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ÜDVÖZLÉS – Legfeljebb 5 perc

HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A MUNKAFÜZETET

AMIKOR A KÖVETKEZŐ KULCSSZAVAKAT LÁTOD, KÖVESD EZEKET 
AZ UTASÍTÁSOKAT:

Olvasd fel Rövidfilm Beszélgetés Gondold át! Tevékenység

Egy ember 
felolvas az egész 
csoportnak.

Az egész csoport 
megnézi a rövid-
filmet.

A résztvevők 2–4 
percben elmond-
ják a gondolata-
ikat.

Az emberek 
csendben gondol-
kodnak, elmélked-
nek és írnak.

A résztvevők a 
megadott ideig 
egyedül vagy 
másokkal együtt 
dolgoznak.

Kérj fel valakit az imára.

Kérj meg valakit, hogy állítson be egy stoppert minden részhez.

Minden résztvevő mutatkozzon be a csoportnak fél percben, 
elmondva a nevét és valamit magáról.

Üdvözlünk! E füzet célja az, hogy megismertesse veled az önellátási 
csoportokat. Ez egy új egyházi kezdeményezés, amely segítségére 
lesz az egyháztagoknak a gyakorlati készségek elsajátításában és a 
lelki szokások megerősítésében. A mai képzés azokhoz az önellátá-
si csoportgyűlésekhez fog hasonlítani, amelyeket majd moderálni 
fogsz. A következő két órában ezeket a témákat fogjuk venni:
○ Mi az az önellátási csoport?
○ A te moderátori szereped
○ Az önellátási csoportgyűlések felépítése
○ Hogyan csatlakoznak az emberek az önellátási csoportokhoz
○ A moderátor igazgatási feladatai

Ima:

Időtartam:

Bemutatkozások:

Olvasd fel:
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TANULÁS – Legfeljebb 85 perc

MI AZ AZ ÖNELLÁTÁSI CSOPORT? (10 perc)

Gondoskodni fogok szentjeimről. Elérhető az srs .lds .org/ videos 
oldalon a Csoportok moderálása részben, a Rövidfilmek menüpont 
alatt (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)

Milyen hatással lesz a Jézus Krisztusba vetett hitem a lelki és fizikai 
önellátásomra?

Beszélgetés:

Az önellátás rendeltetése, hogy segítsen az embereknek változtatni 
az életvitelükön. M. Russell Ballard elder így tanított: „Hiszek abban, 
hogy a tanácsok… jelenti[k] a leghathatósabb módot a valódi ered-
mények eléréséhez. Tudom továbbá, hogy a tanácsok az Úr módsze-
rei, és hogy Ő maga is egy mennyei tanácson keresztül teremtett 
mindent a világegyetemben, ahogyan azt a szentírások is említik” 
(Családi tanácsok. Liahóna, 2016. máj. 63.).

A tanácskozás- jellegű közös munka révén a csoport tagjainak több 
tehetség, sugalmazás, tapasztalat és tudás áll rendelkezésére, mint 
egyedül. Az önellátási csoportok:
○ 8–12 főből állnak, akiket valamilyen közös cél elérése köt össze, 

mint például a pénzügyek kezelése, egy jobb állás megtalálása, 
az iskolázottság növelése, vagy egy vállalkozás elindítása és 
fejlesztése.

○ Olyan biztonságos környezetet jelentenek, ahol mindenki úgy 
érzi, hogy bátran, egyenlő módon vehet részt.

○ Hetente jönnek össze akár 12 héten keresztül is, hogy közben új 
készségeket és szokásokat fejlesszenek ki.

○ Tanácskozási modellt alkalmaznak, hogy a tagok tanulhassanak 
egymástól, és biztathassák egymást.

○ Kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden héten a gyakorlat-
ban alkalmazzák a tagok által tanultakat.

○ Beszámolnak a haladásukról, hogy a tagjaik számonkérhessék 
egymástól a felvállalt kötelezettségeiket.

Miben különböznek az önellátási csoportok azoktól a műhelyfoglal-
kozásoktól vagy óráktól, amelyeken eddig részt vettetek?

Beszélgetés:

Rövidfilm:

Olvasd fel:



CSOPORTMODERÁLÁS

4

A TE MODERÁTORI SZEREPED (15 perc)

Hogyan moderáljunk egy csoportot. Elérhető az srs .lds .org/ videos 
oldalon a Csoportok moderálása részben, a Rövidfilmek menüpont 
alatt (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)

Mit kellett megváltoztatnia a rövidfilmben szereplő moderátornak, 
hogy tanító helyett moderátor legyen belőle? Milyen hatással volt 
ez a csoportra?

Beszélgetés:

Az Úr ezt mondta az egyházban lévő tanácsokról, vagy csoportok-
ról: „[N]e legyen mindenki egyszerre szóvivő, inkább egyszerre egy 
valaki beszéljen, és mindenki hallgassa a beszédét, hogy miután 
mindannyian szóltak, mindenki épülhessen mindenki által, és hogy 
minden embernek egyenlően lehessen kiváltsága” (T&Sz 88:122; 
kiemelés hozzáadva).

Az önellátási csoportokban senkit nem hívnak el tanítónak! Mode-
rátorként a te feladatod, hogy segíts a csoport tagjainak követni a 
tananyagot, részt venni a beszélgetésekben, és meghívni oda a 
Lelket. Téged nem a téma szakértőjének hívtak el. Ehelyett te is 
csoporttagként vegyél részt, teljesítsd a vállalt kötelezettségeidet, 
és tanulj együtt a többiekkel. Az alábbi (vastaggal szedett) tantéte-
lek követése segít majd a csoportodnak abban, hogy sikerélmé-
nye legyen.

Alakíts ki biztonságos környezetet! A résztvevők minden héten 
nyilvánosan beszámolnak a csoportnak arról, hogy hol tartanak a 
vállalt kötelezettségeik teljesítésében. A nagyobb önellátás felé 
vezető útjukon hibázni is fognak, és kudarcokat is megtapasztalnak 
majd. Ez normális és egészséges. Döntő fontosságú, hogy a részt-
vevők azt érezzék, hogy biztonságos környezetben vannak, ahol 
próbálkozhatnak, kudarcot vallhatnak, és végül sikerrel járnak.

Rövidfilm:

Olvasd fel:
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Milyen módokon segíthetsz a résztvevőknek abban, hogy biztonság-
ban, otthonosan, a csoport által befogadva érezzék magukat?

Beszélgetés:

Részvételre buzdítás. Moderátorként nem szerencsés, ha min-
denki másnál többet beszélsz a csoportban. Húzódj vissza, és 
segíts mindenkinek szóhoz jutni.

TEVÉKENYSÉG

1. lépés: Háromfős csoportokban olvassátok el az alábbi moderátori cselekvéseket.

2. lépés: Mindenki válasszon ki egy- egy cselekvést mindkét oszlopból, és beszél-
jétek meg, hogy az miért hasznos, illetve káros a részvételre nézve.

MI SEGÍTI ELŐ A RÉSZVÉTELT 
ÉS AZ EGYSÉGET?

MI ÁRT A RÉSZVÉTELNEK 
ÉS AZ EGYSÉGNEK?

○ A kérdések továbbadása a csoportnak

○ Tisztelettel beszélni másokról

○ Név szerint ismerni mindenkit

○ Mosolyogni és barátságosnak lenni

○ Időben kezdeni és zárni a gyűléseket

○ Bízni a munkafüzetekben, és követni 
a leírtakat

○ Elkedvetlenítő és bíráló megjegyzések

○ Minden kérdéshez hozzáfűzni valamit, 
illetve hogy mindig miénk legyen az 
utolsó szó 

○ Késve fejezni be a gyűlést

○ Túl sokat beszélni, vagy tanárosan 
viselkedni

Mit kezdenétek azzal, aki uralja a beszélgetést, vagy egyáltalán nem 
vesz részt benne?

Beszélgetés:

Olvasd fel:
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Időben kezdeni és zárni. A csoport tagjainak tudniuk kell bízni 
abban, hogy a gyűlés időben fog kezdődni és befejeződni. Minden 
egyes részhez és tevékenységhez tartozik egy javasolt időkeret. 
Minden héten kijelölhetsz valakit a csoportból időmérőnek.

Mi mást tehettek még azért, hogy segítsetek a csoportnak betartani 
az időkeretet?

Beszélgetés:

A hozzászólások kapcsolódjanak a témához, és legyenek építő 
jellegűek. Soha ne osszatok meg olyan történeteket, amelyekben 
másokat bíráltok – még akkor sem, ha a csoport tagjai nem ismerik a 
szereplőket.

Hogyan tudod arra ösztönözni a csoportot, hogy a hozzászólásaik a 
témára összpontosuljanak, és tiszteletteljesek legyenek?

Beszélgetés:

AZ ÖNELLÁTÁSI CSOPORTGYŰLÉS FELÉPÍTÉSE (40 perc)

A „menj és cselekedj” tanulás. Elérhető az srs .lds .org/ videos olda-
lon a Csoportok moderálása részben, a Rövidfilmek menüpont 
alatt (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)

Mindegyik csoportgyűlés öt részből áll. Lehetőség szerint soha ne 
ugorjátok át egyik részt sem.

Beszámoló: Ebben a részben a csoportban részt vevő emberek 
kiértékelik az erőfeszítéseiket, és beszámolnak a csoportnak a 
haladásukról. Megosztják mindazt, amit az új készségek és szoká-
sok gyakorlati alkalmazása során tanultak. A haladás kiértékelése 
döntő fontosságú az új szokások kialakításában. (20–30 percig tart.)

Miként segíthet nekünk az, ha nyíltan beszámolunk a csoportnak a 
haladásunkról?

Beszélgetés:

Az alapjaim: Ebben a részben a csoport tagjai megismerik és 
átültetik a gyakorlatba a hit, a tanulás, a kemény munka és az Úrba 
vetett bizalom tantételeit. A résztvevők minden héten áttekintik az 
egyik olyan alapvető tantételt, amely segíteni fog nekik önellátóbbá 
válni. (20 percig tart.)

Miért tanulunk tant és fizikai készségeket is a csoportjainkban?Beszélgetés:

Olvasd fel:

Olvasd fel:

Rövidfilm:

Olvasd fel:
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Tanulás: Ebben a részben a csoportban részt vevők olyan új elgon-
dolásokat és készségeket olvasnak, beszélnek meg és gyakorolnak, 
amelyek segíteni fognak nekik fizikailag önellátóvá válni. (40–50 
percig tart.)

Gondold át!: Ebben a részben a csoportban részt vevő emberek 
átgondolják a csoportgyűlés során tanultakat, és írnak azokról. Az 
Úr iránymutatására törekszenek, és fejlődési lehetőségeket hatá-
roznak meg. Kérjük, ne hagyjátok ki ezt a részt! (5–10 percig tart.)

Miként teszi lehetővé a – csendes, beszélgetés nélküli – elgondolko-
dás a Szentléleknek, hogy tanítson minket?

Beszélgetés:

Kötelezettségvállalás: Ebben a részben a csoportban részt vevő 
emberek kötelezettséget vállalnak a csoportgyűlés során tanult és 
megbeszélt új készségek és szokások gyakorlására. A kötelezettségek 
vállalása és teljesítése döntő fontosságú az új szokások kialakításának 
folyamatában. Segítségképpen mindegyik résztvevő kiválaszt valakit a 
csoportból, aki a cselekvőtársa lesz. A cselekvőtársak a hét folya-
mán kapcsolatba lépnek egymással, hogy biztatást és támogatást 
nyújtsanak egymásnak. A résztvevők arra is kötelezettséget vállalnak, 
hogy a családjuknak vagy a barátaiknak is tanítják a tanultakat. (5–10 
percig tart.)

Miért fontos, hogy cselekvőtársunk legyen, vagy hogy azok legyünk?Beszélgetés:

Cselekedj!: A résztvevőknek a hét során muszáj a vállalt kötelezett-
ségeiknek megfelelően cselekedniük, hogy változtatni tudjanak az 
életükön! A tanultak alkalmazása, valamint a másoknak való tanítása 
segít az önellátási készségek és szokások fejlesztésében. (Heti 3–8 
órát vesz igénybe.)

Hogyan segíthetek a csoport tagjainak abban, hogy a hét során 
cselekedjenek, és ezzel a jó szokásokat erősítsék?

Beszélgetés:
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Most, hogy már tisztában vagy a gyűlés elemeivel, gyakoroljunk 
együtt egy valódi gyűlés egyik részében.

TEVÉKENYSÉG

1. lépés: Válassz ki valakit a csoportból, aki moderálni fogja Az alapjaim részt. A 
moderátor ne tanítsa a tantételt a csoportnak. Ehelyett kövesse a leírt anyagot, és 
buzdítson mindenkit a részvételre.

2. lépés: Lapozz a 12. oldalra, és kezdj bele Az alapjaim következő tantételébe: Az 
önellátás a szabadítás egyik tantétele.

3. lépés: Miután végzel Az alapjaim résszel, értékeld ki a moderátor számára a 
közreműködését az alábbi kérdések segítségével.

○ Mennyire követte a moderátor a leírtakat?
○ Miként ösztönözte a moderátor a csoport minden tagjának részvételét?
○ Érezték a csoport tagjai a Szentlélek hatását?

HOGYAN CSATLAKOZNAK AZ EMBEREK CSOPORTOKHOZ (10 perc)

Egy önellátási csoport kiválasztása. Elérhető az srs .lds .org/ videos 
oldalon a Csoportok moderálása részben, a Rövidfilmek menüpont 
alatt. (Nincs meg a film? Olvassatok tovább.)

A csoporthoz való csatlakozás folyamata három lépésből áll.

Először, az egyházközségi tanácsok meghívják az egyháztagokat egy 
önellátási áhítaton való részvételre.

Másodszor, az áhítaton részt vevő egyháztagok:
○ az önellátás alapvető tanairól és tantételeiről tanulnak.
○ felmérik a jelenlegi lelki és fizikai szükségleteiket.
○ kiválasztják azt a csoportot, amely fejleszteni fogja a készségeiket.
○ kiválasztják a csoportgyűlések napját, idejét és helyét.

Harmadszor, az egyháztagok rendszerint egy héttel az áhítatot 
követően kezdenek el járni az általuk választott csoportba.

Olvasd fel:

Rövidfilm:

Olvasd fel:
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A MODERÁTOR ADMINISZTRATÍV FELADATAI (10 perc)

Csoportregisztráció

Fontos regisztrálni a csoportot, később pedig jelentést készíteni 
a csoport utolsó gyűlését követően. Ez a folyamat lehetővé fogja 
tenni számodra, hogy bizonyítványokat kérvényezz a csoport 
tagjainak, további képzési anyagokat kapj, valamint segíts az egy-
háznak továbbfejleszteni az önellátási kezdeményezést. Kérjük, 
tekintsd át az alábbi utasításokat:
○ Az első csoportgyűlés előtt tölts le egy csoportregisztrációs 

nyomtatványt az srs .lds .org/ report oldalon. Töltsd ki a nyomtat-
ványt az első csoportgyűlés során. Miután a nyomtatvány elké-
szült, látogass el az srs .lds .org/ report oldalra, és vidd be az 
adatokat.

○ Minden héten lépj kapcsolatba a cöveki önellátási szakértővel, 
hogy tájékoztasd arról, ki vett részt a gyűlésen, valamint beszá-
molj a tagok sikertörténeteiről.

○ Az utolsó csoportgyűlés előtt töltsd le a Csoportzáró jelentés és 
bizonyítványkérő nyomtatványt az srs .lds .org/ report oldalon. 
Töltsd ki a nyomtatványt az utolsó csoportgyűlés során. Miután a 
nyomtatvány elkészült, látogass el az srs .lds .org/ report oldalra, 
és vidd be az adatokat.

A helyiség és a rövidfilmek előkészítése minden héten

A cöveki önellátási szakértődnek kell termet foglalnia számodra az 
egyház épületében. Minden héten érj oda legkésőbb a kezdés előtt 
pár perccel, hogy felállítsd az asztalokat és székeket. Állítsd be az 
audiovizuális berendezést is, és ellenőrizd, hogy működnek- e a 
rövidfilmek, és van- e hang.

Olvasd fel:

Olvasd fel:

http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
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TEVÉKENYSÉG

1. lépés: Tekintsd át az alábbi elrendezési ábrákat.

2. lépés: Beszéljétek meg, miért annyira fontos az ültetés elrendezése a csoport 
tanulási folyamata szempontjából.

Megjegyzés: A fenti ábrákon a csillag jelképezi a moderátort.

AZ ÁLLÁSKERESÉSEM CSOPORTOK MODERÁLÁSA

Ha Álláskeresésem csoportot moderálsz, két dologgal kell tisztában 
lenned.

Először is, amikor az önellátási áhítaton létrehozod a csoportodat, 
kérd meg a csoport tagjait, hogy mindegyik gyűlésre hozzanak 
magukkal őket érdeklő álláshirdetéseket.

Másodszor, a gyűlések beosztását rugalmasan kezelheted. Kérjük, 
olvasd el a függelék 16–17. oldalát. Terjeszd ezeket a beosztásokat 
azok elé, akik az önellátási áhítaton a te csoportodat választják.

NE ÍGY:
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ÖSSZEGZÉS

Fordulj gyakran ehhez a felsoroláshoz a moderátori szolgálatod alatt.

A csoportgyűlések előtti teendőid
○ Hívd fel a csoport tagjait, vagy küldj nekik üzenetet, és emlé-

keztesd őket a gyűlés napjára, idejére és helyére.
○ Tekintsd át az anyagot, és készülj fel a moderálásra – de ne 

úgy készülj rá, hogy lecke módjára fogod tanítani!
○ Kérd meg a cöveki önellátási szakértőt, hogy adjon neked 

annyi munkafüzetet, ahányan beiratkoztak, és még két 
példányt tartalékba.

○ Érkezz korábban, hogy megfelelően be tudd állítani a széke-
ket, asztalokat és rövidfilmeket.

○ Legyenek nálad tollak és ceruzák azok számára, akik elfelej-
tettek sajátot hozni.

A csoportgyűlések alatti teendőid
○ Fogadd szívélyesen a csoport tagjait, és ismerkedj össze velük.
○ Ismerd el és dicsérd meg az elért eredményeiket és a 

fejlődésüket.
○ Jelölj ki valakit, aki ügyel a javasolt időkeretekre.
○ Ösztönözz a csoporttagok közötti megbeszélésre.
○ Hangsúlyozd ki, hogy a gyűlések közötti időben cselekedni 

kell a vállalt kötelezettségeknek megfelelően.
○ Emlékeztesd a csoport tagjait, hogy tartsák tiszteletben a 

bizalmas értesüléseket.

A csoportgyűlések utáni teendőid
○ Látogass el az srs .lds .org/ report oldalra az első és az utolsó 

csoportgyűlés után, hogy regisztrálj, jelentést tegyél, és 
bizonyítványokat kérj.

○ Biztasd a cselekvőtársakat, hogy a hét folyamán tartsák 
egymással a kapcsolatot, és segítsék egymást.

○ Minden héten lépj kapcsolatba a cöveki önellátási szakértő-
vel, tájékoztasd a résztvevők számáról, és tudasd vele, hogy 
milyen volt a gyűlés.

○ Imádságosan tekintsd át a következő csoportgyűléshez 
kapcsolódó anyagokat.

○ Készülj fel lelkileg, és cselekedj a kapott késztetések szerint.

Olvasd fel:
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AZ ALAPJAIM: AZ ÖNELLÁTÁS A SZABADÍTÁS 
EGYIK TANTÉTELE  –  Legfeljebb 25 perc

János 10:10 (jobbra)

Mi az a bővelkedő élet?

Bekente a lábujjamat. Elérhető az srs .lds .org/ videos oldalon. 
(Nincs film? Olvassátok el a 13. oldalt.)

Hiszel abban, hogy létezik megoldás a gondjaidra? Hogyan 
válhatunk jogosulttá az Úr segítő hatalmának 
igénybevételére?

A 2. kézikönyv hivatkozása, és Dallin H. Oaks elder kijelenté-
se (jobbra). Önellátónak lenni nem azt jelenti, hogy min-
dent megtehetünk vagy megszerezhetünk, amit csak 
kedvünk tartja. Valójában ez az abba vetett hit, hogy Jézus 
Krisztus kegyelme – vagyis képessé tevő hatalma – által 
képesek vagyunk gondoskodni saját magunk és a csalá-
dunk minden lelki és fizikai létszükségletéről. Az önellátás 
Istennek azon hatalmába vetett bizalmunk – hitünk – bizo-
nyítéka, amellyel hegyeket mozgat meg az életünkben, és 
erőt ad nekünk, hogy diadalmaskodjunk a próbatételek és 
nehézségek során.

Hogyan segített neked Krisztus kegyelme gondoskodni a 
lelki és fizikai létszükségletekről?

TEVÉKENYSÉG

1. lépés: Válassz egy társat, és olvassátok el az alábbi tantételek 
mindegyikét.

2. lépés: Beszéljétek meg, miért segíthet nektek az ezen igazságokba 
vetett hit önellátóbbá válni.

AZ ÖNELLÁTÁS TANBÉLI TANTÉTELEI

 1. Az önellátás egy parancsolat. „Az Úr megparancsolta az egyháznak és 
annak tagjainak, hogy legyenek önellátóak 
és függetlenek” (Az egyház elnökeinek 
tanításai: Spencer W. Kimball [2006]. 126.).

 2. Isten képes és fog is módot biztosítani 
ahhoz, hogy az Ő igazlelkű gyermekei 
önellátóvá váljanak.

„És az a célom, hogy gondoskodjam 
szentjeimről, mert minden dolog az 
enyém” (T&Sz 104:15).

 3. Isten számára a fizikai és a lelki egy. „Ezért bizony, azt mondom nektek, hogy 
számomra minden dolog lelki” (T&Sz 29:34).

Gondold át:

Beszélgetés:

Rövidfilm:

Beszélgetés:

Olvasd fel:

Beszélgetés:

„…én azért jöttem, 
hogy életök legyen, 
és bővölködjenek.”

JÁNOS 10:10

„Az önellátás az a 
képesség, elkötelezettség 
és törekvés, hogy gondos-
kodjunk saját magunk és 
a családunk lelki és fizikai 
szükségleteiről. Önellátó-
vá válva az egyháztagok 
sokkal inkább képesek 
lesznek szolgálni máso-
kat, és törődni velük.”

2. KÉZIKÖNYV: AZ EGYHÁZ 
IGAZGATÁSA (2010). 6.1.1

„Bármi legyen is az oka 
annak, ha másoktól 
válunk függővé olyan 
döntések vagy erőforrá-
sok tekintetében, amelye-
ket magunk is képesek 
lennénk biztosítani, az 
lelkileg meggyengít 
bennünket, és késlelteti 
a növekedésünket afelé, 
amivé az evangéliumi 
terv szándéka szerint 
lennünk kell.” 

Vö. DALLIN H. OAKS: 
Bűnbánat és változás. 
Liahóna, 2003. nov. 40.
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BEKENTE A LÁBUJJAMAT

Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor olvassátok el ezt a szöveget.

ENRIQUE R. FALABELLA ELDER Gyer-
mekkoromban nem éltünk jólétben. 
Emlékszem, ahogy az egyik nap oda-
mentem édesapámhoz, és ezt mond-
tam: „Papus, kellene egy új pár cipő. 
Ezek már szét vannak taposva.” Meg-
állt, lenézett a cipőmre, és látta, hogy 
tényleg szét vannak taposva. Ezt 
mondta: „Szerintem meg tudjuk 
javítani.” Fogott egy kis fekete cipőkré-
met, és bekente vele a cipőmet, amitől 
az szép fényes lett. Aztán így szólt: 
„Most már meg van javítva, fiam.” 
„Nem, még nincs – feleltem. – Látod, 
még mindig kilóg belőle a lábujjam.” 
Mire ő: „Hát, azt is meg tudjuk javítani!” 
Fogott még egy kis cipőkrémet, és 
bekente vele a lábujjamat!

Aznap megtanultam, hogy minden 
problémára van megoldás. Meggyőző-
désem, hogy az önellátásnak ezen 
tantétele, illetve ez a kezdeményezés 
az Úr munkája meggyorsításának egyik 
módja. Részét képezi a szabadítás 
munkájának. Mindannyian jobbá 
válhatunk, mint amilyenek most 
vagyunk. Fel kell adnunk a beletörő-
dést. Sokszor tétlenkedünk, ami pedig 
megsemmisíti a haladásunkat. Minden 
nap olyan nap, amikor haladást 
érhetek el, ha úgy döntök, hogy valamit 
másképpen teszek annak érdekében, 
hogy javítsak azon, amit rosszul 
csináltam a múltban. Ha ezt hittel 
teszed, gyakorolva a Krisztusba vetett 
hitet és reményt, miszerint Ő ott lesz 
és segíteni fog neked, akkor meg fogod 
találni a módját annak, hogy haladást 
érj el fizikai és lelki téren. Ez annak 
köszönhető, hogy Isten él, te pedig az 
Ő fia, illetve lánya vagy.

Vissza a 12. oldalra.

Olvassátok el Marion G. Romney elnök kijelentését (jobb-
ra). Honnan tudod, hogy az önellátóbbá válás felé haladsz?

Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. 
Miután teljesítetted a kötelezettséget, pipáld ki a hozzá 
tartozó négyzetet.
□ Oszd meg a családoddal vagy a barátaiddal, amit ma 

tanultál az önellátásról.

Vissza a 8. oldalra.

Beszélgetés:

Kötelezett-
ségvállalás:

„Önellátás nélkül az ember 
nem képes valóra váltani 
ezeket a veleszületett, 
szolgálatra irányuló 
vágyakat. Hogy adhatunk, 
ha nincs semmink? Üres 
polcokról nem jöhet étel az 
éhezőknek. Üres tárcából 
nem jöhet pénz a szűkölkö-
dők megsegítésére. Az 
érzelmileg kiéhezettektől 
nem jöhet támogatás és 
megértés. A tanulatlanok-
tól nem jöhet tanítás. Ami 
pedig a legfontosabb, hogy 
a lelkileg gyengéktől nem 
jöhet lelki iránymutatás.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature of 
Self- Reliance,” [Az önellá-
tás celesztiális természe-
te] Ensign, Nov. 1982, 93
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GONDOLD ÁT!  – Legfeljebb 5 perc

Egyénileg gondoljátok át a ma tanultakat, és fontoljátok meg, hogy minek a megtételét 
várja az Úr tőletek. Olvassátok el az alábbi idézetet, és írjátok le a kérdésekre adott 
válaszaitokat.

„Ebben áll az egyházi tanácsok csodája: odafigyelés egymásra 
és odafigyelés a Lélekre! Amikor támogatjuk egymást az egyházi 
tanácsokban, elkezdjük megérteni, miként lehet az, hogy Isten fogja 
a hétköznapi férfiakat és nőket, és rendkívüli vezetőkké teszi őket” 
(M. Russell Ballard, “Counseling with Our Councils,” Ensign, May 
1994, 26).

A ma tanultak közül mik a legjelentősebbek számomra?

  

  

  

 

Mit fogok tenni a ma tanultak eredményeképpen?
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KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS – Legfeljebb 5 perc

Minden héten kötelezettségeket vállalunk. Amikor a jövő héten találkozunk, azzal fogjuk 
kezdeni, hogy beszámolunk a vállalt kötelezettség megtételéről. Olvassatok fel minden 
egyes kötelezettségvállalást a cselekvőtársatoknak. Ígérjétek meg, hogy eleget tesztek a 
vállalt kötelezettségeiteknek, és írjátok alá a lap alján.

TEVÉKENYSÉG

1. lépés: Válasszatok társat a csoportotokban, és olvassátok fel egymásnak a 
vállalt kötelezettségeket.

2. lépés: Ígérjétek meg egymásnak, hogy eleget tesztek ezeknek, és írjátok alá a 
lap alján.

□ Meg fogom nézni az alábbi rövidfilmeket (elérhető az srs .lds .org/ videos olda-
lon a Csoportok moderálása részben):
○ Hogyan vezessünk: Jelentéstétel (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)
○ Hogyan vezessünk: Az alapjaim (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)
○ Hogyan vezessünk: Tanulás (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)
○ Hogyan vezessünk: Gondold át! (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)
○ Hogyan vezessünk: Kötelezettségvállalás (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok 

tovább.)
○ Hogyan irányítsuk a gyűléseket (Nincs meg a rövidfilm? Olvassatok tovább.)

□ Az első gyűlést követően regisztrálni fogom a csoportomat, az utolsó csoportgyű-
lésünkön pedig elkészítem a jelentést (látogass el az srs .lds .org/ report oldalra).

□ Gyakorolni fogom Az alapjaim tantételét, és megtanítom azt a családomnak 
vagy barátaimnak is.

□ Minden héten használni fogom a moderátori önértékelő lapot (18. oldal) a 
fejlődésem kiértékeléséhez.

□ El fogom kezdeni azt a személyes változást, amelyet ma leírtam a Gondold át! 
részben.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása 

Megjegyzés: A cöveki önellátási bizottság egyik tagja fogja utókövetni veled ezeket a 
kötelezettségvállalásokat.

Mondjatok záróimát.
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FÜGGELÉK

ÁLLÁSKERESÉSEM: A GYŰLÉSEK LEHETSÉGES BEOSZTÁSA

Bár ez a tanfolyam 12 hetes elköteleződést igényel, a gyűlések 
beosztását rugalmasan kezelhetitek. Sok csoport azt választja, hogy 
az első két hétben végigveszi az Álláskeresésem 10 fejezetét, hogy 
aztán elkezdhessék gyakorolni és az álláskeresés során alkalmazni 
ezeket a készségeket.

Miután az Álláskeresésem összes fejezetét átvettétek, a 12 hétből 
fennmaradó időben továbbra is legalább hetente találkozzatok. 
Ezek a gyűlések nagyjából egyórásak; ezeken beszámoltok a vállalt 
kötelezettségeitekről a Fejleszd a készségeidet rész segítségével, 
tanulmányozzátok Az alapjaim idevágó részét, gyakoroljátok a 
készségeiteket, és heti kötelezettségeket vállalatok.

A következőkben található néhány javaslat, amelyek más csopor-
toknál eredményesnek bizonyultak. Használhatod ezeket a javasla-
tokat, vagy kitalálhatsz saját megoldásokat is a gyűlésekhez. A 17. 
oldalon találsz napirendi mintákat.

Tartsatok első alkalommal egy 8–9 órás gyűlést, és vegyétek át az 
összes fejezetet. Ezt követően a többi 11 héten hetente kb. egy- egy 
órára gyűljetek össze.

Az első két hétben tartsatok két 4–5 órás gyűlést, és vegyétek át az 
összes fejezetet. Ezt követően a többi 10 héten hetente kb. egy- egy 
órára gyűljetek össze.

Az első két hétben tartsatok négy 2–3 órás gyűlést, és vegyétek át 
az összes fejezetet. Ezt követően a többi 10 héten hetente kb. 
egy- egy órára gyűljetek össze.

Jöjjetek össze hetente 2 órára, és mindig egy- egy fejezetet vegyetek 
át. Így 10 hétig fog tartani, amíg az összes fejezetet átveszitek. Ezt 
követően a maradék 2 hét során hetente kb. egy- egy órára gyűlje-
tek össze.

1. lehetőség:

2. lehetőség:

3. lehetőség:

4. lehetőség:
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NAPIRENDEK

1. lehetőség

1. GYŰLÉS  
(8–9 ÓRA)

2–12. GYŰLÉS  
(1–1,5 ÓRA)

Az alapjaim

1–10. fejezet

Kötelezettségvállalás

Jelentéstétel

Az alapjaim

Fejlesztem a készségeimet

Kötelezettségvállalás

2. lehetőség

1. GYŰLÉS  
(4–5 ÓRA)

2. GYŰLÉS  
(4–5 ÓRA)

3–12. GYŰLÉS  
(1–1,5 ÓRA)

Az alapjaim

1–5. fejezet

Kötelezettségvállalás

Beszámoló

Az alapjaim

6–10. fejezet

Kötelezettségvállalás

Beszámoló

Az alapjaim

Fejlesztem a készségeimet

Kötelezettségvállalás

3. lehetőség:

1. GYŰLÉS  
(3 ÓRA)

2. GYŰLÉS  
(2 ÓRA)

3. GYŰLÉS  
(3 ÓRA)

4. GYŰLÉS  
(2 ÓRA)

5–14. GYŰLÉS 
(1–1,5 ÓRA)

Az alapjaim

1–3. fejezet

Kötelezettség-
vállalás

4–6. fejezet Beszámoló

Az alapjaim

7–8. fejezet

Kötelezettség-
vállalás

9–10. fejezet Beszámoló

Az alapjaim

Fejlesztem a 
készségeimet

Kötelezettség-
vállalás

4. lehetőség

1. GYŰLÉS  
(2 ÓRA)

2–10. GYŰLÉS  
(2 ÓRA)

11–12. GYŰLÉS  
(1–1,5 ÓRA)

Az alapjaim

1. fejezet

Kötelezettségvállalás

Beszámoló

Az alapjaim

2–10. fejezet (hetente 1)

Kötelezettségvállalás

Beszámoló

Az alapjaim

Fejlesztem a készségeimet

Kötelezettségvállalás



CSOPORTMODERÁLÁS

18

MODERÁTORI ÖNÉRTÉKELÉS

Minden egyes csoportgyűlést követően tekintsd át az alábbi állításokat. Hogy megy?

HOGYAN TELJESÍTEK A MODERÁTORI 
SZEREPEMBEN? Soha Néha Gyakran Mindig

 1. A hét során fel szoktam venni a kapcsola-
tot a csoporttagokkal. □ □ □ □

 2. Minden csoporttaggal érzékeltetem a 
lelkesedésemet és szeretetemet. □ □ □ □

 3. Ügyelek arra, hogy a csoport minden tagja 
beszámoljon a kötelezettségeiről. □ □ □ □

 4. Kevesebbet beszélek, mint a csoport többi 
tagja. Mindenki egyenlő arányban vesz részt. □ □ □ □

 5. Hagyom, hogy a csoport tagjai válaszolják 
meg a kérdéseket, ne pedig én. □ □ □ □

 6. Belül maradok az egyes részekhez és 
tevékenységekhez javasolt időkereten. □ □ □ □

 7. Időt hagyok a „Gondold át!” részre, hogy a 
Szentlélek vezetni tudja a csoport tagjait. □ □ □ □

 8. Követem a munkafüzetben leírtakat; meg-
csinálok minden részt és tevékenységet. □ □ □ □

HOGYAN TELJESÍT A CSOPORTOM? Soha Néha Gyakran Mindig

 1. A csoport tagjai szeretik, buzdítják és 
szolgálják egymást. □ □ □ □

 2. A csoport tagjai eleget tesznek a 
kötelezettségeiknek. □ □ □ □

 3. A csoport tagjai fizikai és lelki eredménye-
ket is elérnek. □ □ □ □

 4. A kijelölt párok rendszeresen kapcsolatot 
tartanak egymással, és buzdítják egymást a 
hét folyamán.

□ □ □ □
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JEGYZETEK

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




