1. FINDE MINE BEHOV
○
○

Sætte mine timelige og ånde-

2. VÆLGE MIN VE J
Begynde på min vej til selvhjulfærdigheder (90 dage):

Bruge hæftet Mit fundament

penhed ved at udvikle praktiske

lige mål for selvhjulpenhed.

Finde frem til de nødvendige

○

Finde et bedre job.

○

tige vaner i forhold til åndelig

Starte og udvikle en virksomhed.

○

og begynde at øve mig på vigselvhjulpenhed.

3. HANDLE I TRO
○

Blive ved med at arbejde på
at blive selvhjulpen.

Hjælpe andre til at få frem-

○

Tjene andre, som Jesus ville.

○

gang ved at dele færdigheder
i forhold til selvhjulpenhed
med dem.

færdigheder og udarbejde en
uddannelsesplan.
○

Styre familiens økonomi.
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Herren har sagt: »Det er min hensigt at sørge
for mine hellige« (L&P 104:15). Denne
åbenbaring er et løfte fra Herren om, at han
er parat til at give jer velsignelserne ved
selvhjulpenhed. Vi opfordrer jer til flittigt at
studere og anvende disse principper. Når I
gør det, vil I blive velsignet
med større håb, fred og udvikling.
[Selvhjulpenhedsgrupper] bidrager til, at I
lærer og i praksis anvender principperne om
tro, uddannelse, hårdt arbejde og tillid til
Herren, som vil gøre jer bedre i stand til at
modtage de timelige velsignelser, som Herren har lovet.

I vil som medlem af en
selvhjulpenhedsgruppe …
○ deltage ugentligt i gruppemøder i 12
uger (typisk 2 timer hver uge).
○ handle ud fra jeres personlige forpligtelser
for at opnå jeres selvhjulpenhedsmål (3-6
timer hver uge).
○ lære, sidde i råd sammen og yde støtte til
andre i gruppen.
○ øve jer på evangeliske principper og
vaner, der vil føre til timelig og åndelig
selvhjulpenhed.

– Det Første Præsidentskab

FIRE FORSKELLIGE
SELVHJULPENHEDSGRUPPER

Begynde vejen til selvhjulpenhed ved foredraget om Min vej til selvhjulpenhed.

Personlig økonomi
Dato:
Find et bedre job
Tid:
Uddannelse: Bedre
Sted:
Iværksættere: Min egen virksomhed
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