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A példányok kiosztása: (1) püspök, (2) egyházközségi misszióvezető,  
(3) kijelölt egyházközségi tanácstag(ok), (4) új vagy visszatérő egyháztag

Új és visszatérő egyháztagok fejlődése   

A püspök rendszeresen átnézi ezt a nyomtatványt az egyházközségi tanács gyűlésein, hogy 
megbeszélhessék az összes új vagy visszatérő egyháztag fejlődését. Az egyházközségi 
tanács ezt a nyomtatványt használja arra, hogy konkrét terveket készítsen az új egyháztagok 
tanítására és megerősítésére a keresztelkedésüket és konfirmálásukat követően egészen a 
templomi felruházásukig. Az egyházközségi tanács e nyomtatvány részeinek felhasználásával 
tervezi meg, hogyan tanítsák és erősítsék meg a visszatérő egyháztagokat is.

Egyházközség vagy gyülekezet Cövek vagy kerület

Személyes adatok
Az egyháztag vagy házaspár neve Keresztelés(ek) dátuma(i) Konfirmáció(k) dátuma(i)

Cím Telefonszám

Gyermekek nevei és koruk

Kijelölt egyházközségi tanácstag(ok) neve(i)

Házitanítók nevei

Látogatótanítók nevei

A kereszteléstől vagy a visszatéréstől számított egy hónapon belül A teljesítés időpontja

A püspök interjút készített az egyháztaggal, és megbeszélte vele a tized tantételét, valamint a 
többi érdemességet érintő ügyet, hogy segítsen neki a templomi hódolatra való felkészülésben

Az arra alkalmas férfiakkal interjú készült az ároni papsággal kapcsolatban, és azt rájuk ruházták

Az egyháztagot beíratták Az evangélium tantételei kurzusra

Az egyházközségi és a teljes idejű misszionáriusok újra tanították neki a misszionáriusi leckéket 
(ahogy az fel van vázolva a Prédikáljátok evangéliumomat! című kézikönyvben)

A kereszteléstől vagy a visszatéréstől számított hat hónapon belül A teljesítés időpontja

Az egyháztaggal interjút tartottak, hogy feladatot vagy elhívást adjanak neki az egyházban, és 
azt meg is kapta

Az egyháztag rendszeresen jár az istentisztelet gyűléseire

Az egyháztag elkezdte a családi csoportív kitöltését

Amilyen hamar helyénvaló az első év során A teljesítés időpontja

Az arra alkalmas és érdemes férfiakat felkészítették a melkisédeki papságra, és azt el is nyerték

A 12 éves vagy annál idősebb egyháztagok részt vettek helyettesítő kereszteléseken a 
templomban (ahol ez megvalósítható)

Az arra alkalmas egyháztagok elvégezték a templomi felkészítő tanfolyamot (lásd Felruházva a 
magasságból: Templomi előkészítő szeminárium – tanári kézikönyv)

Amikor teljesen felkészültek, de még nem a keresztelést követő első éven belül A teljesítés időpontja

Az arra alkalmas és érdemes felnőttek részesültek a felruházásban

A család össze lett pecsételve a templomban (ha lehetséges)


