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A gyülekezet rendeltetése

1

Halandó szolgálata során Jézus
Krisztus megszervezte egyházát a
földön. Halála után a hívŒk felekeze-
tei összegyıltek az imádatra; taní-
tásait tanulni és gyakorolni; valamint
egymást szolgálni, lelkesíteni és erŒsí-
teni. Az ÜdvözítŒ azt ígérte, hogy
„a hol ketten vagy hárman egybegyıl-
nek az én nevemben, ott vagyok köz-
öttük” (Máté 18:20).

Ma Az Utolsó Napok Szentjeinek
Jézus Krisztus Egyháza tagjait feleke-
zetekbe szervezik. A kis felekezeteket
gyülekezetnek hívják, és mindegyik
gyülekezet felett egy gyülekezeti
elnök elnököl. Amikor a területi
elnökség jóváhagyja, a misszióelnök
megszervezhet egy gyülekezetet, ha

legalább két egyháztag család lakik a
területen, és a férfiak egyike egy érde-
mes melkisédeki papságviselŒ vagy
érdemes pap az ároni papságban. Az
érdemes személy olyan, aki szövet-
ségekre lépett az Úrral, például a
keresztelés szövetségére, és szorgal-
masan törekszik megtartani ezeket
a szövetségeket.

A misszióelnök felügyeli a gyülekeze-
tet, és a gyülekezeti elnök neki tarto-
zik számadással. Amikor elegendŒ
számú gyülekezetet szerveztek éssze-
rı földrajzi területen belül a misszió-
ban, a misszióelnök, a területi elnök-
ség jóváhagyásával, kerületbe
szervezheti ezeket a gyülekezeteket.
Amikor a gyülekezet egy megszerve-



zett kerület része, a gyülekezeti elnö-
köt a kerületi elnökség felügyeli,
amely a maga részérŒl jelentést tesz
a misszióelnöknek.

Az egyház azért készítette ezt a köny-
vet, hogy segítsen a gyülekezeti veze-
tŒknek megtanulni elhívásaik felada-
tait, és azt, hogy miként tegyenek eleget
azoknak. Minden vezetŒnek és egyéb
egyháztagnak feladata, hogy segítsen
az egyház küldetésének végrehajtásá-
ban, mely szerint minden embert hív-
janak: „Jöjjetek Krisztushoz, legyetek
benne tökéletesek” (Moróni 10:32).
E küldetés teljesítése érdekében a ve-
zetŒk segítenek az egyháztagoknak:

Minden nemzetnek, törzsnek, nyelv-
nek és népnek hirdetni Jézus Krisztus
evangéliumát. Megosztani az evangé-
liumot bizonyságtétel által, amint a
Szellem sugalmaz. A misszionáriusok
továbbra is támogassák az új meg-
térteket az egyháztagságukban való
átállásban.

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 törekednek
a parancsolatok betartására, ember-
társaikat szolgálják, gondoskodnak
a szegényrŒl és a szükséget látóról,
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 felmagasztosulás
érekében.

Ez a kalauz segíthet a gyülekezeti
vezetŒknek, egyéneknek és családok-
nak, hogy megtanuljanak a Szentlélek
befolyása alatt élni, hogy egyházi el-
hívásaik teljesítése kiváltság és öröm
legyen számukra. E kalauz mellett
a szentírások, a Papsági és segédszer-
vezeti vezetŒk kalauza (31178 135),
a Családi kalauz (31180 135), a Tanítási
kalauz (34595 135), Az evangélium
tanításai (31110 135), az Információk
a papsági és segédszervezeti vezetŒknek
a tananyaggal kapcsolatban (36363135)
és egyéb egyházi kiadványok is hasz-
nosak lesznek.
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Gyülekezeti elnökség

3

Egy gyülekezet megszervezésekor a
misszióelnök vagy a kerületi elnök a
misszióelnök jóváhagyásával, az Úrtól
kapott sugalmazással elhív és elvá-
laszt egy érdemes melkisédeki pap-
ságviselŒ férfit a gyülekezet elnöke-
ként. A misszió- vagy kerületi elnök
ruházza az elnökség kulcsait a gyüle-
kezeti elnökre. Ha nincs érdemes
melkisédeki papságviselŒ, egy érde-
mes papot el lehet hívni és választani
gyülekezeti elnökként.

Amíg nincs kettŒ melkisédeki pap-
ságviselŒ a gyülekezetben, a gyüleke-
zeti elnök Œrködik az egyháztagok
felett és erŒsíti Œket, házitanítóként
gyakran látogatja otthonukat, úrva-

csorai gyıléseket vezet, gyülekezeti
tevékenységeket irányít, és jelentése-
ket készít. Amint több férfi megkapja
a papságot a gyülekezetben, a misszió-
elnök az Úr Szellemének útmutatása
mellett elhívhat két tanácsost a gyüle-
kezeti elnök mellé, és egy titkárt, aki
a nyilvántartásokban segít. A gyüle-
kezeti elnökség az elnökbŒl és két
tanácsosából áll.

A gyülekezeti elnök a gyülekezet pász-
tora, aki szeretetben és kedvesség-
gel elnököl minden gyülekezeti tag
felett. Példát mutat, áldozatként „meg-
tört szívet és bınbánó lelket” ajánlva
fel az Úrnak (3 Nefi 9:20), és tanúsá-
got tesz az Úr Jézus Krisztus istensé-



gérŒl. A gyülekezetben a gyülekezeti
elnök:

• Az elnöklŒ papsági vezetŒ.

• A közösség bírája.

• Irányítja a szegényekkel és rászoru-
lókkal való törŒdést.

• Intézi a gyülekezet pénzügyeit és
nyilvántartását.

A gyülekezeti elnökség tagjai Œrköd-
nek a gyülekezet tagjai felett és erŒsí-
tik Œket, vezetik a papsági gyılések
nyitógyakorlatait, elnökölnek az ároni
papság felett, és vezetik az úrvacsorai
gyıléseket.

ElnöklŒ papsági vezetŒ
ElnöklŒ papsági vezetŒként a gyüle-
kezeti elnöknek adattak az elnöklés
kulcsai, hogy vezesse az Úr munkáját
a gyülekezetben. Ã elnököl, Œrködik
az egyháztagok felett, és erŒsíti Œket,
valamint felelŒsségre tanítja Œket az
elhívásaikban. Amint a gyülekezet
tagsága növekszik, a gyülekezeti el-
nökség tanácsosai, a papsági kvóru-
mok vezetŒi és a házitanítók segíte-
nek neki. Ã bátorítja az elderkvórum
elnökét, hogy gyŒzŒdjön meg a házi-
tanítók kijelölésérŒl, és hogy min-
degyik otthont rendszeresen megláto-
gatják. Az elderkvórum elnök
idŒszakos házitanítói jelentései segí-
tenek a gyülekezeti elnöknek tuda-
tában lenni az egyháztagok szükség-
leteinek.

A gyülekezeti elnök felügyeli a kvó-
rumokat, segédszervezeteket, és
a tevékenységeket a gyülekezetben,
hangsúlyt fektetve az ároni papsági
korú fiatal férfiakra és a velük egyko-
rú fiatal nŒkre. Ã az ároni papság
elnöke a gyülekezetben. A 12–18 éves
fiatal férfiak és fiatal nŒk felügyelete
közben a gyülekezeti elnök rendsze-
resen interjút készít velük, hogy segít-
sen nekik az evangélium tanításai
szerint élni, és felkészülni jövŒbeli
életükre. Kihangsúlyozza a missziós
felkészülést és a teljes idejı missziót
a fiatal férfiak és azon fiatal nŒk szá-
mára, akik érdeklŒdnek ez iránt. Ã
hív el fiatal férfiakat az ároni papsági
kvórumok vezetésére. Emellett Œ hív
el egyháztagokat a segédszervezetek
vezetésére (SegítŒegylet, Fiatal férfiak,
Fiatal NŒk, Elemi és Vasárnapi Iskola).
(A segédszervezetekrŒl további infor-
mációt a Papsági és segédszervezetei
vezetŒk kalauzában találsz.) Tanácsosai
segítségével egyháztagokat hív el az
osztályok tanítására, és egyéb gyüle-
kezeti pozíciókban való szolgálatra.
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Rendszeresen interjút készít a kvó-
rum- és segédszervezeti vezetŒkkel,
hogy jelentést kapjon az elhívásaik-
ról, és hogy tanácskozzon velük.

A gyülekezeti elnök elnököl az úrva-
csorai gyıléseken, a papsági gyılése-
ken, és egyéb, általa látogatott gyüle-
kezeti gyıléseken, hacsak nincs jelen
a kerületi vagy misszióelnökség egy
tagja, egy területi felhatalmazott het-
venes, vagy egy általános felhatalma-
zott. A gyülekezeti elnök kéri meg
ezeket a látogató, elnöklŒ felhatalma-
zottakat, hogy üljenek az emelvényre.
Ãszinte erŒfeszítést tesz annak érde-
kében, hogy minden gyılés és tevé-
kenység segítsen a tagoknak Krisztus-
hoz jönni.

A gyülekezeti elnök irányítja a leg-
több szertartás elvégzését (lásd a
Családi kalauzt). MeggyŒzŒdik róla,
hogy minden szertartást végzŒ sze-
mély rendelkezik a szükséges papsági
felhatalmazással, érdemes, és a meg-
felelŒ eljárásokat követi. Ã hagyja
jóvá az ároni papsági felszenteléseket
és elŒmenetelt. Miután a kerületi vagy
misszióelnökkel megbeszélte, férfi-
testvéreket ajánl a melkisédeki pap-
ság elnyerésére, és az elder hivatalába
történŒ felszentelésre. A misszióelnök
jóváhagyásával a kerületi elnök, a
gyülekezeti elnök vagy más érdemes
melkisédeki papságviselŒ adomá-
nyozhatja a melkisédeki papságot,
és szentelhet fel eldereket.

Közös bíra
A gyülekezeti elnök a gyülekezet
tagjainak közös bírája. Ã készít velük
interjút érdemességük megállapítá-
sára templomi ajánlásokhoz, felszen-
telésekhez, szertartásokhoz, elhí-
vásokhoz és pátriárkai áldásokhoz.
Tanácsot is adhat a lelki útmutatást
keresŒ gyülekezeti tagoknak.

A gyülekezeti elnöknek, mint a kö-
zösség bírájának az Úr az ítélŒképes-
ség ajándékát ígéri. Amennyiben
érdemes annak elnyerésére, ez az
ajándék segít neki megtudni, hogy mi
van egy ember szívében. Segít neki
megtudni, hogy mit mondjon vagy
tegyen segítségként.

Amikor egyháztagok vétkeznek, a
gyülekezeti elnök bátoríthatja Œket,
és segíthet nekik a megbánásban,
amikor beismerik bıneiket neki és az
Úrnak.

Ha egy egyháztag komoly bınt követ
el, hivatalos egyházi fegyelmezésre –
ideértve a hivatalos próbaidŒt, felfüg-
gesztést vagy kizárást – lehet szükség.
A gyülekezeti elnök áttekinti az ügyet
a misszióelnökkel, aki eldönti, szük-
ség van-e fegyelmi tanácsra. A misszió-
elnök irányítása mellett a kerületi
elnök vagy a gyülekezeti elnök, aki
a melkisédeki papság viselŒje, elnö-
kölhet egy fegyelmi tanácsban. Ezeket
a tanácsokat a szeretet szellemében
vezetik. Azt a célt szolgálják, hogy
segítsenek a vétkezŒnek bınbánatot
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tartani, és ismét élvezni az evangé-
lium minden áldását.

Ha a gyülekezeti elnök pap, nincs
felhatalmazva, hogy a közösség bírája
legyen. Ilyen helyzetben a misszió-
elnök a gyülekezet tagjainak közös
bírája.

TörŒdés a szegényekkel és
a rászorulókkal
A gyülekezeti elnök arra tanítja a ta-
gokat, hogy legyenek önellátóak és
adományozzanak böjti felajánlásokat
a rászorultak megsegítésére. Az Œ
szent felelŒssége az, hogy felkutassa
az érdemes szegényeket és rászoruló-
kat a gyülekezetben, és a böjti felaján-
lásokat használja a megsegítésükre.
Az elderkvórum elnök és a segítŒegy-
let elnöke segíthetnek neki ebben.

Az egyház szabályzatát követve a gyü-
lekezeti elnök határozza meg, miként
használják a böjti felajánlásokat a sze-
gények és rászorulók megsegítésére.

Pénzügyek és nyilvántartások
felügyelete
A gyülekezeti elnök veszi át és számol
el a gyülekezet tagjainak tizedével és
felajánlásaival. Ã irányítja minden
gyülekezeti pénzalap felhasználását

és elköltését, kitölti az éves tizedren-
dezést, és meggyŒzŒdik arról, hogy
a gyülekezeti nyilvántartások és jelen-
tések pontosak és idŒszerıek, illetve
megfelelnek az egyház szabályzatai-
nak, ahogy a kerületi vagy misszióel-
nök irányítja. Semmilyen vezetŒ soha,
semmilyen körülmények között sem
használhat fel helyi egyházi pénzala-
pokat saját javára.

MeggyŒzŒdik róla, hogy a gyülekezet
rendezett módon gyıjti be a havi böjti
felajánlásokat. Amikor az egyházta-
gok böjtölnek, hagyjanak ki két egy-
mást követŒ étkezést, és az el nem
fogyasztott étel és ital árával legalább
megegyezŒ összegı böjti felajánlást
fizessenek.

Ahol a gyülekezeti elnök egy pap,
a misszióelnök felügyeli az adakozá-
sokat és a gyülekezet kiadásait.

Amilyen hamar megoldható, a gyüle-
kezeti elnök hívjon el és képezzen ki
egy titkárt, aki viseli a papságot, teljes
tizedet fizet, erŒs bizonysággal ren-
delkezik az evangéliumról, és hajlan-
dóságot mutat az Úr parancsolatainak
való engedelmességre. A gyülekezeti
elnök meggyŒzŒdik róla, hogy a titkár
követi a pénzalapok kezelésére vonat-
kozó egyházi szabályzatot.
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Interjúk készítése

7

Az interjú egy gyılés egy vezetŒ és
egy másik személy között. Az interjú
során a vezetŒ kérdéseket tesz fel,
meghallgat, tanít és tanácsot ad a
másik személynek. Az interjúk alkal-
mat adnak információk megosztására,
vagy feladatokról, elhívásokról való
jelentésekre. Emellett alkalmat adnak
az oktatásra és tanácsadásra. Az
interjú jó alkalom lehet a vezetŒ szá-
mára, hogy az egyháztagoknak az
egyház tanait, tantételeit és gyakorla-
tait tanítsa, a szentírásokra és az utol-
só napi próféták tanításaira támasz-
kodva.

A gyülekezeti elnök készít interjút a
nyolcadik évükhöz közeledŒ gyere-
kekkel, hogy meghatározza felké-

szültségüket a keresztelkedésre és az
egyház tagjává konfirmálásra, amikor
legalább az egyik szülŒ egyháztag, és
mindketten beleegyeznek a kereszte-
lésbe. (A misszionárius vezetŒk készí-
tenek interjút olyan keresztelkedŒk-
kel, akik 9 évesek vagy annál idŒseb-
bek, vagy 8 éves gyerekek, akiknek
szülei nem egyháztagok, hogy megha-
tározzák érdemességüket a keresztel-
kedésre és a konfirmálásra.) A gyüle-
kezeti elnök készít interjút a gyüleke-
zet tagjaival, hogy meghatározza,
érdemesek-e a papság elnyerésére,
a papsági elŒmenetelre, vagy egy egy-
házi elhívásban való szolgálatra. A
gyülekezeti elnök és a misszióelnök
készít interjút a gyülekezet tagjaival,
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hogy meghatározzák az érdemességet
a templomi ajánlás elnyerésére.

A következŒ javaslatok segíteni fog-
nak a vezetŒknek hasznossá és
eredményessé tenni az interjúkat:

1. Válassz ki egy csendes helyet,
ahol az interjút nem fogják félbe-
szakítani!

2. Tájékoztasd a személyt, hogy miért
készül vele az interjú!

3. Szeretetteljes, nyílt módon tedd fel
a kérdéseket!

4. Hagyd, hogy Œ is feltegyen kérdése-
ket, és kifejezze az érzéseit!

5. Hallgasd meg, amit a másik mond!

6. Tisztán adj tanácsot, oktatást és fel-
adatokat!

7. Mondj köszönetet és bátorítsd a
személyt a Szellem sugalmazása
szerint, tegyél bizonyságot, olvass
fel szentírásrészeket, és imádkoz-
zatok együtt. A megerŒsödés és
remény érzésével menjen el onnan
az az ember!

8. Hagyj elég idŒ az interjúra, hogy ne
érezze azt, hogy sietteted!

Amikor nŒvel készít interjút, a gyüle-
kezeti elnök kérjen meg egy papság-
viselŒt, hogy tartózkodjon egy szom-
szédos szobában, a folyosón vagy
elŒtérben, ahol lehetséges.
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Egyháztagok elhívása, hogy egyházi pozíciókban
szolgáljanak

9

Amikor egyháztagokat hívnak el egy-
házi pozíciókba, a papsági vezetŒk
személyesen készítsenek interjút
mindegyik egyénnel, hogy megtudják,
vajon érdemes-e a szolgálatra; vajon
megvan-e a képessége, vágya és ideje
az elhívással járó munkára; és hogy
vajon a családi helyzete megengedi-e
neki, hogy szolgáljon.

Ha a vezetŒ sugalmazás által azt érzi,
hogy Œ a megfelelŒ személy az elhí-
vásra, megkéri, hogy fogadja el az
elhívást, letisztázva, hogy az az Úrtól
jön. Világosan elmagyarázza az elhí-

vással járó teendŒket és áldásokat,
és tájékoztatja a személyt, hogy bizo-
nyos idejı szolgálat után majd fel
fogják menteni.

Egy házas nŒ elhívása elŒtt a vezetŒ
beszélje meg a férjjel, és gyŒzŒdjön
meg, hogy támogatni fogja a feleségét.
Amikor egy férfit hív el egy pozícióba,
a vezetŒ gyŒzŒdjön meg róla, hogy
felesége támogatni fogja. A vezetŒ
beszélje meg a szülŒkkel, mielŒtt egy
gyermeket vagy fiatalt elhív egy
egyházi pozícióba.



Támogatás és felmentés

10

Amikor a tagok elfogadták az elhívást
vagy az ároni papság egyik hivatalába
fogják felszentelni Œket, a gyülekezeti
elnökség egyik tagja egy egyházi gyı-
lésen támogatást kér azoktól, akiket
szolgálni fognak. Ehhez az elnöklŒ
vagy vezetŒ tisztségviselŒ elŒterjeszti
a neveket (úrvacsorai gyılésen a gyü-
lekezeti elhívásoknál, vagy egy osz-
tályban vagy kvórumban az osztály
vagy kvórum tisztviselŒk esetében),
és megkéri az újonnan elhívottakat,
hogy maradjanak állva, amíg a feleke-
zet, osztály vagy kvórum támogatja
Œket. A támogatandó személyek nevét
elŒterjesztŒ vezetŒ mondhatja, hogy:

„Elhívtuk [X. Y.-t], hogy a(z) [milyen
elhívás]-ban szolgáljon, és javasoljuk,

hogy támogassuk Œt ebben az elhívás-
ban. Akik egyetértenek, jelezzék kéz-
feltartással. [Várja meg, míg az egyet-
értŒk felteszik a kezüket.] Akik ellen-
zik, ha van ilyen, jelezzék kézfeltar-
tással. [Várjon egy pillanatra, hogy az
ellenzŒk felemelhessék a kezüket.]”

A gyülekezeti elnökség egyik tagja
késŒbb személyesen beszélhet bárki-
vel, aki ellenezte az elhívást. A támo-
gatásban részesülŒ egyháztagok is
tegyék fel kezüket a támogatásukkor.
Ha kettŒ vagy több ember nevét
terjesztik elŒ, csoportként lehet Œket
támogatni.

Amikor egyháztagokat mentenek fel
egyházi pozíciókból, egy papsági
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vezetŒ interjút készít velük, Œszinte
köszönetet mond szolgálatukért, és
elmondja, hogy az idŒ elérkezett a fel-
mentésükre. Az úrvacsorai gyılésen
az elnöklŒ vagy a gyılést vezetŒ sze-
mély jelenti be a gyülekezeti pozíciók-
ból történŒ felmentéseket. Amikor
egyháztagokat hívnak vissza osztály

vagy kvórum pozíciókból, az elnöklŒ
vagy gyılést vezetŒ személy jelenti be
a felmentést egy osztály vagy kvórum
gyılésen. A felmentések bejelenté-
sekor a vezetŒk megkérik a tagokat,
hogy kezük felemelésével jelezzék
köszönetüket az egyes visszahívott
személyek szolgálatáért.



Egyháztagok elválasztása az elhívásokra
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Az egyházi pozíciókba elhívott ta-
gokat szolgálatuk megkezdése elŒtt
el kell választani (lásd T&Sz 42:11).
Az elnöklŒ felhatalmazott irányítása
mellett, egy vagy több melkisédeki
papságviselŒ, beleértve egy érdemes
apát vagy férjet, részt vehet az elvá-
lasztásban. Könnyedén a személy
fejére helyezik a kezeiket. A beszélŒ:

1. Teljes nevén szólítja a személyt.

2. Kijelenti, hogy a melkisédeki pap-
ság felhatalmazása által választja el.

3. Elválasztja a személyt arra a pozí-
cióra, amelyre elhívták.

4. A Szellem útmutatása alapján
áldást ad.

5. Jézus Krisztus nevében fejezi be.

Amikor egy elder-, tanító vagy diakó-
nus kvórum elnökét választják el,
a misszió- vagy gyülekezeti elnök
ráruházza azon kvórum elnöklésének
kulcsait az elválasztott személyre.



Szertartások és áldások
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A papsági szertartások szent cseleke-
detek, melyeket az Úr adott, és a pap-
ság felhatalmazásával végzik azokat.
A papsági áldásokat a papság felha-
talmazása által adják gyógyításra,
vigasztalásra és bátorításra. A szertar-
tásokat és áldásokat végzŒ férfitestvé-
rek az evangéliumi tantételek szerint
élve, és a Szentlélek irányítására töre-
kedve készítsék fel magukat. Minden
egyes szertartást és áldást méltóságtel-
jesen végeznek el. Mindegyik szer-
tartást:

1. Jézus Krisztus nevében végezzük.

2. A papság felhatalmazása által.

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

4. Ahol megkövetelik, a szertartások-
ra annak a kijelölt papsági vezetŒ-
nek kell felhatalmazást adni, aki
a megfelelŒ kulcsokkal rendelkezik.
A következŒ szertartások igényelnek
papsági vezetŒi felhatalmazást: gyer-
mekek névadása és megáldása, keresz-
telések és konfirmálások végzése,
a papság ráruházása és egy papsági
hivatalba történŒ felszentelés, az
úrvacsora megáldása és kiosztása, és
a sírfelszentelés.

A konkrét szertartásokkal és áldá-
sokkal kapcsolatos utasításokat lásd
a Családi kalauzban.



Az egyháztagok kötelességei
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Az egyház vezetŒi felszólítanak min-
den egyháztagot, akárhol is éljenek,
hogy támogassák az egyház küldeté-
sét, eleget téve alapvetŒ kötelessé-
geiknek, ezek között (1) osszák meg
az evangéliumot bizonyságtétel által
a Szellem sugalmazása szerint;
(2) segítsenek az egyéneknek és csa-
ládoknak tökéletesíteni magukat
a halhatatlanság és az örök élet felé
vezetŒ útjukon, a parancsolatok
betartására, embertársaik szolgálatá-

ra, és az evangélium szertartásainak
és szövetségeinek elnyerésére töre-
kedve; és (3) segítsenek az egyének-
nek és családoknak elhunyt Œseik
felkutatásában, és bátorítsák Œket a
templomi szertartások elnyerésére.
Minden egyháztag az egyház küldeté-
sét támogatja ezen kötelességek
teljesítése által. EzekrŒl a kötelessé-
gekrŒl további információt a Családi
kalauz ad.



Gyılések
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Azok a gyülekezetek, ahol a gyüleke-
zeti elnök az egyetlen melkisédeki
papságviselŒ, vagy pedig pap az ároni
papságban, úrvacsorai gyılést és egy
vasárnapi evangéliumi oktatást tarta-
nak a tagok számára.

A szervezett elderkvórummal rendel-
kezŒ gyülekezetek az alábbi gyılé-
seket tartják az elŒzŒ bekezdésben
említetteken kívül:

1. Papsági gyılés

2. Vasárnapi gyılés nŒknek, fiatal
nŒknek és gyerekeknek

3. Papsági végrehajtó bizottsági gyılés

4. Gyülekezeti tanácsgyılés

Ahol elegendŒ a tagok száma, és ahol
a vezetŒk és gyülekezeti helyek ren-
delkezésre állnak, a gyülekezet abba-
hagyhatja a nŒk, fiatal nŒk és gyere-
kek közös vasárnapi gyılését, és az
alábbi gyıléseket tarthatják az elŒzŒ
bekezdésben említett gyıléseken
kívül:

1. SegítŒegylet

2. Ároni papság (fiatal férfiak)

3. Elemi

4. Vasárnapi iskola

5. Fiatal NŒk

6. Közös tevékenység, ahol az ároni
papság fiatal férfiai és az azonos



korú fiatal nŒk külön vagy együtt
találkoznak egy hétköznap este
vagy szombaton fiatalok tevékeny-
ségén és oktatásán a gyülekezeti
elnökség irányítása és felügyelete
mellett.

Lehetséges vasárnapi
gyıléstervezetek
Az Információk a papsági és segédszerve-
zeti vezetŒknek a tananyaggal kapcsolat-
ban kiadvány tartalmazza a lehetŒsé-
geket a vasárnapi gyıléstervezetekrŒl.

Családi est
Mindegyik család hetente legalább
egyszer családi estet tart az otthoná-
ban (lásd a Családi kalauzban).

Úrvacsorai gyılés
A gyülekezeti elnök elnököl az úrva-
csorai gyılésen, mely alatt érdemes
férfitestvérek, akik a megfelelŒ pap-
sággal rendelkeznek, megáldják és
kiosztják az úrvacsorát. A gyülekezeti
elnökség egyik tagja vezeti a gyılést,
és gondoskodik arról, hogy idŒben
kezdŒdjön a gyılés. Az alábbi egy
minta tervezet:

1. Üdvözlés és a lelkiség megterem-
tése

2. Rövid bejelentések

3. Nyitóének és nyitóima

4. Gyülekezeti ügyek

5. Úrvacsorai ének és az úrvacsora
kiszolgáltatása

6. BeszélŒk evangéliumi témákról,
melyeket a szentírásokra és az
utolsó napi próféták és apostolok
tanításaira alapoznak

7. A beszélŒk között egy felekezeti
vagy gyülekezeti kórus szám,
rendszerint egy ének az énekes-
könyvbŒl (választható)

8. Záróének és záróima

Havonta egyszer, általában az elsŒ
vasárnapon az úrvacsorai gyılés egy-
ben bizonyságtételi és böjti gyılés is.
Az egyháztagokat felkérik, hogy jöjje-
nek a böjt és ima szellemében, tartóz-
kodva az ételtŒl és italtól két étkezé-
sen át, ha egészségük engedi.

Az úrvacsora megáldása és kiosztása
után a gyülekezeti elnökség böjti és
bizonyságtételi gyılést vezetŒ tagja
bizonyságát teszi Jézus Krisztusról és
az evangéliumról, és megkér másokat
is, hogy a gyılés hátralevŒ részében
tegyék bizonyságukat. A gyılés egy
énekkel és imával fejezŒdik be.
Az úrvacsorát mindegyik úrvacsorai
gyılésen megáldják és kiosztják
(lásd a „Szertartások és áldások” részt
ebben a könyvben).
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Papsági gyılés
A papsági gyılést az úrvacsorai gyı-
lés elŒtt vagy után tartják. A gyüleke-
zeti elnökség egy tagja vezeti a nyitó-
gyakorlatokat. Az alábbi egy minta
tervezet:

1. Üdvözlés és a lelkiség megterem-
tése

2. Rövid bejelentések és ügyek

3. Nyitóének és nyitóima

4. Kvórumok szerinti szétválás ügyek
megbeszélésére és oktatásra

5. Záróima a kvórumokban

A nyitó gyakorlatokat követŒen min-
den felnŒtt férfi (19 éves és idŒsebb)

az elderkvórum gyılésen gyılik,
melyen az elderkvórum elnöke
elnököl.

Minden fiatal férfi (12–18 évesek) az
ároni papsági kvórum gyılésen gyı-
lik, melyen a gyülekezeti elnök elnö-
köl. Amikor a termek és a tagok lét-
száma kevés, az ároni papság fiatal
férfiai gyılhetnek a melkisédeki
papságviselŒkkel. Azonban amikor
a fiatal férfiak elegen vannak, és elég
felnŒtt vezetŒség és terem van, a
diakónusok, tanítók és papok saját
külön termeikben gyılnek össze.
(Lásd a Papsági és segédszervezeti veze-
tŒk kalauzát.)



Vasárnapi gyılés nŒknek, fiatal
nŒknek és gyerekeknek
A kis gyülekezetekben, ahol kevés
nŒtestvér és gyerek van a külön
segédszervezetek megszervezésére,
a SegítŒegylet elnöke vezeti a nyitó-
gyakorlatokat. A gyılésen az aláb-
biak lehetnek:

1. Üdvözlés és a lelkiség megterem-
tése

2. Rövid bejelentések és ügyek

3. Nyitóének és nyitóima

4. Énekek és gyerekdalok

5. Oktatás a SegítŒegylet elnökétŒl,
vagy osztályokra bomlás

6. Záróima

Amikor a kis gyülekezetekben nincs
elég hely a külön nyitógyakorlatokra,
a férfiak, nŒk és gyerekek együtt gyıl-
nek egy összevont nyitógyakorlatra,
melyet a gyülekezeti elnök vezet.

Amint a gyülekezet növekszik, a
fiatal nŒk (12–18 évesek) gyılhetnek 
a SegítŒegylettel, míg a gyerekek
(3–11 évesek) a gyülekezeti elnök
által kijelölt nŒtestvér irányítása alatt
gyılnek össze.

Amikor a SegítŒegyletet, a Fiatal
NŒket, az Elemit és a Vasárnapi Isko-
lát megszervezik egy gyülekezetben,
a SegítŒegylet és a Fiatal NŒk külön
gyılnek vasárnap a papsági gyılés

ideje alatt. A Vasárnapi Iskola a pap-
sági gyılés után gyılik össze. Az
Elemit ugyanakkor tartjuk, amikor
a papsági, segítŒegyleti, fiatal nŒ és
vasárnapi iskolai gyıléseket. Az
Elemi nyitógyakorlatait és a közös
foglalkozást az elsŒ felében, az osz-
tályoktatást pedig a második felében
tartják. A segédszervezeti gyıléseken
az egyháztagok imádkoznak, him-
nuszokat énekelnek, tanítanak, és az
evangéliumot tanulják az Információk
a papsági és segédszervezeti vezetŒknek
a tananyaggal kapcsolatban kiadvány-
ban megadott anyagokat használva.

Papsági végrehajtó bizottsági
gyılés
A gyülekezeti elnök, az írnok, a végre-
hajtó titkár, az elderkvórum elnök,
a gyülekezeti Fiatal Férfi elnök, és
(ahol elhívták) a gyülekezeti misszió-
vezetŒ alkotják a gyülekezeti papsági
végrehajtó bizottságot. A bizottság
olyan gyakran gyılik össze, amennyi-
re az szükséges a gyülekezeti tevé-
kenységek, programok és szolgálatok
koordinálásához, meggyŒzŒdve, hogy
azok a családokat és egyéneket erŒsí-
tik, és megfelelnek a tagok szükségle-
teinek. A gyülekezeti elnök elnököl a
bizottság gyılésén. A bizottság olyan
papsági teendŒket beszél meg és
koordinál, mint a házitanítás, misszio-
náriusi munka, templomi és család-
történeti munka.
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Gyülekezeti tanácsgyılés
A gyülekezeti elnökség, az írnok,
a végrehajtó titkár, az elderkvórum
elnök, a gyülekezeti Fiatal Férfi elnök,
és (ahol elhívták) a gyülekezeti
misszióvezetŒ; a SegítŒegylet, a Fiatal
NŒk, az Elemi és a Vasárnapi Iskola
elnökei; és a gyülekezeti tanártovább-
képzŒ koordinátor alkotják a gyüleke-
zeti tanácsot. Ezeken a gyıléseken
a tanács az egyének és családok meg-
erŒsítésére törekszik; segít nekik
elnyerni a templomi szertartásokat;
javít az új megtértek megtartásán;

a szegényekkel való törŒdés tantéte-
leit tanítja; egyezteti a gyülekezeti
programokat, tevékenységeket és
szolgálatokat; és megoldja a gyüleke-
zet problémáit. A SegítŒegylet elnöke
beszéli meg a gyülekezetben lévŒ nŒk,
fiatal nŒk és gyerekek szükségleteit,
ha Fiatal NŒk és Elemi elnököt nem
hívtak el. A gyülekezeti elnök ötlete-
ket és javaslatokat kér, és segít má-
soknak teljes mértékben részt venni
a megbeszélésekben, döntésekben és
tervezésben. Figyelmesen megfontolja
javaslataikat a tervek készítésekor és
feladatok kiadásakor.



Gyülekezeti helyek
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A családi estéket az egyháztagok ott-
honaiban tartsák. Minden más gyı-
lést otthon, egy bérelt épületben vagy
egy egyházi tulajdonban lévŒ épület-
ben tartanak. A misszióelnökség
adhat információt gyülekezeti hely
keresésére vagy fenntartására vonat-

kozólag a gyülekezet számára. Ezek
a vezetŒk emellett információval szol-
gálhatnak egy gyülekezeti hely bérlé-
sével, és egy egyházi tulajdonban lévŒ
épület építésének feltételeivel kapcso-
latban.



Forrásanyagok
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Az egyház forrásanyagokat ad ki, hogy
segítsen az egyház tagjainak Jézus
Krisztus evangéliumát tanulni és asze-
rint élni. Ezen anyagok között vannak
a szentírások, lecke segédkönyvek,
a Liahona, evangéliumi mıalkotások
és kalauzok. Az egyházi forrásanya-
gok a szentírásokon és az utolsó napi
próféták szavain alapszanak. A gyüle-
kezet anyagai az alap vagy az általá-
nos tananyagokból állnak, vagy a kettŒ
keverékébŒl (lásd az Információ a pap-
sági és segédszervezeti vezetŒknek a tan-
anyaggal kapcsolatban kiadványban).
Ahol a Liahona elérhetŒ, a gyülekezet-
ben mindegyik család szerezze be.

Minden évben a területi iroda vagy
elosztó központ lecke segédkönyve-

ket, egyéb forrásanyagokat, és infor-
mációt biztosít további példányok
vagy egyéb jóváhagyott anyagok ren-
delésérŒl a gyülekezetnek.

A gyülekezet vezetŒi a forrásanya-
gokat tartsák az épületben, ahol gyıl-
ni szoktak, vagy egy tag otthonában.
A vezetŒk tájékoztassák a tagokat,
hogy az anyagok rendelkezésre áll-
nak, és bátorítsák használatukat
a leckék és beszédek készítésében,
illetve a személyes tanulásban. 
A tanítók kaphatnak osztály vagy
kvórum segédkönyveket, de adják
vissza Œket a gyülekezetnek vagy az
egyházközségnek, amikor vissza-
hívják Œket tanítói faladatukból.



Tevékenységek
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A gyülekezet vezetŒinek irányítása
mellett a gyülekezet a tagok szükség-
leteit kielégítŒ tevékenységeket tervez
és valósít meg. A gyülekezeti tevékeny-
ségek ne keljenek versenyre a családi
tevékenységekkel, és ne zavarják meg
a családi életet. Minden tevékenység
legyen olcsó, hogy elkerüljék bárki
kirekesztését a költségek miatt. Min-

den kiadás a gyülekezeti elnök-
ség elŒzetes jóváhagyását igényli.
A vasárnapra tervezett tevékenységek
legyenek összhangban a sabbat
napjával. Semmilyen tevékenységet
ne tervezzenek a hétfŒ estékre,
mert azok a családi estékre vannak
fenntartva.



Zene
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Az egyház énekei és egyéb megfelelŒ
zenék, eljátszva vagy énekelve, fonto-
sak az egyházi gyıléseken, az ottho-
nokban és a személyes életben. Meg-
felelŒ zene található Az evangélium

tanításaiban, a Himnszokban. Zenei
képzés és szintetizátorok állhatnak
azok rendelkezésére, akik zenei elhí-
vásokban szolgálnak, vagy a jövŒben
szolgálhatnak.



Feljegyzések és jelentések
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Az Úr megparancsolta az egyháznak,
hogy vezessenek feljegyzést. Négyféle
feljegyzés segít a vezetŒknek az egy-
háztagok támogatásában, melyekhez
nyomtatványok is vannak:

• Pénzügyi feljegyzések (egyháztagok
hozzájárulásai és havi pénzügyi
jelentés).

• TagságfejlŒdési jelentések (tag
látogatás és új megtértek papsági
hivatala).

• Egyháztagsági feljegyzések (egy-
háztag információ, szertartásokkal
együtt).

• Történeti feljegyzések (tisztségvise-
lŒk támogatása és tevékenységek
feljegyzése).

E feljegyzések és jelentések készítésé-
ben és vezetésében a gyülekezeti
elnök kövesse a misszióelnök utasí-
tásait. Elhívhat egy gyülekezeti
írnokot, hogy segítsen a feljegyzések
vezetésében.

A misszióelnök irányítása mellett a
gyülekezeti vezetŒk a feljegyzések és
jelentések fontosságáról és hasznáról
tanulnak, és fel kell jegyezniük a fon-
tosabb gyülekezeti történéseket. Az
egyházi feljegyzéseken szereplŒ bizal-
mas információra gondosan vigyázni
kell azoknak, akik ezeket kezelik.



Pénzügyek
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Az Úr az egyház minden tagjának al-
kalmat ad gazdag áldások elnyerésére
a tizedfizetés, felajánlások és egyéb
adakozás által. A tagok jövedelmük
egy tized részét fizetik tizedként.
Emellett megkérik Œket, hogy két
étkezésen át böjtöljenek minden
hónapban a böjti vasárnapon, és lega-
lább a két étkezés értékét adják az
egyháznak, hogy gondoskodhasson a
gyülekezet szegényeirŒl és rászorulói-
ról. Emellett az egyháztagok pénzt

adományozhatnak az egyháznak
a misszionárius munkára, templomok
építésére és egyéb egyházi erŒfeszíté-
sekre.

Ahol lehetséges, két papságviselŒ
férfi nyissa ki a tizedet, felajánlásokat
és egyéb adományokat tartalmazó
borítékokat, töltsenek ki nyugtákat,
és tegyék letétbe a pénzt, vagy Œrizzék
azt a misszióelnök utasítása szerint.



VezetŒségi képzések
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A misszió papsági vezetŒi tanítják
a gyülekezet papsági vezetŒit, hogy
miként vezessék a gyülekezetet,
lássanak el alapvetŒ papsági elhí-
vásokat, és segítsenek a tagoknak
a papságot használni életükben.
A misszió papsági vezetŒi emellett
útmutatást adnak a gyülekezet segéd-
szervezetei vezetŒinek kötelességeik
teljesítéséhez.

A misszió papsági vezetŒi meggyŒ-
zŒdnek arról, hogy mindegyik gyüle-
kezetnek megvannak a szükséges
anyagai az egyház egységeként való
sikeres mıködéshez.

A vezetŒségrŒl információt a Papsági
és segédszervezeti vezetŒk kalauza ad.
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Egyházi anyagok beszerzése és családtörténeti
információ felkutatása

A helyi vezetŒk és egyháztagok az
egyházi anyagokat, ideértve a szent-
írásokat, tanfolyamok anyagait, egy-
házi folyóiratokat, gármenteket és
templomi ruházatot egyházi elosztó
vagy szolgáltató központjukból
szerezhetik be, a Salt Lake elosztó
központból, vagy az egyház hivatalos
internetes oldaláról, mely a
www.lds.org címen található.

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




