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Bevezetés
Misszionáriusként arra kaptál elhívást, hogy Jézus 
Krisztust képviseld, miközben Mennyei Atyánk 
gyermekeit szolgálod. A Szabadító szeret téged, és 
segíteni fog, hogy sikerrel járj. Azt ígérte: „Az arcotok 
előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, 
és Lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körü-
löttetek, hogy hordozzanak” (T&Sz 84:88).

Amikor gyakorlod a hitedet, és aszerint a döntés 
szerint cselekszel, amelyet arra hoztál, hogy az Úr 
munkáját végezd, gyorsabban fejleszted majd ki a 
szükséges képességeket, tehetségeket és erőt. Érzed 
majd az Ő segítségét, és megnövekszik bizalmad 
azon képességedben, hogy szolgáld az Urat.

Még az Úr segítségének ígérete mellett is a történelem 
legnagyszerűbb misszionáriusai mind feljegyezték, 
hogy szenvedtek és küszködtek misszionáriusi mun-
kájuk során. Ammon és testvérei „sokat szenvedtek, 
a testben és az elmében is, például éhséget, szomjú-
ságot és fáradtságot, és lelkileg is sokat fáradoztak” 
(Alma 17:5). Olykor bizony haza szerettek volna 
menni. „Most, amikor szívünk elcsüggedt, és azon 
voltunk, hogy visszafordulunk, íme, az Úr megvi-
gasztalt minket és azt mondta: Menjetek el testvé-
reitek, a lámániták közé, és viseljétek türelemmel a 

Hogyan lássak neki?

Olvasd el „A stressz 
megértése” részt!

A kezdéshez olvasd el „A stressz megértése” részt 
a 3–10. oldalon, hogy általános rálátásod legyen 
a stressz természetére, a misszionáriusi munka 
követelményeire, amelyek előidézhetik, valamint az 
elérhető forrásokra ezen követelmények kezeléséhez.

Végezd el az önértékelést!
A 11–13. oldalon található Önértékelési feljegy-
zés használatával határozd meg, milyen konkrét 
stresszforrások, illetve a misszionáriusi munka 
mely követelményei okozhatnak pillanatnyilag 
nehézségeket.

Nézd meg a vonatkozó 
javaslatokat és eszközöket!

Amikor meghatároztad a stresszforrásokat, nézd 
meg a forrásoldalakat, amelyeket az értékelés 
egyes szakaszaihoz írtak. Ezek a javaslatok segí-
tenek majd megtanulni, hogyan kezeld a stresszt. 
Más misszionáriusok, valamint a missziós vezetők 
is segíthetnek alkalmazni ezeket az eszközöket, és 
javasolhatnak egyéb ötleteket is.

Szükség szerint ismételj!
A missziód során szükség szerint ismételd meg 
az önértékelést. Amikor csak szükséged van erre, 
fordulj ehhez a füzethez további ötletekért.
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megpróbáltatásaitokat, és én sikerben részesítelek 
benneteket” (Alma 26:27).

A misszionáriusi szolgálat során mindennaposnak 
mondható elkeseredettséggel és feszültséggel való 
megbirkózás titka javarészt abban rejlik, hogy meg-
újítsd az Úrral a szolgálatra vonatkozó döntésedet. 
Gordon B. Hinckley elnök beszélt arról az élményéről, 
amelyet missziója kezdetén élt át Angliában.

„Nem éreztem jól magamat, amikor megérkeztem. 
Az első hetekben nagyon csüggedt lettem a betegség 
és az érezhető ellenszenv miatt. Írtam egy levelet 
haza, jó apámnak, és elmondtam neki, hogy úgy 
érzem, pazarolom az időmet és az ő pénzét. Apám 
volt a cövekelnököm is, bölcs és sugalmazott ember. 
Egészen rövid levelet írt vissza, amelyben annyi állt: 
»Kedves Gordon! Megkaptam a legutóbbi leveledet. 
Csupán egyetlen tanácsom van számodra: Feled-
kezz meg magadról, és menj dolgozni!« Korábban a 
társammal az Úr következő szavait olvastuk aznapi 
szentírás-tanulmányozásunk során: »Mert valaki 
meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki 
pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyé-
liomért, az megtalálja azt« (Márk 8:35).

A Mester ezen szavai, majd azt követően apám 
levele, amelyben azt tanácsolta, hogy feledkezzek el 
magamról, és menjek dolgozni, a lelkem legmélyéig 
hatoltak. Apám levelével a kezemben a hálószobába 
mentem a Wadham Road 15-ös számú házban, ahol 
laktunk, és térde rogytam, hogy ígéretet tegyek az 
Úrnak. Szövetségben fogadtam meg, hogy igyek-
szem elfeledkezni magamról, és átadni magamat az 
Ő szolgálatának.

Számomra az az 1933. júliusi nap volt a döntés napja. 
Új fény gyúlt az életemben, és új öröm töltötte el a 
szívemet. Az Angliát borító köd felszállni látszott, 
és megláttam a nap sugarait. Gazdag és csodála-
tos misszionáriusi élményben volt részem, amiért 
mindig hálás leszek” (“Taking the Gospel to Britain: 
A Declaration of Vision, Faith, Courage, and Truth,” 
Ensign, July 1987, 7).

Hinckley elnök sikerre lelt, amikor megtanulta 
kezelni elkeseredettségét azzal, hogy megújította az 
Úr szolgálatára vonatkozó elhatározását. Később azt 
mondta: „A legjobb ellenszer, amelyet az aggodal-
maskodásra ismerek, az a munka. A legjobb gyógy-
szer a csüggedésre a szolgálat. A legjobb gyógymód a 
fáradtságra az a kihívás, hogy olyasvalakinek segít-
sünk, aki még nálunk is kimerültebb” (“Words of the 
Prophet: Put Your Shoulder to the Wheel,” New Era, 
July 2000, 7).

E füzet használata
A misszionáriusi munka egyszerre lehet örömmel 
és feszültséggel teli is. Ez a füzet segít, hogy jobban 
megértsd a stresszt és azt, hogy ez milyen hatással 
van rád, viszont nem arra szánták, hogy egyszerre 
olvasd el. Az 1. oldalon felsorolt utasítások használa-
tával útmutatást kapsz az általad választott témákhoz 
tartozó javaslatokhoz. Ezek az ötletek segítenek majd 
akkor is, amikor társadat és más misszionáriusokat 
szolgálod és segíted.

2

Beveze tés



A stressz megértése

3



4



A stressz megértése
A stressz az élet mindennapos része
Minden új élmény kezdetekor (például amikor 
csatlakozik valaki az egyházhoz, vagy új iskolába 
kerül) izgatott vagy a lehetőségek miatt – és ideges 
is, hiszen nem tudod pontosan, mire számíts. Idővel 
aztán megtanulsz megbirkózni ezekkel a kihívások-
kal, és a folyamat során fejlődsz is.

Így van ez a misszióval is. Olykor a missziót cso-
dálatos lelki kalandnak – vagy legalábbis kezelhető 
kihívásnak – érzi az ember. Nyugodtan, hittel haladsz 
előre, felismerve, hogy a legtöbb idegeskedés vagy 
aggodalom, amit tapasztalsz, csupán ideiglenes. Bá-
torságot merítesz abból, hogy tudod, hogy idővel hoz-
záigazodsz, növekedsz lelkileg, és számos új készséget 
fejlesztesz majd ki. Azok az élmények, amelyektől 
egykor még féltél, kezelhetőbbé válnak. Eljutsz oda, 
hogy akár még nagyra is értékeled a misszionáriusi 
élet azon részeit, amelyeket korábban nehezen kezel-
hetőnek éreztél. A Lélekre hagyatkozol, növekedik az 
önbizalmad, és örömet találsz a szolgálatodban.

Máskor azonban előfordul, hogy olyan váratlan prob-
lémákkal vagy élményekkel kerülsz szembe, amelyek 
nehezebbek és kellemetlenebbek, mint amire számí-
tottál. Kétségek merülhetnek fel benned, hogy vajon 
hogyan lehetsz sikeres. Azok a források, amelyekre 
korábban hagyatkoztál, hogy segítsenek a gondok 
legyűrésében, lehet, hogy már nem elérhetőek. 
Ahelyett, hogy késztetést éreznél a próbálkozásra, 
előfordulhat, hogy szorongasz, ingerült, kimerült vagy 
csalódott vagy. Fizikai tüneteid is lehetnek, mint a 
fájdalom, a gyomorbántalmak, az alvászavarok vagy 
akár betegség is. Gondot okozhat az, hogy embe-
rekkel együtt tanulj, vagy kapcsolatba kerülj velük. 
Csüggedt lehetsz, vagy talán fel akarod adni.

Az autó műszerfalán található kijelzőkhöz hason-
lóan – amelyek emlékeztetnek arra, hogy lassíts, 
tankolj vagy ellenőrizd a motort – ezek a tünetek 
arra emlékeztetnek, hogy le kell lassítani, fel kell 
„tankolnod” lelkileg, és új megoldásokat kell ke-
resned. Ez a füzet olyan javaslatokat és eszközöket 
tartalmaz, amelyek segíthetnek.

A s t ressz  megér tése
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Annak jelei, hogy ezen 
a szinten vagy

Teendő

Magabiztos, boldog vagy

Kész vagy szembenézni a kihívásokkal

Gyorsan talpra állsz a kudarc után

Jól kijössz a társaddal

Érzed a Lelket

Ez az ideális állapot. Ebben az állapotban kezeled 
a misszionáriusi munka mindennapos stresszforrásait, 
tanulsz és fejlődsz.

Továbbra is dolgozz keményen, és bízz az Úrban.

Feszült, aggódó, bizonytalan, ideges, 
felkészületlen vagy

Nehezebben jössz ki másokkal

Nehezebben érzed a Lelket

Normális dolog, ha olykor egy kis időt a sárga 
szinten vagy.

Ha kedves vagy magadhoz a kihívásokkal való 
megbirkózás és új készségek elsajátítása során, az se-
gíthet, hogy megerősödj és gyarapítsd a szolgálathoz 
kapcsolódó képességedet. Továbbra is imádkozz, és 
szolgálj hittel. Fordulj segítségért a szentírásokhoz és 
a konferenciai beszédekhez, kerületi- és zónavezető-
idhez, valamint ehhez a füzethez.

Kimerült vagy (fizikailag és érzelmileg is)

Beteg vagy (pl. gyomorbántalmak)

Könnyen dühös leszel

Mélyen lehangolt vagy

Képtelen vagy arra, hogy érezd a Lelket

Senki sem élvezi, amikor a stressz narancs szintjén 
van, ez az állapot azonban ritkán tartós.

Imádkozz útmutatásért, amikor a szentírásokat tanul-
mányozod és alkalmazod az e füzetben található 
javaslatokat. Jelezd a misszióelnöködnek, ha három 
napnál hosszabb ideig a narancs szinten érzed 
magadat, hogy segíthessen.

Állandó depressziót, pánikot vagy szo-
rongást tapasztalsz

Reménytelenséget érzel

Étkezési- és alvászavaraid vannak 
( betegséghez vezethet)

Letaglózott vagy; úgy érzed, nem vagy 
képes folytatni

Úgy érzed, hogy Isten magadra hagyott

Ha ezen a szinten vagy, lépj kapcsolatba a misszió-
elnökkel, hogy segítsen.

Kérj papsági áldást a társadtól vagy a kerületi 
vezetődtől. Fontold meg, hogy némi időt szánsz arra, 
hogy naplót írj, átgondold az e füzetben található 
javaslatokat, imádkozz, és esetleg tartózkodj azoktól 
a tevékenységektől, amelyeket a legnehezebbnek 
érzel a misszionáriusi munkában, amíg lehetőséged 
nyílik beszélni a misszióelnököddel.
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A stressz négy szintje
A stressz nem mindig rossz. Sőt, a stressz normális 
fizikai és érzelmi válasz az élet változásaira és kihívá-
saira, és szükséges a növekedéshez. Azonban, ha túl 

sok stressz ér bennünket, túl hosszú ideig, megszakí-
tás nélkül, az gondokat okozhat.

Amikor azon dolgozol, hogy hatékonyan kezeld a 
stresszt, segítségedre lehet, ha a stressz négy szint-
jére gondolsz.

A s t ressz  megér tése
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A missziód során különböző alkalmakkor különböző szintű stresszhelyze-
tekkel találkozhatsz. Ma lehet, hogy „narancson” érzed magadat, holnap 
pedig már visszatérsz a „zöldre”. E füzet célja, hogy segítsen a zöld 
szinten maradni – vagy visszakerülni oda.

Amint elolvasod a következő részletet Gordon B. Hinckley elnök egyik beszédéből, gondolkozz el azon, 
hogy miként segíthetnek a misszionáriusként megélt stresszhelyzetekkel kapcsolatos tapasztalataid (új em-
berek, új nyelv, új kultúra) abban, hogy jobban megértsd az újonnan megtértek által megtapasztalt stressz-
helyzeteket (új barátok, új kifejezések, új kultúra). Hogyan vonhatsz be más egyháztagokat is ezzel az új 
megközelítéssel abba, hogy segítsenek az újonnan megtérteknek az átmenetben? Jegyezd fel gondolataidat 
a tanulmányozási naplódba.

„A minap egy nagyon érdekes levelet kaptam. Egy asszony írta, aki egy éve csatlakozott az egyházhoz. 
Így szól a levél:

»Utam az egyházhoz páratlan volt és meglehetősen kihívást jelentő. Ez az elmúlt év volt számomra a legnehe-
zebb, amit valaha is átéltem életem során. A legnagyobb megelégedést nyújtó év is volt egyben. Új egyház-
tagként minden nap új kihívásokkal kerülök szembe.«
Azzal folytatja levelét, hogy amikor csatlakozott az egyházhoz, nem érzett támogatást egyházközségének 
vezetői részéről. Úgy tűnt, püspöke vele mint új egyháztaggal szemben közömbös. Visszautasítottnak érezte 
magát, ezért ismét a misszióelnökéhez fordult, aki lehetőségeket nyitott meg számára.

Ez az asszony ezt állítja: »Az egyháztagok nem tudják, milyen új egyháztagnak lenni. Ezért szinte csaknem 
lehetetlen számukra, hogy tudják, miképpen támogassanak minket.«
Felszólítalak benneteket, testvéreim, hogy ha nem tudjátok, milyen ez, próbáljátok meg elképzelni! Szörnyen 
magányos lehet. Kiábrándító. Ijesztő. Mi, akik ebből az egyházból valók vagyunk, sokkal jobban különbö-
zünk a világtól, mint amennyire azt hajlamosak vagyunk gondolni. Ez az asszony így folytatja: »Amikor érdek-
lődőként az egyház tagjaivá válunk, meglepetten fedezzük fel, hogy egy teljesen új világba léptünk be, egy 
olyan világba, amelynek megvannak a saját hagyományai, kultúrája és nyelve. Felfedezzük, hogy egyetlen 
egy tájékoztatást nyújtó ember vagy hely sincs, ahova útmutatásért fordulhatnánk ebben az új világban való 
utazásunkhoz. Az út először izgalmas, még hibáink is mulattatóak, aztán frusztrálóvá válnak, és végül a te-
hetetlenségnek ez az érzése haraggá változik. A frusztráció és harag e szintjén történik az, hogy elmegyünk. 
Visszamegyünk abba a világba, amelyből jöttünk, ahol tudtuk, kik vagyunk,amiben közreműködtünk, és ahol 
beszéltük a nyelvet«” (Találjátok meg a bárányokat, és tápláljátok a juhokat. Liahóna, 1999. júl. 122., dőlt 
betűs kiemelés hozzáadva; lásd még Prédikáljátok evangéliumomat! [2006], 216–217. [Tevékenység: 
Egyéni vagy társas tanulás]).

Tapasztalataid másokra is áldást hozhatnak
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A misszionáriusi munka 
követelményei
Ha teljes szívvel, lélekkel, elmével és erővel (lásd 
T&Sz 4:2) szolgálsz, az hatalmas áldásokat ered-
ményez számodra. A misszionáriusi munka nem 
könnyű. A misszionáriusi munka követelményei több 
kategóriába sorolhatóak:

Általános (lásd a 17–22. oldalt). Számtalan válto-
zást és átalakulást tapasztalsz a missziód során. Az 
ezekkel való megbirkózás megszokott megoldásai 
nem mindig elérhetőek, ezért újakat kell elsajátíta-
nod. Az esték és a hétvégék, amelyek korábban a 
pihenést szolgálták, mostanában a legelfoglaltabb 
időszakaid. Furcsán érezheted magadat. Olykor 
küszködhetsz is. Azon is tépelődhetsz, hogyan segíts 
más misszionáriusoknak, akik küszködnek.

Fizikai (lásd a 23–28. oldalt). Naponta 11–12 órát is 
talpon kell lenned, gyalogolva, kerékpározva, lépcsőt 
mászva és egy helyben állva. Lehetséges, hogy nem 
tudsz annyit aludni, mint amennyit korábban. Az 
étel is idegen lehet. Rossz időben is kint leszel, és 
új kórokozóknak leszel kitéve. Már önmagában az 
élethelyzet újdonsága is kimerítő lehet.

Érzelmi (lásd a 29–34. oldalt). Lehet, hogy feszültté 
tesz mindaz, amit meg kell tenned, emiatt pedig 
nehezebben tudsz kiengedni. Honvágyad lehet, 
elkeseredhetsz, unatkozhatsz vagy magányosnak is 
érezheted magadat. Szembekerülhetsz visszautasí-
tással, csalódással, sőt még veszélyekkel is. Aggód-
hatsz a családtagjaid és a barátaid miatt, amikor nem 
lehetsz velük, hogy segíts nekik.

Társasági (lásd a 35–39. oldalt). Szoros közelség-
ben élsz majd egy társsal. Lehet, hogy sok a közös 
bennetek, de az is lehet, hogy nem. Elvárás veled 
szemben, hogy idegenekkel beszélgess, egyházi 
vezetőkkel tarts kapcsolatot, gyorsan ismerkedj 
össze egyháztagokkal, és megtanuld szeretni az 
érdeklődőket.

Szellemi (lásd a 41–43. oldalt). Lehetséges, hogy 
új nyelvet tanulsz. Meg kell tanulnod a leckéket és a 
szentírásokat, tanítási készségeket kell elsajátítanod, 
és kezelned kell a felmerülő aggodalmakat. Tervezned 
kell, célokat kezelned, változásokhoz alkalmazkod-
nod, és mindenféle gyakorlati problémát megoldanod.

Lelki (lásd a 45–49. oldalt). Megfeszített munká-
val igyekezel majd megerősíteni a bizonyságodat, 
ellenállni a kísértésnek, és megtanulni, hogyan érezd 
és ismerd fel a Lelket. El kell fogadnod a helyesbítést, 
bűnbánatot kell tartanod, alázatosan kell szembe-
nézned a gyengeségeiddel és a helytelen döntése-
iddel, és jobban az Úrra kell hagyatkoznod, mint 
korábban bármikor.

TANULÁS
Kihívást jelentő anyag

KILÉPÉS  
Elvárások

SZABÁLYOK

KIJÖNNI  
az emberekkel

Követelmények

a kényelmi zónából

A s t ressz  megér tése
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SZENTLÉLEK

Források Források az egyensúly 
megtartásához
Amikor megfelelő forrásaid vannak a misszionáriusi 
munka követelményeinek való megfeleléshez, akkor 
fejlődsz, hozzájárulsz a munkához, és a zöld szinten 
maradsz. Olykor ezt az egyensúlyt azzal is elérheted, 
hogy csökkented a követelményeket, például az irreális 
elvárásokat magaddal szemben, vagy azt, hogy mások 
véleménye miatt aggódsz. A misszió számos követel-
ménye azonban nem csökkenthető. Új anyagot kell 
megtanulnod, ki kell jönnöd emberekkel, engedelmes-
kedned kell a szabályoknak, tanítanod kell és bizony-
ságot tenni, valamint ki kell lépni a kényelmi zónádból.

Úgy is egyensúlyban maradhatsz, hogy növeled a 
forrásaidat az e követelményekkel való szembené-
zéshez. A misszionáriusi munka követelményeivel 
való szembenézés legfontosabb forrásai az ima, a 
szentírás-tanulmányozás, a Szentlélektől származó 
útmutatás, valamint a másoknak nyújtott szolgálat. 
További források lehetnek a Prédikáljátok evangé-
liumomat!, a missziós vezetőktől származó segít-
ség, valamint egyéb források, amelyek e füzetben 
találhatóak.

Ezen források használata képessé tesz majd arra, 
hogy a Szabadító Jézus Krisztusra és az Ő engesz-
telésére hagyatkozz. Ő a segítség végső forrása a 
misszionáriusi munka követelményeivel és stressz-
forrásaival való megbirkózás során.

„Gyakran mondtam, hogy a misszionáriusi munka egyik legnagyobb 
titka a munka! Ha a misszionárius dolgozik, elnyeri a Lelket; ha elnyeri 
a Lelket, akkor a Lélekkel fog tanítani; ha pedig a Lélekkel tanít, megé-
rinti az emberek szívét és boldog lesz. Elmúlik a honvágy, az aggódás 
a család miatt, mert minden ideje, tehetsége és érdeklődése a szol-
gálat munkája körül forog. Munka, munka, munka – nincs megfelelő 
helyettesítője ennek, különösen nem a misszionáriusi munkában.”

–  E Z R A  TA F T  B E N S O N  E L N Ö K ,  T H E  T E A C H I N G S  O F  E Z R A  TA F T 
B E N S O N  ( 1 9 8 8 ) ,  2 0 0

Támogatás másoktól
ÚJ KÉSZSÉGEK

Terv készítése IMA
TÁPLÁLKOZÁS ÉS MOZGÁS

Gondolkodásunk megváltoztatása
SZENTÍRÁSOK Munka

Az engesztelés

A s t ressz  megér tése

9



Reám tekintsetek!
Ne feledd, Mennyei Atyánk szeret téged. Bízz 
Őbenne, és Jézus Krisztus engesztelésének erejében, 
mely meggyógyít és megvált téged. Isten tökéletes 
tervet alkotott tökéletlen gyermekei számára; ez az 
a jó hír, amelyet a világnak elviszel. Emlékezz ezekre 
az ígéretekre: „Bizony, bizony mondom nektek, 
amint azt tanítványaimnak is mondottam, ahol ket-
ten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, egy 
dolgot illetően; íme, ott leszek közöttük én is – így 
vagyok ott közöttetek is.

…ne féljetek jót tenni, mert amit elvettek, azt fogjá-
tok aratni; ha tehát jót vettek el, akkor jutalmatokul 
is jót fogtok aratni.

Ne félj… kicsi nyáj; tegyél jót; hadd szövetkezzen 
ellened föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felé-
pítve, akkor ők nem győzedelmeskedhetnek.

Íme, én nem kárhoztatlak titeket; menjetek uta-
tokra, és többé ne kövessetek el bűnt; józansággal 

végezzétek el a munkát, amit megparancsoltam 
nektek!

Minden gondolatban reám tekintsetek; ne kételked-
jetek, ne féljetek!

Lássátok a sebeket, melyek oldalamba hatoltak, 
valamint a szögek nyomait a kezemen és a lábamon; 
legyetek hűségesek, tartsátok be a parancsolataimat, 
és örökölni fogjátok a menny királyságát!” (T&Sz 
6:32–37).

Mi legyen a 
következő lépés?

Ha túlzott mértékű stresszt érzel, használd a 
következő oldalakon található Önértékelési fel-
jegyzést, hogy meghatározd, e füzet mely részei 
segíthetnek a konkrét gondjaiddal kapcsolatosan. 
Olvasd el ezeket a részeket most. Ha szükséged 
van rá, akkor térj vissza a többi részhez is.

A s t ressz  megér tése
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Önértékelési feljegyzés
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Önértékelési feljegyzés
Útmutató:
1. Írd be a mai dátumot a felső sor első rubrikájába.

2. Tekintsd át az írásos pontokat. A mai dátum alatti oszlopban tegyél jelet minden olyan ponthoz, amelyekről 
további információt szeretnél.

3. Az alábbi pontok mindegyike esetében a második oszlop sorolja fel az erre a füzetre vonatkozó oldalszá-
mot és a szakaszt, ahol eszközöket és javaslatokat találsz. Minden bejelölt ponthoz olvasd át ezeket az 
ötleteket. Ezután imádságos lélekkel válassz ki egyet vagy kettőt, amelyet legalább két vagy három hétig 
kipróbálsz. Ne feledd, hogy sok javaslat csak elegendő gyakorlás után hoz majd eredményt.

Dátum

ÁLTALÁNOS
Nehézséget okoz nekem az, hogy: oldal, szakasz

pozitívan reagáljak a stresszre. 17, A

reagáljak egy „stressz vészhelyzetre”. 20, B

segítsek más misszionáriusoknak,  
akik túlzottan stresszesek. 20, C

FIZIKAI
Nehézséget okoz nekem az, hogy: oldal, szakasz

megtanuljak keményen dolgozni. 23, A

egészséges és energikus maradjak. 24, B

megbirkózzak a fej-, gyomor- vagy 
izomfájdalmakkal. 24, C

aludjak, időben lefeküdjek. 26, D

időben felkeljek. 27, E

egészséges ételeket fogyasszak. 27, F

mozgásra serkentsem magamat. 28, G

Önér téke lés i  fe l j egyzés
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Dátum

ÉRZELMI
Nehézséget okoz nekem az, hogy: oldal, szakasz

honvágyam van. 29, A

lehangoltnak vagy csüggedtnek érzem magamat. 30, B

önkritikusnak érzem magamat. 31, C

szorongok és kevésnek érzem magamat. 32, D

könnyen felbosszantanak és dühös leszek. 33, E

kimerültnek és motiválatlannak érzem magamat. 33, F

aggódok az otthon lévő szeretteim miatt. 34, G

magányosnak érzem magamat. 34, H

TÁRSASÁGI
Nehézséget okoz nekem az, hogy: oldal, szakasz

idegenekkel beszéljek. 35, A

egyedül szeretnék lenni. 36, B

nyíltan beszéljek a társammal. 37, C

szeressem az embereket. 38, D

kijöjjek a missziós vezetőkkel. 38, E

kezeljem a szexuális vagy romantikus érzelmeimet. 39, F

SZELLEMI
Nehézséget okoz nekem az, hogy: oldal, szakasz

megtanuljam a nyelvet. 41, A

szervezett maradjak a célok és tervek terén. 41, B

nem érzem olyan okosnak és ügyesnek maga-
mat, mint a többiek. 43, C

LELKI
Nehézséget okoz nekem az, hogy: oldal, szakasz

megtanuljam megerősíteni a bizonyságomat. 45, A

megtanuljak bűnbánatot tartani. 46, B

megtanuljak tartalmasan imádkozni. 47, C

megszeressem a szentírásokat. 47, D

megtanuljak a Lélekre hagyatkozni. 47, E

Önér téke lés i  fe l j egyzés
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Javaslatok és eszközök
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Általános alapelvek  
a stressz kezeléséhez

Ez a szakasz általános javaslatokat tartalmaz a túlzott stressz megelőzésére és kezelésére. Ezek a javasla-
tok minden misszionáriusnak segítségére válhatnak.

Pozitív reagálás a stresszre

◼ Buzgón és gyakran imádkozz egyedül és a 
társaddal is! Beszélj az Úrnak az érzéseidről, az 
élményeidről, a terveidről és az aggodalmaidról. 
Kérd, hogy a Lélek mindenben veled legyen. Írd le 
az imádkozás és a szentírás-tanulmányozás során 
tapasztalt benyomásaidat. Figyelj oda a nap folya-
mán érkező iránymutatásokra. Amikor a Lélekre 
hallgatsz, folyamatosan további útmutatást, vigaszt 
és segítséget kapsz majd. „Mert íme, ismét azt 
mondom nektek, hogy ha ezen az úton léptek be, és 
elnyeritek a Szentlelket, az minden olyan dolgot meg 
fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek” (2 Nefi 
32:5). Kötelezd el magadat az Úrnak, hogy mindent 

megteszel azért, hogy mindig kövesd azokat a lelki 
sugalmazásokat, amelyeket kapsz.

◼ Minden dologban ismerd fel az Úr kezét! Az 
első sorból figyelheted a legnagyobb csodát: Krisztus 
engesztelésének hatását az egyénekre és a csalá-
dokra. Gyakorold azt, hogy minden nap azokra az 
áldásokra összpontosítasz, amelyekért hálás vagy. 
Ismerd fel a Lélek hatását az életedre, és írj erről. 
(Lásd Moróni 10:3.)

◼ Keress és tanulj meg kívülről vigaszadó szent-
írásokat! Amikor tanulmányozod a szentírásokat, írj 
össze olyan részeket, amelyek megerősítenek téged 
és vigaszt nyújtanak neked. Tanuld meg ezeket kívül-
ről, vagy olvasd át őket gyakran.

A
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„Íme, én Jézus Krisztusnak, Isten Fiának a tanítványa vagyok. Ő hívott el 
engem, hogy hirdessem igéjét a népe között, hogy örökké tartó életük 
lehessen.”

–  3  N E F I  5 : 1 3

◼ Összpontosíts azon emberek szükségleteire, 
akiket szolgálsz! Gondolkodj el azon, mit tehetnél, 
hogy áldást hozz az általad tanított érdeklődőkre és 
az egyháztagokra, akiket szolgálsz. Törekedj sugal-
mazásra azzal kapcsolatban, hogy miként szolgálha-
tod őket, és hogyan erősítheted meg a hitüket.

◼ Énekelj! Tanuld meg kívülről néhány kedvenc 
himnuszod szövegét. Amikor feszültnek érzed ma-
gadat vagy elkedvetlenedsz, énekelj magadnak vagy 
a társaddal. „[A himnuszok] jókedvre deríthetnek, 
bátorságot adhatnak, és igazlelkű cselekedetekre 
indíthatnak bennünket. Mennyei gondolatokkal 
tölthetik meg lelkünket, és elhozhatják számunkra 
a békesség lelkét” („Az Első Elnökség előszava.” 
Himnuszok [1985]. X.).

◼ Emlékezz arra, amit már megtanultál! Egész 
életedben sikeresen birkóztál meg a változásokkal és 
a nehézségekkel. Személyes tanulási idődben sorold 
fel, mit tanultál a korábbi változásokból és nagy 
stresszel járó időszakokból (például az MKK-hoz 
való hozzászokás). Hogyan alkalmazhatod ezeket a 
készségeket most? „Emlékezzetek rá, milyen irgal-
mas volt az Úr az emberek gyermekeihez, Ádám 
teremtésétől fogva egészen addig, amíg ezeket a 
dolgokat megkapjátok, és gondolkozzatok el ezen a 
szívetekben” (Moróni 10:3).

◼ Az erősségeidre építve szolgálj! Készíts listát 
az erősségeidről, tehetségeidről és lelki ajándéka-
idról. Erősségeid részei az Úr tárházának, amelyből 
Ő merít, hogy megáldja gyermekeit és építse király-
ságát. Missziód létfontosságú része, hogy gondozd 
a tehetségeidet, és ajánld fel erősségeidet mások 
Krisztushoz hívásának elősegítésére. Összpontosíts 

jobban arra, amit jól teszel, ne arra, amit nem teszel 
jól. Minden héten tervezd meg, hogyan fejleszted 
és használod a tehetségeidet mások szolgálatára és 
megáldására (lásd T&Sz 82:18–19).

◼ Barátkozz össze a társaddal! Osszatok meg ötlete-
ket egymással, szolgáljátok és segítsétek egymást, vala-
mint bocsássatok meg egymásnak. A barátok hatalmas 
erőt jelentenek a stresszel való megbirkózás során. 
„Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a 
miképen én szerettelek titeket” (János 15:12).

◼ Vizsgáld felül az elvárásaidat! Ne számíts arra, 
hogy minden úgy alakul, ahogyan reméled. Nem 
fogsz mindent tökéletesen tenni. Nem minden 
misszionárius lesz teljesen engedelmes és kedves. Az 
érdeklődőid mormonellenes információkat kaphat-
nak. Talán sohasem fogod úgy beszélni a nyelvet, 
mint a helyiek. Emlékezz, mit tanácsolt az Úr Joseph 
Smithnek a Liberty börtönben: „Mindezen dolgok 

Légzőgyakorlat

– Ülj le kényelmesen vagy állj csendben. 
Vegyél néhány lassú, mély lélegzetet az 
orrodon keresztül úgy, hogy mindegyik után 
egy kis szünetet tartasz.

– Lazítsd el a válladat, és próbálj úgy léle-
gezni, hogy a hasad mozogjon, ne pedig  
a vállad.

– Folytasd a lassú, nyugodt légzést öt per-
cig, vagy amíg a szorongó érzések nem 
enyhülnek.

Javas la tok  és  eszközök:  Á l ta lános  a lape lvek
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tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. 
[…] Tarts ki tehát” (T&Sz 122:7, 9).

◼ Mozogj! A rendszeres testmozgás a stresszkezelés 
hatékony módja. Válassz változatos tevékenységeket, 
amelyek élvezetesek és fizikai kihívást is jelente-
nek egyszerre. Amikor az éppen folyamatban lévő 
tevékenységre összpontosítasz, észreveheted, hogy 
feltöltődsz energiával, és könnyebben felejtkezel 
el a napi aggodalmakról. Függetlenül attól, hogy 
milyen tevékenységet választasz, a mozgás segíthet 
állóképességed és az Úr szolgálatához kapcsolódó 
képességed fejlesztésében. (Lásd Prédikáljátok evan-
géliumomat! VIII.)

◼ Ne próbáld befolyásolni azokat a dolgokat, 
amelyeket nem te irányítasz! Bár mindent meg-
teszel, hogy elérd a térítési célkitűzéseidet, erőfeszí-
téseid eredménye mások önrendelkezésétől függ, 
amelyet nem kényszeríthetsz ki. „Semmilyen hatal-
mat vagy befolyást nem lehet vagy szabad máshogy 
fenntartani a papság jogán, csakis meggyőzéssel, 
hosszútűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és 
színleletlen szeretettel” (T&Sz 121:41). „Ezért, sze-
retett testvéreim, tegyük meg jókedvvel mindazon 
dolgokat, amikre erőnkből telik; aztán pedig hadd 
álljunk mozdulatlanul, a legteljesebb bizonyossággal, 
hogy meglássuk Isten szabadítását, és az ő karjának 
felfedését” (T&Sz 123:17).

◼ Ne feledkezz meg a pihenés és a kikapcsoló-
dás fontosságáról! Használd például a progresszív 
relaxációs gyakorlatot (lásd jobbra) estefelé, hogy 
lelassíts és lenyugodj lefekvés előtt, vagy a légző-
gyakorlatot (lásd balra). Tervezd úgy a felkészülési 
napjaidat, hogy beleférjen némi idő a pihenésre, a 
kikapcsolódásra és a leengedésre, hogy friss legyél 
a következő hétre. A vásárláshoz és a levélíráshoz 
hasonló szükséges tevékenységek mellett próbáld ki 
a következőket is:

– Kulturális tevékenységek. Látogass meg tör-
ténelmi nevezetességeket, múzeumokat, helyi 
rendezvényeket.

– Közösségi tevékenységek. Másokkal együtt spor-
tolj, játssz, alkoss, étkezz vagy hallgass helyénvaló 
zenét velük.

– Természet. Látogass el parkokba, természet-
védelmi helyekre, vagy kirándulj.

– Pihenés és elmélkedés. Szunyókálj, meditálj, vagy 
írj az érzéseidről.

Progresszív relaxációs 
gyakorlat

A mély relaxáció segít a testednek, hogy felépüljön 
a stresszből. Este, elalvás előtt gyakorold ezt, hogy 
megtanítsd a testedet az ellazulásra. A nap folya-
mán e gyakorlat egy rövidebb változatát végezd 
el minden olyan alkalommal, amikor túlfeszítettnek 
érzed magadat.

– Feküdj vagy ülj le kényelmesen, és csukd be a 
szemedet.

– Egyszerre egy testrészre összpontosítva keress fe-
szültséget a testedben. Tudatosan lazítsd el azt a 
testrészedet. Érezd, ahogyan minden feszültség 
kiáramlik belőled, mint a homok az ujjaid közül. 
Aztán lépj tovább a következő testrészre. Ne 
siess! Ha nem vagy biztos abban, hogy van-e 
feszültség az adott testrészben, akkor próbáld 
10 másodpercre megfeszíteni; majd lazítsd el 
teljesen 10 másodpercre, mielőtt továbblépnél.

– Egyesével összpontosíts a következő területekre: 
1. fej és arc; 2. szem; 3. állkapocs; 4. nyak; 
5. váll és hát; 6. kar; 7. kéz és ujjak; 8. mell-
kas és has; 9. láb; 10. lábfej és lábujjak.

– Gondolatban vizsgáld át a testedet további fenn-
maradó feszültséget keresve. Teljesen lazulj el.

– Válassz egy „személyes képet” – egy emléket 
vagy elképzelt képet –, amely örömmel és bé-
kével tölt el. Próbáld olyan élénken elképzelni, 
amilyen élénken csak tudod.

Javas la tok  és  eszközök:  Á l ta lános  a lape lvek
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„[Jézus] pedig monda [a tanítványoknak]: Jertek el 
csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenje-
tek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járó-kelők, 
és még evésre sem volt alkalmas idejök” (Márk 6:31).

„Figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat bölcsen és 
rendben tegyétek; mert nem szükséges, hogy egy 
ember gyorsabban fusson, mint ahogy azt ereje en-
gedi” (Móziás 4:27).

Reagálás egy  
„stressz vészhelyzetre”

Akkor fordul elő stressz vészhelyzet, amikor hirtelen 
a stressz narancs vagy vörös zónájába kerülsz. Ha 
fizikai vagy érzelmi veszélybe kerülsz, azonnal hívd 
fel a misszióelnöködet! Egyéb helyzetekben próbáld 
ki a következő javaslatokat:

◼ Tarts rövid szünetet! Ha nagyon feldúlt vagy 
túlfeszített vagy, tarts szünetet. Vegyél jó pár lassú, 
mély lélegzetet, nyújtózkodj és pihenj meg fizikailag. 
Amikor a tested és az elméd is ismét lecsendesedett, 
akkor tisztábban tudsz gondolkodni. Sétálj egyet a 
társaddal, egyél vagy igyál valamit, vagy egyszerűen 
csak ülj le és gondolkodj egy pár percig.

◼ Legyél kedves magadhoz! Ugyanolyan kedves és 
vigasztaló szavakkal beszélj magadhoz, ahogyan má-
sokhoz is szólnál. Mindenkivel előfordul, hogy elke-
seredik vagy hibákat követ el olykor. Legyél tudatában 
annak, hogy az Úr megérti ezt. Képzeld el, ahogyan 
ott ül melletted, meghallgat és támogatást nyújt. Ne 
feledd, hogy a kilátástalan, reménytelen vagy a kemé-
nyen vádló gondolatok nem az Úrtól valók.

◼ Irányítsd vissza a figyelmedet a hálára! Figyelj 
fel arra, mi van körülötted. Összpontosíts pár percre 
arra, ami helyes, jó és pozitív magadban és a világ-
ban. Mondj egy hálaadó imát legalább öt konkrét 
dologért.

◼ Lépésről lépésre haladj! Határozd meg a közvet-
len problémát, és lépésről lépésre oldd meg. Emlé-
keztesd magadat arra: „Pillanatnyilag csak annyit 

kell tennem, hogy _____”. Például: „Pillanatnyilag 
csak annyit kell tennem, hogy megvárom a buszt” 
vagy „Pillanatnyilag csak annyit kell tennem, hogy 
megkeresem ezt a címet”.

◼ Segíts valaki másnak! Összpontosítsd újra az 
energiáidat azzal, hogy valaki másnak segítesz. 
Mosolyogj az emberekre, segíts nekik, és ajánld fel 
a szolgálatodat. (Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 
168–169.)

◼ Válaszolj vissza a negatív gondolatoknak! Most 
rögtön vagy ma este lefekvés előtt sorold fel a mai 
negatív gondolataidat egy papíron; ezután írd őket 
át úgy, hogy reménytelibbek, igazsággal telibbek és 
bátorítóbbak legyenek (lásd a példát jobbra).

Más, túlfeszített 
misszionáriusok segítése

◼ Vedd észre a küszködő misszionáriusokat! 
Tudasd velük, hogy megérted, hogy küszködnek. 
Biztosítsd őket, hogy velük együtt dolgozol, és az Úr 
segítségével együtt sikeresek lesztek. Ha helyénva-
lónak érzed, javasold, hogy tartsanak rövid szünetet, 
például sétáljanak egyet a társukkal, keressenek 
más környezetet, vagy váltsanak kevésbé stresszes 
tevékenységre, ha lehetséges. Imádkozz segítségért 
magadban vagy a misszionáriussal.

◼ Gondolj a keresztelési szövetségedre! Azt 
ígérjük, hogy hajlandóak vagyunk „egymás terheit 
viselni…; gyászolni azokkal, akik gyászolnak; igen, 
és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szo-
rulnak, és Isten tanújaként állni mindig” (Móziás 
18:8–9). Alkalmazd ezt a szövetséget azzal, hogy 
(1) osztozol a misszionárius terhében, (2) együtt-
érzést és vigaszt nyújtasz neki, és (3) bizonyságot 
teszel Isten szeretetéről.

◼ Tegyél fel néhány kérdést, de ne erőltesd, hogy 
a misszionárius beszéljen! Próbáld ki a következő-
ket: „Feldúltnak látszol. Mi történt?” vagy „Akarsz 
beszélni róla?”

B
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„Isten valóban észrevesz minket és figyel ránk. Általában azonban egy 
másik ember által elégíti ki a szükségleteinket” (Ensign, Dec. 1974, 5).

–  S P E N C E R   W.  K I M B A L L  E L N Ö K

GONDOLATAIM ÁTIRATAIM

Nem vagyok képes 
megtanulni ezt a nyelvet.

Ha tovább gyakorlom, megtanulom annyira, hogy ellássam a 
feladatomat és a Lélekkel tanítsak. Az Úr segít nekem.

Kovács nővér biztosan 
azt gondolja, hogy hülye 
vagyok.

Nem vagyok gondolatolvasó, úgyhogy nem tudom, mit gondol, 
de megkérdezhetem tőle, hogy megbántottam-e valamivel, és 
bocsánatot kérhetek tőle.

Gyűlölöm, hogy ilyen 
korán kell kelni.

Nem kell szeretnem. Tudom, hogy képes vagyok erre. Ha felkelek 
és elkezdek mozogni, valószínűleg jobban érzem majd magamat.

Ez a tanítás 
katasztrófa volt.

Az egyik tanítás jobb, a másik rosszabb. Az a jó, hogy fejlődni 
akarok. A társam talán segíthet.

Mindig olyan szétszórt 
vagyok.

Néha szétszórt vagyok, néha rendezettebb. Választhatok 
egyszerre egy dolgot, aminek a jobb megszervezésén 
dolgozhatok.

Ezt a napot nem élem túl. Eddig még minden napot túléltem, a mait is sikerülni fog. 
Pillanatnyilag csak az előttem lévő feladattal kell foglalkoznom, 
lépésről lépésre haladok. Ezután a tanítás után öt percet 
relaxálok, hogy lenyugodjak.

Mostanra már illene 
eligazodnom a városban.

Ki mondta, hogy illene? Megteszem, ami tőlem telik, az Úr és 
mások pedig segítenek majd, ha ez nem elegendő a munka 
elvégzéséhez.

Nem érdekel, mit gondol 
a társam. Úgy csinálom, 
ahogy én akarom.

De, érdekel; csak most csalódott vagyok. Lehet, hogy ha jobban 
figyelek, és több kérdést teszek fel, jobban értem majd, miért 
látja ezt másként a társam.

Válaszok a negatív gondolatoknak

Javas la tok  és  eszközök:  Á l ta lános  a lape lvek
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◼ Figyelj rá, hogy megértsd, és nyújts támogatást 
és bátorítást! Amíg valaki nem érzi úgy, hogy meg-
értik, a tanácsok és a megoldási javaslatok gyakran 
nem segítenek. Tegyél fel kérdéseket, és segíts az ille-
tőnek, hogy saját maga találjon válaszokat. Bár nem 
szabad ellenkező nemű érdeklődők vagy misszio-
náriusok tanácsadójának szerepét magadra venned, 
együttérző személy lehetsz, aki meghallgatja, segíti 
és támogatja a többi misszionáriust. (Lásd Prédikáljá-
tok evangéliumomat! 185–186.)

◼ Összpontosíts arra, amit most azonnal kell 
eldönteni! Tedd félre a nagy ügyeket (mint pél-
dául, hogy „Abban sem vagyok biztos, hogy van-e 
egyáltalán bizonyságom”), és összpontosíts azokra 

a döntésekre, amelyeket azonnal meg kell hozni 
(„Most csak döntsük el, hogyan adjuk le ezt a lec-
két”). Nyújts segítséget („Elmondhatom most én 
a bizonyságomat”). Amikor lenyugodtak a dolgok, 
akkor visszatérhetsz a nagyobb problémákhoz, és 
megkeresheted a megoldásokat („Szerinted mi a 
bizonyság? Hogyan kap az ember bizonyságot? 
Mivel próbálkoztál eddig? Honnan szerezhetnénk 
több ötletet ehhez?”). Emlékeztesd a misszionáriust, 
hogy az Úr idővel segíthet a megoldásokkal, ha meg-
tesszük, amit tudunk, és aztán Őrá hagyjuk a többit.

◼ Emlékeztesd a misszionáriust arra, amit jól 
csinál! („Nagyon értékelem, hogy milyen becsü-
letes vagy, és mennyire nagy a vágy benned, hogy 
szolgáld Istent.”)

◼ Tegyél bizonyságot! Oszd meg a meggyőződése-
det arról, hogy Isten szeret minket és hajlandó segíteni.

◼ Legyél bölcs mások szolgálata során! Szent hi-
vatalod van. Legyél megbízható, tartsd titokban a bi-
zalmas információkat, és mindig maradj a társaddal!

◼ Jelezd a misszióelnöknek, ha nem javul 
a helyzet!

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem 
úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, se ne féljen!”

–  J Á N O S  1 4 : 2 7
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Forrásanyagok a követelmények kezeléséhez:  

Fizikai követelmények
A túlzott stressz kihatással van az egészségünkre, az alvásunkra, valamint azon képességünkre, hogy a 
kísértéseket kezeljük. A helyes táplálkozás és a mozgás segít, hogy jobban kezeljük a stresszt. Ha fizikai 
kihívásokkal kerülsz szembe, imádságos lélekkel válassz ki egy vagy két javaslatot, amelyek megfelelőnek 
tűnnek számodra. Nem mindegyik javaslat működik minden egyén számára, a legtöbb ötletet azonban 
legalább két-három hétig gyakorolni kell, hogy kifejtse jótékony hatását. Nézd meg az „Általános alapel-
vek a stressz kezeléséhez” részt a 17–22. oldalon további javaslatokért.

Megtanulni keményen dolgozni

◼ A nagy és nehéz feladatokat bontsd le kisebb 
darabokra! Ha még mindig túl nehéznek érzed őket, 
akkor bontsd még kisebbekre. Aztán cselekedj. Ha 
arra vársz, hogy „megjöjjön a kedved” a munkához, 
akkor előfordulhat, hogy nagyon sokáig kell várnod. 
Láss neki, aztán majd megjön a késztetés is.

◼ Ügyelj a ritmusra! Variáld a munkát, amin dolgo-
zol, és ne foglalkozz túl sokáig egyetlen tevékenység-
gel. Emlékeztesd magadat arra: Pillanatnyilag csak 
annyit kell tennem, hogy _____.

◼ Gondoskodj elegendő alvásról, egészséges 
ételről, vízről és mozgásról, hogy meglegyen a 
szükséges állóképességed!

◼ Keresd és fogadd jó szívvel mások támoga-
tását, javaslatait és bátorítását! Te is támogass és 
bátoríts másokat.

◼ Fejezd ki a háládat! Ne csupán az áldásaidért 
legyél hálás, hanem a kihívásaidért és a megpró-
báltatásaidért is, valamint mindazért, amit ezekből 
tanulhatsz. Ezzel megnyitod az ajtót az Úr előtt, hogy 
meg tudjon áldani és segíteni tudjon neked.

A
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Egészségesnek és 
energikusnak maradni

◼ Tanulmányozd és alkalmazd a Tan és a szövet-
ségek 89. szakaszát!

◼ Kérj papsági áldást!

◼ Kövesd a Missionary Health Guide (Misszio
náriusok egészségügyi útmutatója) javaslatait, 
hogy megerősítsd az immunrendszeredet! Időben 
feküdj le. Igyál naponta 6–12 pohár vizet az éghaj-
lattól függően. A böjtölést kivéve ne hagyj ki étke-
zést, különösen a reggelit. Kerüld a cukrot. Naponta 
szedj multivitamint. Naponta egyél fehérjét (például 
magvakat, tofut, hüvelyeseket, tejet, joghurtot, sajtot, 
tojást, halat vagy egyéb húst). Gyakran moss kezet, 
és használj kézfertőtlenítőt, különösen, ha a társad 
beteg. Ne hagyj elöl olyan ételt, amelyet hűteni kell – 
ha valamiről kétségeid vannak, inkább dodb ki.

◼ Rendszeresen mozogj! Napi harminc perc 
mozgás megerősíti az immunrendszeredet, energiát 
ad, és stabilizálja a kedélyállapotodat is. Ha egész 
nap gyalogolsz vagy kerékpározol, akkor valami más 
mozgást válassz az edzéshez. (Lásd Prédikáljátok 
evangéliumomat!  VIII.)

◼ Öltözködj az időjárásnak megfelelően! Ha 
szokatlanul meleg és párás az idő, akkor oszd fel a 
misszionáriusi tevékenységeidet úgy, hogy 30–60 
percet árnyékban vagy légkondicionált helyen 
tudj tölteni. Folyass hideg vizet a csuklódra vagy a 

nyakadra, hogy lehűlj; használj napvédőt, és viselj 
könnyű ruházatot. Hidegben öltözködj rétegesen, 
húzz kesztyűt és sapkát (a legtöbb testhőt a fejen 
keresztül veszíti az ember). Fő szabályként kövesd a 
misszióelnöktől kapott utasításokat azon éghajlattal 
kapcsolatosan, ahol dolgozol.

◼ Tartsd tisztán és pormentesen a lakásodat! Ez 
különösen akkor fontos, ha gyakran vagy náthás 
vagy allergiás. Rendszeresen mosd ki a törölközőket 
és az ágyneműt, hogy lecsökkentsd az allergéneket. 
A tiszta lakás emellett jobb kedvre is derít.

Megbirkózni a fej-, gyomor- 
vagy izomfájdalmakkal

◼ Gyakorold a fizikai relaxációt! Ez segíthet az 
olyan fizikai tünetek csökkentésében, mint a fejfá-
jás, a gyomorfájás, a hasmenés, a hátfájás, az ízületi 
fájdalmak, a heves szívverés, a légszomj vagy a pánik 
érzése. Három héten keresztül naponta gyakorold 
a progresszív relaxációs gyakorlatot (19. oldal) vagy 
a légzőgyakorlatot (18. oldal), hogy megtanítsd a 
testedet ellazulni. Amikor pedig megjelennek ezek 
a tünetek, vagy túlfeszítettnek érzed magadat, e 
készségek használatával csökkentheted a feszültsé-
get és nyugodtabb lehetsz.

◼ Bontsd le a munkádat kis elemekre, és egy-
szerre csak egy feladattal foglalkozz! Minden 
lépésnél emlékeztesd magadat arra: „Pillanatnyilag 

B
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„Mindazok a szentek, akik emlékeznek az itt elmondottak betartására 
és megtételére, a parancsolatok iránti engedelmességben járva, egész-
séget kapnak a köldökükbe és velőt a csontjaikba; És bölcsességre és 
a tudás nagyszerű kincseire találnak rá, méghozzá rejtett kincsekre; És 
futnak és nem lesznek fáradtak, és járnak és nem lankadnak el. És én, 
az Úr ígéretet teszek nekik, hogy a pusztító angyal elhalad mellettük, 
miként Izráel gyermekei mellett, és nem öli meg őket. Ámen.”

–  TA N  É S  A  S Z Ö V E T S É G E K  8 9 : 1 8 – 2 1
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Naplózás

Naplózd a fizikai tüneteidet, amelyeket észlelsz, ahogyan az alábbi példa is mutatja. Keress összefüg-
géseket, amelyek segítenek meghatározni, mit kell megváltoztatni, hogy csökkentsd a tünetekhez vezető 
szorongást.

csak annyit kell tennem, hogy _____.” Például: „Pil-
lanatnyilag csak annyit kell tennem, hogy felhívom 
az egyházközségi misszióvezetőt” vagy „Pillanatnyi-
lag csak annyit kell tennem, hogy felöltözöm”.

◼ Végezz heti naplózást! Ez segít megállapítani, 
mikor jelentkeznek a fizikai tünetek (lásd a fenti pél-
dát). Keress szabályszerűségeket. Például észrevehe-
ted, hogy nagy valószínűséggel akkor érzed rosszul 
magadat, amikor:

– bizonyos körülmények között vagy (például va-
sárnap, amikor a vezetők környezetében vagy és 
jó pár órája nem ettél már).

– bizonyos dolgokra kezdesz gondolni (például, 
amikor a cserére gondolsz, vagy azon gondol-
kodsz, hogy valamit jobban kellett volna tenned).

– bizonyos érzések törnek fel benned (például ide-
ges leszel a telefonálás miatt, vagy dühös vagy és 
nem akarsz róla beszélni).

Dá-
tum

Idő-
pont Tünetek Érték 

1–5
Hol/Milyen te-
vékenységnél Kivel Gondolatok/Érzések Mi segíthet

4/10 du. 3 fejfájás 4 Istentiszteletről ha-
zafelé – Juhászék nem 
jöttek, és lemondták a 
ma esti programot is

Kovács elder Juhászék jönnek-e 
valaha istentiszte-
letre – csalódottság 
a program miatt 
– éhség

Abba kell hagyni 
az aggódást olyan 
dolgok miatt, 
amiket nem tudok 
befolyásolni

4/17 de. 7 fejfájás 4 Társas tanulás – 
próbáltunk felkészülni 
Péter tanítására

Szabó elder Péter tényleg 
beleegyezik majd a 
keresztelkedésbe?

Tedd meg, amit lehet, 
a többit meg hagyd, 
hogy Isten kipótolja

4/21 du. 8 fejfájás 3 Misszionáriusi 
egyeztető gyűlés 
– beszélgetés az 
egyháztagokkal való 
barátkozásról

Szabó elder
Végvári 
testvér

Remélem, nem 
helyeznek át, miután 
ennyit dolgoztunk az 
egyháztagokkal

Tedd a legjobbat, a 
többit meg hagyd, 
hogy Isten kipótolja

4/25 de. 11 fejfájás, nem túl 
erős

2 Lakás – telefonálás Szabó elder Nyugtalan vagyok, 
hogy fel kell hívni 
Juhászékat, és kell 
találni egy egyházta-
got, aki velünk jön

Fejlődni kell, meg-
tenni, amit lehet, és 
felismerni, mit tudok 
befolyásolni és mit 
nem

Javas la tok  és  eszközök:  F iz ika i
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Nézd meg, van-e lehetőség arra, hogy változtass a 
helyzeten (például vihetsz egészséges rágcsálnivalót 
magaddal), változtass a gondolataidon (lásd a „Vála-
szok a negatív gondolatoknak” részt a 21. oldalon), 
vagy lecsendesítsd az érzéseidet (lásd a „Pozitív 
reagálás a stresszre” részt a 17. oldalon). További 
javaslatokat találsz a „Forrásanyagok a követelmé-
nyek kezeléséhez: Érzelmi követelmények” részben a 
29–34. oldalon.

◼ Fordulj orvoshoz! Ha a tünetek nem múlnak el 
vagy megsérültél, beszélj a misszióelnököddel, hogy 
orvosi segítséget kapj.

◼ Feledkezz meg magadról! Ha olyan gondolatokat 
veszel észre, mint „Elfelejtem majd, mit kell monda-
nom” vagy „Tiszta hülyét csinálok magamból”, akkor 
emlékeztesd magadat arra, hogy mindenki követ el 
hibákat, az Úr pedig a gyengéken és az egyszerűeken 
keresztül munkálkodik (lásd T&Sz 1:24–28).

Alvás, időben lefekvés

◼ A lefekvés előtti egy órában engedj ki, és 
lazíts! Írj naplót, kapjál be valami könnyűt (tejet vagy 
gyümölcsöt), hallgass helyénvaló zenét, beszélgess a 
társaddal vagy gyakorold a relaxációs készségeket. Ha 
gyakran kell dolgoznod ebben az órában, akkor sze-
rezz be egy másik ébresztőórát, és állítsd 30 perccel 
a lefekvési idő elé. Amikor megszólal, hagyd abba a 
munkát. Kezdj el lazítani és felkészülni az alvásra.

◼ Ha alvásproblémáid vannak, ne szundikálj 
napközben! Ha napközben alszol, akkor lehet, hogy 
nem leszel elég fáradt estére ahhoz, hogy elaludj. 
Inkább feküdj le időben. Ha napközben alszol, az ne 
legyen 20 percnél több.

◼ Minden este kövess egy menetrendet! Ezzel 
megtanítod a testedet arra, hogy elérkezett az alvás 
ideje. Például használhatod a 19. oldalon található 
progresszív relaxációs gyakorlatot. Segíthet, ha nem 
foglalkozol semmivel, amikor ágyban vagy (nem 
olvasol vagy eszel), csak az alvással.

◼ Készíts listát arról, hogy mitől nem tudsz 
aludni! Aztán tedd félre, és nyugtasd meg az el-
médet, hogy semmi fontosat sem fogsz elfelejteni. 
Emlékeztesd magadat, hogy reggel majd kidolgozod 
a konkrét terveket. Az esti imádban összpontosíts 
arra, hogy hálát adj és beszámolj arról, amit aznap 
tanultál.

◼ Melegedj fel vagy hűtsd le magadat! Nehezebb 
aludni, ha meleged van vagy ha fázol. Végy hideg 
zuhanyt vagy egy extra takarót.

◼ Lefekvés előtt egy órával már kerüld a cukrot 
és a testmozgást!

◼ Ne aggódj amiatt, hogy nem alszol! Ha ellazí-
tod az izmaidat és kiengeded a gondolataidat, akkor 
pihensz, még ha nem is alszol.

◼ Amennyire lehet, zárd ki a fényt, és tompítsd 
el a hangokat ventillátorral vagy füldugóval. Van-
nak, akik már egy kis fénytől vagy zajtól sem tudnak 
aludni.D
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Időben felkelni

◼ Először is, feküdj le időben! Ha rendszeresen 
nem alszol eleget, akkor feküdj le 30 perccel koráb-
ban. (Lásd Prédikáljátok evangéliumomat!  VIII.)

◼ Rendszeresen sportolj! Ha naponta 30 per-
cet mozogsz, három-négy hét után észreveheted, 
hogy kevesebb alvásra van szükséged. Ahogyan a 
tested erősödik, egyre több energiája lesz, és egyre 
könnyebben lazul el. (Lásd Prédikáljátok evangéliumo-
mat!  VIII.)

◼ Lefekvés előtt kerüld a cukrot! Ez segíthet, hogy 
reggel kevésbé legyél kótyagos.

◼ Tervezz pozitívan! Minden este 9-kor tervezz 
meg egy pozitív, termékeny reggelt, hogy nagyobb 
kedved legyen nekivágni. Imában tekintsd át a terve-
det az Úrral. Írd le a benyomásaidat vagy gondolatai-
dat, amelyeket az ima során érzel, és készülj elő arra, 
hogy ezek szerint cselekedj. A napi szintű tervezés 
lehetővé teszi az elmédnek, hogy nyugodtabban 
kapcsoljon ki, amikor elalszol.

◼ Programozd az agyadat! Mondd magadnak 
előző este, hogy hánykor akarsz felkelni.

◼ Szerezz olyan időkapcsolót, amelyet a lámpá-
hoz lehet kapcsolni! Állítsd be úgy, hogy a felkelési 
időpont előtt 15–20 perccel kapcsolja fel a villanyt. 
A fény azt jelzi az agyadnak, hogy ideje felkelni.

Egészséges ételek fogyasztása

◼ Szerezz ötleteket a missziós vezetőktől! Kérj 
tőlük recepteket és javaslatokat a helyben beszerez-
hető, egészséges ételekről.

◼ Vásárlás előtt tervezz! Készíts tervet ételekre 
és egészséges rágcsálnivalókra, mielőtt elindulnál 
bevásárolni.

◼ Étkezz változatosan! Ha beszerezhető, akkor 
igyekezz naponta legalább ötször gyümölcsöt és 
zöldséget fogyasztani.

◼ Naponta egyél fehérjét! A magas fehérjetartalmú 
élelmiszerek között vannak a magvak, a hüvelyesek, 
a tofu, a tej, a joghurt, a sajt, a tojás, a hal és egyéb 
húsfélék.

◼ Csökkentsd a cukorbevitelt, és kerüld a kof-
feint! Mindkettő hajlamosít arra, hogy hangulatvál-
tozásokat és fáradtságot idézzen elő hosszú távon.

◼ Igyál vizet és más folyadékokat! Maradj meg-
felelően hidratált azáltal, hogy 6–12 pohár vizet iszol 
naponta, az éghajlattól függően.

E F

„Hagyjatok fel a tétlenkedéssel; hagyjatok fel azzal, hogy tisztátalanok 
vagytok; hagyjatok fel azzal, hogy egymásban hibát találjatok; hagy-
jatok fel azzal, hogy tovább aludjatok, mint szükséges; korán térjetek 
ágyatokba, hogy ne legyetek fáradtak; keljetek fel korán, hogy testetek 
és elmétek erőre kaphasson.”

–  TA N  É S  A  S Z Ö V E T S É G E K  8 8 : 1 2 4

Jegyezd fel a terveződben

– Kedvelt, egészséges rágcsálnivaló

– Lazító esti menetrend

– Fejlődés az egészséges szokások javítása terén

Javas la tok  és  eszközök:  F iz ika i
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„És ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a 
gyengeségüket. Gyengeséget adok az embereknek, hogy alázato-
sak legyenek; és kegyelmem elegendő minden olyan embernek, aki 
megalázkodik előttem; mert ha megalázkodnak előttem és hisznek 
bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat.”

–  E T H E R  1 2 : 2 7

◼ Fokozatosan fogyj! Ha fogyni szeretnél, ne próbálj 
egy kilónál többet fogyni hetente, és igyál több vizet.

Mozgásra serkenteni magadat

◼ Imádkozz a vágyért, hogy mozogj, ha gondod 
van a motiválatlansággal! Aztán állj neki azzal, 
hogy csak öt percet kell mozognod. A motiváció álta-
lában megérkezik a tett után. Más szavakkal, kezdés 
után motiváltabbak leszünk.

◼ Emlékeztesd magadat a mozgás előnyeire! 
Képzeld el, hogy erősebb az immunrendszered, több 
energiád van, jobban kezeled a stresszt, jobb a han-
gulatod, és könnyebben kordában tartod a súlyodat. 

Ezeket az előnyöket még azok az emberek is élvezik, 
akik nem igazán kedvelik a mozgást.

◼ Csinálj játékot belőle! Sportolás közben tervezz 
szórakoztató szolgálati projektet, hallgass helyénvaló 
zenét, vagy beszélgess a kedvenc missziós történe-
teitekről a társaddal. Vezess pontozót, és a kitűzött 
mozgásbeli cél elérésekor jutalmazd meg maga-
dat azzal, hogy a felkészülési napodon elmész egy 
parkba, étterembe vagy boltba.

◼ Keress olyan mozgásformát, amelyet élvezel 
(vagy a legkevésbé ellenszenves)! Például mene-
telhetsz helyénvaló zenére, kocoghatsz a társaddal, 
ugrálókötelezhetsz, nyújthatsz, vagy csinálhatsz 
fekvőtámaszt, felülést, esetleg jógázhatsz.

G
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Forrásanyagok a követelmények kezeléséhez:  
Érzelmi követelmények
Az erős érzelmek – mint a depresszió és a szorongás – segítenek felismernünk, hogy túlfeszítettek vagyunk. 
Átfogó javaslatokért olvasd el az „Általános alapelvek a stressz kezeléséhez” részt a 17–22. oldalon. Ezen 
felül az alábbi javaslatok segíthetnek konkrét érzelmek esetében.

Honvágy

◼ Foglald el magadat! A honvágy gyakori érzés, 
különösképpen akkor, ha korábban keveset voltál 
távol az otthonodtól. Pár percig engedd magadat 
szomorkodni, aztán kelj fel, és foglald el magadat. A 
legjobb módszer a leküzdésére az, ha elvonod a fi-
gyelmedet az aggodalomról és az önsajnálatról azzal, 
hogy elfoglalod magadat, és szolgálsz másokat.

◼ Csomagolj ki, és rendezkedj be! Ne a bőrön-
dödből élj. Rendezd be a saját, személyes helyedet. 
Tegyél ki egy képet, amely segít, hogy érezd a Lelket, 
és emlékezz rá, hogy miért akarod szolgálni az Urat. 
Dobd ki a régi szemetet, és tedd sajátoddá a lakást. 
Készíts olyan ételeket, amilyeneket szeretsz.

◼ Készíts jó hosszú listát arról, ami nem válto-
zott meg benned! Gondolj a kapcsolataidra, az erős-
ségeidre, valamint egyéb olyan dolgokra, amelyek 
még mindig ugyanazok, bár már sok minden meg-
változott. Példák: „Jó humorérzékem van; a szüleim 
szeretnek; szolgálni akarok.” Adj hozzá olyan dolgo-
kat, amiket akkor is meg kellene tenned, ha otthon 
lennél: „Akkor is kellene döntéseket hoznom; akkor 
is ki kellene jönnöm másokkal; akkor is keményen 
kellene dolgoznom.”

◼ Tekintsd át az okokat, amiért misszióba jöttél! 
Tudatosan ajánld fel a missziódat köszönetként a Sza-
badítónak, és készíts listát az áldásaidról. Emlékeztesd 
magadat arra, hogy mit mondanának az otthonról tá-
mogatást nyújtó vezetők és szeretteid a szolgálatodról.

A

29
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◼ Kérj papsági áldást!

◼ Távolítsd el azokat a fényképeket, amelyek 
elvonják a figyelmedet! Tegyél el minden olyan 
képet vagy fotót, amely elvonja a figyelmedet a 
Lélekről, vagy amely honvágyat ébreszt benned. 
Később még visszateheted egyiket-másikat, ha már 
jobban beilleszkedtél. Ösztönözd arra a családodat, 
hogy hetente csak egyszer írjanak, hogy Jézus ősi 
apostolaihoz hasonlóan te is magad mögött hagy-
hasd a „hálóidat” (lásd Máté 4:18–22), és a munkára 
összpontosíthass.

◼ Legyél türelmes! Általánosságban körülbelül hat 
hetet vesz igénybe, mire valaki elkezd hozzászokni 
az új környezetéhez. Halaszd el a döntéseket, és adj 
magadnak időt a beilleszkedéshez. Mindig csak az 
adott nap dolgaival foglalkozz. (Lásd Prédikáljátok 
evangéliumomat! 120.)

Lehangoltság vagy csüggedés

◼ Nézz át felemelő szentírásokat és történeteket! 
Gyűjts össze olyan szentírásokat, személyes élmé-
nyeket, idézeteket és családi történeteket, amelyek 
ösztönöznek és felemelnek. Amikor ezeket a be-
számolókat olvasod, helyettesítsd be a saját neve-
det. (Példák: 2 Nefi 4; Móziás 24:13–14; Alma 36:3; 
T&Sz 4; 6; 31; Példabeszédek 3:5–6; Hélamán 5:12; 
és a „gyötrelem” címszó a Hűek a hithez füzetben.)

◼ Nézd át a pártiárkai áldásodat iránymutatásért! 
Keresd meg, mi módon járulhatnak hozzá a tehetsé-
geid és az erősségeid a munkához.

◼ Ne halogass! A halogatás depresszióhoz vezet-
het. A nagy feladatokat bontsd le kisebb darabokra. 
Kezdd azzal, hogy emlékezteted magadat: „Pillanat-
nyilag csak annyit kell tennem, hogy _____” vagy 
„Egy pár percig ezzel foglalkozom, aztán, ha akarok, 
tarthatok egy kis szünetet.”

◼ Hallgass jóváhagyott zenét vagy énekelj! Ha 
ideges vagy, válassz lágy, nyugtató zenét, ha pedig 
lehangoltnak érzed magadat, akkor ritmusosabb, 
vidámabb zenét.

◼ Ne hagyd, hogy a sértődés felgyűljön! Ha 
neheztelsz valami miatt, akkor kérj segítséget a 
probléma megoldásához, és ne kritizálj vagy vádolj 
másokat. Ha nem akarsz róla beszélni, akkor pedig 
ne engedd, hogy aggasszon a dolog.

◼ Állíts fel reális célokat, és készíts konkrét ter-
veket ezek megvalósítására! Egyenként láss neki 
azoknak a dolgoknak, amelyek lehangolnak. A célok 
és a tervek jó hatással vannak a depresszióra. (Lásd 
Prédikáljátok evangéliumomat! 146.)

◼ Engedd el, amit nem tudsz befolyásolni! A 
múlt, mások önrendelkezése, a szabályok, az idő-
járás, a kormányzati bürokrácia, a kultúra, a saját 
korlátaid, illetve más misszionáriusok szemé-
lyisége mind-mind a befolyásodon kívülre esik. 

B

„Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat; […] 
és nagyon finom módszerekkel szégyeníti meg az Úr a bölcseket és 
hozza létre sok lélek szabadulását.”

–  A L M A  3 7 : 6 – 7

Javas la tok  és  eszközök:  É r ze lmi

30



Összpontosíts azokra a dolgokra, amelyekkel kap-
csolatban tehetsz valamit, mint például a viselke-
désed, a saját részed egy kapcsolatban, az éppen 
aktuális döntéseid és a hozzáállásod.

◼ Fogadd el, hogy bizony vannak unalmas teen-
dők is! Az élet nem minden része van tele mély tar-
talommal és izgalommal. Kerüld azt, hogy drámázol, 
feszültséget vagy ellenkezést szítasz unaloműzőként. 
Ehelyett értékeld és élvezd inkább mindazt a jót, ami 
körülvesz, és keress lehetőségeket a fejlődésre és a 
szolgálatra.

◼ Keress olyan dolgokat, amikben örömet 
találsz! Tiszteletben tartva az elhívásod magasztos 
jellegét fedezd fel újra a humort, élvezd ki a világban 
fellelhető szépséget, vedd észre mások kedvességét, 
és élvezd ki a Lélek jelenlétét.

◼ Végezd az alapvető dolgokat: ima, szentírás- 
tanulmányozás és szolgálat! Összpontosíts a 
hálára. Amikor a szentírásokat olvasod, figyelj oda, 
hogy olyan részekre összpontosíts, amelyek a legin-
kább vonatkoznak rád. Például ne fókuszálj túlsá-
gosan Isten haragjára a bűnösök iránt, ha hajlamos 
vagy arra, hogy túlzottan tökéletességre törekedj. 
(Lásd Prédikáljátok evangéliumomat!  VIII.)

◼ Olvasd el az Alma 26-ot, és figyeld meg, mit 
tett Alma, amikor lehangolt volt! Olvasd el a 
Tan és a szövetségek 127:2-t, és nézd meg, hogyan 
tartotta Joseph Smith kordában a csüggedést. Ne 
legyél lehangolt amiatt, hogy lehangolt vagy, mert 
ezzel csak egy ördögi körbe kerülsz. Teljesen normá-
lis, hogy vannak olyan napok, amikor elcsüggedünk, 
feszültek vagyunk vagy honvágyunk van. A legtöbb 
esetben ez elmúlik.

Önkritikus érzések

◼ Összpontosíts arra, amit jól csinálsz, és kerüld 
azt, hogy másokkal hasonlítsd össze magadat! A 
túlzottan magas elvárással rendelkező emberek haj-
lamosak arra, hogy túl sokat foglalkozzanak a gyen-
geségeikkel és a kudarcaikkal. Így aztán a fejlődés 
helyett inkább reménytelennek érezhetik magukat. 
A szentírások olvasása során összpontosíts azokra a 
részekre, amelyek a leginkább vonatkoznak rád Isten 
szeretett szolgájaként. Keress bizonyítékokat Isten 
türelmére, kegyelmére, reményteliségére és irgalmára 
azok iránt, akik szeretik és szolgálni szeretnék Őt. 
(Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 10–11.)

◼ Beszélj magadhoz pozitívan! Lásd „Válaszok a 
negatív gondolatoknak” részt a 21. oldalon.

◼ Tudatosítsd magadban, hogy nem lehetsz 
minden dolgodban átlagon felüli! Továbbra is 

C

A himnuszok bűnbánatra és jó cselekedetekre 
indítanak bennünket, erősítik a bizonyságot és a 
hitet; megvigasztalják az elcsüggedteket, felszá-
rítják a gyászolók könnyeit, és arra buzdítanak 
minket, hogy tartsunk ki mindvégig” („Az Első 
Elnökség előszava” Himnuszok [1985]. IX.).

19 Fel, szentek, fel

37 Mily szilárd alap az Isten igéje

49 Vezess, kis fény!

54 Jézus, kérlek, tarts meg engem

57 Ó, Mester, a vihar tombol

70 Lelkem, nyugodj!

73 Hol találok békét?

82 Mondtál-e imát?

84 Az ima édes órája

Hallgass himnuszokat
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keményen kell dolgoznod, de bármilyen jó is leszel 
valamiben, olykor előfordul, hogy az egyéni átlagod 
alatt teljesítesz. Ez nem ok a riadalomra.

◼ Adj magadnak extra elismerést, ha valami 
olyasmit teszel, amit nem szeretsz vagy nem 
megy nagyon jól! Mondd azt magadnak, hogy 
akkor is számít, ha nem nagyon tetszik vagy ha nem 
sikerült tökéletesen.

◼ Egyszerre csak egy vagy két fő célkitűzésen 
munkálkodj! Kerüld azt a gyakori hibát, hogy egy-
szerre túl sok dolgon próbálsz javítani; túlterhelheted 
magadat, és kudarchoz vezethet.

◼ Hallgass a Lélekre, ne pedig a negatív han-
gokra! Ha lekicsinylő, gúnyos, dühös, szarkasztikus, 
zúgolódó, kritikus vagy kifigurázó gondolataid van-
nak, akkor ezek nem az Úrtól valók. Zárd ki őket!

◼ Kérj jó tanácsot! Kérd meg a misszióelnöködet 
és másokat, hogy segítsenek megtudnod, vajon 
eléggé vagy éppen túlságosan is keményen próbál-
kozol-e, és fogadd el a tanácsukat. Sok önkritikus 
ember nem igazán képes e két helyzetet megkülön-
böztetni egymástól.

Szorongás és az 
elégtelenség érzése

◼ Élvezd ki, hogy kezdő vagy, amikor valami 
újba fogsz! Senki sem várja tőled, hogy profi legyél. 
Elég, ha kíváncsi, érdeklődő és alázatos vagy, illetve 
ha hajlandó vagy kipróbálni. Élvezd ki!

◼ Vidáman tedd meg, amit lehet, a többit meg 
hagyd, hogy Isten kipótolja! Előfordul, hogy a 
misszionáriusok haszontalannak érzik vagy szégyel-
lik magukat, amikor mások sikeresebbnek tűnnek. 
Ha Sátán azzal kísért, hogy kételkedj magadban, 
vagy másokhoz hasonlítgasd magadat, emlékezz 
arra, hogy ez Isten munkája, és Ő a gyengéket és az 
egyszerű embereket választja az elvégzésére. Ő téged 
választott! Bízz Őbenne! Ő bízik benned.

◼ Képzeld magad elé a sikert! Az aggodalom 
lehet a kudarc szellemi begyakorlásának egy módja 
is. Ahelyett, hogy azt gyakorlod, mi üthet ki balul, 
vagy hogy folyamatosan azon aggódsz, hogy „mi 
lesz, ha”, inkább gyakorold a pozitív lehetőségeket, 
és készíts tervet ezek megvalósítására. Amikor aztán 
esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan remél-
ted, akkor képzeld magad elé, ahogyan tanulsz ebből 
a kudarcból, és továbblépsz.

◼ Ne próbáld befolyásolni azt, amit nem te irá-
nyítasz! Ha olyan dolgokat igyekszel befolyásolni, 
amikre nem lehetsz hatással, ez csak elmélyíti az ér-
zést, hogy nem tartod kézben a dolgokat, ezzel pedig 
csak idegesebb leszel. Összpontosítsd az energiáidat 
olyan dolgokra, amiket képes vagy befolyásolni.

D

„Most, amikor szívünk elcsüggedt, és azon voltunk, hogy visszafor-
dulunk, íme, az Úr megvigasztalt minket és azt mondta: …viseljé-
tek türelemmel a megpróbáltatásaitokat, és én sikerben részesítelek 
benneteket.”

–  A L M A  2 6 : 2 7

Jegyezd fel a terveződben

– Kedvenc szentírások
– Célok, amelyeket meg akarsz valósítani
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◼ Kérdezd meg magadtól: „Mi a legrosszabb, 
ami történhet?”  
Ha a lehető legrosszabb végeredmény olyasmi, ami-
vel együtt tudsz élni, vagy olyasmi, aminek a leküz-
désében számíthatsz a Szabadító segítségére, akkor 
indulj neki félelem nélkül.

◼ Ha hajlamos vagy arra, hogy sokszor kapkodj, 
próbálj lelassítani 10%-kal! Lehet, hogy nyugod-
tabban hatékonyabb vagy.

◼ Szolgálj! Amikor szolgálod a társadat, az érdek-
lődőket, az egyháztagokat, a körülötted élőket vagy 
a szegényeket és a szükséget látókat, kevesebbet 
gondolsz magadra és boldogabb leszel. (Lásd Prédi-
káljátok evangéliumomat! 168–169.)

Könnyen felbosszantanak 
és dühös leszek

◼ Adj időt az agyadnak, hogy felülbírálja az 
érzelmeidet! Az agyad azon része, amely az érve-
lésért és a helyes ítélőképességért felelős, lassabban 
működik, mint az, amelyik az indulatokért felel. 
Fordulj el a helyzettől pár percre, és vegyél néhány 
mély lélegzetet, hogy időt adj a racionális elmédnek 
a bekapcsolódásra.

◼ Ne tápláld az indulatodat! Az ember nagyobb 
eséllyel lesz dühös, ha úgy dönt, hogy másokat 
(1) fenyegetőnek, (2) igazságtalannak vagy (3) tisz-
teletlennek lát. Ehelyett gondold át, hogy találsz-e 
szeretetteljesebb magyarázatot a viselkedésükre. 
Például lehet, hogy fáradtak, nem ismerik a helyze-
tet, bizonytalanok, vagy úgy gondolják, hogy éppen 
segítenek. Tudatosan dönts úgy, hogy nem táplálod 
az indulatodat.

◼ Legyél nyugodt, érdeklődő és együttérző! 
Legyél érdeklődő mások gondolatai és érzései iránt. 
Tegyél fel kérdéseket, figyelj jól, mondd el a másik-
nak, hogy szerinted mit hallottál, és kérdezd meg, 
hogy helyesen értetted-e. Ha nem, próbálkozz ismét.

◼ Állj ellen a kísértésnek, hogy másokat vagy 
magadat hibáztasd vagy szégyenbe hozd! In-
kább találd meg, mi a probléma, és kérj segítséget a 
másiktól a megoldáshoz, függetlenül attól, hogy ki 
volt a hibás.

◼ Légy készen arra, hogy bocsánatot kérj, és 
megkérdezd, mit tehetsz, hogy helyrehozd a dol-
gokat! A bocsánatkérés a lelki erő jele, nem pedig a 
gyengeségé.

◼ Mosolyogj, és legyél kész nevetni magadon! 
Nézd meg a tükörben, hogy nézel ki, amikor dühös 
vagy.

◼ Szolgáld azokat, akikre hajlamos vagy meg-
haragudni! Alkalmazd a Szabadító tanácsát: „sze-
ressétek ellenségeiteket, és áldjátok meg azokat, 
akik átkoznak benneteket, tegyetek jót azokkal, akik 
gyűlölnek titeket, és imádkozzatok azokért, akik ki-
használnak és üldöznek benneteket” (3 Nefi 12:44).

◼ Viselj jól gondot magadra! Győződj meg arról, 
hogy jól táplálkozol, alszol, mozogsz és imádkozol, 
hogy több érzelmi forrásod legyen a csalódottság 
leküzdésére.

Kimerültség és motiválatlanság

◼ Összpontosíts az erősségeidre! Milyen értéke-
ket, tehetségeket, tapasztalatokat és ajándékokat 
hozol a misszióba? Hogyan használhatnád ezeket 
az erősségeket kreatív módon a hét folyamán? Ha 
gondod van azzal, hogy meglásd az erősségeidet, 
kérj segítséget másoktól.

◼ Lépésről lépésre haladj! Emlékeztesd magadat 
arra: „Pillanatnyilag csak annyit kell tennem, hogy 
_____”.

◼ Tedd szórakoztatóvá! Elhívásod magasztos voltát 
tiszteletben tartva tűzz ki magadnak érdekes célokat, 
és játékos formában próbáld elérni ezeket. Legyél 
kreatív és gratulálj magadnak a sikerhez.

E
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◼ Ne terheld túl magadat azzal, hogy túl sok 
személyes célt tűzöl ki egyszerre! Egyszerre egy 
vagy két személyes célt tűzz ki (például, hogy vidá-
mabb vagy rendezettebb leszel). Ne várj magadtól 
tökéletességet, és készíts tervet arra is, hogyan fogsz 
visszatérni a rendes kerékvágásba, ha éppen rossz 
napod volt. Gyakran emlékeztesd magadat arra, 
hogy miért akarsz változni.

◼ Mondd el a céljaidat a társadnak és a misszió-
elnöködnek is! Támogathatnak téged, és hasznos 
ötleteket adhatnak.

◼ Tudatosítsd magadban, hogy a cselekvés után 
megjön a kedv is! Gyakran az elindulás a legnehe-
zebb rész. Ha valami olyat kell elkezdened, amit nem 
szeretnél megcsinálni, mondd azt magadnak: „Csak 
10 percig csináld!” Amint nekilátsz, nagyobb kedvet 
érzel majd hozzá.

Aggódás az otthon lévő 
szerettek miatt

◼ Tanulmányozd a Tan és a szövetségek 31:1–6-ot. 
Az egyház korai napjaitól kezdve kaptak misszio-
náriusok elhívást arra, hogy hagyják maguk mögött 
nehéz körülmények között élő szeretteiket. Imád-
kozz azért, hogy a szolgálatodért járó áldások a 
szeretteid javát szolgálják. Tiszteld őket azzal, hogy 
teljes szívedből szolgálod az Urat. Bízz az Úrban, 
hogy majd megáldja őket és téged is, az Ő időzítése 
és akarata szerint.

◼ Hetente írj a családodnak! Oszd meg a bi-
zonyságodat, valamint pozitív élményeidet és 

történeteidet. Mondd el nekik gyakran, miként láttad 
az Úr kezét megnyilvánulni az életedben. Imádkozz 
értük. Emlékezz a születésnapokra és különleges 
eseményekre.

◼ Számíts arra, hogy a szeretteid is szembesül-
nek kihívásokkal! Ezek többsége attól függetlenül 
is bekövetkezne, hogy szolgálsz-e misszióban vagy 
sem. A szeretteidnek is önrendelkezésük van, és 
hozhatnak olyan döntéseket, amelyek aggasztanak 
téged, különösen akkor, ha korábban te voltál a 
vezető vagy a béketeremtő otthon. Áldást hozhat az 
életükre, ha egyedül mennek keresztül a saját kihívá-
saikon. Tartsd tiszteletben a döntéseiket, és továbbra 
is fejezd ki szeretetedet és bizalmadat irántuk.

A magányosság érzése

◼ Legyél kíváncsi mások iránt! Kérdezd meg, 
hogyan kezelik a magány érzését. Kérdezd őket a 
tapasztalataikról és az érzéseikről, hogy jobban meg-
érthesd őket.

◼ Adj többet magadból! Akkor érezzük magá-
nyosnak magunkat, amikor úgy érezzük, hogy nem 
ismerik és nem értékelik azt, akik valójában vagyunk.

◼ Írj a naplódba! Segít, hogy úgy érezd, legalább te 
megérted önmagadat.

◼ Határozd meg, mit értesz „magányosság” alatt! 
Határozd meg, milyen érzések, gondolatok és ma-
gatartásformák tartoznak ehhez számodra. Azután 
konkrétan ezeket kezeld.

G

H

„Ezért, szeretett testvéreim, tegyük meg jókedvvel mindazon dolgokat, 
amikre erőnkből telik; aztán pedig hadd álljunk mozdulatlanul, a leg-
teljesebb bizonyossággal, hogy meglássuk Isten szabadítását, és az ő 
karjának felfedését.”

–  TA N  É S  A  S Z Ö V E T S É G E K  1 2 3 : 1 7
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Forrásanyagok a követelmények kezeléséhez:  
Társasági követelmények
A társas kapcsolatok egyaránt lehetnek a stressz forrásai és áldott források a stressz kezeléséhez.  Amikor 
túlfeszítettek vagyunk, a társas kapcsolataink láthatják a kárát. Fontold meg ezeket a javaslatokat a jó 
kapcsolatok kiépítéséhez. További javaslatokért fordulj az „Általános alapelvek a stressz kezeléséhez” 
 részhez is a 17–22. oldalon.

Idegenekkel beszélni

◼ Ismerd fel és használd az erősségeidet! Né-
hányan úgy érzik, hogy feltölti őket, ha másokkal 
beszélgetnek; másoknak ez kimerítő. Mindkét típusú 
ember hatékony misszionárius lehet. Ha olyan ember 
vagy, aki elfárad, ha idegenekkel kell beszélgetnie, 
ne add fel, próbálkozz tovább. Egyéb erősségeid is 
vannak, amelyekkel hozzájárulhatsz a misszionári-
usi munkához, mint például az, hogy jó barátja vagy 
azoknak, akiket jól ismersz, kreatív ötleteid vannak, 
jó meglátásaid vannak az emberekkel kapcsolatban, 
vagy kiválóan tudsz tervezni. Előfordulhat, hogy 
azt feltételezed, hogy mások nem kedvelnek, pedig 

valójában igen. Törekedj a sugalmazásra, és hallgass 
a Lélekre, hogy segíthessen neked az erősségeid fel-
használásában az Úr szolgálatában, valamint további 
krisztusi tulajdonságok kifejlesztésében, amelyekre 
misszionáriusként lehetőséged van. Jézus Krisztust 
képviseled, nem pedig önmagadat.

◼ Tanulj meg sugalmazott kérdéseket feltenni! 
Sajátíts el és gyakorolj olyan kérdéseket, amelyek 
beszélgetésre indítanak másokat. Kérdezd az em-
bereket a munkájukról, a hobbijaikról, a családjuk-
ról vagy a személyes történetükről. Kérdezd meg, 
mi számít nekik a leginkább, mire vágynak, és mi 
aggasztja őket. Figyelj arra, mikor nyílik lehetőséged 
bizonyságot tenni egy olyan tantételről, amely rájuk 
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vonatkozik. Mutasd ki őszinte érdeklődésedet. Le-
gyél kész arra is, hogy megválaszold a rád vonatkozó 
kérdéseiket is úgy, hogy közben az ő szükségleteikre 
és az üzenetedre összpontosítasz. (Lásd Prédikáljátok 
evangéliumomat! 183–184.)

◼ Keress egyszerű módszereket arra, hogy 
felhívd mások figyelmét! Próbálj egyszerűen 
csak mosolyogni, belenézni a szemükbe, ints nekik, 
üdvözöld őket, dicsérj meg rajtuk valamit, kínáld fel 
a segítségedet vagy tegyél fel kérdést a ki, mit, mikor, 
hol, miért vagy hogyan kérdőszóval.

◼ Tanuld meg, hogyan fejezz be egy beszélgetést! 
Amikor megbeszéltétek, amit helyénvalónak éreztél, 
és ajánlást kértél, próbáld meg azt mondani: „Örü-
lök, hogy találkoztunk (vagy beszéltünk). Most már 
______ (indulnunk kell, vissza kell mennünk dol-
gozni, indulnunk kell a buszhoz, meg kell találnunk 
Molnár testvért, mielőtt elindulna). Minden jót!”

◼ Tűzd ki célként, hogy minden gyűlésen meg-
ismerkedsz egy új emberrel! Használd a személy 
nevét az első percben, valamint a beszélgetés végén. 
Írd le a nevet, hogy segítsen emlékezni.

◼ Gyakorolj a kerületi gyűléseken! Kiváló alka-
lom ez arra, hogy olyan társasági készségeket gyako-
rolj, mint az odafigyelés és a kérdések feltevése.

◼ Kérj visszajelzést! Nem mindenki ismeri fel a má-
sik fél jelzéseit. Kérd meg a társadat, hogy segítsen, ha 

azt hallod, hogy nem ismered fel, amikor másoknak 
már kényelmetlen vagy unalmas a beszélgetés.

◼ Akkor is engedd, hogy beszéded határozott 
legyen, ha az érzésed nem annyira az! A tanács, 
amelyet Hinckley elnök kapott az édesapjától, rád 
is vonatkozhat: „Feledkezz meg magadról, és menj 
dolgozni!” (Ensign, July 1987, 7). Úgy tehetjük ezt 
meg, ha figyelmen kívül hagyjuk a saját teljesítmé-
nyünkkel kapcsolatos félelmeinket, és ismét a mások 
szolgálatára és az evangélium prédikálására szólító 
elhívásunkra összpontosítunk.

◼ Összpontosíts mások megsegítésére és szolgá-
latára! Amikor a figyelmedet mások szükségletei felé 
fordítod, kevésbé figyelsz majd saját szükségleteidre 
és hiányosságaidra (lásd Móziás 2:17).

Vágy az egyedüllétre

◼ Vonulj vissza időnként úgy, hogy magadban 
írsz, imádkozol, olvasol vagy tervezel! Annak 
ellenére, hogy mindig a társaddal kell maradnod, 
szánhatsz pár percet arra, hogy becsukd a szemed és 
csendben maradj.

◼ Egyenesen kérj egy kis csendes időt a gondol-
kodáshoz! Biztosítsd a társadat, hogy nem vagy rá 
dühös. Folyamatosan építsd a kapcsolatot, és kom-
munikálj kedvesen.

B

„Örömöm elragadott, méghozzá a kérkedésig Istenemben; mert nála 
van minden hatalom, minden bölcsesség és minden értelem; ő minden 
dolgot felfog, és ő egy irgalmas Lény, olyannyira, hogy megszabadítja 
azokat, akik bűnbánatot tartanak és hisznek az ő nevében. Most, ha 
ez kérkedés, akkor bizony kérkedni fogok; mert ez az én életem és vi-
lágosságom, az örömöm és a szabadulásom, valamint a megváltásom 
az örökké tartó jajtól. Igen, áldott Istenem neve.”

–  A L M A  2 6 : 3 5 – 3 6
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◼ Törd meg a nap ritmusát! Ne foglalkozz egy-
fajta tevékenységgel túl sokáig. Variáld a különböző 
tevékenységeket. A tervezett tevékenységek közé 
iktass be rövid szüneteket, amikor megállhatsz és 
számot vethetsz, majd térj vissza a munkához.

Nyíltan beszélni a társsal

◼ Először hallgasd meg! Amikor a nap 24 órájában 
együtt élsz valakivel, zavaró dolgokat veszel észre 
benne. Különböző háttérrel rendelkeztek, különböző 
elvárásaitok vannak, és eltérő „szabályok” arra, hogy mi 
helyénvaló vagy normális. A társad viselkedése teljesen 
természetes számára, még akkor is, ha neked nem az. 
A társas leltár során tudj meg többet arról, hogyan lát 
dolgokat, kérdezz tőle, és figyelmesen hallgasd meg. 
(Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 185–186.)

◼ Diplomatikusan fejtsd ki, mi az, ami zavar! Ha 
kritikus vagy dühös vagy, a társad nagy valószínű-
séggel védekezni fog, és nem működik majd együtt. 
Mondd el, mi a gondod, és mire van szükséged 

ahelyett, hogy a társad zavaró viselkedését kritizál-
nád. Például: „Nagyon utálom a koszos edényeket, 
de nem szeretem az összeset egyedül elmosni sem. 
Azon gondolkodtam, vajon kitalálhatnánk-e vala-
milyen módszert arra, hogy hogyan osszuk ezt fel.” 
Vagy: „Aggódom amiatt, hogy mérges vagy rám, ami-
kor ilyen szótlan vagy. Elmondod, mi jár a fejedben?”

◼ Legyél egyenes és kedves! Kerüld a negatív 
minősítéseket és megítélést. Ne a társad hibáinak 
hosszú felsorolásával támogasd meg az érvelésed. 
Igyekezz kiegyensúlyozott maradni, vagyis nem dü-
hös és nem is szánakozó (lásd Efézusbeliek 4:29–32).

◼ Ne vedd fel a sértést! Annyi hálával és humorral 
fogadd meg a javaslatokat, amennyi csak tőled kite-
lik, még akkor is, ha durván mondják.

C

Dolgok, amiket kezdek megszeretni az álta-
lam szolgált emberek kultúrájában, történelmé-
ben és életmódjában:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Készíts listát!
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„Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az 
Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek 
megadott, aki igaz követője Fiának, Jézus Krisztusnak; hogy Isten fiaivá 
legyetek; hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert 
a maga valóságában fogjuk látni őt; hogy meglehessen ez a remény-
ségünk; hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta.”

–  M O R Ó N I  7 : 4 8

◼ Gyakran dicsérd a társadat! Köszönd meg neki 
azt, amiért hálás vagy.

◼ Kérd meg a társadat, hogy adjon javaslatot 
arra, miben fejlődhetnél! Kérd meg az Urat is, 
hogy segítsen neked meglátni a gyengeségeidet (lásd 
Ether 12:27).

◼ Minden nap próbálj valami kedveset tenni a 
társadért! Készíts ebédet, hallgasd meg, pucold ki a 
cipőjét, ágyazz meg neki, mosolyogj, terítsd ki a töröl-
közőket, pakold el az edényeket, írj köszönőlevelet a 
szüleinek, vasald ki az ingét, dicsérj meg valamit rajta.

Szeretni az embereket

◼ Ismerd meg az általad szolgált emberek 
kultúráját, történelmét és életvitelét! Vezess listát 
mindarról, amit szeretsz és nagyra értékelsz bennük.

◼ Imádkozz a jószívűség ajándékáért! Ezt pedig 
„szíve[d] minden erejével” tedd (Moróni 7:48). Kérd 
azt, hogy úgy láthass másokat, ahogyan Isten látja 
őket.

◼ Szolgáld az egyháztagokat, az érdeklődőket és 
másokat is! Kérdezd őket az életükről, a hitelveikről 
és az élményeikről, amíg viselkedésük érthetőbbé 
válik számodra.

◼ Imádkozz az emberekért! Foglald bele az 
imádba mindazokat, akik elutasítanak és megbánta-
nak téged (lásd 3 Nefi 12:44).

Kijönni a missziós vezetőkkel

◼ Légy alázatos (lásd T&Sz 112:10)! Az alázat 
minden erény forrása. Kérd meg a vezetőidet, hogy 
adjanak javaslatot arra, miben fejlődhetnél. Legyél 
hajlandó megfogadni a tanácsot, és tudasd velük, 
hogy számíthatnak rád. Köszönd meg a vezetőidnek 
a szolgálatukat szóban és írásban is. (Lásd Prédikáljá-
tok evangéliumomat! 120–121.)

◼ Kérj segítséget és türelmet a vezetődtől vagy 
a tréneredtől! Vannak misszionáriusok, akik nem 
bíznak meg a vezetőkben, és nehezen fogadják el az 
irányítást, mert hozzászoktak, hogy a maguk urai. 
Mások versenykényszert éreznek a velük egykorú 
vezetőkkel. Szólj a vezetőknek, ha ilyen kihívásokkal 
küszködsz. Imádkozz alázatért, hogy jó követő lehess.

◼ Imádkozz a vezetőidért! Különösen azokért imád-
kozz, akikkel kapcsolatban rossz érzéseid vannak.

◼ Tudatosítsd magadban, hogy a vezetők is 
emberek! Ha úgy véljük, hogy a vezetőknek sokkal 
jobbnak kell lenni, mint a többieknek, akkor csalódás 
ér bennünket, és kritikussá válnunk, amikor hibákat 
követnek el, türelmetlenek lesznek, rosszul ítélnek 
meg helyzeteket vagy félreértenek bennünket. Szá-
míts a tökéletlenségre, és keresd a pozitív tulajdon-
ságokat (lásd Mormon 9:31).

◼ Tanulj a vezetőid erősségeiből és hibáiból! 
Készíts listát azokról a tulajdonságokról, amelyeket 
szeretnél kifejleszteni vagy elkerülni, amikor rád 
kerül a sor a vezetésben.

D
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A szexuális vagy romantikus 
érzelmek kezelése

◼ Fejleszd ki az önuralmat! A szexuális és roman-
tikus gondolatok és érzések normálisak és Istentől 
valók. Amikor kapcsolatainkat és viselkedésünket az 
Úr által nekünk, misszionáriusoknak meghatározott 
kereteken belül tartjuk, megerősödünk és hatalmas 
áldásokat nyerünk el. Imádságos lélekkel tanulmá-
nyozd a Tan és a szövetségek 121:45-öt; az 1 Ko-
rinthusbeliek 9:24–27-et; a Móziás 3:19-et; valamint 
az Alma 38:12-t, hogy késztetést szerezz minderre. 
Nézd meg az „erény”, az „önuralom” és a „mér-
tékletesség” címszavakat a Kalauzban. Készíts listát 
azokról az áldásokról, amelyeket elnyerhetsz most és 
a jövőben, ha kifejleszted ezeket a készségeket.

Cseréld le a gondolatot. Ahelyett, hogy hagynád, 
hogy elöntsenek a szexuális vagy romantikus gondo-
latok és érzések, tereld el a figyelmedet; lazíts és fogj 
hozzá valami máshoz. Énekelj himnuszokat. Tanulj 
meg kívülről szentírásokat, és mondd fel ezeket. 
Összpontosíts arra, amiért hálás vagy. Gondolj az 
adott napra vonatkozó tervekre. Mozogj. Kötelezd el 
magadat újra a munka iránt. Érezd jól magadat, és 
legyél kreatív.

◼ Kerüld a kísértést! Kerüld az olyan helyeket, kö-
rülményeket, beszélgetéseket vagy embereket, ame-
lyek/akik kísértést ébresztenek. Ha kihívó képnek 
vagy gondolatnak vagy kitéve, akkor ne időzz rajta. 
Válts gondolati csatornát valami másra, és igyekezz 
olyan gyorsan elhagyni az adott helyzetet, amilyen 
gyorsan csak lehet. (Lásd Prédikáljátok evangéliumo-
mat! 118–119.)

◼ Haladj tovább reménnyel és hittel! Ha szexuális 
érzéseid helyénvaló kezelésével küszködsz, az Úr 
szeretné, ha tudnád, hogy még mindig szeret té-
ged. Sohase hanyagold el a kapcsolatodat Istennel 

azért, mert érdemtelennek érzed magadat. Annak 
ellenére, hogy ezeknek az érzéseknek a kezelésével 
küszködsz, Ő nem utasít el téged. Mindenkinél job-
ban érti, hogy min mész keresztül, és értékeli azon 
erőfeszítéseidet, hogy ellenállj a kísértéseknek, tanulj 
a hibákból és bűnbánatot tarts. Folyamodj a misszió-
elnököd tanácsáért, és továbbra is igyekezz legyőzni 
ezeket a kihívásokat. (Lásd Prédikáljátok evangéliumo-
mat! 116–117.)

◼ Ne hagyd, hogy túl éhes, magányos, fáradt, 
unott vagy stresszes legyél! Ezek mind megne-
hezíthetik, hogy ellenállj a kísértésnek. Kapj be 
valamit, tarts egy kis szünetet vagy változtass a 
tevékenységeden, beszélgess egy jót valakivel vagy 
gyakorold a relaxációs gyakorlatokat (lásd 19. oldal).

◼ Legyél biztonságban! Ne feledd, hogy mindig 
maradj a társaddal, és soha ne legyél egyedül ellen-
kező nemű emberrel. Ha úgy érzed, hogy vonzódsz 
valaki iránt, akkor vedd fel a kapcsolatot a misszióel-
nökkel, és kérd a tanácsát. Ha érzékeled, hogy valaki 
flörtölni próbál veled, kérd meg a társadat, hogy 
segítsen. Hívd fel a misszióelnöködet, hogy jelezd 
neki, amit érzékelsz.

◼ Böjtölj és imádkozz megértésért és erőért! 
Amikor böjtölünk, akkor egy időre figyelmen kívül 
hagyjuk a normális, egészséges éhségérzetünket 
azért, hogy lelki erőt kapjunk, és olyan készségeket 
fejlesszünk, mint az öruralom, az éhezőkkel való 
együttérzés, valamint az érzékenység a Lélekre. 
Misszionáriusként ugyenezen készségek segíte-
nek figyelmen kívül hagyni a normális, egészséges 
szexuális vagy romantikus érzéseinket. A böjtölés 
önmagában nem szünteti meg a szexuális érzésein-
ket, a havi böjt azonban segít, hogy erőt nyerjünk, 
öntudatosságot szerezzünk, valamint késztetést arra, 
hogy ezeket az érzéseket helyénvaló módon kezel-
jük. (Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 93–95.)

F
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Forrásanyagok a követelmények kezeléséhez:  
Szellemi követelmények
A szellemi követelmények mindannyiunkat különböző módon érintenek. A képességeink elegendőek lesz-
nek Isten munkájának beteljesítéséhez, ha bízunk abban, hogy Ő kipótolja a különbséget a készségeink és 
a között, amire szükség van. Az alábbiakban megadott javaslatok segíthetnek bizonyos esetekben. További 
javaslatokért fordulj az „Általános alapelvek a stressz kezeléséhez” részhez is a 17–22. oldalon.

Megtanulni a nyelvet

◼ Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumo
mat! 7. fejezetét! Imádságos lélekkel alkalmazd a 
„Hogyan tanulhatom meg jobban a missziómban 
beszélt nyelvet?” fejezetben foglaltakat.

◼ Továbbra is dolgozz keményen! Bízz abban, 
hogy az Úr megáld a nyelveken szólás ajándékával, 
ha erre szükséged van ahhoz, hogy beteljesítsd azt, 
amit Ő kíván. Ne feledd, hogy csak néhány misszi-
onárius beszéli folyékonyan az új nyelvet. Az Úr 
ismer téged, Ő hívott el, és használni fogja majd az 

erősségeidet mások megáldására. Ő kipótolja majd a 
gyengeségeidet. Használd minden ajándékodat.

◼ Élvezd ki az új nyelvet! Olykor könnyebben be-
szélünk egy új nyelven, ha nem várjuk el magunktól, 
hogy tökéletesen beszéljünk.

Szervezettnek maradni a célok 
és tervek terén

◼ Használd azokat a tervezési eszközöket, ame-
lyek a Prédikáljátok evangéliumomat! könyvben 
találhatóak. Tanulmányozd a 8. fejezetet, „Használd 
hatékonyan az időt!” címmel. Ezeket az eszközöket 

A

B
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◼ Add át a napodat az Úr kezébe! Amikor minden 
tőled telhetőt megtettél, hogy alaposan megtervezd 
a napodat, kérd Őt, hogy alakítsa számodra kedve-
zően a dolgokat. Legyél kész arra, hogy rugalmasan 
reagálj a Lélekre.

gondos munka során, kifejezetten a misszionáriusok 
számára fejlesztették ki, hogy segítsenek elérni a 
célodat. Egyszerre egy dologra összpontosíts, és ne 
engedd magadat túlterhelni.

◼ Ne hagyatkozz csupán a saját memóriádra! Írd 
le a neveket, címeket, találkozókat, tanítási terveket és 
célokat. Tegyél emlékeztető cetliket a fontos dolgokról 
az ajtóra, a hűtőre, az ágyad mellé és a terveződbe.

◼ Lefekvés előtt egy konkrét helyre tegyél min-
den olyan dolgot, amire szükséged lesz másnap! 
Ezzel elkerülheted, hogy valami fontosat elfelejts. A 
fontos dolgokat ugyanazon a helyen tartsd, hogy ne 
kelljen időt pazarolni a keresgélésükre.

◼ Amikor elvonják a figyelmedet, kedvesen, de 
határozottan tereld a figyelmedet vissza a fela-
datra! Ezt olyan gyakran tedd meg, amilyen gyakran 
csak szükséges.

„Éppúgy, ahogyan nem szabad lejjebb vinnünk az Úr által meghatáro-
zott normákat az Ő szolgáinak viselkedésére vonatkozóan, éppen úgy 
arra sem kaptunk felhatalmazást, hogy ezeket felemeljük. […] Győződj 
meg arról, hogy nincsenek magasabb normáid saját magad vagy má-
sok számára annál, mint amit az Úr felállított” („Perfection, Perceptions, 
Pressures, and Principles” [Provói Misszionáriusképző Központ, 2002. 
már. 19.], 2–3).

–  I F J .   C E C I L   O .  S A M U E L S O N  E L D E R

Jegyezd fel a terveződben:

– Hogyan tudsz bölcsen kihasználni rövid 
időt?

– Milyen terveid vannak a felkészülési 
napra?

– Neveket, címeket, találkozókat, 
lecketerveket.
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Nem érzem olyan okosnak és 
ügyesnek magamat, mint a 
többiek

◼ Ha nehezen megy az olvasás, a tanulás vagy a 
memorizálás, legyél türelmes magaddal! Először 
tarts gyakori és rövid szüneteket; aztán fokozato-
san tanulj pár perccel tovább minden alkalommal. 
Készíts jegyzeteket az olvasottakról, hogy segítsenek 
emlékezni. Olvass fel (halkan), ha az segít. Próbáld 
ki a memorizálást úgy, hogy (1) kimondva ismétel-
geted, (2) többször is elolvasod vagy leírod, illetve 
(3) sétálgatva eljátszod, amit szeretnél megtanulni. 
Nézd meg, hogy melyik technika válik be neked a 
leginkább. Használd más erősségeidet, például a 
lehetséges érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételt,  
a tájékozódást, vagy azt, hogy vidám vagy.

◼ Akkor is tartsd meg a humorérzékedet, ha 
hibázol! Utána pedig próbáld meg újra.

◼ Találj erőt a gyengeségben! A gyengeségek 
olykor olyan erősségekre tanítanak minket, mint a 
könyörület, az együttérzés, a türelem, az alázat és az 
Úrra hagyatkozás. Olykor előfordul, hogy egy gyen-
geséghez (például ahhoz, hogy könnyen elterelődik  
a figyelmed) erősség is tartozik (például olyan dol-
gokat is észre veszel, amik felett mások elsiklanak). 
Keresd meg a gyengeségeidből eredő erősségeidet.

◼ Ha irigykedsz valaki más készségeire, vezesd a 
figyelmedet vissza a saját, személyes missziódra! 
Fordítsd az energiádat arra, hogy az erősségeidet 
fejleszted, és ezekkel járulsz hozzá a munkához. Ez 
az te missziód. (Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 
10–11.)

C
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Forrásanyagok a követelmények kezeléséhez:  
Lelki követelmények
A misszionáriusok körében a túlzott stresszre adott gyakori válaszreakciónak számít az, hogy megkérdő-
jelezik a bizonyságuk erejét, illetve az evangélium igaz voltát. Ez a viaskodás gyakran sokkal inkább a 
stresszkezelés forrásainak hiányából ered, mintsem a bizonyság hiányából. Ha ilyen nehézségeid vannak, 
próbáld ki az alábbi javaslatok közül azokat, amelyek szimpatikusnak tűnnek. További javaslatokért for-
dulj az „Általános alapelvek a stressz kezeléséhez” részhez is a 17–22. oldalon.

Megtanulni megerősíteni 
a bizonyságomat

◼ Tudatosítsd magadban, hogy a kérdések egész-
séges jelenségek! Joseph Smith számos kinyilatkoz-
tatást kapott őszinte kérdéseire adott válaszként. A 
szentírások, a tanítók és a logika is segíthet bizonyos 
kérdésekben, azonban kizárólag a Lélek képes meg-
erősíteni azt, hogy Isten valódi, hogy Jézus a Krisztus, 
valamint, hogy az egyház igaz.

◼ Értsd meg, mi a hit! Az, hogy hitünk van, azt 
jelenti, hogy bízunk az Úr tökéletes jóságában, 
szeretetében, bölcsességében és igazságosságában, 

még akkor is, ha nem teljesen értünk valamit. Alma 
azt tanította, hogy „a hit nem a dolgok tökéletes 
ismerete; tehát ha hitetek van, akkor olyan dolgokat 
reméltek, melyek nem láthatók, de igazak” (Alma 
32:21). Nem szükséges, hogy „tökéletes ismerettel” 
rendelkezz ahhoz, hogy hited legyen. Tanulmányozd 
az Alma 32-t, mely segít a hited építésében. (Lásd 
Prédikáljátok evangéliumomat! 116–117.)

◼ Legyél türelmes! Az idő és a tapasztalatok segíte-
nek majd, hogy megérts bizonyos dolgokat, ame-
lyek most még zavarosak számodra. Emlékezz Nefi 
kijelentésére: „Tudom, hogy [Isten] szereti gyerme-
keit; de nem ismerem minden dolognak a jelentését” 

A
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(1 Nefi 11:17). Építs arra, amiről a Lélek által tudod, 
hogy igaz Istennel kapcsolatban. (Lásd Prédikáljátok 
evangéliumomat! 120.)

◼ Tartsd be a parancsolatokat! Növeljük a bizal-
munkat az Úrban, amikor saját tapasztalatainkon 
keresztül tanuljuk meg, milyen értéket képviselnek 
az Ő tanításai. „Ha valaki cselekedni akarja az ő 
akaratát, megismerheti [ezen tanról], vajjon Istentől 
van-é vagy én magamtól szólok” (János 7:17).

Megtanulni bűnbánatot tartani

◼ Legyél őszinte a misszióelnököddel! Ha 
komoly bűnöket kell megbánnod, amelyekkel nem 
foglalkoztál korábban, akkor beszélj nyíltan és 
őszintén a misszióelnököddel. Segíteni fog, hogy 
helyretedd ezeket a dolgokat.

◼ A bűnbánatot köve-
tően bocsáss meg 
magadnak is! 

Ha már bűnbánatot tartottál, de még mindig bűntu-
datod és szégyenérzeted van, emlékezz, hogy mind-
annyian sajnálkozunk a múltban elkövetett bűneink és 
hibáink miatt. Bízz abban, hogy Krisztus engesztelése 
elegendő még neked is. Ne feledd, hogy a bűnbánat 
nem csupán egyfajta vészforgatókönyv. A bűnbánat 
mindenki számára a boldogság tervét jelenti. Győződj 
meg arról, hogy amiatt aggódsz leginkább, ami tényleg 
számít (például az érdeklődőid fejlődése), nem csupán 
a személyes büszkeségedhez kötődő dolgok miatt 
(például, hogy mások mit gondolnak rólad).

B

„Kutassatok szorgalmasan, mindig imádkozzatok, és higgyetek, és 
minden dolog összefog a javatokért, ha egyenes derékkal jártok és 
emlékeztek a szövetségre, amellyel szövetséget kötöttetek egymással.”

–  TA N  É S  A  S Z Ö V E T S É G E K  9 0 : 2 4
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◼ Értsd meg a megvallás szerepét! Ha szükségét 
érzed annak, hogy megvallj valamilyen kevésbé 
súlyos bűnt, vagy ismételten megvallj valamit, amiről 
már biztosítottak a papsági vezetőid, hogy a korábbi 
megvallást követően rendben van, akkor valószínű-
leg túlzásba viszed a megvallást. Önmagában az, 
hogy továbbra is sajnálkozást és szomorúságot érzel 
a múltbéli bűneid miatt, normális, és nem jelenti 
azt, hogy ismét meg kell vallanod ezeket. Tereld el a 
figyelmedet az ilyen gondolatokról más tevékenysé-
gekkel, és hozz tudatos döntést arra, hogy hiszel az 
Úr megbocsátásában. Hagyd figyelmen kívül a kísér-
tést, hogy feszült legyél vagy szégyenkezz emiatt.

◼ Ha továbbra is gondjaid vannak, beszélj a 
misszióelnököddel!

Megtanulni tartalmasan 
imádkozni

◼ Próbálj a szavakat kimondva imádkozni, még 
ha csak suttogsz is! Próbálj felkészülni az imára 
azzal, hogy összeírod a kérdéseidet és az aggodal-
maidat. Képzeld el az Urat melletted. Kérdezd meg 
Istent, hogy mit tehetsz Őérte ma; azután csele-
kedj azon ötletek szerint, amelyek eszedbe jutnak. 
Alkalmanként használd az imát arra, hogy kizárólag 
köszönetet mondj Istennek azért a rengeted dolo-
gért, amivel megáldott téged.

◼ Tanulmányozd az „Imádkozz hittel!” részt 
a Prédikáljátok evangéliumomat! könyben! Ez 
a rész javaslatokat tartalmaz az imára, és a 93–95. 
oldalon található.

Megszeretni a szentírásokat

◼ Imádkozz konkrétan segítségért ahhoz, hogy 
megértsd a szentírásokat és örömet találj ben-
nük! Használd a tanulási időd egy részét arra, hogy 
leírd, milyen érzéseid és reakcióid voltak, mit tanultál 
vagy milyen lelki benyomásokat szereztél.

◼ Tekintsd át az „Ötletek és javaslatok a tanu-
láshoz” részt a Prédikáljátok evangéliumomat! 
könyvben! Ez a szakasz javaslatokat ad a tartalma-
sabb szentírás-tanulmányozásra, és a 22–25. oldalon 
található.

Megtanulni a Lélekre 
hagyatkozni

◼ Gyakorolj türelemmel! A Lélek hangjának 
felismerését elsajátítani nagyon hasonló egy új nyelv 
megtanulásához – gyakorlás, türelem, alázat és haj-
landóság kell hozzá arra, hogy anélkül tanuljunk a 
hibáinkból, hogy feladnánk.

◼ Tanulj az általános konferenciákból! A sze-
mélyes kinyilatkoztatás elsajátításával kapcsolatos 
ötletekhez tanulmányozd az általános konferencián 
elhangzott beszédeket ebben a témában.

◼ Tanulmányozd a Prédikáljátok evangéliumo
mat! könyvet! A 96–99. oldalon további javaslatokat 
és meglátásokat találsz arra, hogy miként ismerd fel 
a Lelket és hogyan hagyatkozhatsz rá.

C

D

E

Lelkem, nyugodj! Megígérte Urad,
Mint egykor rég, ezután is vezet.
Reménységed ne legyen ingatag,
Minden titokról lehull a lepel.
Lelkem, nyugodj: Minden hullám és szél
Ismeri még egykori Mesterét.
–  H I M N U S Z O K .  7 0  S Z .
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Tanulmányozd a következő oldalakon található idézeteket, hogy megerősítsd a hitedet abban, hogy Isten vigaszt 
és segítséget nyújt neked. Amikor a Szabadítóra emlékezel, Lelke veled lesz (lásd T&Sz 20:79).

Ésaiás 41:10 „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítlek, sőt 
megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”

János 14:27 „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, 
a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!”

2 Timótheus 1:7 „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józan-
ságnak lelkét.”

1 Nefi 1:20 „Az Úr gyengéd irgalmassága mindazokra kiterjed, akiket hitük miatt kiválasztott, hogy 
hatalmassá tegye őket; végül hatalmat adván nekik a szabadulásra.”

Jákób 3:1 „Ő meg fog vigasztalni a megpróbáltatásaitokban, és szót emel az ügyetekben.”

Jákób 4:7 „Az Úristen megmutatja nekünk gyengeségünket, hogy tudhassuk, hogy az ő kegyelme,  
és az ő nagyszerű leereszkedése által az emberek gyermekeihez van az, hogy hatalmunk 
van ezen dolgok megtételére.”

Móziás 4:27 „Figyeljetek rá, hogy mindezen dolgokat bölcsen és rendben tegyétek; mert nem szükséges, 
hogy egy ember gyorsabban fusson, mint ahogy azt ereje engedi.”

Móziás 24:13–14 „Emeljétek fel a fejeteket és vigasztalódjatok meg, mert tudok a szövetségről, melyet velem 
kötöttetek; és én szövetséget fogok kötni a népemmel, és kiszabadítom őket a rabságból. 
És megkönnyítem a terheket is, melyeket a vállaitokra raktak, hogy még csak nem is érzitek 
azokat a hátatokon, méghozzá az alatt, míg rabságban vagytok; és ezt azért fogom meg-
tenni, hogy ezentúl tanúkként állhassatok nekem, és hogy biztosan tudhassátok, hogy én, 
az Úristen meglátogatom népemet a megpróbáltatásaikban.”

Alma 7:12 „És magára veszi a gyengeségeiket, hogy bensője irgalommal telhessen meg, a test szerint, 
hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse népét a gyengeségeik szerint.”

Szentírásbeli források
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Alma 26:27 „Most, amikor szívünk elcsüggedt, és azon voltunk, hogy visszafordulunk, íme, az Úr  
megvigasztalt minket és azt mondta: …viseljétek türelemmel a megpróbáltatásaitokat,  
és én sikerben részesítelek benneteket.”

Alma 38:5 „Amennyiben Istenbe helyezed a bizalmadat, ki fogsz szabadulni a próbatételeidből és a 
gondjaidból és a megpróbáltatásaidból.”

Ether 12:27 „És ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. Gyenge-
séget adok az embereknek, hogy alázatosak legyenek; és kegyelmem elegendő minden 
olyan embernek, aki megalázkodik előttem; mert ha megalázkodnak előttem és hisznek 
bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat.”

Tan és a szövetségek 
6:32–36

„Így vagyok közöttetek is. […] Ne félj tehát, kicsi nyáj; tegyél jót; hadd szövetkezzen 
ellened föld és pokol, mert ha a sziklámra lettél felépítve, akkor ők nem győzedelmesked-
hetnek. Íme én nem kárhoztatlak titeket. […] Minden gondolatban reám tekintsetek; ne 
kételkedjetek, ne féljetek!”

Tan és a szövetségek 
58:2–4

„Aki hűséges a megpróbáltatásban, annak jutalma nagyobb a menny királyságában. 
Természetes szemetekkel jelenleg nem láthatjátok Istenetek tervét azon dolgokat illetően, 
amelyek ezután jönnek, és a dicsőséget, amely sok megpróbáltatást követ. Mert sok meg-
próbáltatás után jönnek az áldások.”

Tan és a szövetségek 
122:7–9

„Mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Az Ember Fia 
mindezek alá ereszkedett. […] Tarts ki tehát.”

További szentírásbeli 
források:
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Misszionáriusi felkészítő  
Alkalmazkodás a 
misszionáriusi élethez
Ez a szakasz azon anyag összegzése, amelyet elektronikusan már megkaptál, mielőtt az MKK-ba 
érkeztél volna.

Gyakori dolog az új misszionáriusok számára, 
hogy valamilyen szintű stresszt vagy kényel-

metlenséget tapasztalnak, amikor maguk mögött 
hagyják a családot, a barátokat és mindazon dol-
gokat, amelyeket megszoktak. A normális esetben 
előforduló cserék, az új társak és az új megbízatások 
is olyan változások, amelyek alkalmazkodást igé-
nyelnek. Legyél türelmes, miközben megtanulod 
felismerni az áldásokat, amelyek abból származnak, 
hogy az életedet teljesebb mértékben a Szabadítónak 
szenteled. Ne feledd, hogy a Lélek veled lesz, amikor 

keresztülmész ezeken a változásokon, és segít 
majd neked az új misszionáriusi feladataidhoz való 
alkalmazkodásban.

Alkalmazkodás az új élményekhez
Sokakhoz hasonlóan, akik új helyzetekbe kerülnek, 
a misszionáriusok is gyakran mennek keresztül négy 
fázison vagy állapoton az érzelmi alkalmazkodásuk 
során, amikor az MKK-ba érkeznek, majd pedig 
újból, amikor a misszió területére lépnek:

Alka lmazkodás  a  missz ionár ius i  é le thez :  Missz ionár ius i  fe lkész í tő
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Várakozás Az ismeretlen  
felfedezése „Meg tudom csinálni” Érzelmi önellátás

Lehet, hogy lelkes vagy a 
változással kapcsolatban 
(lásd 1 Nefi 3:7).

Lehet, hogy nagyobb cél-
tudatosságot érzékelsz, 
és fokozott ragaszkodást 
Mennyei Atyánkhoz (lásd 
3 Nefi 5:13).

Lehet, hogy boldognak 
érzed magadat, és már 
várod, hogy új embe-
rekkel találkozz, és új 
helyeket ismerj meg.

Lehet, hogy kezd 
hiányozni az otthonod,a 
családod és a barátaid, 
sőt akár meg is kérdője-
lezheted a szolgálatra 
vonatkozó döntésedet 
(lásd Alma 26:27).

Lehet, hogy észreveszed 
a stressz fizikai meg-
nyilvánulásait, például 
a nyugtalan alvást, az 
étvágy változásait vagy 
az ingerültséget.

Lehet, hogy váratlanul 
azon kapod magadat, 
hogy kritikus és türelmet-
len vagy a szabályokkal 
és az elvárásokkal 
kapcsolatban.

Tanítási és nyelvi 
készségeid fejlődésnek 
indulnak.

Megtanulsz készségesen 
megfelelni a missziós 
szabályoknak és 
elvárásoknak.

Türelmet mutatsz magad-
dal szemben, amikor 
„előírást előírásra” 
tanulsz (lásd Ésaiás 
28:10; Móziás 4:27).

A stressz esetleg koráb-
ban megjelent fizikai 
tünetei múlni kezdenek. 

Otthonosan mozogsz 
a napi teendők 
irányításában.

Felismered szemé-
lyes erősségeidet és 
fejlődésedet.

Kezded megérteni, 
mit jelent az, hogy az 
életben lépésről lépésre 
kell haladni (lásd T&Sz 
98:12).

Nagyobb önbizalmat 
alakítasz ki, és megnő a 
vágyad a szolgálatra.

1 2 3 4

Mit tehetsz most?
◼ Találj lehetőséget mások szolgálatára! A 
misszionáriusi munka szolgálatra való elhívás. Össz-
pontosíts arra, hogy túltekints a saját kényelmet-
lenségeden, és szolgáld azokat, akiknek egy kedves 
szóra, egy szeretetteljes cselekedetre vagy barátságra 
van szükségük. (Lásd Prédikáljátok evangéliumomat! 
168–169.)

◼ Beszélj másokkal erről az alkalmazkodásról! 
Szakíts időt arra, hogy megbeszéld a következő kér-
déseket a szülőkkel, papsági vezetőkkel vagy vissza-
tért misszionárius barátokkal:

Az alkalmazkodás négy fázisa

Alka lmazkodás  a  missz ionár ius i  é le thez :  Missz ionár ius i  fe lkész í tő
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– Mit tanulhatunk azokból a szentírásbeli példák-
ból, amelyekben Isten olyasmit kér az emberektől, 
ami érzéseik szerint meghaladja a képességeiket? 
(Lásd 2 Mózes 4:10–12; Jeremiás 1:6–9; Alma 
17:10–12; 26:27; Ether 12:23–27; Mózes 6:31–32.)

– Miért fontos időben lefeküdni és felkelni, helye-
sen táplálkozni, rendszeresen mozogni és elmon-
dani a személyes imáinkat?

– Hogyan segíthet a naplóírás a kihívást jelentő 
élmények során?

– Hogyan reagálhatunk, amikor a gondot okozó 
gondolatok vagy érzések nem távoznak?

◼ Összpontosíts arra, hogy megerősítsd a kapcso-
latodat Mennyei Atyánkkal! Keresd az Ő Lelkét 
személyes imán, szentírás-tanulmányozáson, felemelő 
zenén, a pátriárkai áldásod olvasásán, valamint egyéb, 
általad hasznosnak talált módszereken keresztül.

◼ Legyél kedves magadhoz és másokhoz is! 
Ugyanolyan vigaszadó, kedves szavakkal beszélj 
magaddal, mint ahogyan szerinted a Szabadító is 
tenné. Ne feledd, hogy a kilátástalan, reménytelen 
vagy a keményen vádló gondolatok nem az Úrtól 
valók.

◼ Számíts az előre nem láthatóra! A te misszioná-
riusi élményed nem lesz ugyanolyan, mint másoké. 
Nem minden fog pontosan úgy történni, ahogyan 
eltervezted, vagy ahogyan szeretnéd. Elvárásaid 
felülvizsgálata segít abban, hogy nyitott és befogadó 
legyél a változásra.

Összefoglalás
Amikor missziós szolgálatodat teljesíted, készülj fel 
a változásokra. A misszionáriusi élet minden bi-
zonnyal az eddig átélt élményeidtől merőben eltérő 
lesz, ha azonban pozitív hozzáállással indulsz neki, 
gyakorolod a hitedet az Úrban, és számítasz arra, 
hogy türelmesnek kell lenned magaddal és mások-
kal szemben is, akkor az Úr megjutalmaz és megáld 
majd téged. Emlékezz a tanácsra, amelyet Joseph 
Smith próféta életének egyik nagyon nehéz idősza-
kában kapott: „Tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok 
tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd” 
(T&Sz 122:7).

Ne feledd, hogy a Lélek veled lesz, amikor keresztülmész ezeken a vál-
tozásokon, és segít majd neked az új misszionáriusi feladataidhoz való 
alkalmazkodásban.
„És aki befogad titeket, ott leszek én is, mert az arcotok előtt járok majd. 
Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetekben lesz, an-
gyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak.”

–  TA N  É S  A  S Z Ö V E T S É G E K  8 4 : 8 8

Alka lmazkodás  a  missz ionár ius i  é le thez :  Missz ionár ius i  fe lkész í tő






