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ELŐSZÓ

CÖVEKI ÉS EGYHÁZKÖZSÉGI VEZETŐK RÉSZÉRE

Sok egyháztag válhat önellátóbbá, ami „az a képesség, elköte
lezettség és törekvés, hogy gondoskodjunk saját magunk és a 
családunk lelki és fizikai szükségleteiről” (2. kézikönyv: Az egyház 
igazgatása [2010]. 6.1.1). A szegényekkel és rászorulókkal való 
törődés az egyház Isten által elrendelt négy felelősségének 
egyike (2. kézikönyv, 2.2). Ezzel a vezetői útmutatóval jobban 
tudod majd alkalmazni azon tanbéli tantételeket, melyek által az 
egyháztagok képesek lesznek önmaguknak és másoknak segíte
ni abban, hogy fizikailag és lelkileg minél önellátóbbá váljanak.

Kérjük, szánj néhány percet a következő oldalon az Első Elnök
ség levelének elolvasására, hogy megismerj néhányat azon 
megígért áldások közül, melyekben a cövekedben (kerületed
ben) és egyházközségedben (gyülekezetedben) élő egyháztagok 
részesülhetnek az önellátás által.
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AZ ELSŐ ELNÖKSÉG 
ÜZENETE

Kedves fivérek és nőtestvérek!

Az Úr kijelentette: „…az a célom, hogy gondoskodjam szentje
imről” (T&Sz 104:15). Ez a kinyilatkoztatás ígéret az Úrtól, hogy 
Ő biztosítani fogja a fizikai áldásokat, és megnyitja majd az ajtót 
az önellátás felé, vagyis azon képességünk felé, hogy ellássuk 
magunkat és a családunkat az alapvető életszükségletekkel.

Az alapjaim az önellátáshoz című füzet azért készült, hogy segít
séget nyújtson az egyház tagjainak abban, hogy megismerjék 
és a gyakorlatba átültessék a hit, a tanulás, a kemény munka és 
az Úrba vetett bizalom tantételeit. E tantételek elfogadása és 
alkalmazása az életetekben képessé tesz benneteket arra, hogy 
elnyerjétek az Úr által megígért fizikai áldásokat.

Arra kérünk, hogy szorgalmasan tanulmányozzátok és alkal
mazzátok e tantételeket, valamint tanítsátok meg azokat a 
családtagjaitoknak is. Ha így tesztek, áldásokban részesültök 
majd. Megtudjátok, miként cselekedjetek a nagyobb önellátás 
felé vezető úton. Nagyobb reménnyel, békével és fejlődéssel 
áldattok meg.

Legyetek bizonyosak afelől, hogy Mennyei Atyánk gyermekei vagy
tok. Ő szeret benneteket, és soha nem hagy el. Ismer benneteket, 
és kész kiterjeszteni rátok az önellátás lelki és fizikai áldásait.

Őszinte tisztelettel:

Az Első Elnökség
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ÖNELLÁTÁSI KEZDEMÉNYEZÉS

„Az önellátás a mun-
kánk eredménye, s ez 
adja minden más jóléti 
gyakorlatnak az alapját. 
[…] »Dolgozzunk meg 
azért, amire szükségünk 
van! Legyünk önellátóak 
és függetlenek! Semmilyen 
más tantétel által nem 
nyerhetünk szabadulást.«”

THOMAS S. MONSON 
(MARION G. ROMNEY- T 
IDÉZVE), “Guiding Prin-
ciples of Personal and 
Family Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3

AZ ÖNELLÁTÁS TANA ÉS TANTÉTELEI

Az önellátás meghatározása a következő: „az a képesség, elkö
telezettség és törekvés, hogy gondoskodunk saját magunk és 
a családunk lelki és fizikai szükségleteiről. Önellátóvá válva az 
egyháztagok sokkal inkább képesek lesznek szolgálni másokat, és 
törődni velük” (2. kézikönyv, 6.1.1). Három kulcsfontosságú tanítás 
lehet a segítségünkre, hogy megtanuljunk önellátó életet élni:

Az első, hogy az önellátás elengedhetetlen parancsolat a sza
badítás tervében. Spencer W. Kimball elnök ezt tanította: „Az Úr 
megparancsolta az egyháznak és annak tagjainak, hogy legyenek 
önellátóak és függetlenek. (Lásd T&Sz 78:13–14.) Minden egyén 
társadalmi, érzelmi, lelki, fizikai vagy gazdasági jólléte elsősorban 
önmaga felelőssége, aztán a családjáé, majd harmadsorban az 
egyházé, amennyiben az illető annak hithű tagja” (vö. Az egyház 
elnökeinek tanításai: Spencer W. Kimball [2006], 126.).

A második, hogy 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).

A harmadik, hogy minden dolog, beleértve a fizikai ügyeket 
is, lelki természetű Isten számára (lásd T&Sz 29:34). Miközben 
minél jobban elköteleződünk az evangélium szerinti élet iránt, 
egyre önellátóbbá válhatunk mind fizikailag, mind lelkileg. Die
ter F. Uchtdorf elnök ezt tanította: „A két nagy parancsolat – hogy 
szeressük Istent és a felebarátainkat – a fizikai és a lelki dolgok 
egybefonódása. […] Az érem két oldalához hasonlóan a fizikai és 
a lelki dolgok elválaszthatatlanok egymástól” (Dieter F. Uchtdorf: 
Az Úr módján történő gondoskodás.  Liahóna, 2011. nov. 53.).

A Mennyei Atyánkba és Jézus Krisztusba vetett egyre növekvő 
hit, továbbá hogy egyre engedelmesebbé válunk, megbánjuk 
hibáinkat, és igazlelkűen használjuk az önrendelkezést, csupán 
néhány olyan evangéliumi tantétel, mely segít nekünk egyre 
önellátóbbá válni. További tájékoztatásért fordulj az Alapjaim az 
önellátáshoz füzethez!
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AZ ÖNELLÁTÁSI KEZDEMÉNYEZÉST A PAPSÁGI VEZETŐK 
IRÁNYÍTJÁK

Sion cövekei olyan biztos helyek, melyek megvédenek min
den oda belépőt. A cövek célja, hogy „védelemmé [legyen], és 
menedékké a zivatar, valamint a harag elől, amikor az elegyí
tetlenül kiömlik az egész földre” (T&Sz 115:6). A cövekek olyan 
gyülekezőhelyek, ahol az egyháztagok szolgálhatják és megerő
síthetik egymást, egységessé válhatnak, és papsági szertartá
sokban, illetve evangéliumi útmutatásban részesülhetnek  
(1. kézikönyv. Bevezetés).

Az Úr azt mondta a papsági vezetőknek, hogy megadja nekik a 
kulcsokat „az elrendelt szolgálat munkájára és [szentjei] tökélete
sítésére” (T&Sz 124:143). Dieter F. Uchtdorf elnök azt tanította: „Az 
Úr módján történő önellátás bizonyos mértékben az élet számos 
területét magában foglalja: az oktatást, az egészséget, a foglal
kozást, a család pénzügyeit és a lelki erőt. […] Ez azt jelenti, hogy 
többnyire nektek kell majd rájönnötök, mit kell tennetek. Minden 
család, minden gyülekezet, minden terület más és más világszerte” 
(Az Úr módján történő gondoskodás.  Liahóna, 2011. nov. 55.).

Az önellátási kezdeményezés egy olyan eszköz, melyet a cöve
kelnökök és püspökök Istentől kapott feladatuk szerint arra 
használhatnak, hogy gondoskodjanak a szegényekről és  
a szűkölködőkről.

Cöveki önellátási bizottság

A cövekelnökség létrehozhat egy cöveki önellátási bizottságot a 
cöveki tanács részeként, hogy megértse az önellátási szükséglete
ket a cövekében, és reagáljon rájuk. A cöveki önellátási bizottság 
felett a cövekelnökség egyik tagja elnököl, és rendszeresen talál
koznak, hogy áttekintsék az önellátási szükségleteket a cövekben, 
valamint tervet készítsenek. A cöveki önellátási bizottságot buz
dítjuk, hogy dolgozzanak együtt a püspök jólléti tanácsával, hogy 
felmérjék ezeket a szükségleteket, és reagáljanak rájuk.

A cöveki önellátási bizottság tagjai általában a következők: a 
cöveki főtanács egy tagja, a cöveki Segítőegylet elnökségének 
egy tagja, a püspökök jólléti tanácsának elnöke, valamint bár
mely elhívott cöveki önellátási szakértő. További bizottsági tagok 
lehetnek a cöveki Fiatal Férfiak és Fiatal Nők elnökségeinek egy- 
egy tagja, további cöveki szakértők és a misszionáriusok.

„Semmilyen új szervezet 
nem szükséges e nép 
szükségleteiről való gon-
doskodáshoz. Mindössze 
arra van szükség, hogy 
munkába állítsuk Isten 
papságát.”

HAROLD B. LEE, “Admo-
nitions for the Priest-
hood of God,” Ensign,  
Jan. 1973, 104
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„Mindig is fontos tanítás 
volt az utolsó napi szen-
teknél, hogy egy olyan 
vallásra, amelynek nem 
áll hatalmában, hogy 
az embereket az időle-
ges, fizikai állapotukban 
megmentse, valamint 
virágzóvá és boldoggá 
tegye őket ezen a helyen, 
nem lehet abban sem 
számítani, hogy lelkileg 
megszabadítsa őket; hogy 
felmagasztalja őket az 
elkövetkező életben.”

VÖ. JOSEPH F. SMITH 
ELNÖK. AZ EGYHÁZ 
ELNÖKEINEK TANÍTÁSAI: 
JOSEPH F. SMITH (2011). 
164.

Az önellátási bizottság szerepe

A cövekben élő egyének és családok szükségleteinek felmérésé
nél és a terv készítésénél a bizottság fontolóra veheti a következő 
intézkedéseket:

◦ A püspökök és az egyházközségi tanácsok oktatása az önellá
tási tantételekről, továbbá segítségnyújtás a feladataikhoz.

◦ Egy egyszerű terv kidolgozása a püspökök támogatására, 
valamint a cövek önellátási igényeinek kielégítésére. Fordulj 
a Megfontolandó kérdések a bizottságok számára című rész
hez a 9. oldalon.

◦ Rendszeresen megtartott önellátási áhítatok biztosítása és az 
önellátási csoportok megszervezése.

◦ Szükség esetén folyamatos képzés biztosítása a moderáto
rok számára.

◦ Az önellátási csoportok gyűléseinek időszakos meglátogatá
sa, valamint az egyháztagok fejlődéséről szóló visszajelzés 
megosztása a püspökökkel és az egyházközségi tanácsokkal.

◦ A közösségben és az egyházban elérhető helyi források 
összegyűjtése és azok megosztása. A források lehetnek olyan 
emberek nevei, akik segíthetnek, kormányprogramok, mun
kalehetőségek stb. A helyi önellátási szolgáltatások vezetője 
irányíthatja a közösségben elérhető források összegyűjtését 
és közzétételét.

Az egyháztagok önellátási igényeinek megértése

A források 
összegyűjtése 
és azok 
megosztása

További 
támogatás 
nyújtása

AZ ÖNELLÁTÁSI 
BIZOTTSÁG SZEREPE

Rendszeres önellátási 
csoportok biztosítása
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„Isten akarata az, hogy 
szabad férfiak és nők 
legyünk, akikben megvan 
a képesség arra, hogy 
felemelkedjenek minden 
lehetőségükhöz fizikailag 
és lelkileg is, hogy mente-
sek legyünk a szegénység 
megalázó korlátaitól és 
a bűn kötelékeitől, hogy 
élvezzük az önbecsülést 
és a függetlenséget, hogy 
mindenben felkészültek 
legyünk arra, hogy csat-
lakozzunk Őhozzá az Ő 
celesztiális királyságában.”

D. TODD CHRISTOFFER-
SON: MINDÖRÖKRE 
SZABADOK, hogy maguk 
cselekedjenek. Liahóna, 
2014. nov. 19.

Cöveki önellátási szakértő

Nőtestvér, férfitestvér vagy házaspár is szolgálhat cöveki (vagy 
kerületi) önellátási szakértőként. A bizottság tagjaival szoros 
együttműködésben a szakértő a felelős a cöveken belüli önel
látási műveletekért és tevékenységekért. A cöveki szakértők 
forrásként szolgálnak a püspök és a többi egyházközségi vezető 
számára (2. kézikönyv, 6.3.3), és segítenek az egyháztagoknak 
az olyan szükségletekben, mint az oktatás, a képzés, a családi 
pénzügyek, valamint az Állandó Oktatási Alap, ahol ez indokolt 
(2. kézikönyv, 6.2.5). A püspök szükség szerint elhívhat egyház
községi (vagy gyülekezeti) önellátási szakértőket is.

A szakértő feladatai közé tartozhatnak az alábbiak:

◦ Felkérés alapján képezi és segíti a püspököket és az egyház
községi tanácsokat.

◦ Együttműködik a cöveki önellátási bizottsággal az áhítatok 
lebonyolításában és a csoportok megszervezésében.

◦ Képzéseket biztosít az önellátási csoportok moderátorai 
számára Az önellátási csoportok moderálása füzet segítségével 
(mely online elérhető az srs.lds.org/facilitator oldalon).

◦ Időről időre megfigyeli és támogatja az önellátási 
csoportokat.

◦ Megosztja az elérhető közösségi és egyházi forrásokat az 
egyháztagokkal.

◦ Biztosítja, hogy a jelentések elkészülnek az srs.lds.org/report 
oldalon.

HOGYAN TANULNAK MEG AZ EGYHÁZTAGOK ÖNELLÁTÓVÁ 
VÁLNI, MA JD ASZERINT IS CSELEKEDNI?

A püspöki és az egyházközségi tanácsok először imádságos 
lélekkel átgondolják, mely kihívásokkal küzdő egyháztagoknak 
lehet hasznára az, ha még önellátóbbá válnak. Ideális esetben 
ezen egyháztagok személyes meghívást kapnak az áhítaton való 
részvételre (ha van ilyen), vagy megkérik őket, hogy csatlakoz
zanak egy önellátási csoporthoz. Ezenkívül átgondolják azon 
személyek meghívását is a részvételre, akik erősíthetik a többie
ket az idejükkel és a képességeikkel (lásd T&Sz 82:18–19).
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Az önellátási csoportok azt 
a három dolgot valósítják 
meg, melyekre Gordon B. 
Hinckley elnök szerint min-
den megtértnek szüksége 
van: „egy barátra, egy 
feladatra és arra, hogy 
»Isten jó szavával táplál-
ják« (Moróni 6:4).”

GORDON B. HINCKLEY 
ELNÖK, “Converts and 
Young Men,” Ensign, May 
1997, 47; lásd még  
Moróni 6:3–9.

A tagok önellátási csoportokban gyűlnek össze

A Szabadító ezt tanította: „ahol ketten vagy hárman össze
gyűlnek az én nevemben, egy dolgot illetően; íme, ott leszek 
közöttük én is” (T&Sz 6:32). Az önellátási csoportok kicsi, 
cselekvés- központú tanácsok. Gyűléseiken közösen építik 
minden résztvevő készségeit és hitét. A csoport gyűlésein a 
személyes kinyilatkoztatások különböző forrásokból érkezhet
nek. A kézikönyvek mellett minden részt vevő rendelkezik olyan 
tudással, tapasztalattal és ajándékokkal, melyek segíthetnek 
másoknak tanulni és fejlődni.

Egy csoport általában 8–12 főből áll és kb. két órára találkoznak 
hetente, 12 héten keresztül.

A CSOPORTOK MŰKÖDÉSE

A tant és az életvezetési készségeket egyaránt tanítják

Minden csoportgyűlésen a résztvevők időt szánnak az önellátás 
tanbéli tantételeinek áttekintésére, beleértve a szertartások 
fontosságát. Emellett olyan gyakorlati készségeket is elsajátítanak, 
mint a személyes pénzügyek kezelése, jobb állás keresése, tanul
mányok folytatása, illetve egy kisvállalkozás elindítása és bővítése.

A csoportok kötelezettségeket vállalnak és beszámolnak a 
haladásukról

Mindegyik csoportgyűlés elején az egyének beszámolnak a 
csoportnak a fejlődésükről az előző heti vállalásaikban. Ezt 
követően a tagok együtt tanácskoznak, hogy beazonosítsák és 
elhárítsák az akadályokat.
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„Nincsen olyan családi, 
egyházközségi vagy cöveki 
gond, amelyet ne lehetne 
megoldani úgy, hogy az 
Úr módján keressük erre 
a lehetőségeket, vagyis az 
egymással való tanácsko-
zás – a valódi tanácskozás 

– útján.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our Coun-
cils, rev. ed. (2012), 4

KINEK KELLENE 
RÉSZT VENNIE A 
CSOPORTOKBAN?

A következő helyzetekben 
lévő egyháztagoknak 
válhat a javára: böjti 
felajánlási támogatásban 
részesülők, munkanélküli-
ek vagy alulfoglalkoztatot-
tak, nemrégiben visszatért 
misszionáriusok, újon-
nan megtértek, kevésbé 
tevékeny egyháztagok, 
valamint egyedülálló 
szülők.

A résztvevők megosztják a tanultakat a családtagjaikkal

A tanulási folyamat nagy része a csoportgyűlésen kívül zajlik, 
amint a tagok betartják a vállalásaikat az új készségek gyakorlá
sa által. A tagokat arra buzdítják, hogy osszák meg a tanultakat 
a családtagjaikkal.

A résztvevők cselekvőtársként erősítik egymást

A résztvevőket felkérik, hogy hetente más- más tagot támo
gassanak és erősítsenek. Ezek a cselekvőtársak a rendszeres 
kapcsolattartás és buzdítás által segítik egymást a vállalásaik 
betartásában.

Moderátorok irányítják a heti csoportgyűléseket

Az önellátási csoportokat nem egy tanító vezeti, hanem a 
moderátor irányítja. A moderátorok nem tanítanak, hanem 
követik a tanfolyam anyagát, és minden tagot közreműködésre 
buzdítanak. A moderátorok olyan légkört teremtenek, ahol a 
Szentlélek megtaníthat a résztvevőknek „minden olyan dolgot, 
amit meg kell tenn[iük]” (2 Nefi 32:5; lásd még 2 Nefi 32:3).

Folyamatos fejlődés

Szükség esetén a cöveki szakértők, önkéntesek, vagy a házi-  és 
látogatótanítók megbízást kaphatnak a résztvevők utóköveté
sére vagy mentorálására telefonon vagy személyesen. A cöveki 
önellátási bizottság dönthet úgy, hogy időszakonként összejöve
teleket szervez az önellátási csoportok végzősei számára, hogy 
ápolják baráti kapcsolataikat, megosszák tapasztalataikat és 
áttekintsék az Alapjaim az önellátáshoz című füzetben található 
tantételeket.
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FORRÁSOK

Egyházi alkalmazotti és önkéntes támogatás

Az egyház minden területen alkalmaz embereket, hogy segít
senek az önellátási erőfeszítésekben. Ide tartozik az Önellátási 
Szolgáltatások vezetője és más személyzet. Ezek az alkalmazot
tak a teljes idejű idősebb misszionáriusokkal együtt segítenek 
kiképezni a cöveki önellátási bizottságot az áhítatok, illetve az 
önellátási csoportok megszervezésére. Segítik továbbá a bizott
ságot abban, hogy beazonosítsa és megossza a helyi közösségi 
és egyházi forrásokat.

Kézikönyvek

Az önellátási kézikönyvek elérhetőek az Evangéliumi könyv
tárban, illetve az srs.lds.org címen. A nyomtatott anyagok 
megrendelhetőek a store.lds.org oldalról vagy az egyházi 
elosztóközpontokból is.

KÉZIKÖNYVEK MIRE 
HASZNÁLJÁK

TÉTEL SZÁMA
(rendeléshez)

Utam az önellátás felé Önellátási áhítatok 14068135

Alapjaim az 
önellátáshoz

Lelki tantételek és 
készségek

14067135
(Megjegyzés: 
Minden csoport 
munkafüzetében 
megtalálható)

A vállalkozásom 
elindítása és bővítése Csoportmunkafüzet 14678135

Álláskeresésem Csoportmunkafüzet 14072135

Tanulás jobb munkáért Csoportmunkafüzet 14066135

Személyes pénzügyek Csoportmunkafüzet 14863135

Csoportok moderálása Moderátorképzés Csak online

„Önellátás nélkül az ember 
nem képes valóra válta-
ni ezeket a veleszületett, 
szolgálatra irányuló 
vágyakat. Hogyan adha-
tunk, ha nincs semmink? 
Üres polcokról nem jöhet 
étel az éhezőknek. Üres 
tárcából nem jöhet pénz 
a szűkölködők megse-
gítésére. Az érzelmileg 
kiéhezettektől nem jöhet 
támogatás és megértés. A 
tanulatlanoktól nem jöhet 
tanítás. Ami pedig a leg-
fontosabb, 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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Önellátási áhítatok

A tagok általában (bár nem feltétlenül) egy áhítaton való részvétel
lel indulnak el az önellátás felé vezető útjukon. Az Utam az önellá-
tás felé című füzet segítséget nyújt a beszélgetés irányításához.

Képzési rövidfilmek és sikertörténetek

Képzési anyagok és sikertörténetekről szóló rövidfilmek rendel
kezésre állnak online az alábbi címen: srs.lds.org/videos.

Önellátási forrásközpont

A cövek dönthet úgy, hogy létrehoz egy önellátási forrásközpon
tot azok számára, akiknek szükségletei túlmutatnak az önellá
tási csoportokon. Ez lehet egy valós „központ”, egy teremben 
például a családtörténeti központtal, így biztosítva számítógé
peket a tagok számára. De lehet virtuális erőfeszítés is, mely 
összeköti a tagokat a helyi lehetőségekkel és online forrásokkal. 
Ha a központnak van fizikai helyszíne, minden cövek eldöntheti 
annak nyitvatartási idejét, illetve személyzettel való ellátását.

Megfontolandó kérdések a bizottságok számára
◦ Milyen önellátási szükségleteik vannak az egyéneknek és a 

családoknak a területünkön?

◦ Miként támogathatjuk a püspököket, kvórumokat és a Segí
tőegyletet a szegényekről és szükséget szenvedőkről való 
gondoskodásban?

◦ Miként tudjuk jobban segíteni a püspököket és egyházközsé
gi tanácsokat, hogy kiválasszák és meghívják az embereket az 
önellátási erőfeszítésekben való részvételre?

◦ Mit tehetünk az önellátási csoportok tanfolyamai alatt és 
után, hogy jobban támogassuk a résztvevőket?

◦ Hogy segíthetünk jobban azoknak az embereknek, akik nem 
tudnak részt venni az önellátási csoportban, vagy nem tudják 
befejezni azt?

◦ Hogy tudnánk jobban hasznosítani a területünkön élők 
képességeit, készségeit és tapasztalatait?

◦ Milyen egyházi vagy közösségi forrásokra van szüksége a 
tagjainknak, illetve miként tudnánk hatékonyabban kialakítani 
és megosztani ezeket a forrásokat?

◦ Hogyan használhatnánk az önellátási erőfeszítéseinket a 
cöveki és egyházközségi irányvonalak támogatására? (Például 
a misszionáriusi munka, az egyháztagok újraaktivizálása, a 
fiatal egyedülálló felnőttek vagy a fiatalok kapcsán.)

◦ Hogyan segíthetünk az Állandó Oktatási Alap adományo
zottjainak lediplomázni és visszafizetni a kölcsöneiket (ha a 
területünkön elérhető ez az alap)?




