
KÉPZÉSI VÁZLAT TERÜLETI, EGYEZTETŐ, MISSZIÓS, CÖVEKI, EGYHÁZKÖZSÉGI ÉS GYÜLEKEZETI TANÁCSOK RÉSZÉRE

Ezen oktatás során Mennyei Atyánk gyermekeinek tapasztalatait látod és hallod majd, akik különböző helyeken tartanak azon az 
ösvényen, melyen haladva a Szabadítóhoz lesznek kötve szertartásokon és szövetségeken keresztül. Hallani fogod, hogy miként segített 
nekik a szeretet, a megosztás és a meghívás örömmel haladni előre a szövetség ösvényén. Felismerheted, hogy az evangélium megosz-
tása, a templomi és családtörténeti munka, valamint a szükséget szenvedőkről való gondoskodás mind szerepet játszanak ebben. Ám 
mindenekelőtt talán azt fogod észrevenni, miként vannak mindezek a dolgok „egybeszerkeszt[ve] a Krisztusban” (Efézusbeliek 1:10). 

1. ÉLETSZAKASZ: GYERMEKEK
Nézd meg ezt a rövidfilmet Joy D. Jones elnökkel és néhány gyermekkel, majd beszéljétek meg, 
miként fogtok menni és mit fogtok megtenni, hogy segítsetek gyermekeknek a Szabadítóhoz 
kötni magukat a szövetség ösvényén.

• Mit tanított nekünk a Lélek, miközben ezt a rövidfilmet néztük?

• Miként segíthetnek a gyermekeknek a szeretet, a megosztás és a meghívás tantételei, amint az 
evangélium megosztására törekednek?

• Miként segít a szolgálat a gyermekeknek a szövetség ösvényén maradni a keresztelkedés után? 

2. ÉLETSZAKASZ: FIATALOK
Nézd meg ezt a rövidfilmet Bonnie H. Cordon elnökkel, Stephen J. Lund elnökkel és néhány fiatallal, majd beszéljé-
tek meg, miként fogtok menni és mit fogtok megtenni, hogy segítsetek fiataloknak a Szabadítóhoz kötni magukat a 
szövetség ösvényén.

• Miként segíthetsz a fiataloknak megtartani a keresztelési szövetségeiket és felkészülniük a következő lépésre 
a szövetség ösvényén? 

• Miként segítenek a szeretet, a megosztás és a meghívás tantételei a fiataloknak részt venni a templomi 
és családtörténeti munkában?

• Miként segíthetünk a fiataloknak reményt érezni, valamint azt, hogy tartoznak valahová, miközben a 
Szabadítóhoz kötik magukat?

3. ÉLETSZAKASZ: FIATAL FELNŐTTEK 
Nézd meg ezt a rövidfilmet Mark L. Pace elnökkel és néhány fiatal felnőttel, majd beszéljétek meg, miként fogtok 
menni és mit fogtok megtenni, hogy segítsetek a fiatal felnőtteknek a Szabadítóhoz kötni magukat a szövetség 
ösvényén.

• Mit tanulunk a mások által nekünk felajánlott szeretetből, megosztásból és meghívásból?

• Miként segíthetünk a fiatal felnőtteknek reményt és azt érezni, hogy tartoznak valahová, miközben növekednek az 
önellátásban és mások szolgálatában? Miként segíthetünk nekik tudni azt, hogy szükség van rájuk az Úr egyházában?

• Milyen szerepet játszhatnak a tartalmas tevékenységek és a törődő vezetők abban, hogy a fiatal felnőtteket a 
Szabadítóhoz kössék?
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A Szabadítóhoz kötődve 
szövetségeken és 
szertartásokon keresztül

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/how-to-share/introducing-love-share-and-invite?lang=hun
https://www.lds.org/media/collection/april-2020-bound-to-the-savior
https://www.lds.org/media/collection/april-2020-bound-to-the-savior
https://www.lds.org/media/collection/april-2020-bound-to-the-savior


4. ÉLETSZAKASZ: FELNŐTTEK
Nézd meg ezt a rövidfilmet Jean B. Bingham elnökkel és néhány felnőttel, majd beszéljétek meg, miként fogtok 
menni és mit fogtok megtenni, hogy segítsetek a felnőtteknek a Szabadítóhoz kötni magukat a szövetség ösvényén.

• Miként hoznak gyógyulást a szövetségeink, és hogyan segítenek az ösvényen maradnunk – még a nehéz időkben is?

• Milyen módokat találtunk arra, hogy segítsünk az egyháztagoknak szövetségeken és szertartásokon keresztül a Szabadí-
tóhoz kötni magukat és másokat? 

• Miként segít a lelki önellátás kifejlesztése szeretnünk, megosztanunk és meghívnunk?

FORRÁSOK TERÜLETI, EGYEZTETŐ, MISSZIÓS, CÖVEKI, EGYHÁZKÖZSÉGI ÉS GYÜLEKEZETI TANÁCSOK RÉSZÉRE

A Gyermekek és fiatalokhoz
A GYERMEKEK ÉS FIATALOK ÁTTEKINTÉSE

A Gyermekek és fiatalok program célja a felnövekvő nemzedék Jézus Krisztusba vetett hitének megerő-
sítése, továbbá a gyermekek, a fiatalok, valamint a családjuk segítése abban, hogy az élet kihívásaival 
szembesülve is haladjanak tovább előre a szövetség ösvényén. Segít a gyermekeknek és a fiataloknak 
azon erőfeszítéseikben, hogy részt vegyenek Izráel egybegyűjtésében, valamint a szabadítás és felma-
gasztosulás munkájában a mindennapi életükben. Ennek a központja az otthon, az egyházban pedig 
támogatásban részesül.

REMÉNY A FELNÖVEKVŐ NEMZEDÉK SZÁMÁRA
A Gyermekek és fiatalok számos módon segít a felnövekvő nemzedéknek fejlődni, például kinyilatkoztatás, önrendelkezés 
és kapcsolatok által. Az egyének megtanulják, miként részesüljenek személyes kinyilatkoztatásban, miközben az önren-
delkezésüket gyakorolják, valamint maguk választanak lehetőségeket a növekedésre. Ez akkor is bekövetkezik, amikor a 
fiatalok megtanulják, hogyan vezessenek a kvórum- és osztályelnökségekben. Kapcsolatokat építenek ki a családjukkal, a 
vezetőikkel, valamint más kortársaikkal, miközben együtt munkálkodnak és szolgálnak, valamint rájönnek, hogy tartoznak 
valahová és szükség van rájuk az Úr munkájában.

HOL VÁGJUNK BELE MÁR MA?
Felkérjük a gyermekeket, a fiatalokat, valamint a szüleiket és a vezetőiket, hogy köteleződjenek el – vagy kötelezzék el 
magukat ismét – amellett, hogy hasonlatosabbá válnak a Szabadítóhoz az Ő munkájában való részvétel által. Ezeknek az 
erőfeszítéseknek nem kell nehéznek lenniük! Kezdésnek íme néhány egyszerű lehetőség:
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Szülők
• Hívd össze a családodat, hogy az evangéliumot tanulmányozzátok. A Jöjj, kövess engem! forrásanyagok a segítségetek-

re lehetnek. Megfontolhatod, hogy olyan témákról beszélgessetek, mint a szövetségek, a kinyilatkoztatás, az önren-
delkezés és a pátriárkai áldás. 

• Szervezz családi tevékenységet. Miként szolgálhatnátok valakit a környéketeken vagy a közösségetekben? Ahol elér-
hető, a JustServe segíthet ötleteket találnod. 

• Ülj le négyszemközt minden egyes fiaddal és lányoddal. Beszélgessetek az érdeklődési körükről, valamint arról, hogy 
miként szeretnének fejlődni. Segítsd és támogasd őket a személyes fejlődésükben. Beszélgessetek arról, hogy milyen 
célokat tűztek ki, és min szeretnének dolgozni.

Elemi vezetők
• Ismerd meg a gyermekek otthoni körülményeit, és törekedj kinyilatkoztatásra azzal kapcsolatban, hogy miként segítsd 

őket egyénekként.

• Tartsatok vasárnapi gyűléseket és elemis tevékenységeket személyes vagy virtuális jelenléttel (amikor biztonságos és 
engedélyezett).

• Ne erőltesd, hogy az egyének céljait mindenképpen összekapcsold a tevékenységekkel! Te arra összpontosíts, hogy 
kapcsolatot alakíts ki a gyermekekkel, valamint megáldd őket és a családjukat – különösen akkor, amikor segítségre 
van szükségük vagy kérik azt. 

Fiatalok felnőtt vezetői
• Tartsatok vasárnapi gyűléseket, valamint kvórum- és osztálytevékenységeket személyes vagy virtuális jelenléttel (amikor 

biztonságos és engedélyezett). Buzdítsd a fiatalokat, hogy tanulják meg kívülről a Fiatal Nők és az ároni papsági kvóru-
mok új alapeszméjét, és a gyűléseket ezek elmondásával kezdjék. 

• Hívj el, válassz el és hatalmazz fel kvórum- és osztályelnökségeket. Segíts nekik rendszeres elnökségi gyűléseket 
tartani, valamint megtervezni és levezetni a vasárnapi gyűléseket és tevékenységeket. Tartsatok egyházközségi ifjúsági 
tanácsot, és biztass részvételre a misszionáriusi, valamint a templomi és a családtörténeti egyeztető gyűléseken. 
Szükség szerint mentoráld és támogasd az elnökségeket anélkül, hogy átvennéd az irányítást. Segíts az elnök-
ségeknek vezetői készségek elsajátításában a kvórum- és osztályelnökségek forrásanyagait használva.

• Szervezzetek és tartsatok ifjúsági táborokat és ifjúsági konferenciákat 2021-ben, a biztonsági irányelvek betartásával. 

• Ne erőltesd, hogy az egyének céljait mindenképpen összekapcsold a tevékenységekkel! Abba fektess erőfeszítést, 
hogy magukkal a fiatalokkal alakíts ki kapcsolatot. Emellett segíthetsz a kvórum- és osztályelnökségeknek össze-
kapcsolni a tevékenységeket a fiatalok szükségleteivel. 

TOVÁBBI TUDNIVALÓKÉRT LÁSD GYERMEKEKESFIATALOK.JEZUSKRISZTUSEGYHAZA.ORG.
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https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=hun
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Felnőtteknek
FEF-GYÜLEKEZŐHELYEK
Az Első Elnökség jóváhagyta, hogy a területek gyülekezőhelyeket hozzanak létre fiatal egyedülálló felnőttek számára a terület 
szükségleteinek megfelelően. A gyülekezőhely egy olyan kijelölt hely egy már létező létesítményben (például egy gyülekezeti 
házban vagy felsőfokú hitoktatási épületben), ahol a fiatal egyedülálló felnőttek és a barátaik összegyűlhetnek, hogy a követ-
kező tevékenységekben vegyenek részt (a helyi szükségletektől és forrásoktól függően):

• Vallásos oktatás és evangéliumi tanulás (beleértve a felsőfokú hitoktatást)

• Szolgálat és társas tevékenységek 

• Templomi és családtörténeti munkával kapcsolatos tevékenységek 

• Önellátási és oktatási lehetőségek 

• Misszionáriusi és a közösséget célzó tevékenységek 

• Egyéb egyházi programok 

Minden gyülekezőhelyet a Területi Elnökségnek kell jóváhagynia, illetve a cövekelnöknek és a püspöknek kell felügyelnie. 

ELHÍVÁSOK FIATAL EGYEDÜLÁLLÓ FELNŐTTEK ÉS EGYEDÜLÁLLÓ FELNŐTTEK SZÁMÁRA
A közelmúltbeli, eljárásrendeket érintő változtatások és tisztázások feloldottak néhány lehetséges félreértést és helytelen 
hagyományt, amelyek az egyedülálló egyháztagoknak az Úr egyházában való szolgálati lehetőségeit korlátozták. Ezek az 
eljárásrendbeli változtatások és tisztázások – melyeket az Első Elnökség és a Tizenkettek Kvóruma hagyott jóvá, és melyek 
belefoglaltattak az Általános kézikönyvbe – leírják, miszerint a fiatal egyedülálló felnőttek és az egyedülálló felnőttek számára 
áldás lehet számos elhívás, valamint azokon keresztül megáldhatnak másokat, beleértve ebbe a cöveki és egyházközségi 
vezetői elhívásokat is. Mostantól ugyanazok az eljárásrendek vonatkoznak valamennyi egyházi egységre, beleértve a fiatal 
egyedülálló felnőtt és egyedülálló felnőtt egységeket. Feloldásra került a korlátozás, melynek értelmében fiatal egyedülálló 
felnőttek és egyedülálló felnőttek nem szolgálhattak cövekelnökségekben, püspökségekben és cöveki segítőegyleti elnök-
ségekben a fiatal egyedülálló felnőttek vagy egyedülálló felnőttek egységeiben.

Az egyedülálló egyháztagok szolgálhatnak vezetői szerepekben, többek között az egyházközségi és cöveki szervezetek 
elnökségeiben, az elderek kvóruma elnökségeiben, továbbá mint püspökségi tanácsosok, főtanácstagok és cövekelnökségi 
tanácsosok.
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Mindenkire szükség van, és mindenkit szívesen látunk – 
Szeretni, megosztani és meghívni
Amikor az egyháztagok azzal küszködnek, hogy érezni szeretnék, miszerint tartoznak valahová, akkor időnként a vezetők és 
mások akaratlanul olyan dolgokat mondhatnak, amivel megerősítik ezen egyháztagokat abbéli hitükben, hogy nem illenek 
oda vagy nincs rájuk szükség. 

A szeretetről, a megosztásról és a meghívásról szóló ezen igazságokra való emlékezés segíthet mindenkit örömmel fogadni 
a tevékeny részvételben, a barátkozásban és a Jézus Krisztus egyházához való tartozásban.

• Minden egyes ember Isten egy szeretett gyermeke, isteni természettel és rendeltetéssel. Azok mellett az örökkévaló 
áldások mellett, amelyeket Ő a hithűeknek ígér, Ő szeretné már most, ebben az életben is 
megáldani a gyermekeit.

• Isten minden gyermekére szükség van az Ő királysága felépítésének munkájában.

• Hogy segíts valakinek átérezni, miszerint tartozik valahová és szükség van rá, a szeretettel 
kell kezdened. Figyelj oda rá, hogy megértsd az élményeit. Ne feltételezd, hogy már ismered 
vagy érted ezeket! 

• Nem rendelkezünk minden válasszal azokra a kérdésekre, amelyekkel mi vagy mások az 
életben szembesülnek. Például nem tudjuk, egy személy miért szembesül egy konkrét 
kihívással. 

• Légy nyitott és ne ítélkezz! Fogadj örömmel minden egyes embert, bárhol is tartson az utazásán. Ajánld fel, 
hogy segítesz, és összpontosíts arra az igazságra, miszerint mindenkire szükség van az egyházban.

• Ha akaratlanul valami bántót mondasz, ne kezdj védekezni; kérj bocsánatot, és törekedj a megbocsátásra és a 
fejlődésre.

TUDNIVALÓKÉRT AZ EGYHÁZTAGOK KONKRÉT KÖRÜLMÉNYEKBEN VALÓ MEGSEGÍTÉSÉRŐL 
LÁSD HTTPS://WWW.CHURCHOFJESUSCHRIST.ORG/STUDY/MANUAL/COUNSELING-RESOURCES?LANG=HUN.
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HASZNOS MONDATOK 

  Üdvözöllek! Szükség van rád és szeretnek téged. Köszönöm, hogy itt vagy.

   Taníts engem az élményedről. Mit szeretnél, ha megértenék?

  Szívesen látunk és szükségünk van rád, bárhol is tarts az utazásodon. 
Hogy tudunk segíteni? Te hogyan segíthetsz nekünk?

  Isten azt akarja, hogy már most boldog légy. Az Ő evangéliuma reményt 
és boldogságot nyújt minden gyermekének.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/counseling-resources?lang=hun

