
Înștiințare

Data: 10 august 2018

Către: autoritățile generale, președințiile generale ale organizațiilor 
auxiliare, autoritățile de zonă- Cei Șaptezeci, președinții de 
țăruși, de misiuni și de districte, episcopi și președinții de 
ramuri

De la: Seminare și Institute de Religie
Departamentul Preoție și Familie (1-801-240-4357)

Subiect: Adunare de devoțiune pentru tineri adulți din întreaga lume, septembrie 2018 – 
eveniment Față în față cu vârstnicul Quentin L. Cook

O adunare de devoțiune pentru tineri adulți din întreaga lume – eveniment Față în față cu 
vârstnicul Quentin L. Cook, va fi transmisă în direct prin sistemul Bisericii de transmisiuni prin 
satelit, pe LDS .org, YouTube și alte media, duminică, 9 septembrie 2018. Alături de vârstnicul 
Cook vor fi Kate Holbrook și Matt Grow, istorici ai Bisericii. Acest eveniment se va concentra 
asupra istoriei Bisericii și va prezenta noua istorie narativă, Sfinții. Sunt invitați să participe toți 
tinerii adulți (cu vârste cuprinse între 18- 30 de ani), indiferent dacă sunt necăsătoriți sau căsătoriți, 
și elevii în ultimul an de liceu sau o formă de învățământ echivalentă pe care o vor încheia până 
la sfârșitul anului 2018.

Imediat după transmisiunea în direct, o înregistrare a adunării de devoțiune va fi arhivată 
pe devotionals .lds .org și ysafacetoface .lds .org. Înregistrările vor putea fi vizionate sau descărcate 
oricând. Pentru limbile în care va fi disponibilă și alte detalii, vedeți programul transmisiunii care 
însoțește această înștiințare. Înregistrările în toate limbile aprobate vor fi disponibile începând de 
sâmbătă, 22 septembrie 2018.

Vă rugăm să stabiliți data și ora vizionării cele mai potrivite pentru tinerii adulți din zona 
dumneavoastră. Rețelele și mediile de socializare care pot fi folosite ca resurse (un mesaj sau 
„meme” și afișe pentru Facebook și Twitter) sunt disponibile pe devotionals .lds .org.

Titlul original: Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Romanian. 16145 171

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=ron&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Transmisiune în direct din Nauvoo, Illinois
Urmărește pe LDS.org, YouTube sau Facebook

Este prezentat 
proiectul  
Sfinții, noua 
istorienarativă 
a  Bisericii.

#LDSDevo
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Duminică, 9 septembrie 2018 • 6:00 p.m. OVM
Adunare de devoțiune pentru tineri adulți din  

întreaga lume – eveniment Față în față cu 

VÂRSTNICUL QUENTIN L. COOK, 
KATE HOLBROOK ȘI MATT GROW
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din Cvorumul celor 
Doisprezece Apostoli
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Departamentul de 
Istorie a Bisericii
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Programul transmisiunii 
adunării Bisericii
Adunare de devoțiune pentru tineri adulți din întreaga lume – 
eveniment Față în față cu vârstnicul Quentin L. Cook
duminică, 9 septembrie 2018
Durata programului: 1 oră și 15 minute

Informații generale
Ora de vizionare
Vă rugăm să stabiliți data și ora vizionării 1 care sunt cele mai potrivite pentru tinerii adulți din zona 
dumneavoastră.

Informații pentru specialistul tehnic al țărușului
Această transmisiune poate fi vizionată în direct prin sistemul Bisericii de transmisiuni prin satelit, 
pe devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, YouTube,2 și alte media. Toate vizionările ulterioare 
vor fi făcute prin accesarea sau prin descărcarea înregistrării de pe devotionals .lds .org sau 
ysafacetoface .lds .org, prin realizarea unei copii a transmisiunii în direct și vizionarea ei ulterioară 
sau prin alegerea uneia dintre celelalte opțiuni din acest program al transmisiunii.
Pentru instrucțiuni referitoare la pregătirea pentru o transmisiune prin satelit sau solicitarea asistenței 
tehnice, vedeți Informații pentru specialistul tehnic al țărușului cu privire la echipamentul pentru 
transmisiuni prin satelit. Acest document trebuie pus lângă sistemul de recepționare a transmisiunii 
prin satelit.
Pentru informații tehnice privind echipamentul pentru transmisiuni prin satelit, Internet sau alte 
echipamente folosite pentru a recepționa transmisiunile Bisericii într- o casă de întruniri, accesați 
mhtech .lds .org. Dacă limba dumneavoastră nu este disponibilă pe acest site, biroul administrativ 
desemnat vă poate oferi asistență.
Notă. Dacă știți să citiți și să scrieți în limba engleză, vă rugăm să completați Broadcast Postevent 
Survey (Sondaj privind transmisiunea prin satelit) după terminarea transmisiunii (momentan, acest 
sondaj este disponibil numai în limba engleză). Pentru a avea acces la sondaj, accesați mhtech .lds .org 
și căutați broadcast survey.

Subtitrare
Subtitrarea pentru persoanele cu deficiențe de auz este disponibilă prin sistemul Bisericii de 
transmisiuni prin satelit în multe zone. Subtitrările vor fi disponibile și pe Internet pentru 
dispozitivele electronice compatibile. Pentru acest eveniment, subtitrarea va fi disponibilă doar în 
limba engleză.

 1. Orele, datele și limbile în care se face transmisiunea pot fi modificate. Vedeți events .lds .org pentru actualizări în limba engleză. Pentru 
actualizări în alte limbi, contactați biroul administrativ desemnat.

 2. Toate produsele sau denumirile firmelor și dispozitivele, siglele, iconurile, semnele grafice sau emblemele menționate în acest document 
sunt mărci înregistrate și sunt incluse spre folosul proprietarilor mărcilor respective. Prezența sau absența din acest document a denumirilor 
produselor, serviciilor, firmelor, organizațiilor, paginilor de Internet sau site- urilor web nu implică faptul că acestea sunt sponsorizate, 
susținute sau nu de Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.



2

Programul transmisiunii – Adunare de devoțiune pentru tineri adulți 
din întreaga lume – Față în față pentru tineri adulți

Reproducerea video
Reproducerea video a acestei transmisiuni este autorizată numai pentru folosirea ei în cadrul 
Bisericii. Specialistul tehnic al țărușului poate face câte o copie a transmisiunii pentru biblioteca 
fiecărei case de întruniri. El menționează dreptul de autor pe coperta fiecărei înregistrări video astfel:

Adunare de devoțiune pentru tineri adulți din întreaga lume – 
eveniment Față în față cu vârstnicul Quentin L. Cook 
duminică, 9 septembrie 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Această adunare de devoțiune va fi, de asemenea, arhivată pe devotionals .lds .org și 
ysafacetoface .lds .org.

Transmisiune în direct
Transmisiunea în direct este disponibilă prin sistemul Bisericii de transmisiuni prin satelit, pe 
devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon Channel pentru Roku, 
pagina de Facebook The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, pagina de Facebook a 
Institutelor de Religie SZU și aplicația pentru dispozitive mobile Mormon Channel.

Transmisiune în direct  OVM: duminică, 9 septembrie 2018, la 6:00 p.m.3
 UTC: luni, 10 septembrie 2018, la 00:00

Limbile în care se va face transmisiunea în direct prin sistemul Bisericii de transmisiuni prin satelit, 
pe devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org și Mormon Channel pentru Roku:
engleză (subtitrare)
franceză

limbajul semnelor 
american4

portugheză
spaniolă

Limbi în care se va face transmisiunea în direct pe pagina de Facebook The Church of Jesus Christ 
of Latter- day Saints și pe cea a Institutelor de Religie SZU:
engleză portugheză spaniolă

Limbile în care se va face transmisiune numai audio și video în direct pentru mormonchannel .org 
și limbile în care se va face transmisiunea video în direct pentru aplicația Mormon Channel:
engleză (subtitrare) limbajul semnelor 

american
spaniolă

 3. În programul transmisiunilor, orele de începere a transmisiunilor se referă la ora de vară în zona de munte (OVM) și la ora universală 
coordonată (UTC). OVM este ora orașului Salt Lake, Utah, după trecerea la ora de vară. UTC este standardul internațional cu privire la oră.

 4. Transmisiunea în limbajul semnelor american (LSA) se poate urmări prin sistemul Bisericii de transmisiuni prin satelit numai în Statele 
Unite și Canada. Transmisiunile în LSA vor avea în centrul imaginii persoana care face traducerea în limbajul semnelor, iar vorbitorul din 
cadrul adunării va apărea într- o mică fereastră de pe ecran. Transmisiunea audio în limba engleză va avea loc în același timp cu LSA. Pentru 
a recepționa LSA, vă rugăm să contactați Grupul de gestionare a dotărilor materiale cu cel puțin două săptămâni înainte de transmisiune; ar 
putea fi necesar echipament suplimentar.
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Ora pentru transmisiunea în direct este singura oră la care această transmisiune va fi disponibilă 
în franceză, portugheză și spaniolă pe Mormon Channel pentru Roku și singura oră la care aceasta 
va fi disponibilă în spaniolă pe mormonchannel .org și aplicația pentru dispozitive mobile Mormon 
Channel. Începând cu data transmisiunii în direct, adunarea de devoțiune va putea fi vizionată 
oricând pe devotionals .lds .org și ysafacetoface .lds .org în limbile menționate mai sus.

Arhive
Arhivele sunt disponibile pe devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon 
Channel pentru Roku și aplicația pentru dispozitive mobile Mormon Channel.

Limbile în care vor exista arhive video și numai audio pe devotionals .lds .org și 
ysafacetoface .lds .org:
albaneză
armeană
bulgară
cambodgiană
cantoneză
cebuană
cehă
coreeană
croată
daneză
engleză (subtitrare)

estonă
fijiană
finlandeză
franceză
germană
indoneziană
italiană
japoneză
letonă
limbajul semnelor 
american

lituaniană
maghiară
malgașă
mandarină
mongolă
norvegiană
olandeză
polonă
portugheză
română
rusă

samoană
spaniolă
suedeză
tagalog
tahitiană
thai
tongană
ucraineană

Fișierele transmisiunii video în direct vor fi arhivate pe devotionals .lds .org și ysafacetoface .lds .org 
la scurt timp după transmisiune. Fișierele numai audio și fișierele video suplimentare vor fi adăugate 
în arhivă nu mai târziu de sâmbătă, 22 septembrie 2018. Fișierele text nu vor fi publicate pentru 
această transmisiune.

Limbile în care vor exista arhive video pentru mormonchannel .org, Mormon Channel pentru Roku 
și aplicația pentru dispozitive mobile Mormon Channel:
engleză (subtitrare) limbajul semnelor 

american

La câteva zile după transmisiunea în direct, programul va fi adăugat colecției de materiale video 
Worldwide Devotionals for Young Adults de pe mormonchannel .org și în arhivele de pe Mormon 
Channel pentru Roku și aplicația pentru dispozitive mobile Mormon Channel.
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Alte opțiuni de recepționare
Televiziune și radio
Această transmisiune va fi transmisă în direct, acolo unde este posibil, de posturi de televiziune și 
radio din întreaga lume, inclusiv posturi prin cablu, satelit și Internet și Mormon Channel HD Radio. 
Consultați programele locale de televiziune și radio pentru a afla dacă aceste canale există în zona 
dumneavoastră sau accesați mormonchannel .org ori byutv .org pentru a obține mai multe informații.

Aplicația pentru dispozitive mobile Biblioteca Evangheliei
Aplicația Biblioteca Evangheliei este disponibilă într- o diversitate de limbi și pentru o varietate de 
dispozitive electronice, inclusiv tablete și telefoane inteligente care folosesc sisteme de operare iOS 
ale Apple sau Android. Pentru mai multe informații, accesați mobile .lds .org sau consultați magazinul 
de aplicații pentru dispozitivul dumneavoastră.
Înregistrările video și numai audio, în majoritatea limbilor, vor fi disponibile într- o lună de la 
transmisiune.

Podcast
Fișierele podcast sunt disponibile pe devotionals .lds .org.
Limbile în care transmisiunea va fi disponibilă video și numai audio:
vă rugăm să consultați devotionals .lds .org pentru a afla limbile în care transmisiunea va fi 
disponibilă.


