.

A gyülekezeti elnök, aki az ároni pap-
ság elnökletének kulcsával bír, az ároni
papság elnöke a gyülekezetben. Ã a
papok kvórumának elnöke, és elhívhat
két érdemes papot, hogy segédeiként
szolgáljanak a papok kvórumában.
Elhívhat egy érdemes tanítót és egy
érdemes diakónust, hogy a nekik meg-
felelŒ tanítók, és diakónusok kvóruma
elnökeként szolgáljanak. Ezen kvórum-
elnökségek kiteljesítése érdekében Œ
vagy egy kijelölt tanácsosa elhívhat két
tanácsost a tanítók és a diakónusok
kvórumának elnöke mellé. Amikor a
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kvórumokban elegendŒ számú fiatal
férfi van, a gyülekezeti elnökség egy
tagja elhívhat egy-egy fiatal férfit, hogy
kvórumtitkárként szolgáljon. A gyüle-
kezeti elnök választja el segédeit a
papok kvórumában, valamint a tanítók
és diakónusok kvórumának elnökét.
A gyülekezeti elnökség egy tagja választ-
ja el a kvórumelnökségek tanácsosait és
titkárait.

A papsági gyılés nyitógyakorlatait kö-
vetŒen a gyülekezeti elnök irányítása
alatt az ároni papság külön gyılik össze
a melkisédeki papság viselŒitŒl.

Amikor a gyülekezeti elnök ároni pap-
sági kvórumokat szervez, a Szellem
útmutatása alapján elhív és elválaszt
egy melkisédeki papságviselŒt, vagy az
ároni papságban papi hivatalt viselŒ
férfit, hogy a fiatal férfiak elnökeként
szolgáljon. A fiatal férfiak elnöke a gyü-
lekezeti elnökséggel és az ároni papság
kvórumelnökségeivel együtt dolgozik,
hogy segítsen az egyes kvórumtagoknak
megerŒsíteni a Jézus Krisztusba vetett
hitüket, és gyarapítani értelmüket és
azon elkötelezettségüket, hogy össz-
hangban élnek a visszaállított evangé-
lium tantételeivel.

Az ároni papság célja az, hogy segítsen
minden, abba a papságba felszentelt
egyénnek:

• Megtérni Jézus Krisztus evangéliu-
mához, és annak tanításai szerint
élni.

• Hıségesen szolgálni a papsági elhí-
vásokban, és teljesíteni mindegyik
papsági hivatal kötelességeit.

• Tartalmas szolgálatot nyújtani.

• Felkészülni és érdemesen élni a mel-
kisédeki papság és a templomi szer-
tartások elnyerésére.

• Felkészülni becsületes teljes idejı
missziós szolgálatra.

• A lehetŒ legtöbb mıveltségre szert
tenni, és felkészülni érdemes férjnek
és apának lenni.

• IllŒ tiszteletet adni a nŒknek, lányok-
nak és gyerekeknek.

A gyülekezeti elnök az ároni papsági
kvórumelnökségekkel dolgozik a kvó-
rumgyılések, szolgálati tervezetek és
tevékenységek megtervezésében, hogy
segítsen elérni ezek a célokat. A tevé-
kenységek biztosítsanak megfelelŒ kör-
nyezetet, melyben a fiatal férfiak barát-
kozhatnak, szolgálatot nyújthatnak, és
olyanokkal együtt fejleszthetik kézsé-
geiket, akik hite és normái azonosak az
övékével.

Az ároni papsági kvórumelnökségek és
a fiatal nŒk osztályelnökségei, a felnŒtt
ároni papsági és fiatal nŒ vezetŒkkel
együttmıködve összevont ároni papsági
és fiatal nŒ tevékenységeket tervezhet-
nek a gyülekezeti elnök felügyelete mel-
lett. Az összevont programokat közös
tevékenységnek hívják.
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Diakónus

Egy érdemes fiatal férfit, aki megkeresz-
telkedett és konfirmálták, diakónussá
lehet szentelni, amikor legalább 12 éves.
A diakónusokat rendszerint az úrva-
csora kiosztására, az egyházi épületek
és telkek gondozására, a szükséget látók
megsegítésére, és különleges feladatok
elvégzésére, mint például a böjti fela-
jánlások összegyıjtésére jelölik ki.

A diakónusok kvórumának maximum
12 tagja lehet (lásd T&Sz 107:85).

Tanító

Egy érdemes fiatal férfit tanítónak lehet
elhívni, ha legalább 14 éves. A diakónus
minden felhatalmazása és kötelessége
mellett a tanítók elŒkészítik az úrva-
csorát, és házitanítókként szolgálnak.

A tanítók kvórumának maximum
24 tagja lehet (lásd T&Sz 107:86).

Pap

Az érdemes férfitestvéreket pappá lehet
szentelni, ha legalább 16 évesek. A fel-
nŒtt férfi megtérteket rendszerint pappá
szentelik, amíg elég tapasztalatuk nem
lesz, hogy elderré szenteljék Œket.

A diakónusok és tanítók összes felha-
talmazása és kötelessége mellett a
papok keresztelhetnek és megáldhatják
az úrvacsorát, és gyıléseket vezethet-
nek, ha a jelenlevŒk között nincs melki-
sédeki papságviselŒ (lásd T&Sz
20:46–51).

A papok kvórumának maximum
48 tagja lehet (lásd T&Sz 107:87–88).
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Segédszervezetek

11

Egy gyülekezetben elŒször a papsági
szervezetet alapozzák meg. Amint a
tagok száma növekszik, és a vezetŒk és
gyülekezeti helyek rendelkezésre áll-
nak, a gyülekezeti elnök szervezhet
segédszervezeteket a papság mellé,
amennyire szerinte szükség van rájuk.
A segédszervezetek a következŒk:
SegítŒegylet, Fiatal NŒk, Fiatal Férfiak,
Elemi és Vasárnapi Iskola.

Amíg a gyülekezetben nincs a külön
segédszervezeti csoportokra bontáshoz
elegendŒ számú nŒ, fiatal nŒ és gyer-
mek, együtt gyılnek össze a tanításokra
a segítŒegylet elnök irányítása mellett.

SegítŒegylet
A SegítŒegylet azzal segíti a papsági
vezetŒket, hogy a felnŒtt nŒtestvéreket
(18 évesek és annál idŒsebbek) a Jézus
Krisztusba vetett hit építésére buzdítja.
A SegítŒegylet segít a nŒknek és család-
juknak Krisztushoz jönni, és érdeme-
sen élni a Szentlélek irányításának
elnyerésére. A segítŒegyleti nŒtestvérek
tanítják és tanulják az evangéliumot, 
jó-szolgálatot nyújtanak, házvezetési
jártasságot fejlesztenek, családi kapcso-
latokat erŒsítenek, és minden nŒtestvért
szolgálnak és támogatnak.

Amikor egy gyülekezetben legalább két
nŒ tag van, a gyülekezeti elnök szervez-
het egy SegítŒegyletet. A gyülekezeti



elnök irányítása mellett a segítŒegyleti
elnök:

• Osztályt vezet vagy irányít a felnŒtt
(18 éves vagy idŒsebb) nŒk számára
vasárnap, míg a férfiak és a fiatal fér-
fiak papsági gyılésen vannak.

• Együtt dolgozik a gyülekezeti elnök-
kel, hogy tájékoztassa a nŒk, fiatal
nŒk és gyerekek szükségleteirŒl és
tevékenységeirŒl.

• Segít a gyülekezeti elnöknek fellelni
és gondját viselni a rászorulóknak.

Fiatal férfiak
Lásd az „Ároni papság” részt e kalauz
8–10. oldalán.

Fiatal NŒk

A gyülekezeti elnökségnek lényegében
ugyanaz a felelŒssége a 12–18 éves fiatal
nŒkre nézve, mint az azonos korú fiatal
férfiakra vonatkozólag.

A Fiatal NŒk szervezete segít a lányok-
nak (12–17 éveseknek) megtérni Jézus
Krisztus evangéliumához, megbecsülni
a szüleiket, felkészülni szent templomi

szövetségekre és megtartani azokat,
érdemes feleségekké és anyákká válni,
és szolgálatot nyújtani. A fiatal nŒk
evangéliumi oktatásban részesülnek
vasárnap és a hétköznapi tevékeny-
ségeken.

A 12–17 éves fiatal nŒk a segítŒegylettŒl
külön gyılhetnek, amikor a gyülekezeti
elnök úgy határoz, hogy elegendŒ fiatal
nŒ él a gyülekezetben. Méhkas osz-
tályba (12–13 évesek), Udvarhölgy osz-
tályba (14–15 évesek) és Babérkoszorú
osztályba (16–17 évesek) szervezheti
Œket. Elhívhat és elválaszthat egy-egy
érdemes fiatal nŒt mindegyik osztály-
ban az osztály elnökeként. A gyüleke-
zeti elnökség egy tagja elhívhat és elvá-
laszthat további két fiatal nŒt az egyes
osztályelnökök tanácsosaiként, és egy
osztálytitkárt, amikor elegendŒ fiatal nŒ
van az osztályban.

A gyülekezeti elnök irányítása mellett a
Fiatal NŒk elnöksége (felnŒttek) együtt
dolgozik a gyülekezeti elnökséggel, és
a Fiatal NŒk osztályelnökségeivel
(lányok), hogy megerŒsítsék mindegyik
fiatal nŒ hitét Jézus Krisztusban, és gya-
rapítsák értelmüket és azon elkötele-
zettségüket, hogy összhangban élnek
a visszaállított evangélium tantételeivel.
A vasárnapi evangéliumi oktatás és
a tartalmas hétköznapi tevékenységek
segíthetnek e célok elérésében.

A fiatal nŒ osztályelnökségek és az
ároni papság kvórumelnökségei, a fel-
nŒtt fiatal nŒ és ároni papsági vezetŒk-
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kel együttmıködve a gyülekezeti elnök
felügyelete mellett összevont fiatal nŒ
és ároni papsági tevékenységeket ter-
vezhetnek. Az összevont programokat
közös tevékenységnek hívják.

Elemi

Az Elemi gyermekeknek (3–11 évesek-
nek) tanítja Jézus Krisztus evangéli-
umát, és segít nekik megtanulni asze-
rint élni. Az Elemiben a gyerekek
otthon érezhetik magukat, érezhetik az
ÜdvözítŒ szeretetét, és az evangélium
által hozott örömet.

Az Elemi jelmondata: „És minden fiaid
az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz
fiaid békessége” (3 Nefi 22:13). Az
Elemi azzal segít a papsági vezetŒknek
az egyház küldetésének teljesítésében,
hogy a szentírások tanulmányozására,
imádkozásra és az ÜdvözítŒ példájának
követésére bátorítja a gyerekeket. Az
Elemi célkitızései:

• Megtanítani a gyerekeknek, hogy Œk
Isten gyermekei, és a Mennyei Atya
és Jézus Krisztus szeretik Œket.

• Segíteni a gyerekeknek, hogy meg-
tanulják szeretni a Mennyei Atyát és
Jézus Krisztust.

• Segíteni a gyerekeknek felkészülni,
hogy megkeresztelkedjenek és
elnyerjék a Szentlelket, és megtart-
sák keresztelŒi szövetségeiket és
ígéreteiket.

• Segíteni a gyerekeknek, hogy jobban
megértsék az evangéliumi tervet, és
alkalmat adni nekik az evangéliumi
tantételek szerinti életre.

• Segíteni a fiúknak felkészülni, hogy
elnyerjék a papságot, és érdemesek
legyenek a papságot mások áldására
és szolgálatára használni.

• Segíteni a lányoknak felkészülni,
hogy igazlelkı fiatal nŒk legyenek,
hogy megértsék a papság és a
templom áldásait, és másokat szol-
gáljanak.

A papsági és elemis vezetŒk és tanítók
segítenek a szülŒknek, hogy Jézus
Krisztus evangéliumát tanítsák gyerme-
keiknek, miközben a Szellemet keresik
és az irányítja Œket. Mindegyik elemis
gyereket szeretni kell a törŒdŒ tanárok-
nak és vezetŒknek, különösen azokat a
gyerekeket, akiknek otthonából hiány-
zik az erŒs támogatás az evangélium
szerinti életre.

Amikor a gyerekek száma elegendŒ, a
nŒktŒl és a fiatal nŒktŒl külön gyılnek
az órai oktatásra és közös foglalkozásra
a vasárnapi iskola és a segítŒegyleti,
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illetve fiatal nŒ órában. A gyülekezetek
néha a vasárnapon kívül is szervezhet-
nek tevékenységeket az elemis korú
gyerekeknek. A közös foglalkozásokról
és a hétköznapi tevékenységekrŒl
további információt a papsági vezetŒk-
tŒl lehet kérni.

Vasárnapi Iskola
A Vasárnapi Iskola a 12 éves és annál
idŒsebb egyháztagoknak és érdeklŒdŒk-
nek segít megtanulni Jézus Krisztus
evangéliumát, és evangéliumi tantételek
szerint élni, oktatást nyújtva a vasár-
napi gyıléseken. A Vasárnapi Iskola
tanárai arra buzdítják az egyháztagokat,
hogy:

• Tanulmányozzák a szentírásokat.

• Engedelmeskedjenek a parancsola-
toknak.

• Részesüljenek a nélkülözhetetlen
szertartásokban, és tartsák meg
a velük járó evangéliumi szövet-
ségeket.

A Vasárnapi Iskolát a Vasárnapi Iskola
elnöksége felügyeli. Az elnök javasol
lehetséges tanítókat a gyülekezeti
elnöknek. A gyülekezeti elnökség hívja
el és választja el a Vasárnapi Iskola osz-
tályainak tanítóit. Fiatalok és felnŒttek
együtt gyılnek össze, ahol kevesen van-
nak, de amikor a számok azt igazolják,
külön is összegyılhetnek az osztályok
oktatására.
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Tananyag és tanárképzés

15

Tananyag
Az egyház gondoskodik a papsági kvó-
rumok és a segédszervezetek tananya-
gairól. A területi elnökség ad utasítá-
sokat az egyes években felhasználandó
anyagokra vonatkozóan. Az utasítá-
sokat az évenkénti anyagküldeménnyel
együtt biztosítják az egyházi elosztó
vagy szolgáltató központokból. Az
Információk a papsági és segédszervezeti
vezetŒknek a tananyaggal kapcsolatban
(36363135) kiadvány, mely a papsági
vezetŒkön keresztül beszerezhetŒ,
áttekintést tartalmaz az egyházi tan-
anyagokról. A vezetŒket és tanítókat
arra buzdítjuk, hogy csak jóváhagyott
egyházi oktatási anyagokat használja-

nak, és kerüljék a kereskedelmi
anyagok használatát.

Az ElsŒ Elnökségi üzenetek, a Látogató
tanítói üzenetek és a Liahonában található
források anyaggal szolgálnak a tananya-
gok leckéinek frissítésére és gazdagítá-
sára. Ezek az anyagok hozzáférhetŒk
nyomtatásban és elektronikus formá-
ban egyaránt az egyház hivatalos inter-
netes oldalán, a www.lds.org címen.
Ahol a Liahona elérhetŒ, mindegyik csa-
lád szerezze be.

Tanár továbbképzés
A szülŒk, vezetŒk és tanítók szent fe-
lelŒssége, hogy Jézus Krisztus evangé-
liumát tanítsák. ErŒfeszítéseik által
mások megtanulhatják, miként alkal-
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mazzák az evangéliumi igazságokat a
mindennapos életben. Az Úr azt
mondta: „megparancsolom nektek,
hogy tanítsátok egymásnak [Isten]
országának tanait. Szorgalmasan tanít-
satok, és veletek lesz az én kegyelmem”
(T&Sz 88:77–78).

A gyülekezeti elnökség felelŒs a tanítás
minŒségéért a gyülekezetben. Amikor a

gyülekezet elég erŒs, az elnökség elhív
egy férfi vagy nŒtestvért, hogy gyüleke-
zeti tanár továbbképzési koordinátor-
ként szolgáljon.

A tanításra és a tanárképzésre vonat-
kozó további információt lásd a Tanítási
kalauzban.



VezetŒség

17

Az ÜdvözítŒ példája
ÜdvözítŒnk, Jézus Krisztus, tökéletes
példát állított az egyháztagok elé,
melyet vezetŒkként a családjukban és
az egyházban követhetnek. Ã szerette
az Atyját, és szerette azokat, akiket
szolgált. Azért élt, hogy másokat szol-
gáljon, felemelve az elnyomottakat,
és reményt adva az elbátortalanodot-
taknak.

Jézus megértette az elhívását, és imád-
ságos lélekkel, szorgalmasan teljesí-
tette azt. Mindig az Atyja akaratát cse-
lekedte, és neki adta a dicsŒséget,
magának nem keresve azt. Mindent
feláldozott az emberiségért, saját
életét adva a kereszten, és minden
ember bınéért engesztelést hozva.

Amint a vezetŒk az ÜdvözítŒ példáját
követik, Ã növelni fogja képességüket
munkája végzésére. Inspirálni fogja
Œket, hogy tudják, mit mondjanak és
tegyenek (lásd T&Sz 100:6). A vezetŒk
valóban az Œ szolgatársaivá válnak Isten
királyságának építésében. A szentírások
diákjai lesznek, megtanulják az evangé-
lium tanait és tantételeit, és törekedni
fognak azokat azoknak tanítani, akiket
szolgálnak.

A vezetŒk jellemvonásai

Hit

Halandó szolgálata során az ÜdvözítŒ
arra intette tanítványait, hogy gyakorol-
janak hitet (lásd Máté 17:14–21; Lukács
8:22–25). Az egyház vezetŒinek hinni



kell abban, hogy Jézus Krisztus a mi Üd-
vözítŒnk és Megváltónk. Ezt a hitet ima,
szentírás-tanulmányozás, engedelmes-
ség és bınbánat által fejlesztik ki. Amint
a hit magját ápoljuk, növekedni fog
bennünk, és nagyon drága és édes gyü-
mölcsöt terem majd (lásd Alma 32:42).

Szeretet

Az ÜdvözítŒ azt mondta: „Új parancso-
latot adok néktek, hogy egymást szeres-
sétek; a mint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást. ErrŒl ismeri
meg mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”
(János 13:34–35). A vezetŒknek szeretni
kell azokat, akikért az Úr felelŒssé tette
Œket. Amint a vezetŒk szeretik az embe-
reket, szolgálni, tanítani és üdvözülésük
érdekében segíteni akarják Œket.

A világban az emberek ritkán gondol-
nak a vezetŒkre szolgákként. Az Üdvö-
zítŒ azonban szavai és tettei által azt
tanította, hogy a vezetŒk szolgálják
a népet, melyet vezetnek. Azt mondta
a tizenkettŒnek: „És a ki közöttetek elsŒ
akar lenni, legyen a ti szolgátok” (Máté
20:27). Amikor másokat szolgálunk, az
Urat szolgáljuk (lásd Máté 25:31–40;
Móziás 2:17).

Engedelmesség

Jézus Krisztus tökéletes példát mutatott
a Mennyei Atya akarata iránti engedel-
mességrŒl és engedékenységrŒl (lásd
Máté 26:39; János 5:30). A vezetŒknek
engedelmeskedni kell az Úr parancso-

latainak, hogy példát mutathassanak
másoknak, és érdemesek legyenek
útmutatást nyerni a SzentlélektŒl. Az
engedelmesség az Úr iránti szeretetet
mutatja (lásd János 14: 15).

Az Úr parancsolatait a szentírásokban
nyilatkoztatta ki az egyház vezetŒin
keresztül és a Szentlélek sugalmazása
által. Amikor a vezetŒk engedelmesked-
nek ezeknek a parancsolatoknak, az
Úr segíteni fog nekik elhívásaik teljesí-
tésében.

Egység

Nagy közbenjáró imájában az ÜdvözítŒ
azért imádkozott, hogy azok, akik hisz-
nek Ãbenne, egyek lehessenek, mint
ahogy Ã és az Atya egyek (lásd János
17:20–23). Az egység nélkülözhetetlen
az egyház minden szervezetének sikeré-
ben. A papsági és segédszervezeti elnö-
kök ne dolgozzanak tanácsosaiktól füg-
getlenül. Az elnökségek sokkal többet
véghez tudnak vinni, amikor egysége-
sek és együtt tanácskoznak.

Áldozathozatal

Egy gazdag ifjú azt kérdezte az Üdvözí-
tŒtŒl, hogy mit kell tennie az örök élet
elnyeréséhez. „Tartsd meg a parancso-
latokat” – mondta neki az Úr. A fiatal
ember azt mondta neki, hogy fiatalsága
óta megtartotta azokat, majd azt kér-
dezte: „Mi fogyatkozás van még ben-
nem?” Jézus, tudva, hogy mi van a szí-
vében, azt mondta neki, hogy adja el
minden vagyonát, adja a szegényeknek,
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és kövesse Ãt. De az ifjú „elméne meg-
szomorodva; mert sok jószága vala”.
(Lásd Máté 19:16–22.)

Ezzel az esettel az Úr azt tanítja, hogy
a vezetŒknek hajlandónak kell lenni
mindent feláldozni, ha Ãt akarják
követni. A gazdag ifjúhoz hasonlóan
a vezetŒket is arra szólíthatják, hogy
eladják vagyonukat, vagy arra kérhetik,
hogy áldozzák fel idejüket, adott-
ságaikat és személyes vágyaikat az Úr
munkájának elŒmozdítása érdekében.
Amikor a vezetŒk áldozatot hoznak az
Úrért és királyságáért, Ã megígéri, hogy
mindenben megáldja Œket (lásd Máté
19:29; T&Sz 97:8–9).

VezetŒi feladatok

Célok kitızése

A vezetŒk megtanulják, hogy az Úr
irányításának imádságos keresése arra
vonatkozóan, hogy mit vár el tŒlük,
nélkülözhetetlen az elhívásukban.
A célok kitızése – a Szellem útmutatása
szerint – segíteni fog nekik az Úrtól
kapott munkájuk elvégzésében.

Egy cél kitızésekor a vezetŒnek meg
kell tervezni, hogy miként fogják elérni
azt. Például egy kerületi elnök kitızheti
azt a célt, hogy növelik az úrvacsorai
gyılések látogatottságát a kerületben.
Tervében szerepelhet az is, hogy meg-
kéri a gyülekezeti elnököket, buzdítsa-
nak minden gyülekezeti tagot arra,
hogy kötelezzék el magukat az úrvacso-
rai gyılések látogatása mellett.

A vezetŒk a személyes célok kitızésére
és elérésére buzdíthatják a tagokat.
A vezetŒk javasolhatnak célokat az egyé-
neknek, nekik [az egyéneknek] azon-
ban saját célokat kell kitızni, és tervet
készíteni azok elérésére.

Tervezés és a feladatok kiosztása

Az alábbi lépések mind a papsági mind
a segédszervezeti vezetŒknek segítsé-
gére lesznek a gyılések, tevékenységek,
szolgálati tervezetek és az Úr munkájá-
nak végzésére irányuló célok megterve-
zésében, és hasznosak lehetnek a tagok
közösségbe fogadásában és a nem egy-
háztagokkal való barátkozásban. Ezek
a lépések segíteni fognak a vezetŒknek
a házitanítás és a segítŒegyleti látogató
tanítás megszervezésében, és segíteni
fognak a papsági vezetŒknek az egyház-
tagok különbözŒ gyülekezeti pozíciókba
történŒ elhívásában.

1. Tervezz és szervezz! A vezetŒk ter-
veznek meg minden programot, tevé-
kenységet és célt, hogy azok evangé-
liumi tartalommal rendelkezzenek.
Ezen tervek kidolgozásakor a veze-
tŒk kérjenek meg másokat, például
tanácsosaikat, hogy osszák meg a
szervezéssel kapcsolatos ötleteiket és
segítsenek.

2. Imádkozz! A vezetŒk a Szellem su-
galmazása általi útmutatásért imád-
koznak, amikor terveket készítenek
és hajtanak végre. Azért is útmuta-
tásért imádkoznak, hogy megtudják,
kit hívjanak el munkájukhoz segít-
ségül.
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3. Oszd ki a feladatot! Egy jó vezetŒ fel-
kér másokat, hogy segítsenek, mert
tudja, hogy nem tud és nem tehet
meg mindent egyedül. Kioszt felada-
tokat, hogy segítsen másoknak ké-
pességeik növelésében, tapasztalatot
adva nekik. Elmagyarázza nekik
a tervet. Utána pedig kiosztja (kiadja)
a konkrét feladatokat az egyes embe-
reknek, elmagyarázva a feladat elvég-
zésével járó teendŒket és áldásokat.

4. Segíts és támogass! Miután egy veze-
tŒ tervezett, imádkozott és kiosztott,
támogatja azokat, akiknek kiosztotta
a feladatot. Megtanítja nekik, amit
tudniuk kell, és segítséget ajánl, de
nem végzi el helyettük a nekik kiadott
feladatokat. Szeretetét és bizalmát
fejezi ki, és bátorítja Œket, hogy hasz-
nálják saját ötleteiket és sugalmazá-
sukat, ahelyett, hogy ahhoz ragasz-
kodna, hogy mindig mindent ugya-
núgy csináljanak. Csak akkor adja
meg nekik újra az irányt, vagy
változtat azon, amit csinálnak, ha
szükséges.

5. Kövess nyomon! Egy feladat kiadása
után egy vezetŒ rendszeresen jelen-
tést kér a haladásról. Ezt megteheti
egy-egy beszélgetésben, egy gyılés
közben, vagy egy személyes interjú-
ban. A jelentés közben a vezetŒ
köszönetet mond a személynek, és
Œszinte dicséretet és bátorítást ad.
Azt is megbeszéli, hogy a kiadott
munkát hogyan lehetne jobban elvé-
gezni.

6. Értékelj! Amikor a kiosztott feladatot
elvégezték, a vezetŒ kiértékeli azt
minden egyes kijelölt emberrel.
Köszönetet mond, megbeszéli az
elvégzett dolgok értékét, és egy
újabb feladatot adhat a személynek.

Napirend készítése

Egy napirend a gyılés megtervezése.
Lehetnek benne imák, himnuszok,
beszédek, bejelentések, különbözŒ
ügyek, jelentések feladatokról, új fela-
datok, és egyéb jelentŒs pontok. Az
írott napirend segít a vezetŒnek meg-
gyŒzŒdni arról, hogy a legfontosabb dol-
gokat átgondolják, és segít biztosítani,
hogy a gyılés idejét bölcsen használják
fel. Emellett segít neki rendszerezett
módon vezetni a gyılést.

Általában az elnöklŒ vagy a gyılést
vezetŒ személy készíti a napirendet.
MeggyŒzŒdik róla, hogy minden szük-
séges dolgot benne foglal a gyılés céljá-
nak megvalósítására. A napirend készí-
tŒje határozza el, hogy a napirend egyes
pontjaira mennyi idŒ jusson. Ha túl
kevés idŒ áll rendelkezésre az összes
pont megbeszélésére, a napirend pár
pontját átteszi a következŒ gyılésre.

Gyılések vezetése

A gyılést vezetŒ személy annak a gyı-
lésnek a vezetŒje. Bejelenti az imákat
mondókat, beszélŒket, a zenei vezetŒt,
és más embereket a gyılésen. A gyılést
vezetŒ személy legyen áhítatos, és az Úr
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Szellemének útmutatása szerint vezesse
a gyılést.

A gyılésen elnöklŒ személy vezetheti
azt maga, vagy megkérhet valaki mást,
hogy vezesse azt az Œ elnöklete mellett.
Például egy gyülekezeti elnök megkér-
heti az egyik tanácsosát, hogy vezessen
egy úrvacsorai gyılést, vagy egy kvórum-
elnök megkérheti az egyik tanácsosát,
hogy vezessen egy kvórumgyılést.
Ugyanez az elv érvényes a segédszer-
vezetekre.

Tanácsok

Az Úr a tanácsok elve alapján kormá-
nyozza királyságát. A tanácsgyıléseket
vezetŒ személyek, például a gyülekezeti
tanácsot, papsági végrehajtó bizottsági
gyılést, és a papsági és segédszervezeti
elnökségi gyıléseket vezetŒk (lásd a
Gyülekezeti kalauzban), az alábbi fontos
elveket alkalmazzák:

• Összpontosítsanak evangéliumi
tanokra és tantételekre, nem pedig
spekulatív dolgokra.

• Összpontosítsanak egyénekre, és
hogy miként erŒsítsék meg Œket az
evangéliumban, mindig szem elŒtt
tartva az információk bizalmas keze-
lésének biztonságát.

• Tegyék lehetŒvé a szabad és nyílt
véleménynyilvánítást, hogy minden-
ki meghallgattassék. A vezetŒknek
ugyanolyan jól kell meghallgatni,
mint beszélni.

• Támogassák és segítsenek véghez
vinni az elnöklŒ vezetŒk döntéseit.

• Vezessenek szeretettel és törŒdŒ gon-
doskodással mindenki szükséglete és
jóléte iránt.

Bizalmas kezelés
A vezetŒk nem fedhetnek fel semmilyen
bizalmas információt senkinek, akár
hivatalos interjúkban derülnek ki, vagy
kötetlen beszélgetés során. Az interjúk-
ból és beismerésekbŒl származó infor-
mációkat, és egy személy tizedfizetésé-
nek és felajánlásai összegének adatait
teljesen bizalmasan kell kezelni. Egy
vezetŒ nem beszélhet meg személyes
ügyeket egy másik emberrŒl másokkal,
ideértve a tanácsosokat és házastársat
is, ha a személy nem ad rá engedélyt.
Egy vezetŒ, aki gondatlanul kezeli a szi-
gorúan bizalmasan kezelendŒ dolgokat,
gyengítheti azok hitét és bizonyságát,
akiket szolgál, és elveszítheti beléje
helyezett bizalmukat.
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Egyházi anyagok beszerzése és családtörténeti
információ felkutatása 
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A helyi vezetŒk és egyháztagok az egy-
házi anyagokat, ideértve a szentírá-
sokat, tanfolyamok anyagait, egyházi
folyóiratokat, gármenteket és templomi
ruházatot egyházi elosztó vagy szolgál-
tató központjukból szerezhetik be,
a Salt Lake elosztó központból, vagy
az egyház hivatalos internetes oldaláról,
mely a www.lds.org címen található.

A családtörténeti munkával kapcsolatos
információk az egyház családtörténeti
internetes oldalán találhatók meg,
melynek címe www.familysearch.org.






