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Ismerd meg és alkalmazd az életedben ezeket 
a tantételeket, készségeket és szokásokat, 

mert lelki és fizikai önellátáshoz vezetnek.
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„Az önellátás a mun-
kánk eredménye… A 
fejlődésünk ebben a 
nagyszerű munkában 
az Istentől kinyilatkoz-
tatott jóléti alapelvek 
mélyebb megértésén 
és alaposabb alkalma-
zásán múlik.”
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3–5.
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Kedves fivérek és nőtestvérek!

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

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

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

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

Őszinte tisztelettel:

Az Első Elnökség

BEVEZETÉS
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 Gondold át: Miért szeretné Mennyei Atyám, hogy önellátóvá váljak? Amikor 
önellátóvá válunk, akkor egyúttal miben leszünk hasonlóbbak 
Őhozzá?

 Olvasmány: A csoporttal együtt olvasd el az Első Elnökség levelét (a 2. olda-
lon), valamint Monson elnök kijelentését (a jobb oldalon).

 Beszélgetés: Milyen ígéretek találhatóak ezekben az üzenetekben? Mi a köte-
lességed?

 Olvasmány: Olvasd el a Tan és a szövetségek 29:34- et (jobbra).

 Beszélgetés: Mit tudsz meg a Tan és a szövetségek 29:34- ből az iskolába járás-
sal, a munkaszerzéssel vagy egy vállalkozás elindításával kapcsola-
tosan? Miért fontos megérteni ezt az igazságot?

 Olvasmány: Az alapjaim fontos része az önellátási csoporttalálkozóknak. A 
gyűléseket látogató és a kötelezettségeket teljesítő csoporttagok 
jogosultak lesznek arra, hogy megkapják az LDS Business College 
(UNSZ Üzleti Főiskola) bizonyítványát. Lapozz a 29. oldalra, hogy 
áttekintsd a bizonyítványhoz tartozó követelményeket.

Az alapjaim füzet 12. tantételében beszélünk majd 
arról, milyen fontosak a templomi szertartások az 
önellátáshoz kapcsolódóan. Családunkkal közösen 
már most felkészülhetünk erre a leckére. Kezdjük el a 
családtörténetünket A családom: Történetek, melyek 
összekötnek bennünket füzet segítségével. Életünk minden 
területét megerősíthetjük, amikor tiszteletben tartjuk 
szövetségeinket, és segítünk áldásokat hozni az őseinkre.

A családom
Történetek, melyek összekötnek bennünket

„A fiatalokat és a fiatal egyedülálló 
felnőtteket különösképpen arra buzdítjuk, 

hogy a templomi munkájukhoz a saját 
családjuk, illetve az egyházközségükben 

vagy cövekükben élő egyháztagok őseinek 
nevét használják. A papsági vezetőknek 
biztosítaniuk kell, hogy a fiatalok és a 
családjaik megtanulják a szívük atyáik 

felé fordításának tanát, valamint a 
templomi látogatások áldásait.”

Első elnökségi levél, 2012. október 8.

10974_135_Cover.indd   1-2 10/18/13   12:31 PM

„Az önellátás … nél-
külözhetetlen eleme 
lelki és fizikai jólé-
tünknek. […] »Sem-
milyen más tantétel 
által nem nyerhetünk 
szabadulást«”
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3.

„…számomra minden 
dolog lelki, és soha 
nem adtam nektek 
olyan törvényt, amely 
időleges lett volna”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
29:34

Tippek a  
moderátornak
Bízz az anyagokban!
Kövesd a vázlatot!
Bánj hatéko-
nyan az idővel!

ELSŐ LÉPÉSEK



Week 3
Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások

44

„És az a célom, hogy 
gondoskodjam 
szentjeimről…”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
104:15

GYAKOROLJ HITET JÉZUS KRISZTUSBAN!
 Gondold át: Milyen hatással lesz a Jézus Krisztusba vetett hitem az önellátá-

somra?

 Rövidfilm: “Exercise Faith in Jesus Christ” (elérhető az srs. lds. org oldalon. 
Ha nincs lehetőséged megnézni a filmet, olvasd el a szöveget a 
következő oldalon.)

 Beszélgetés: Mit tehetsz, hogy gyakorold a Jézus Krisztusba vetett hitet, ami 
segít önellátóbbnak lenned?

 Olvasmány: Olvasd el a Tan és a szövetségek 104:15- öt (jobbra).

 Gyakorlás: Válassz egy kijelentést az alábbiak közül, és olvasd el magadnak. 
Gondold át, hogyan vonatkozik rád ez a szentírás az önellátásra 
törekvésed során. Oszd meg a gondolataidat a csoporttal.

 Gyakorlás: Írj le két konkrét módot, ahogyan gyakorolhatod a Jézus Krisz-
tusba vetett hitet.
  
 

SZENTÍRÁSOK A CSELEKVŐ HITRŐL

Mivel Dániel nem volt hajlandó abbahagyni az imádkozást, oroszlánok vermébe vetetették, de Isten „elbo-
csátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját… és semmi sérelem nem találtaték ő rajta: mert hitt az ő 
Istenében.” Dániel 6:22–23 (Lásd még 16–21. vers.)

„[M]inden lehetséges a hívőnek. …olyan lőn, mint egy halott… Jézus pedig Megfogván kezét, fölemelé; és az 
fölkele.” Márk 9:23, 26–27 (Lásd még 17–22., 24–25. vers.)

„Fohászkodjatok mezeitek nyájaiért, hogy gyarapodjanak.” Alma 34:25

Az Úr azért adta Lehinek a liahónát, hogy vezesse a családját, az pedig „Istenbe vetett hitük szerint működött 
nekik; [Amikor restek] voltak, és elfelejtették gyakorolni a hitüket és a szorgalmukat, …nem haladtak az útju-
kon.” Alma 37:40–41

„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, …és ezzel próbáljatok meg engem, …ha nem nyitom meg 
néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.” Malakiás 3:10

Egy éhínség során Illés egy özvegytől elkérte az utolsó falatját is. Illés megígérte neki, hogy az asszony hite 
miatt az Úr élelmet biztosít majd számára, és az étele soha nem fogyott el. Lásd 1 Királyok 17.

„És… enned adá a mannát [40 éven át]…, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, 
hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.” 5 Mózes 8:3

GYAKOROLJ HITET 
JÉZUS KRISZTUSBAN!1
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 Kötelezettség: A következő hét folyamán gondolkozz el a többi kijelentésről és 
szentírásról, és kötelezd el magad az alábbiak elvégzésére. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorolj hitet Jézus Krisztusban mindennap.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.

GYAKOROLD A JÉZUS KRISZTUSBA VETETT HITET!
Ha nem tudod megnézni a filmet, akkor olvasd el helyette ezt a szöveget.

BEDNAR ELDER: A cselekvés a hit gyakor-
lása. Izráel gyermekei a szövetség ládáját 
hordozzák. Elérkeznek a Jordán folyóhoz. 
Az ígéret szerint száraz lábbal kelnek át. De 
mikor válik szét a víz? Amikor a lábuk már 
vizes. Bemennek a folyóba – cselekednek. 
Ezt követi a hatalom – a víz szétválik.

Gyakran úgy vélekedünk: „Rendben, eljutok 
majd oda, hogy tökéletesen fogom érteni, és 
akkor majd átültetem a gyakorlatba.” Sze-
rintem már elég van a birtokunkban ahhoz, 
hogy elinduljunk. Érzékeljük a helyes irányt. 
A hit a cselekvés és a hatalom fő tantétele. 
A valódi hit az Úr Jézus Krisztusra összpon-
tosít, és mindig cselekvéshez vezet.

(David A. Bednar, “What Must I Do?” 
[Leadership Pattern video, 2014]; David A. 
Bednar, “Seek Learning by Faith” [address 
to Church Educational System religious edu-
cators, Feb. 3, 2006], lds. org/ media -library)

„Mózes 2. könyvének 
tizennegyedik fejeze-
tében Izráel gyermekei 
[átkozták] Mózest, 
amiért – látszólag 
minden logikának 
ellentmondóan – a 
Vörös- tengerhez 
vezette őket [hiszen 
innen nem volt hová 
menekülniük]. A 
Vörös- tengerrel szem-
ben, a fáraó seregeivel 
a sarkukban meg sem 
fordult a fejükben…, 
milyen addig soha-
sem látott keskeny 
ösvény nyílik majd 
meg előttük. Mégis 
megtörtént!”
NEAL A. MAXWELL, 
“On the Straight and 
Narrow Way,” New 
Era, Aug. 1971, 42
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„Mert íme, az embe-
reknek ez az élet a 
felkészülés ideje az 
Istennel való találko-
zásra; igen, íme, ez 
az élet a napja annak, 
hogy az emberek elvé-
gezzék a munkáikat.”
ALMA 34:32

GAZDÁLKODJ BÖLCSEN AZ IDŐVEL!
 Gondold át: Miért az idő Isten egyik legnagyszerűbb ajándéka?

 Rövidfilm: “The Gift of Time” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a következő 
oldalon.)

 Beszélgetés: Mit tanultál Benkosi nőtestvértől?

 Gyakorlás: Íme öt lépés, amelyek követésével mindennap helyesen használha-
tod az idődet. Olvasd el mindet. Benkosi nőtestvér megtette ezeket?

Láss neki most. Használd ezt a munkafüzetet vagy egy külön 
papírt. Végezd el az 1. lépést: Írd össze a holnapi teendőidet. Ezek 
fontos feladatok legyenek a munkád, a tanulmányaid, illetve az 
egyházi vagy családi szolgálatod terén – ne csupán napi teendők.
Végezd el a 2. és a 3. lépést:
Holnap végezd el a 4. és a 5. lépést.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Mindennap gyakorold ezeket a lépéseket, hogy bölcsebben 
használd az idődet.

□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantétel gyakorlását.

❶
ÍRJ EGY  
LISTÁT

Minden reggel 
írd össze a teen-

dőidet. Vedd bele 
azokat, akiket 

szolgálni tervezel.

❷
IMÁDKOZZ

Imádkozz útmu-
tatásért. Figyelj. 

Határozd el, hogy 
a lehető legjob-

bat nyújtod.

❸
A SORREND 
FELÁLLÍTÁSA
Számozd meg a 
legfontosabba-
kat. Írj „1”-et a 
legfontosabb 

teendőhöz, „2”-t a 
következőhöz stb.

❹
TŰZZ KI CÉLOKAT 

ÉS CSELEKEDJ
Figyelj a Lélekre. Tűzz 
ki célokat. Dolgozz 
keményen. Kezdd 

a legfontosabb 
teendővel, és ha-
ladj lefelé a listán.

❺
SZÁMOLJ BE
Minden este szá-

molj be az imádban 
Mennyei Atyánk-

nak. Kérdezz! 
Figyelj. Érezd az Ő 
szeretetét. Bánd 
meg a bűneidet.

Tippek a  
moderátornak
Amikor a csoport 
tagjainak kérdései 
vannak, segíts nekik, 
hogy saját maguk 
találják meg a választ.

GAZDÁLKODJ BÖLCSEN 
AZ IDŐVEL!2
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AZ IDŐ AJÁNDÉKA
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor osszátok ki a sze-
repeket, és olvassátok el ezt a szöveget.

KOFI: Jó napot, Benkosi nőtestvér. Hogy 
vagy?

BENKOSI NŐTESTVÉR: Minden rendben, 
Kofi?

KOFI: Á, Benkosi nőtestvér. Olyan elfoglalt 
vagyok. Itt a munka, a szolgálat és a csa-
ládom is…, a fociról már nem is beszélve. 
Semmire sem jut időm.

B NŐTESTVÉR: Kofi, rengeteg időd van.

KOFI: Hogyhogy?

B NŐTESTVÉR: Fiam, Isten hatalmas 
ajándékot adott nekünk – az időnket. Arra 
kell elhasználnunk, ami a leginkább számít.

KOFI: De hát hogyan, Benkosi nőtestvér? 
Te mindig olyan sokat elvégzel. Sikeres vagy 
a családoddal és a vállalkozásoddal is. 
Rengeteg embert szolgáltál és áldottál már 
meg, ahogyan engem is. Nem is tudom, 
hogyan csinálod.

B NŐTESTVÉR: Tényleg tudni akarod? Ha 
nyugton maradsz és figyelsz, akkor elmon-
dom a titkomat.

Minden reggel a napkelte előtt felkelek. 
Megmosakszom és felöltözök.

Olvasom a szentírásokat, aztán összeírom 
az aznapi teendőimet.

Átgondolom, kit szolgálhatnék. Imádko-
zom, hogy megtudhassam Isten akaratát, 
majd figyelek.

Olykor emberek neve vagy arca ugrik be. 
Őket hozzáírom a listámhoz.

KOFI: Innen tudod mindig, hogy éppen 
kinek van szüksége a szolgálatodra?

B NŐTESTVÉR: Igen, Kofi. És persze erőért 
és bölcsességért is imádkozom. Azért imád-
kozom, hogy Isten megszentelje a cselekede-
teimet, ahogy a 2 Nefi 32 is mondja.

Köszönetet mondok Neki. Megígérem, hogy 
a tőlem elvárható legjobbat nyújtom. Kérem 
Őt, hogy tegye meg, amit én nem tudok.

Aztán megnézem a listámat. A legfonto-
sabb teendő mellé „1”- est írok, a soron 
következő mellé pedig „2”- est, stb.

KOFI: Honnan tudod, mi mennyire fontos?

B NŐTESTVÉR: Figyelek, amikor imádko-
zom. Aztán munkához látok. Megnézem az 
1. számút, és igyekszem először azt elvé-
gezni, aztán a 2. számút és így tovább.

Néha persze változik a lista: a Szentlélek 
valami másra ösztönöz. Ezzel nincs semmi 
gond.

Keményen dolgozok, de béke van a szívem-
ben. Tudom, hogy Isten segíteni fog nekem.

Tehát a lista és a Lélek segítségével tudom, 
mi számít, Kofi.

KOFI: Ez egyszerűnek, de ugyanakkor ne-
héznek is tűnik.

B NŐTESTVÉR: Jól látod. Amikor végül le-
fekvéshez készülődöm, imádkozom. Beszá-
molok Mennyeink Atyánknak. Elmondom, 
hogy ment a napom. Kérdéseket teszek fel. 
Megkérdezem, mit tehetnék jobban. Figye-
lek. Gyakran érzem a szeretetét. Tudom, 
hogy felmagasztalja, amit tenni igyekszem. 
Így aztán békét érzek, Kofi, és elalszom.

KOFI: Ez jó, Benkosi mama. Én is szeret-
ném ezt a békét érezni. Szeretném kihasz-
nálni az időmet. Szeretnék jobban dolgozni 
és szolgálni.

B NŐTESTVÉR: Idővel lemondasz majd 
azokról a dolgokról, amelyek nem számíta-
nak, Kofi. Így arra használhatod az idődet, 
ami igazán számít. Isten pedig veled lesz, 
ha a szíved a helyén van.

KOFI: Köszönöm.

B NŐTESTVÉR: Most menj, fiam. Sok még 
a dolgod!

„Az idő az egyetlen 
földi tőkénk. […] 
Helyénvaló felhaszná-
lása nagyobb kényel-
met, jobb életet és 
megelégedettséget 
eredményez. Fontol-
juk meg ezt, és ne 
üljünk tovább ölbe tett 
kézzel, elpazarolva az 
időnket”
BRIGHAM YOUNG, in 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214.
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„Van egy törvény…, 
amelyen minden áldás 
alapszik – És amikor 
bármilyen áldásban 
részesülünk Istentől, 
az ama törvény iránti 
engedelmesség által 
történik, amelyen az 
áldás alapszik.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
130:20–21

LEGYÉL ENGEDELMES!
 Gondold át: Milyen törvényeknek kell engedelmeskednem, hogy önellátóbb 

legyek?

 Rövidfilm: “Obedience Brings Blessings” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a 
következő oldalon.)

 Beszélgetés: Az Isten törvényeinek és tantételeinek való engedelmesség lelki és 
fizikai áldásokhoz vezet. Milyen élményeid vannak ennek alátá-
masztására?

 Olvasmány: Tan és a szövetségek 130:20–21; Joseph Smith kijelentése (jobbra)

 Gyakorlás: Nézd meg a lenti táblázatot. Figyeld meg, hogy bizonyos törvények-
nek való engedelmesség bizonyos áldásokat hoz. Megadtunk 
néhány példát.
Most egy pár percben:
 1. Írj le olyan konkrét áldásokat, amelyeket a munkakeresés, a 

vállalkozás vagy a tanulás terén szeretnél elnyerni. Használd 
erre a jobb oszlopot.

 2. A bal oszlopba sorold fel azokat a törvényeket, amelyeket be-
tartva elnyerheted ezeket az áldásokat.

 Gyakorlás: Írj le két vagy három olyan módot, ahogyan növelheted engedel-
mességedet a kiválasztott törvények iránt:
  
 

BETARTOM HOGY ELNYERJEM

E törvényeket és tantételeket Ezeket az áldásokat

a Bölcsesség szava (T&Sz 89) jobb egészség, nagyobb tudás

tized és felajánlások (Malakiás 3:10–12) fizikai és lelki áldások, siker a munkában, védelem

mindennap időben menni munkába folyamatos munka és lehetőség a megtakarításra

egészséges étkezés kevesebb munkanap esik ki betegség miatt

 rendszeres testmozgás

„[F]elállítottam ma-
gamnak ezt a szabályt: 
Amikor az Úr paran-
csol, cselekedj!”
JOSEPH SMITH – Az 
egyház elnökeinek 
tanításai: Joseph 
Smith 167.

LEGYÉL 
ENGEDELMES!3
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„Ha jobban szeretjük 
a luxust vagy akár a 
szükségleteket is, mint 
az engedelmességet, 
akkor elszalasztjuk 
azokat az áldásokat, 
amelyeket Ő nekünk 
szán.”
SPENCER W. KIMBALL, in 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

Tippek a  
moderátornak
Buzdíts mindenkit 
arra, hogy vállaljon 
fel konkrét 
kötelezettségeket, 
és hogy tanítsa 
a családját.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold az engedelmességet mindennap.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

AZ ENGEDELMESSÉG ÁLDÁSOKAT EREDMÉNYEZ
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor olvassátok el ezt a szöveget.

Milyen dicsőséges ígéret! „Aki betartja [Is-
ten] parancsolatait, igazságot és világossá-
got kap, mígnem megdicsőül az igazságban 
és minden dolgot tud” [T&Sz 93:28]. […]

Drága fivéreim és nővéreim, az életünk 
nagy próbatétele az engedelmesség. „És 
próbára tesszük őket ezzel – mondta az Úr 
–, hogy meglássuk, vajon megtesznek- e min-
den olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük 
megparancsol nekik” [Ábrahám 3:25].

A Szabadító kijelentette: „Mert mindazoknak, 
akik áldást kívánnak kezemtől, meg kell ma-
radniuk abban a törvényben, amely az adott 
áldásra kijelöltetett, és annak kitételeiben, 
amint azok már a világ megalapítása előtt 
meg lettek alapítva” [T&Sz 132:5]

A Szabadítónál senki sem példázta jobban 
az engedelmességet. Pál a következő megfi-
gyelést tette Vele kapcsolatban:

„Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket 
szenvedett, az engedelmességet;

„És tökéletességre jutván, örök idvesség 
szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki 
engedelmeskednek” [Zsidók 5:8–9].

A Szabadító azáltal mutatta meg Isten 
valódi szeretetét, hogy tökéletes életet élt, és 

tiszteletben tartotta saját szent küldetését. 
Soha nem volt gőgös. Soha nem fuvalkodott 
fel a kevélységtől. Soha nem volt hűtlen. 
Mindig alázatos volt. Mindig őszinte volt. 
Mindig engedelmes volt. […]

Amikor szembesült a Gecsemáné gyötrel-
mével – ahol oly nagy fájdalmat kellett 
elviselnie, hogy verejtéke hatalmas vércsep-
pekként hullott a földre [Lukács 22:44] –, 
az engedelmes Fiú példájaként így szólt: 

„Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e 
pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, 
hanem a tiéd legyen!” [Lukács 22:42]

A Szabadító azt az utasítást adja nekünk, 
amit ősi apostolainak is adott: „Kövess en-
gem!” [János 21:22] Hajlandóak vagyunk 
engedelmeskedni?

A tudás, melyet keresünk, a válaszok, 
melyeket hőn óhajtunk, valamint az erő, 
melyre ma vágyunk a bonyolult és változó 
világ kihívásainak legyőzésére, a miénk 
lehet, ha készségesen engedelmeskedünk az 
Úr parancsolatainak. Újra csak idézném az 
Úr szavait: „Aki betartja [Isten] parancsola-
tait, igazságot és világosságot kap, mígnem 
megdicsőül az igazságban és minden dolgot 
tud” [T&Sz 93:28].

Alázatos imám, hogy részünk legyen azok-
ban a bőséges jutalmakban, melyeket az 
engedelmeseknek ígérnek. Jézus Krisztus, a 
mi Urunk és Szabadítónk nevében, ámen.

(Thomas S. Monson: Az engedelmesség 
áldásokat eredményez. Liahóna, 2013. 
máj. 89.)
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BÁNJ JÓL A PÉNZZEL!

 Gondold át: Miért olyan nehéz a jól bánni a pénzzel – és miért olyan fontos?

 Rövidfilm: “First Things First!” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a következő 
oldalon.)

 Beszélgetés: Mit tanultál ezektől a gyermekektől? Miért kell számon tartanunk a 
pénzünket? Miért kell pénzt félre tennünk?

 Olvasmány: Kijelentés a Készítsetek elő minden szükséges dolgot füzetből; Tan és a 
szövetségek 104:78 (jobbra)

 Gyakorlás: Az alábbiakban látható négy lépéssel úgy tudod kezelni a pénzedet, 
hogy jobban tudj másokat szolgálni. Olvasd el ezeket a lépéseket. A 
csoporttal beszélgessetek arról, hogyan tehetitek ezeket szokássá.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Mindennap gyakorold a pénzkezelést.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

❶
DOLGOZZ 

KEMÉNYEN ÉS 
OKOSAN

Mutasd meg a munkálta-
tódnak, hogy mindennap 
keményen dolgozol. Bi-

zonyítsd be, hogy értékes 
vagy. Legyél becsületes.

❷
FIZESS  

TIZEDET ÉS 
FELAJÁNLÁSOKAT

Amikor valamilyen 
bevételre teszel szert, 
elsőként fizesd be a 
tizedet. Akkor Isten 
megáldhat téged.

❸
KÖLTS KEVESEBBET, 

MINT AMENNYIT 
KERESEL

Készíts költségvetést. Jegyezd 
fel a bevételeidet és kiadá-

saidat. Kerüld az adósságot. 
Keress többet. Költs keveseb-
bet, mint amennyit keresel.

❹
MINDENNAP 

TEGYÉL FÉLRE 
EGY KIS PÉNZT
Mindennap tegyél 
félre némi pénzt 
a nagyobb békéd 
és szabadságod 

érdekében.

„Fizessétek a tizedet és 
felajánlásokat…, kerül-
jétek az adósságot…, 
készítsetek költségve-
tést…, határozzátok 
[meg], hogyan tudjátok 
csökkenteni a nem 
feltétlenül szükséges 
kiadásokat…, [és] 
fegyelmezzétek maga-
tokat, hogy a költ-
ségvetési terven belül 
költekezzetek.”
KÉSZÍTSETEK ELŐ MINDEN 
SZÜKSÉGES DOLGOT: 
CSALÁDI PÉNZÜGYEK 
(füzet, 2007). 3.

„Továbbá, bizony mon-
dom nektek, adóssága-
itokat illetően – íme, az 
én akaratom az, hogy 
fizessétek meg minden 
adósságotokat.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
104:78

Tippek a  
moderátornak
Kérj meg valakit, hogy 
mondja el, milyen 
áldásokat jelentenek 
a családja számára 
ezek a tantételek.

BÁNJ JÓL  
A PÉNZZEL!4
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MINDENT SORJÁBAN!
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor osszátok ki a sze-
repeket, és olvassátok el ezt a szöveget.

JELENET: Kisfiú és kislány felnőtt ruhák-
ban a szüleiket utánozzák.

FIÚ: Megjöttem, drágám.

LÁNY: Szia. Jó ég, de fáradtnak tűnsz!

FIÚ: Te is. Sokat dolgozol, ugye?

LÁNY: Hát, dolgoznunk kell, nem?

FIÚ: Ma tizet kerestem.

LÁNY: Micsoda áldás! Szóval mindent 
sorjában. Fizessük be a tizedet, igaz?

FIÚ: De mi van, ha nincs elég?

LÁNY: Hát akkor jön a hit.

FIÚ: Rendben. Mi a következő?

LÁNY: Hát, ki kell fizetnünk az ételt, a 
buszbérletet és a lakbért. Aztán jó lenne 
venni egy széket is… 

FIÚ: De nem tudunk, látod? Nincs elég 
pénzünk.

LÁNY: Kérjünk kölcsön?

FIÚ: Állítólag a kölcsön veszélyes. Nem 
akarunk bajba kerülni.

LÁNY: Rendben. Igazad van. Akkor mit 
kezdünk ezzel?

FIÚ: Tegyük félre. Sohasem tudhatod, mit 
hoz a jövő.

LÁNY: Jó ötlet. De így semmi sem marad 
szórakozásra.

FIÚ: Itt vagyunk egymásnak mi. És majd 
igyekszem többet keresni.

LÁNY: Én pedig megpróbálok majd keve-
sebbet költeni.

FIÚ: Akkor így boldogak lehetünk – és 
önellátók is.

LÁNY: Bizony! Nem volt nehéz. A felnőttek 
vajon miért bonyolítják annyira?

FIÚ: Hát, tudod: ilyenek a felnőttek.

„Napjaink kultúrájában 
úgy tűnik, erősen él a 
[jogosultság] lelkülete. 
[…] Amikor túlzott 
adósság nehezedik 
ránk…, önkéntes 
szolgaságba vetjük 
magunkat, feláldozva 
minden időnket, az 
összes energiánkat és 
minden eszközünket 
az adósságaink vissza-
fizetésére. […] Elen-
gedhetetlen, hogy… 
költési és megtakarí-
tási tervet készítsünk 

– költségvetést –, és 
hogy különbséget 
tegyünk a vágyak és a 
szükségletek között.”
ROBERT D. HALES: 
Keressétek és érjétek 
el a lelki magaslatot 
ebben az életben. (EOSZ 
Esti beszélgetés. 2009. 
márc.); https:// www. 
lds. org/ broadcasts
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„Az Úristen megadta 
tehát az embernek, 
hogy önmagáért csele-
kedjék, [a férfiak és a 
nők pedig szabadok,] 
hogy önmaguk csele-
kedjenek, és ne velük 
cselekedjenek.”
2 NEFI 2:16, 26

„Ne legyél tétlen; mert 
aki tétlen, az ne egye 
a munkás kenyerét, se 
ne viselje a ruháit.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
42:42

MUNKA: VÁLLALJ FELELŐSSÉGET!
 Gondold át: Szerinted miért várja el tőlünk Mennyei Atyánk, hogy személyes 

felelősséget vállaljunk az életünkért?

 Rövidfilm: “Sedrick’s Journey” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a következő 
oldalon.)

 Beszélgetés: Hogyan használja Sedrick az önrendelkezését, és miként vállal 
felelősséget a jövőjéért? Mi történne Sedrickkel, ha valaki mást 
okolna a kihívásaiért?

 Olvasmány: 2 Nefi 2:16, 26; Tan és szövetségek 42:42 (jobbra)

 Gyakorlás: Fordulj az egyik közeledben lévő csoporttársadhoz. Olvassátok el 
közösen a lenti kijelentést Joseph Smith prófétától. Személyes 
körülményeiről ír, amelyek között felnőtt. Beszéljétek meg ezeket 
a kérdéseket:
• Milyen volt az anyagi helyzete?
• Mit tudsz meg az önellátásról a Próféta szavaiból?
• Mit értett a Próféta az alatt, hogy „folyamatos munka”?

 Gyakorlás: Gondold át, hogyan vállalhatsz nagyobb személyes felelősséget az 
önellátásodért. Írj két vagy három változtatást, amelyeket a 
tetteidben vagy a hozzáállásodban szeretnél eszközölni.
 

 

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. 
Pipáld ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold a felelősségvállalást mindennap.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

„Mivel apám anyagi lehetőségei nagyon szűkösek voltak, a két kezünkkel kellett 
dolgoznunk, napszámban és másképp, amint lehetőségünk adódott. Néha 
otthon voltunk, néha távol az otthonunktól, és a folyamatos munkából jól meg 
tudtunk élni.”

Joseph Smith története 1:55

MUNKA: VÁLLALJ 
FELELŐSSÉGET!5
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„Isten terve szerint e 
halandó létezés szinte 
állandó erőfeszítést 
kíván. […] A munka 
által tartjuk fenn és 
gazdagítjuk az életet. 
[…] A munka építi és 
finomítja a jellemet, 
szépséget teremt, 
továbbá eszközként 
szolgál egymás és 
Isten szolgálatához. A 
megszentelt élet mun-
kával teljes, mely néha 
monoton…, néha 
kevés megbecsüléssel 
jár, azonban mindig 
jobbá tesz…, felemel… 
és előrébb visz.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON: Egy 
szolgálatnak szentelt élet. 
Liahóna, 2010. nov. 17.

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

SEDRICK: Sedrick Kambesabwe a nevem. 
A Kongói Demokratikus Köztársaságban 
élek. Jézus Krisztus egyházának tagja 
vagyok.

A Kipusanga nevű faluban vagyok gyüleke-
zeti misszionárius. Fel kell készülnöm arra, 
hogy külföldi misszióba menjek. Ahhoz, 
hogy misszióba mehessek, útlevélre van 
szükségem, ez pedig most 250 dollárba kerül.

Édesapámmal banánt veszünk, így ke-
resünk pénzt. Néhány falu sok banánt 
termeszt: Tishabobo, Lusuku és Kamanda.

Tishabobo mintegy 15 km innen. Lusuku 
majdnem 30 km, ahogyan Kamanda is 
majdnem 30 km. Odamegyünk és banánt 
veszünk, aztán idehozzuk eladásra.

Kerékpárral közlekedünk a falvak között. 
Négy vagy hat fürt banánt tudunk elszállí-
tani.

Kerékpárral másfél óra az út oda, ha nem 
romlik el és én is bírom szusszal. Dél felé, 
amikor fullasztó a hőség, lassabban hala-
dok, mert tűz a nap.

Ha reggel nagyon korán kelek, akkor két kört 
is meg tudok tenni egy nap. Jó lehetőség ez 
arra, hogy megkeressem az útlevelem árát.

Most pénzt keresek apránként, így gyűjtök 
az iskolára és a misszióra is. Most pedig, 
négy év után, elegendő pénzem van az 
útlevelemre, és még van 70 dollár megtaka-
rításom is.
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„Járed fivére fohászko-
dott az Úrhoz, mond-
ván: … elkészítettem a 
bárkákat… [de] nincs 
bennük világosság. 
[…] És az Úr azt kér-
dezte…: Mit szeretnél, 
mit tegyek…? [Járed 
fivére pedig] egy szik-
lából kiolvasztott ti-
zenhat kis követ; …és 
ismét fohászkodott az 
Úrhoz, mondván: …én 
tudom, Ó Uram, hogy 
te minden hatalmat 
birtokolsz… érintsd 
meg hát ezeket a kö-
veket…, hogy ragyog-
janak a sötétben.”
ETHER 2:18–19, 23; 3:1, 4

Tippek a moderá-
tornak
Élénkítsd fel a 
beszélgetést. Vonj 
be mindenkit.

OLDD MEG A 
GONDOKAT!6

OLDD MEG A GONDOKAT!
 Gondold át: Szerinted miért hagyja Mennyei Atyánk, hogy gondokkal és nehé-

zségekkel szembesüljünk?

 Rövidfilm: “Solve Problems and Make Decisions” (Nincs film? Olvasd el a szö-
veget a következő oldalon.)

 Beszélgetés: Mit tett a bárány, hogy segítsen a malacnak megoldani a gondját? 
(Gondold végig, hogyan segített neki felismerni a valódi gondot, 
áttekinteni a lehetőségeket, aztán pedig dönteni és cselekedni.)

 Olvasmány: Ether 2 és 3 (csak a jobbra lévő részleteket olvasd)

 Beszélgetés: Mit tett Járed fivére a probléma megoldása érdekében?

 Gyakorlás: Az alábbiakban három lépés található, amelyeket elvégezhetsz, hogy 
mindenféle gondot megoldj imával és hittel. Olvasd el ezeket, és be-
széld meg egy csoporttársaddal. Mindegyikőtök határozzon meg egy 
konkrét problémát, amely most előtte áll, és végezze el a lépéseket.

 Gyakorlás: Válassz egy problémát, amellyel családként szembe kell néznetek, és 
írd ide:
 

A hét folyamán foglalkozzatok a családdal közösen ezzel a problé-
mával. Ne feledd, hogy nem szabad feladnod! Időbe telik megol-
dani egy- egy gondot, és változásokat véghezvinni.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold a fent leírt gond megoldásához vezető lépéseket.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

➊

➋➌

OLDD MEG A 
GONDOKAT!

BEAZONOSÍTÁS (FELISMERÉS)
Mi a valódi gond?

A lehetőségek 
tanulmányozása
Mik a megoldási 
lehetőségek?
Melyik ezek kö-
zül a legjobb?

Döntés és 
cselekvés
Imádkozz útmuta-
tásért. Dönts. Majd 
cselekedj hittel. Jók  
az eredmények?  
Ha nem, próbáld  
újra az 1–3. lépést.
Ne add fel!
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OLDD MEG A GONDOKAT ÉS HOZZ DÖNTÉSEKET!
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor osszátok ki a sze-
repeket, és olvassátok el ezt a szöveget.

MALAC: Éhezem! Elment a gazda. A fia 
lusta, és nem ad enni! Most mitévő legyek?

BÁRÁNY: Malac? Malac! Mi a gond?

MALAC: Gond? Gond?! Mit nem értesz 
ezen?! Rettentő éhes vagyok!

BÁRÁNY: Hmm. Nem ez a te gondod.

MALAC: Mi? Ezt hogy érted? Éhes vagyok! 
Az a lusta kölök meg nem teszi a dolgát.

BÁRÁNY: Igazad van, de az az ő baja. A 
te gondod viszont az, hogy hol tudsz ma-
gadnak ennivalót találni.

MALAC: Én? Ennivalót találni?

BÁRÁNY: Pontosan. Mik a lehetőségeid?

MALAC: Hát, mondjuk itt maradhatok, és 
várhatok.

BÁRÁNY: Ez is egy lehetőség. Na és eddig 
működik?

MALAC: Hát… Pfff… Ha ki tudnék jutni 
innen, akkor talán találnék valamit a sze-
métdombon.

BÁRÁNY: Ez egy másik lehetőség. Láttam, 
hogy a fiú nyitva hagyta a kaput.

MALAC: Ja, de még sohasem sétáltam ki 
csak úgy. És különben is, lehet, hogy nincs 
is ott semmi ennivaló.

BÁRÁNY: Hát, talán itt az ideje, hogy 
döntsél és csinálj valamit – maradsz vagy 
elindulsz.

MALAC: Rendben. Az én gondom, igaz?

BÁRÁNY: Bizony.

MALAC: És a szemétdomb a legjobb lehe-
tőségem.

BÁRÁNY: Ha te mondod.

MALAC: Tehát döntenem és cselekednem 
kell.

BÁRÁNY: Nagyon úgy néz ki.

MALAC: Jól van. Rendeben… Hát… akkor 
tessék. [Enni kezd.] Hé, Bárány, ez nagyon 
finom!

BÁRÁNY: Ügyes vagy, Malac!

„Olykor találékony 
megközelítéseket kell 
alkalmaznunk ahhoz, 
hogy igazodjunk a 
helyi körülmények-
hez. Vannak általános 
irányelveink és tanté-
teleink, az Úr azon-
ban azt várja tőlünk, 
hogy segítsünk saját 
gondjaink megoldá-
sában. […] Értelmes, 
gondolkodó emberi 
lények vagyunk. Ren-
delkezünk a képesség-
gel, hogy felismerjük 
a szükségleteinket, 
tervezzünk, célokat 
tűzzünk ki, és meg-
oldjuk a gondjainkat. 
[…] Az emberek túl 
gyakran ragaszkodnak 
az élettel kapcsolatos 
olyan elképzelések-
hez, gondolatokhoz 
és megközelítésekhez, 
amelyek nem mű-
ködnek. A találékony 
megközelítés egy fe-
gyelmezett megköze-
lítés annak érdekében, 
hogy kielégíthessük az 
élet szükségleteit.”
ROBERT D. HALES, “Every 
Good Gift,” New 
Era, Aug. 1983, 8–9
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„És az Úr Sionnak 
nevezte népét, mert 
egy szív voltak és egy 
elme…; és nem volt 
közöttük szegény.”
MÓZES 7:18

VÁLJATOK EGGYÉ, DOLGOZZATOK CSAPATBAN!
 Gondold át: Mit jelent egynek lenni? Mi köze van ennek az önellátáshoz?

 Rövidfilm: “In the Lord’s Way” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a következő  
 oldalon.)

 Beszélgetés: Mit tanít ez az üzenet arról, hogy szolgáljuk és segítsük egymást?

 Olvasmány: Mózes 7:18; Tan és szövetségek 104:15–17 (jobbra)

 Gyakorlás: Végezd el a következő feladatokat:
 1. Gondolkodj el magadban azokról a képességekről, kapcsola-

tokról és egyéb forrásokról, amelyekkel rendelkezel. Hogyan 
segíthetnek ezek az adottságaid a többi csoporttársadnak 
abban, hogy önellátóbbá váljanak? Írd le a gondolataidat:

 
 2. A csoporttal közösen mondjátok el egymásnak, milyen képes-

ségeket, kapcsolatokat és egyéb forrásokat soroltatok fel. Írd 
le azokat a kapcsolatokat vagy forrásokat, amelyekkel mások 
segíthetnének neked.

  

 
 3. Most sorold fel az egyházi önellátási központokban elérhető 

forrásokat, úgymint a mentorok, a számítógépek stb. Miért 
van szükséged ezekre?

 
 4. Milyen forrásaid vannak, amelyekkel segíthetsz magadnak és a 

többieknek is önellátóvá válni?

 
 5. Hogyan segítesz majd másokat az önellátáshoz vezető útjukon?

 
 6. Hogyan használhatod mások segítségét a saját utadon?

 

 Olvasmány: A következőket teheted az eggyé válás gyakorlásához:
• Segíts a családodnak növekedni az egységben és a közös mun-

kában.
• Beszélj olyan egyházközségi tagokkal, akik önellátóak. Kér-

dezd meg, milyen emberek és források voltak a segítségükre. 
Kérd meg őket, hogy mentoráljanak téged!

• Látogass el három olyan helyre a helyi közösségedben, ahol 
olyan források találhatóak, melyek segíthetnek önellátóbbá 
válnod. Írd le, milyen szolgáltatásokat biztosítanak. Kezdd el 
használni ezeket.

„És az a célom, hogy 
gondoskodjam szent-
jeimről, mert minden 
dolog az enyém. De 
ennek szükségképpen 
a saját módomon kell 
megtörténnie; és íme, 
ez az a mód, amit 
én, az Úr, elrendeltem, 
hogy gondoskodjam 
szentjeimről, hogy a 
szegény felmagasztal-
tasson, azáltal, hogy a 
gazdagok alázatossá 
tétetnek. Tele van a 
föld, és van elég, még 
marad is.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
104:15–17

VÁLJATOK EGGYÉ, 
DOLGOZZATOK CSAPATBAN!7
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 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold a másokkal közösen végzett munkát (dolgozz 
a családoddal, egyházközségi tagokkal és a helyi közösség 
forrásaival a fent felsoroltak szerint.)

□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

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

EYRING ELNÖK: Az egyház jóléti prog-
ramjának alapját képező tantételek nem 
csak egy bizonyos időszakra vagy helyre 
vonatkoznak. Mindig és mindenhol érvé-
nyesek. […]

A megvalósítás módja egyértelmű. Azoknak, 
akik többet halmoztak fel, meg kell alázkod-
niuk, hogy segítsenek a szükséget látókon.

A bővelkedőknek önkéntesen kell felál-
dozniuk kényelmük, idejük, készségeik és 
forrásaik egy részét, hogy enyhítsenek a 
szükséget látók szenvedésein. A segítség-
nyújtásnak pedig oly módon kell meg-
valósulnia, amely gyarapítja a befogadó 
személy képességét, hogy saját magáról 
gondoskodjon, [majd pedig másokra is 
gondot viseljen].

Ha e módon – az Úr módján – járunk el, 
akkor valami figyelemre méltó történhet. 

Mind az adományozó, mind az azt elnyerő 
fél megáldatik.

(Henry B. Eyring, a Sugarhouse Utah 
Welfare Services Center felszentelésén 
elhangzott beszéd, 2011.  június, lds. org; a 
zárójelben szereplő szavakat Eyring elnök 
egy 2014. márciusi interjúban tette hozzá)

UCHTDORF ELNÖK: Kedves testvérek, 
szövetségben fogadott kötelességünk, hogy 
érzékenyek legyünk mások szükségleteire, és 
úgy szolgáljunk, ahogy a Szabadító szol-
gált, hogy karunkat kinyújtva megáldjuk és 
felemeljük a körülöttünk élőket.

Az imáinkra gyakran nem akkor jön a vá-
lasz, amikor még térdelünk, hanem amikor 
talpon vagyunk, és az Urat és a körülöttünk 
élőket szolgáljuk. A szolgálat önzetlen cse-
lekedetei és az életünk felajánlása finomítja 
a lelkünket, eltávolítja a hályogot lelki sze-
meink elől, és megnyitja a menny ablakait. 
Gyakran azzal találjuk meg a választ a 
saját imáinkra, hogy mi magunk egy másik 
ember imájára adott válasszá válunk.

(Dieter F. Uchtdorf: Várakozni a Damasz-
kuszba vezető úton. Liahóna, 2011. máj. 
76.)

„Amikor összefogva, 
közösen együttmű-
ködünk…, bármit 
elérhetünk. Ha így 
teszünk, kiküszöböljük 
az egymagában álló 
egyén gyengeségét, és 
helyére a sok ember 
közös szolgálatából 
származó erő kerül.”
THOMAS S. MONSON, 

“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values,” 
Ensign, May 1999, 118
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„[E]lmédben és szí-
vedben szólok majd 
hozzád a Szentlélek 
által, amely reád száll 
és a szívedben lakozik.
TAN ÉS A 
SZÖVETSÉGEK 8:2

KOMMUNIKÁCIÓ: KÉRDEZZ ÉS FIGYELJ!
 Gondold át: Előfordult már veled, hogy Mennyei Atyánk megválaszolta az 

imáidat a tanulmányaiddal, egy állással vagy a vállalkozásoddal 
kapcsolatosan?

 Rövidfilm: “Creating Lift” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a következő olda-
lon.)

 Beszélgetés: Uchtdorf elnök szavai szerint hogyan emelkedhetünk a világi gon-
dok fölé? Előfordul- e, hogy nem ismerjük fel az imáinkra adott 
válaszokat? Az odafigyelés vajon elengedhetetlen része az imának?

 Olvasmány: Tan és a szövetségek 8:2; Nelson elder idézet (jobbra)

 Beszélgetés: A csoporttal beszéljétek meg a következő kérdéseket: Miért elenged-
hetetlen készség a figyelem? Hogyan segít a figyelmes hallgatás a 
munkánk során?

 Gyakorlás: A következő feladat elvégzésével megtanulhatod, hogyan fejleszthe-
ted a figyelmedet:
• A csoporttal közösen olvassátok el a lenti lépéseket, és röviden 

beszéljétek meg őket.
• Kérd meg a csoport egy vagy két tagját, hogy beszéljenek a 

többieknek egy kihívásukról vagy kérdésükről. A többiek igye-
kezzenek figyelni a következő lépések segítségével.

• Kérdezd meg a felszólalókat, hogy mit éreztek, amikor a cso-
port valóban igyekezett odafigyelni.

❶ ÖSSZPONTOSÍTS!
• Figyelj a beszélő szavaira és 

testbeszédére.
• Ne szakítsd félbe!  ➋ MÉLTÁNYOLD!

• Nézz a beszélőre!
• Rövid szavakkal – „igen”, „rend-

ben” – nyugtázd a hallottakat.
• Mondj köszönetet a 

felszólalónak. ➌ FOGLALD ÖSSZE!
• Mondhatod a következőt: „Tehát 

azt mondod, hogy…”
• Ezután ismételd el a hallottakat. 

➍ KÉRDEZZ!
• Kérdezd meg: „Jól értettem?”
• Várd meg a választ és figyelj. 

„Lelketek megáldatik, 
amikor megtanultok 
figyelni, majd pedig 
figyelve tanultok a 
gyermekektől, szülők-
től, társaktól, szom-
szédoktól és egyházi 
vezetőktől, mindezzel 
egyre nagyobb képes-
séget szerezve arra, 
hogy meghalljátok a 
magasságból érkező 
tanácsot.”
RUSSELL M. NELSON, 

“Listen to Learn,” 
Ensign, May 1991, 24

KOMMUNIKÁCIÓ: 
KÉRDEZZ ÉS FIGYELJ!8
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„Mennyei Atyánk hallja, 
amint gyermekei világ-
szerte ételért, testüket 
fedő ruháért, valamint 
az abból eredő mél-
tóságért könyörögnek, 
hogy gondoskodni 
tudjanak magukról.”
HENRY B. EYRING: 
Lehetőségek, hogy 
jót tegyünk. Liahóna, 
2011. máj. 22.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold ezeket a lépéseket a családoddal a figyelem fej-
lesztéséhez:
□ Kérj meg egy családtagot, hogy beszéljen az egyik kihí-

vásáról vagy kérdéséről.
□ Gyakorold a figyelemfejlesztő lépéseket, miközben hall-

gatod, amit mond.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

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

UCHTDORF ELNÖK: Ahhoz, hogy a 
repülőgép el tudjon emelkedni a talajtól, 
felhajtóerőt kell keltenie. Az aerodinamiká-
ban akkor keletkezik felhajtóerő, amikor a 
repülő szárnyai felett oly módon áramlik 
a levegő, hogy a szárny alatti légnyomás 
nagyobb lesz, mint a szárny feletti. Amikor 
a felhajtóerő meghaladja a gravitáció lefelé 
ható erejét, a gép elemelkedik a talajtól és 
repülni kezd.

Ehhez hasonlóan tudunk felhajtóerőt létre-
hozni lelki életünkben is. Amikor a menny 
irányába emelő erő nagyobb bennünk, mint 
a lefelé húzó kísértések és aggodalmak ereje, 
akkor a Lélek magasságaiban szárnyalha-
tunk.

Bár számos olyan evangéliumi tantétel léte-
zik, amely segíthet ennek a felhajtóerőnek a 
megteremtésében, szeretnék most konkrétan 
egyre összpontosítani.

[Az imára!]

Az ima az evangélium egyik olyan tanté-
tele, amely felhajtóerőt biztosít. Az imának 
hatalma van arra, hogy kiemeljen bennün-
ket [a világi gondjainkból. Az ima képes] 
felemelni bennünket a kétségbeesés felhői 
[vagy] sötétsége fölé, a ragyogó és tiszta 
horizont felé.

Mennyei Atyánk gyermekeiként az egyik 
legnagyszerűbb áldásunk, kiváltságunk és 
lehetőségünk az, hogy kapcsolatot tartha-
tunk Vele [az ima révén]. Beszélhetünk Vele 
az élményeinkről, megpróbáltatásainkról és 
áldásainkról. Figyelhetünk és elnyerhetjük a 
Szentlélek mennyei útmutatását [bármikor 
és bárhol].

(Dieter F. Uchtdorf, “Prayer and the Blue 
Horizon,” Ensign or Liahona, June 2009, 
5–6; a zárójelben szereplő szavakat Ucht-
dorf elnök egy 2014. márciusi interjúban 
tette hozzá.)

„Segítséget kell 
kérnünk Mennyei 
Atyánktól, és Fia, Jézus 
Krisztus engesztelésé-
ből kell erőt nyernünk. 
Ez… teszi lehetővé 
számunkra, hogy mind 
a lelki, mind pedig a 
fizikai szükségletek 
terén előrelátóan gon-
doskodhassunk ma-
gunkról és másokról.”
ROBERT D. HALES: 
Előrelátóan gondoskodni 
a fizikai és lelki 
szükségletekről. Liahóna, 
2009. máj. 7–8.
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TARTS KI!
 Gondold át: Hogyan tanuljuk meg, hogy addig munkálkodjunk egy feladaton, 

amíg azt el nem végeztük?

 Rövidfilm: “Only a Stonecutter” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a következő 
oldalon.)

 Beszélgetés: Hogyan tanuljuk meg, hogy akkor is haladjunk tovább, amikor va-
lami nehéz? Milyen hatással van az Úrba vetett bizalom a kitar-
tási képességünkre?

 Olvasmány: Faust elnök kijelentése; Zsidók 12:1; Tan és a szövetségek 58:4 
(jobbra)

 Gyakorlás: Dolgozzatok közösen, hogy megtanuljátok a következő mintát a 
kitartáshoz és a kihívások legyőzéséhez:
• A csoporttal olvassátok el a lenti minta egyes lépéseit.
• Fordulj oda valakihez a csoportból. Kérdezzétek meg egymástól, 

hogy van- e valamilyen nagyon nehéz kötelessége vagy feladata.
• Segítsetek egymásnak végighaladni a lenti négy lépésen, mi-

közben átbeszélitek a nehéz kötelességet vagy feladatot.
• Kötelezzétek el magatokat egymásnak, hogy kitartotok – hogy 

addig haladtok előre, amíg jól el nem végeztétek a feladatot.

➊
TARTSD MEG 

A POZITÍV 
HOZZÁÁLLÁSOD

Sorold fel az 
áldásaidat.

➋
NE FELEDD: 

DOLGOZZ ÖSSZE 
VALAKIVEL

Kérj segítséget a 
barátaidtól, ismerő-

seidtől, csoporttársa-
idtól vagy másoktól.

➌
CSERÉLD  
HITRE A  

FÉLELMET
Kerüld a kétséget. Ne 
feledd: az Úr rendelke-
zik minden hatalom-

mal. Fordulj Őhozzá, és 
fogadd el az akaratát.

➍
TÜRELEMMEL ÉS 
BÁTORSÁGGAL 
HALADJ ELŐRE

Soha, de soha ne add 
fel; tarts ki hittel.

„Ne essetek a Lámánt és Lemuelt csapdába ejtő kísértés áldozatául. Amikor megkapták a csodás megbízást 
Lábán lemezeinek megszerzésére, a feljegyzés szerint zúgolódtak, kijelentve, hogy nehéz feladatra kaptak 
parancsot. Ezzel pedig elveszítették a lehetőségüket és a jutalmukat is. Kövessétek inkább testvérük, Nefi hoz-
záállását: »Megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt« (lásd 1 Nefi 3:5–7).”

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

„Azok mutatnak 
állhatatosságot, akik… 
nem adják fel, még ha 
mások azt mondják is: 
»Ez lehetetlen.«”
JAMES E. FAUST: 
Állhatatosság. Liahóna, 
2005. máj. 51.

„…kitartással fussuk 
meg az előttünk levő 
küzdő tért…”
ZSIDÓK 12:1

„Mert sok megpróbál-
tatás után jönnek az 
áldások.”
TAN ÉS A 
SZÖVETSÉGEK 58:4

TARTS KI!9
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 Gyakorlás: Válassz egy kihívást, amely a családod előtt áll. A fenti minta 
segítségével határozz meg két vagy három lehetőséget, amelyet 
kihasználva előre léphetsz hittel, bízva az Úr gondoskodásában:
  
 

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold a kitartást a fent megtalált módokon.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

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

HOLLAND ELDER: John R. Moyle angol 
pionír volt, aki kézikocsit húzva kelt át 
az Amerikai Egyesült Államokon. A utahi 
Alpine- ban telepedett le, mintegy 35 kilo-
méternyire a Salt Lake templomtól.

Brigham Young elhívta Moyle testvért, hogy 
a kőművesek felügyelője legyen a Salt Lake 
templom építése során.

Hogy hétfőnként biztosan odaérjen a 
munkahelyére reggel 8 órára, Moyle testvér 
körülbelül hajnali 2- kor indult el otthonról, 
gyalogosan téve meg a 35 km- t. Munkahe-
tét pénteken 5- kor fejezte be, és nekiindult a 
hazafelé vezető gyalogútnak, kevéssel éjfél 
előtt érvén haza. Minden héten megismé-
telte ezt az időbeosztást, közel 20 éven át, 
amíg a templom építkezésénél szolgált.

Egyik alkalommal, amikor otthon volt a 
hétvégére, az egyik tehene fejés közben 
elszabadult és térden rúgta Moyle testvért, 
szilánkosra törve a csontot a térde alatt.

Mivel nem volt jó orvosi ellátás a farmon, 
családja és barátai leemeltek egy ajtót, és 
rákötözték őt arra a tákolt műtőasztalra. 
Aztán fogták a fűrészt, amelyet egy közeli 
fa ágainak levágásához használtak, és 
lefűrészelték a lábát néhány hüvelykkel a 
térd alatt.

Amikor a lába végre gyógyulásnak indult, 
Moyle testvér fogott egy fadarabot, és fara-
gott egy műlábat. Először a házban járkált. 
Azután kint a kertben, végül pedig körbe-
járta a birtokát.

Amikor úgy érezte, el tudja viselni a fájdal-
mat, felcsatolta a lábát, megtette gyalog a 
Salt Lake templomhoz vezető 35 kilométeres 
utat, felmászott az állványzatra, és vésőjével 
felvéste a kijelentést: „Szentség az Úrnak.”

(Lásd még, Jeffrey R. Holland: Mint ga-
lambok az ablakpárkányainkra. Liahóna, 
2000. júl. 92–93.)

„Az a feladatunk, hogy 
a középszerűségből a 
hozzáértéshez emel-
kedjünk, a kudarcból 
az eredményekhez. 
Az a dolgunk, hogy 
a lehető legjobbak 
legyünk. Isten egyik 
legnagyszerűbb aján-
déka számunkra az 
újrakezdés öröme, hi-
szen semmilyen kudarc 
sem szükségszerűen 
végleges.”
THOMAS S. MONSON, 

“The Will Within,” 
Ensign, May 1987, 68
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Tippek a  
moderátornak
Segíts mindenkinek, 
hogy a cselekvésre 
figyeljen – ne csupán 
arra, amit mond.

LÉGY FEDDHETETLEN!
 Gondold át: Érzéseid szerint az Úr miért szereti azokat, akik feddhetetlen szí-

vűek? (Lásd Tan és a szövetségek 124:15.)

 Rövidfilm: „Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” (Nincs film? 
Olvasd el a szöveget a következő oldalon.)

 Beszélgetés: Mit jelent az, hogy valaki feddhetetlen? Milyen észrevétlen mó-
dokon adják el az emberek a lelküket a világ dolgaiért?

 Olvasmány: Hittételek 1:13; Móziás 4:28; Jób 27:5 (jobbra)

 Gyakorlás: Értékeld magadat egyedül a következő területeken.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold a feddhetetlenséget mindennap.
□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak.
□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

Minden tétel elé írj egy számot, amely jelzi, milyen gyakran viselkedsz így.  
1 = soha, 2 = olykor, 3 = gyakran, 4 = szinte mindig, 5 = mindig
 ___1. Minden ígéretemet, vállalásomat és szövetségemet betartom.
 ___2. Teljesen becsületes vagyok abban, amit mondok és abban, amilyen feljegyzé-

seket vezetek.
 ___3. Nem túlzok azért, hogy a dolgokat jobb színben tüntessem fel.
 ___4. Mindent visszaadok, amit kölcsönkértem, és nem veszek el olyasmit, ami nem 

az enyém.
 ___5. Teljesen hűséges vagyok a házastársamhoz szavaimban és tetteimben is.
 ___6. Sohasem csalok, még akkor sem, amikor tudom, hogy senki sem jöhet rá.
 ___7. Ha valamit találok, ami nem az enyém, visszajuttatom a tulajdonosának.
 ___8. Mindig visszafizetem a kölcsönkért pénzt.

LÉGY FEDDHETETLEN!

„Hisszük, hogy tisz-
tességesnek… kell 
lennünk.”
HITTÉTELEK 1:13

„És szeretném, ha 
emlékeznétek rá, hogy 
aki közületek kölcsön-
kér a felebarátjától, 
aszerint adja vissza 
azt a dolgot, amit 
kölcsönkért, ahogyan 
abba beleegyezett, 
máskülönben bűnt kö-
vet el; és talán előidézi 
azt, hogy a felebarátja 
is bűnt kövessen el.”
MÓZIÁS 4:28

„A míg lelkemet ki 
nem lehelem, ártatlan-
ságomból magamat ki 
nem tagadom.”
JÓB 27:5

10
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MICSODA VÁLTSÁGOT ADHAT AZ EMBER AZ Ő LELKÉÉRT?
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor olvassátok el ezt a szöveget.

ROBERT C. GAY ELDER: A Szabadító 
egyszer a következő kérdést tette fel a tanít-
ványainak: „[M]icsoda váltságot adhat az 
ember az ő lelkéért?”

Ez volt az a kérdés, melyet az édesapám 
évekkel ezelőtt megtanított alaposan átgon-
dolnom. Fiatalkoromban a szüleim minden-
féle ház körüli munkával bíztak meg, majd 
zsebpénzt kaptam az elvégzett munkáért. 
Ezt a pénzt, mely alig volt több heti 50 cent-
nél, általában mozira költöttem. Akkoriban 
a mozijegy 25 centbe került egy tizenegy 
éves gyereknek. Így maradt 25 centem, 
melyet csokira költhettem. A csoki darabja 
5 centbe került. Egy mozi és öt szelet csoki! 
Ennél jobbat el sem tudtam képzelni.

Minden jól is ment egészen addig, amíg be 
nem töltöttem a 12. életévemet. Egyik délu-
tán a sorban állva rájöttem, hogy a 12 éve-
seknek már 35 centbe kerül a jegy, ez pedig 
két csokival kevesebbet jelent számomra. 
Mivel még nem készültem fel teljesen erre 
az áldozatra, megmagyaráztam magam-
nak: „Külsőre ugyanúgy nézel ki, mint múlt 
héten.” Azután odaléptem az ablakhoz, és 
kértem egy 25 centes jegyet. A pénztárosnak 
még a szeme sem rebbent, én pedig megvet-
tem a szokásos öt csokit a három helyett.

Később diadalittasan siettem haza, hogy 
édesapámmal megosszam a leleményessé-
gemet. Miközben a részleteket ismertettem, 
ő semmit sem szólt. Amikor befejeztem, 
egyszerűen rám nézett, és ezt mondta: 
„Fiam, eladnád a lelked egy ötcentesért?” 
Szavai a 12 éves szívem közepébe fúród-
tak. Olyan lecke volt ez, melyet soha nem 
felejtettem el.

(Robert C. Gay: Micsoda váltságot adhat az 
ember az ő lelkéért? Liahóna, 2012. nov. 
34.)

„A feddhetetlenség 
azt jelenti, hogy az 
azonnali következmé-
nyektől függetlenül jót 
teszünk, és helyesen 
cselekszünk. Ez azt je-
lenti, hogy lelkünk leg-
mélyéből igazlelkűek 
vagyunk, nem csupán 
a tetteinkben, hanem 
ami még fontosabb, a 
gondolatainkban és 
a szívünkben is. […] 
Egy kis hazugság, egy 
kis csalás vagy egy kis 
sportszerűtlen előny 
nem elfogadható 
az Úr számára. […] 
A feddhetetlenség 
kiteljesedett jutalma 
a Szentlélek állandó 
társasága…, [aki] 
mindenben vezet majd 
bennünket.”
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“Personal Integrity,” 
Ensign, May 1990, 30–33
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IGYEKEZZ TANULNI ÉS FEJLŐDNI!
 Gondold át: A próféták azt mondják, hogy a tanulás a lehetőség kulcsa. Milyen 

bizonyítékát tapasztaltad annak, hogy ez igaz?

 Rövidfilm: “The Glory of God Is Intelligence” (Nincs film? Olvasd el a szöveget 
a következő oldalon.)

 Beszélgetés: Alexander szerint miért fontos az élethosszig tartó tanulás? Emeldá-
nak milyen érzései vannak az iskolával és a szorgalmas tanulással 
kapcsolatosan? Hogyan segített neki az Állandó Oktatási Alap 
kölcsöne? Jó indok volt ez a hitelfelvételre?

 Olvasmány: Tan és a szövetségek 88:118–119; 2. kézikönyv, 6.1.1 (jobbra)

 Gyakorlás: Egész életünkön át folytathatjuk a tanulást. A lent található üres 
helyekre írj be valamit, amit a közelmúltban tanultál a tanulás 
felsorolt forrásaiból.

 Beszélgetés: Hogyan folytathatod a mindennapos tanulást és fejlődést?

A TANULÁS 
FORRÁSAI

A KÖZELMÚLTBAN EZT TANUL-
TAM AZ ADOTT FORRÁSBÓL

a körülöttem élők, a 
vezetőim

saját élmények

könyvek és média

osztály/tanárok

szentírások, templom, 
Szentlélek

„[K]eressetek szor-
galmasan, és tanít-
sátok egymásnak a 
bölcsesség szavait; 
igen, keressétek ki a 
legjobb könyvekből a 
bölcsesség szavait; tö-
rekedjetek a tanulásra, 
méghozzá tanulmá-
nyozás és hit által is. 
[A]lapítsatok meg egy 
házat…, a tanulás 
házát.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
88:118–119

„[Az egyház tagjai] 
tanuljanak meg egyre 
jobban olvasni, írni, 
és sajátítsák el az 
alapvető matematikai 
műveleteket. Része-
süljenek annyi okta-
tásban, amennyiben 
csak tudnak. Ahol 
lehetséges, végezzék 
el a kötelező iskolákat 
vagy szakiskolákat.”
2. KÉZIKÖNYV, 6.1.1

IGYEKEZZ TANULNI 
ÉS FEJLŐDNI!11



Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások

2525

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Keresd a tanulási lehetőségeket, és írd le, mit tanulsz.
□ Tanítsd a családodat az élethosszig tartó tanulás különböző 

forrásairól. Gondold át, mi módon tehetne szert a családod 
további képzettségre – a felnőttek és a gyermekek esetében is.

□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

ISTEN DICSŐSÉGE AZ INTELLIGENCIA
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor osszátok ki a sze-
repeket, és olvassátok el ezt a szöveget.

NARRÁTOR: A perui Alexander a tanulás 
és a tanítás mellett kötelezte el az életét. A 
következőkről számolt be:

ALEXANDER: Fiatal koromban édesapám 
azt tanította nekünk, hogy tanuljunk, és 
értékeljük az iskolázottságot.

Két dolgot tehetünk ahhoz, hogy előre 
jussunk és bővelkedjünk ebben az életben. 
Az első, hogy legyünk hithűek és tartsunk ki 
mindvégig. A második, hogy tanuljunk és 
fejlődjünk.

Megtanultam az életem során, hogy a ta-
nulás a legfontosabb eszköz az életcéljaink 
megvalósításához.

Nagyon minimális evangéliumi ismerettel 
indultam a missziómra, viszont hatalmas 
vágy élt bennem, hogy a helyes dolgokat 
tegyem, és tanuljak.

Bár közben nem jártam iskolába, mégis úgy 
vélem, hogy a misszióm a legnagyszerűbb 
tanulási időszak volt az életemben.

Bárhol vagyok, kihasználom a tanulási 
lehetőségeket: otthon, a munkahelyen, az 
egyházban, az egyetemen, még a buszon is. 
Mindig igyekszem tanulni.

A templom a legfontosabb hely az életem-
ben, és a legjobb iskola a földön.

NARRÁTOR: Emelda egy dél- afrikai 
megtért, aki az Állandó Oktatási Alap köl-
csöne segítségével váltotta valóra az álmát. 
Emelda megosztotta a bizonyságát:

EMELDA: Az, hogy a legjobb tanulók 
között lehetek, nem az én érdemem; az 
egyháznak tartozom köszönettel érte. Tisz-
tában voltam azzal, hogy Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza nagyobb 
lelki magasságokba repít majd; sohasem 
képzeltem azonban, hogy a továbbtanulá-
som ajtaját is megnyitja előttem. […]

Az evangélium megismerése valódi ébresztő 
volt számomra. Segített felismernem, hogy 
én irányítom a sorsomat. […] Az aktuális 
helyzetünktől és érzéseinktől függetlenül 
semmi kétségem sincs afelől, hogy Mennyei 
Atyánknak jó tervei vannak számunkra.

„Feladatunk és kihívá-
sunk, hogy elfoglaljuk 
helyünket az üzleti élet, 
a tudomány, a kor-
mányzat, az orvostu-
domány és az oktatás 
világában, valamint 
minden érdemes és 
építő szakmában. Kö-
telezettségünk képezni 
kezünket és elménket, 
hogy előre jussunk 
a világi munkában 
az egész emberiség 
megáldására.”
GORDON B. HINCKLEY, 

“A City upon a Hill,” 
Ensign, July 1990, 5
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ÖSSZPONTOSÍTS A FELADATRA, RÉSZESÜLJ A 
SZERTARTÁSOKBAN!
 Gondold át: Mi tart vissza bennünket attól, hogy azt tegyük, ami a leginkább 

számít?

 Megtekintés: “Doing What Matters Most” (Nincs film? Olvasd el a szöveget a 
következő oldalon.)

 Beszélgetés: Milyen jelentéktelen dolgokra pazarolják az emberek az idejüket? Az 
Úr még akkor is megparancsolta Joseph Smithnek, hogy építsen 
templomokat, amikor az egyház tagjai nagyon szegények voltak. 
Miért?

 Olvasmány: Tan és a szövetségek 84:20; 136:4; 1 Nefi 18:2–3 (jobbra)

 Olvasmány: „A talajkezelés törvénye” (a következő oldalon)

 Beszélgetés: Mit nyilatkoztatott ki az Úr Widtsoe eldernek a templomban? Mit 
nyilatkoztatott ki az Úr Nefinek a hegyen?
Miért fontos, hogy érdemesek legyünk a templomra, miközben 
igyekszünk önellátóvá válni?
Olvasd el egy társsal a lenti szentírást. Mit jelent számodra az, 
hogy a templomi szolgálat révén felkészülünk minden szükséges 
dolog elnyerésére az életünkben? Beszélj arról, mit jelent ez az 
életedben, és milyen céljaid vannak az önellátás terén.

 Kötelezettség: Határozd el, hogy elvégzed a következőket a hét folyamán. Pipáld 
ki az egyes feladatokat, amikor elvégezted azokat:

□ Gyakorold a templomi érdemességed megőrzését 
mindennap.

□ Tanítsd ezt a tantételt a családodnak. Tanítsd nekik, hogy 
a templomi szolgálat segít majd nekik sikerre jutni lel-
kileg és fizikailag is, valamint beszélgess velük arról, mit 
kell tennetek, hogy elnyerhessétek az Úr hatalmát, amely 
a templomi szertartásokban található.

□ Folytasd a korábbi alaptantételek gyakorlását.

„És add, Szent Atyánk, hogy mindazok, akik e házban hódolnak…, 
felkészülhessenek minden szükséges dolog elnyerésére.”

Tan és a szövetségek 109:14–15

„[A]nnak szertartásai-
ban megnyilvánul az 
isteniség hatalma.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
84:20

„És legyen ez a szövet-
ségünk – hogy járunk 
az Úrnak minden 
szertartásában.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
136:4

„[É]n… a hajót… oly 
módon [építettem], 
ahogy azt az Úr meg-
mutatta nekem; az 
tehát nem emberi mó-
don volt. És én, Nefi 
gyakran felmentem 
a hegyre és gyakran 
imádkoztam az Úrhoz; 
az Úr tehát nagyszerű 
dolgokat mutatott 
meg nekem.”
1 NEFI 18:2–3

ÖSSZPONTOSÍTS A FELADATRA, 
RÉSZESÜLJ A SZERTARTÁSOKBAN!12
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AZT TENNI, AMI A LEGINKÁBB SZÁMÍT
Ha nem tudjátok megnézni a filmet, akkor olvassátok el ezt a szöveget.

NARRÁTOR: Egy decemberi sötét éjjelen 
lezuhant egy repülőgép Floridában. Több 
mint 100 ember vesztette életét. Mindössze 
20 mérföldre volt a biztonságos leszálló-
helytől.

UCHTDORF ELNÖK: A baleset után a 
nyomozók megpróbálták kideríteni, hogy 
mi okozta a szerencsétlenséget. A futómű-
vek mind rendben kinyíltak. A gép tökéletes 
műszaki állapotban volt. Minden rendelte-
tésszerűen működött – vagyis minden, egy 
dolgot kivéve: az egyetlen kiégett izzót. Ez 
a körülbelül 20 centet érő apró kis izzó 

indította el az események azon láncolatát, 
amely végül több mint 100 ember tragikus 
halálához vezetett.

Természetesen nem a működésképtelen 
izzó okozta a szerencsétlenséget. A tragédia 
azért következett be, mert a legénység olyas-
valamire irányította a figyelmét, ami akkor 
igen fontosnak látszott, de közben szem 
elől tévesztették azt, ami igazán lényeges 
lett volna.

Az, hogy az ember hajlamos a lényeges 
rovására valami jelentéktelenre összponto-
sítani, a pilótákon kívül is bárkivel megesik. 
Mindannyian ki vagyunk téve e veszélynek. 
[…] Vajon azokra a rövid életű, mulandó 
dolgokra összpontosítjátok gondolataitokat 
és szívetek érzéseit, melyek csupán az adott 
pillanatban fontosak, avagy arra, ami a 
leginkább számít?

(Dieter F. Uchtdorf: Nagy dolgot cselek-
szünk mi, azért nem mehetünk alá. Lia-
hóna, 2009. máj. 59–60.)

A TALAJKEZELÉS TÖRVÉNYE
WIDTSOE ELDER: A szövetségi kormány 
megbízásból a munkatársaimmal 
éveken át gyűjtöttük adatok ezreit a talaj 
nedvességtartalmával kapcsolatosan; de 
semmilyen általános törvényszerűséget nem 
sikerült felismernünk bennük. Végül aztán 
feladtam.

A feleségemmel aznap a templomba men-
tünk, hogy elfeledkezzünk a kudarcról. A 
harmadik felruházási teremben a semmiből 
hirtelen felbukkant a megoldás, amelyet 
azóta már régen publikáltunk. […]

Ez az ajándéka mindazoknak, akik megfe-
lelő módon lépnek a templomba, mert ez 
olyan hely, ahol számítani lehet a kinyi-
latkoztatásra. Személyes bizonyságomat 
teszem nektek arról, hogy ez így van.

(In Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, 156–57)

„Az Úr meg fog áldani 
bennünket, amint 
részt veszünk a temp-
lomok szent szertar-
tásainak munkájában. 
Az áldások nem fog-
nak csupán a temp-
lomi szolgálatunkra 
korlátozódni. Minden 
dolgunkban áldás 
száll ránk. Jogosultak 
leszünk arra, hogy 
az Úr érdeklődéssel 
viseltessen mind lelki, 
mind fizikai dolgaink 
iránt.”
BOYD K. PACKER: 
Felkészülés a szent 
templomba való 
belépésre (2003). 36–37.
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INDULJ ÉS SZOLGÁLJ!
 Gondold át: A jobb oldalon található szentírások és idézetek alapján hogyan tart 

meg bennünket az, ha elveszítjük magunkat mások szolgálatában?

 Olvasmány: Most, hogy elvégezted Az alapjaim anyagát, arra kérünk, gondold 
át ismét a 7. tantételnél található tanácsot. Uchtdorf elnök ezt 
mondta:

 Beszélgetés: Hogyan nyithatja meg a szolgálat a „mennyek ablakait” az életetek-
ben?

 Gyakorlás: Készíts tervet a csoportoddal vagy a családoddal a következők elvég-
zésére:
 1. Végezz szolgálatot a közösségedben. Nyújthatsz szolgálatot a 

betegeknek egy kórházban, vihetsz ételt egy árvaházba vagy 
választhatsz egyéb feladatot is.

 2. Látogass el a legközelebbi egyházi 
családtörténeti központba a családod-
dal. Készítsd el a családtörténetedet A 
családom: Történetek, melyek összeköt-
nek bennünket füzet segítségével, majd 
menj el a templomba, és végezd el a 
szent szertartásokat az elhunyt csa-
ládtagjaidért.

 3. Végezz önkéntes munkát egy ön-
ellátási központban vagy szolgálj 
csoportmoderátorként. Személyesen 
mentorálj valakit az önellátás felé 
vezető útján.

„A szolgálat önzetlen cselekedetei és az életünk felajánlása 
finomítja a lelkünket, eltávolítja a hályogot lelki szemeink elől, és 
megnyitja a menny ablakait. Gyakran azzal találjuk meg a választ 
a saját imáinkra, hogy mi magunk egy másik ember imájára adott 
válasszá válunk.”

Dieter F. Uchtdorf: Várakozni a Damaszkuszba vezető úton. Liahóna, 
2011. máj. 76.

ZÁRÓFELADAT

„Mert a ki meg akarja 
tartani az ő életét, 
elveszti azt; a ki pedig 
elveszti az ő életét én 
érettem, megtalálja 
azt.”
MÁTÉ 16:25

„[A]mikor embertár-
saitok szolgálatában 
vagytok, akkor is csak 
Istenetek szolgálatá-
ban vagytok.”
MÓZIÁS 2:17

„A fizikai és a lelki ön-
ellátás célja is az, hogy 
magasabbra jutva 
feljebb emelhessük a 
szükséget szenvedőket 
is.”
ROBERT D. HALES: 
Magunkba szállni: Az 
úrvacsora, a templom 
és az áldozathozatal a 
szolgálatban. Liahóna, 
2012. máj. 36.

A családom
Történetek, melyek összekötnek bennünket

„A fiatalokat és a fiatal egyedülálló 
felnőtteket különösképpen arra buzdítjuk, 

hogy a templomi munkájukhoz a saját 
családjuk, illetve az egyházközségükben 

vagy cövekükben élő egyháztagok őseinek 
nevét használják. A papsági vezetőknek 
biztosítaniuk kell, hogy a fiatalok és a 
családjaik megtanulják a szívük atyáik 

felé fordításának tanát, valamint a 
templomi látogatások áldásait.”

Első elnökségi levél, 2012. október 8.
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Indulj és szolgálj!

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások



Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások

TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT

Én,  , részt vettem Az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza által szervezett önellátási csoportban, és 
teljesítettem az elvégzéshez szükséges követelményeket az alábbiak szerint:

A 12 találkozóból legalább 10 alkalommal jelen voltam.

Mind a 12 tantételt gyakoroltam és megtanítottam a családomnak.

Elvégeztem a zárófeladatot.

Gyakoroltam és felépítettem az alapjaimat az önellátással kapcsolatos készségek, 
tanételek és szokások terén. Az életem során a továbbiakban is használom majd 
ezeket.

Résztvevő neve  Résztvevő aláírása  Dátum 

Igazolom, hogy ez a résztvevő teljesítette a fenti követelményeket.

Moderátor neve  Moderátor aláírása  Dátum 

Megjegyzés: A bizonyítványt a cöveki vagy kerületi önellátási bizottság későbbi 
dátummal is kiállíthatja.

„Milyen embereknek kell hát lennetek? 
Bizony mondom nektek, hogy éppen 
olyannak, amilyen én vagyok.”
3 NEFI 27:27

FOLYTATOD UTADAT AZ 
ÖNELLÁTÁS FELÉ?



CSELEKEDJ
felelősen mindennap
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