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POWITANIE — maksymalny czas:  5 minut

JAK KORZYSTAĆ Z TEGO ZESZYTU ĆWICZEŃ?

GDY WIDZISZ TE PODPOWIEDZI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI

Przeczytaj Oglądaj Przedyskutuj Rozważ Zajęcia

Jedna osoba czyta 
na głos dla całej 
grupy.

Cała grupa ogląda 
film.

Członkowie grupy 
mówią o swoich 
przemyśleniach 
przez dwie do 
czterech minut.

Osoby w ciszy 
rozważają, medy-
tują i piszą.

Członkowie grupy 
pracują indywidu-
alnie lub z innymi 
osobami przez 
określony czas.

Poproś kogoś o zmówienie modlitwy.

Poproś kogoś, aby ustawiał minutnik dla każdej części spotkania.

Każdy uczestnik powinien w 30 sekund przedstawić się grupie i 
opowiedzieć coś o sobie.

Witaj! Celem tej broszury jest wprowadzić cię w kwestie związane z 
grupą poznającą zasady samowystarczalności. Jest to nowa inicja-
tywa Kościoła, która pomaga członkom zdobyć praktyczne umiejętno-
ści i umocnić duchowe nawyki. Dzisiejsze szkolenie będzie podobne 
do spotkań grup poznających zasady samowystarczalności, które 
będziesz koordynował. Przez następne dwie godziny zajmiemy się 
następującymi zagadnieniami:
○ Czym jest grupa poznająca zasady samowystarczalności
○ Twoja rola koordynatora
○ Struktura spotkań grupy poznającej zasady samowystarczalności
○ W jaki sposób osoby dołączają do grupy poznającej zasady 

samowystarczalności
○ Administracyjne obowiązki koordynatora

Modlitwa:

Czas:

Przedstawienie:

Przeczytaj:
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NAUKA — maksymalny czas:  85 minut

CZYM JEST GRUPA POZNA JĄCA ZASADY SAMOWYSTARCZALNOŚCI 
(10 minut)

„I Will Provide for My Saints” [Zatroszczę się o mych świętych], 
dostępny na stronie internetowej: srs .lds .org/ videos pod hasłem 
„Materiały wideo” w części „Prowadzenie grup”. (Brak filmu? Czytaj 
dalej).

W jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa wpływa na moją duchową i 
doczesną samowystarczalność?

Przedyskutuj:

Celem grup poznających zasady samowystarczalności jest pomoc 
w zmianie sposobu życia. Starszy M. Russell Ballard nauczał: „Wie-
rzę, że narady są najskuteczniejszą metodą osiągania rzeczywistych 
wyników. Ponadto wiem, że narady to Pański sposób działania i że 
stworzył On wszystko we wszechświecie dzięki naradzie w niebie, 
jak podają pisma święte” („Narady rodzinne”, Ensign lub Liahona, 
maj 2016, str. 63).

Współpracując jako rada, członkowie grupy korzystają z talentów, 
natchnienia, doświadczeń i wiedzy innych osób, wychodząc poza to, 
co sami posiadają. Grupa poznająca zasady samowystarczalności:
○ Składa się z 8–12 członków pracujących nad wspólnym celem, 

takim jak zarządzanie finansami, znalezienie lepszej pracy, zdoby-
cie lepszego wykształcenia czy założenie i rozwijanie firmy.

○ Zapewnia odpowiednie warunki, w których każda osoba czuje się 
swobodnie i angażuje się w równym stopniu.

○ Spotyka się co tydzień przez 12 tygodni, aby zdobyć nowe umie-
jętności i wyrobić nowe nawyki.

○ Korzysta z modelu narad, aby członkowie mogli uczyć się od siebie 
nawzajem i zachęcać się do działania.

○ Zobowiązuje się działać w oparciu o to, czego jej członkowie się 
uczą każdego tygodnia.

○ Składa sprawozdania, aby jej członkowie rozliczali się wzajemnie 
ze swoich zobowiązań.

W jaki sposób grupa poznająca zasady samowystarczalności różni się 
od warsztatów lub lekcji, na które dotychczas uczęszczaliście?

Przedyskutuj:

Obejrzyj:

Przeczytaj:
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TWOJA ROLA JAKO KOORDYNATORA (15 minut)

Film pt.: „How to Facilitate a Group” [ Jak prowadzić grupę], 
dostępny na stronie internetowej: srs .lds .org/ videos pod hasłem: 
„Materiały wideo” w części „Prowadzenie grup”. (Brak filmu? Czytaj 
dalej).

Co koordynator z tego filmu musiał zmienić, aby z nauczyciela stać 
się koordynatorem? W jaki sposób wpłynęło to na grupę?

Przedyskutuj:

Pan powiedział o radach i grupach w Kościele: „Niechaj każdy mówi 
z osobna, a wszyscy niech słuchają słów jego, aby kiedy wszyscy 
przemówili, wszyscy byli podbudowani przez wszystkich, i aby każdy 
miał równy przywilej” (NiP 88:122; wyróżnienie dodane).

W grupach poznających zasady samowystarczalności nikt nie jest 
powołany do nauczania! Twoim zadaniem jako koordynatora jest 
pomóc członkom grupy postępować według zaleceń w materiałach, 
brać czynny udział i dbać o obecność Ducha podczas dyskusji. Nie 
zostałeś powołany do bycia ekspertem z konkretnej dziedziny. Powi-
nieneś uczestniczyć w spotkaniach jako członek grupy, wspólnie się 
uczyć i dotrzymywać zobowiązań. Przestrzeganie poniższych zasad 
(pogrubione) pomoże twojej grupie osiągać sukcesy.

Stwórz atmosferę zaufania. Każdego tygodnia uczestnicy będą 
składać grupie sprawozdania ze swych postępów w wypełnianiu 
zobowiązań. Będą popełniać błędy i doświadczać porażek w drodze 
do osiągnięcia samowystarczalności. Jest to zupełnie normalne i 
naturalne. Ważne jest, aby uczestnicy czuli, że znajdują się w bez-
piecznym środowisku, w którym mogą podejmować próby, popeł-
niać błędy i ostatecznie osiągnąć sukces.

Obejrzyj:

Przeczytaj:
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W jaki sposób możesz pomóc uczestnikom odczuwać bezpieczeń-
stwo, swobodę i akceptację w grupie?

Przedyskutuj:

Zachęć do uczestnictwa. Jako koordynator nie powinieneś mówić 
więcej niż jakakolwiek inna osoba w grupie. Powinieneś wtopić się 
w grupę i umożliwić każdemu zabranie głosu.

ZA JĘCIA

Krok 1: W trzyosobowych grupach przeczytajcie poniższe działania koordynatora.

Krok 2: Każda z osób niech wybierze jedno z działań z każdej kolumny i omówi, 
dlaczego przynosi ono korzyści lub zniechęca do udziału.

CO ZACHĘCA DO UDZIAŁU I 
WZMAGA UCZUCIE JEDNOŚCI?

CO PRZESZKADZA POCZUCIU 
JEDNOŚCI I ZNIECHĘCA DO UDZIAŁU?

○ Przekierowywanie pytań do grupy

○ Mówienie z szacunkiem o innych

○ Znajomość uczestników po imieniu

○ Uśmiechanie się i przyjazne nastawienie

○ Rozpoczynanie i kończenie spotkań 
w ustalonym czasie

○ Zaufanie i postępowanie według zeszytu 
ćwiczeń

○ Zniechęcające i krytyczne komentarze

○ Komentowanie każdego pytania i 
mówienie ostatniego słowa

○ Kończenie spotkań po czasie

○ Mówienie zbyt dużo lub wcielenie się 
w rolę nauczyciela

W jaki sposób możesz wpłynąć na osobę, która dominuje w dyskusji 
lub nie chce brać w niej udziału?

Przedyskutuj:

Przeczytaj:
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Rozpoczynanie i kończenie w ustalonym czasie. Członkowie 
grupy powinni mieć pewność, że spotkania będą zaczynać i kończyć 
się na czas. Każda część i ćwiczenie ma sugerowany limit czasu. 
Każdego tygodnia możesz wyznaczać osobę do pilnowania czasu.

Co jeszcze możesz zrobić, aby pomóc grupie w rozpoczynaniu 
 spotkań na czas?

Przedyskutuj:

Niech twoje komentarze będą istotne i pozytywne. Nigdy nie 
opowiadaj historii zawierających krytykę innych osób, nawet jeśli 
nie są one znane członkom grupy.

W jaki sposób możesz zachęcić członków grupy do tego, by ich 
komentarze odnosiły się do tematu i były pełne szacunku?

Przedyskutuj:

STRUKTURA SPOTKAŃ GRUPY POZNA JĄCE J ZASADY 
SAMOWYSTARCZALNOŚCI (40 minut)

Film pt.: „‘Go and Do’ Learning” [Nauka według zasady „Idź i działaj”], 
dostępny na stronie internetowej: srs .lds .org/ videos pod hasłem 
„Materiały wideo” w części „Prowadzenie grup”. (Brak filmu? Czytaj 
dalej).

Każde spotkanie grupy składa się z pięciu części. Nigdy nie powinie-
neś pomijać żadnej z nich.

Sprawozdanie: W tej części członkowie grupy oceniają swoje wysiłki 
i składają grupie sprawozdanie z postępów. Mówią o tym, czego się 
nauczyli, zdobywając nowe umiejętności i wyrabiając nowe nawyki. 
Ocena postępów ma kluczowe znaczenie przy wyrabianiu nowych 
nawyków. (Zajmuje 20–30 minut).

W jaki sposób składanie publicznych sprawozdań z naszych  postępów 
pomaga nam?

Przedyskutuj:

Moja podstawa: W tej części członkowie poznają zasady związane z 
wiarą, wykształceniem, ciężką pracą i zaufaniem Panu oraz wprowa-
dzają je w życie. Każdego tygodnia uczestnicy omawiają podstawową 
zasadę, która pomoże im stać się bardziej samowystarczalnymi. 
(Zajmuje 20 minut).

Przeczytaj:

Przeczytaj:

Obejrzyj:

Przeczytaj:
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Dlaczego w naszych grupach zarówno studiujemy doktryny, jak i 
zdobywamy doczesne umiejętności?

Przedyskutuj:

Nauka W tej części uczestnicy grupy czytają, omawiają i ćwiczą 
nowe pomysły i umiejętności, co pomoże im w uzyskaniu samowy-
starczalności doczesnej. (Zajmuje 40–50 minut).

Rozważanie: W tej części uczestnicy grupy rozważają i zapisują to, 
czego nauczyli się podczas spotkania grupy. Uzyskują przewodnic-
two od Pana i określają sposoby doskonalenia się. Nie omijaj tej 
części. (Zajmuje 5–10 minut).

W jaki sposób rozważanie — w ciszy, bez rozmów — pozwala Duchowi 
Świętemu nas nauczać?

Przedyskutuj:

Zobowiąż się: W tej części uczestnicy zobowiązują się, że będą 
ćwiczyć nowe umiejętności i nawyki, które poznali i omówili na 
spotkaniu grupy. Podejmowanie i dotrzymywanie zobowiązań 
ma kluczowe znaczenie w procesie wyrabiania nowych nawyków. 
Uczestnicy wybiorą innego członka grupy, aby pełnił rolę partnera 
do współpracy. Partnerzy ci kontaktują się w ciągu tygodnia, 
oferując wsparcie i zachęcając do działania. Uczestnicy również 
zobowiązują się, że będą uczyć rodzinę lub przyjaciół tego, czego 
się nauczyli. (Zajmuje 5–10 minut).

Dlaczego ważne jest, aby mieć partnera do współpracy?Przedyskutuj:

Działaj: Uczestnicy w trakcie tygodnia muszą pracować nad zobo-
wiązaniami, aby zmienić sposób życia! Postępowanie według pozna-
nych zasad i przekazywanie ich innym osobom pomaga rozwinąć 
umiejętności i wyrobić nawyki związane z samowystarczalnością. 
(Zajmuje 3–8 godzin w tygodniu).

W jaki sposób mogę pomóc członkom grupy, aby w ciągu tygodnia 
pracowali nad wyrobieniem dobrych nawyków?

Przedyskutuj:
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Teraz, gdy znamy całą strukturę, przećwiczmy wspólnie jedną część 
spotkania.

ZA JĘCIA

Krok 1: Wybierzcie kogoś z grupy, aby koordynował część „Moja podstawa”. 
Koordynator nie powinien nauczać tej zasady w grupie. Jego zadaniem jest postę-
powanie według zaleceń materiału i zachęcanie wszystkich osób do uczestnictwa.

Krok 2: Przejdźcie do części „Moja podstawa” na stronie 12. i zajmijcie się zasadą: 
„Samowystarczalność jest zasadą zbawienia”.

Krok 3: Gdy skończycie omawiać część Moja podstawa, skorzystajcie z poniższych 
pytań, aby przekazać informacje zwrotne koordynatorowi.

○ Jak dobrze koordynator przestrzegał scenariusza?
○ W jaki sposób koordynator zachęcił do udziału wszystkie osoby z grupy?
○ Czy członkowie grupy odczuli wpływ Ducha Świętego?

W JAKI SPOSÓB OSOBY DOŁĄCZA JĄ DO GRUPY (10 minut)

Film pt.: „Choosing a Self- Reliance Group” [Wybieranie grupy 
poznającej zasady samowystarczalności], dostępny na stronie 
internetowej: srs .lds .org/ videos pod hasłem „Materiały wideo” 
w części „Prowadzenie grup”. (Nie masz dostępu do filmu? 
Czytaj dalej).

Proces dołączenia do grupy obejmuje trzy kroki.

Pierwszy — rada okręgu zaprasza członków do udziału w spotkaniu 
dotyczącym samowystarczalności.

Drugi — członkowie podczas tego spotkania:
○ Poznają podstawowe doktryny i zasady dotyczące 

samowystarczalności.
○ Oceniają własne duchowe i doczesne potrzeby.
○ Wybierają grupę, która będzie doskonalić swoje umiejętności.
○ Ustalają dzień, godzinę i miejsce spotkań grupy.

Trzeci — członkowie zazwyczaj zaczynają uczęszczać do wybranej 
grupy tydzień po wyżej wymienionym spotkaniu.

Przeczytaj:

Obejrzyj:

Przeczytaj:
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ADMINISTRACYJNE OBOWIĄZKI KOORDYNATORA (10 minut)

Rejestracja grupy

Ważne jest, aby zarejestrować grupę, a potem, po zakończeniu 
spotkań grupy, wypełnić sprawozdanie. Ten proces pozwoli ci 
zamówić świadectwa dla członków grupy, uzyskać dodatkowe 
materiały szkoleniowe i pozwoli Kościołowi doskonalić inicjatywę 
dotyczącą samowystarczalności. Przejrzyj poniższe instrukcje:
○ Przed pierwszym spotkaniem grupy ze strony internetowej  

srs .lds .org/ report pobierz formularz rejestracji grupy. Wypełnij 
go podczas pierwszego spotkania grupy. Po wypełnieniu for-
mularza odwiedź stronę internetową: srs .lds .org/ report, aby 
wprowadzić informacje.

○ Każdego tygodnia kontaktuj się ze specjalistą ds. samowystar-
czalności w paliku, aby przekazać mu informacje o tym, kto wziął 
udział w spotkaniu i opowiedzieć o sukcesach członków grupy.

○ Przed ostatnim spotkaniem grupy, ze strony internetowej: srs .lds 
.org/ report pobierz Formularz końcowego sprawozdania grupy i 
zamówienia świadectw. Wypełnij formularz podczas ostatniego 
spotkania grupy. Po wypełnieniu formularza odwiedź stronę 
internetową: srs .lds .org/ report, aby wprowadzić informacje.

Cotygodniowe przygotowanie klasy i filmu

Twój specjalista ds. samowystarczalności w paliku powinien zare-
zerwować dla ciebie klasę w budynku Kościoła. Każdego tygodnia 
powinieneś przychodzić z wyprzedzeniem kilku minut, aby ustawić 
stoły i krzesła. Powinieneś również przygotować sprzęt audiowizu-
alny i sprawdzić, czy działa obraz i dźwięk.

Przeczytaj:

Przeczytaj:

http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report
http://srs.lds.org/report


PROWADZENIE GRUP

10

ZA JĘCIA

Krok 1: Przejrzyj poniższe schematy układu klasy.

Krok 2: Omów, dlaczego ustawienie krzeseł jest tak ważne w procesie nauki grupy.

Uwaga: Gwiazdka na zdjęciach oznacza koordynatora.

PROWADZENIE GRUP „ZNA JDŹ LEPSZĄ PRACĘ”

Jeśli prowadzisz grupę „Znajdź lepszą pracę”, musisz wiedzieć o 
dwóch kwestiach.

Po pierwsze — kiedy tworzysz grupę na spotkaniu dotyczącym 
samowystarczalności, poproś członków grupy, aby na każde spotka-
nie grupy przynosili ogłoszenia o pracę, którymi są zainteresowani.

Po drugie — opcje waszych spotkań są elastyczne. Przeczytaj strony 
16–17 z aneksu. Przedstaw opcje spotkań osobom, które wybrały 
twoją grupę podczas spotkania dotyczącego samowystarczalności.

NIE W TEN SPOSÓB
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PODSUMOWANIE

Podczas twojej służby jako koordynator często wracaj do tej listy.

Co robisz przed spotkaniem grupy?
○ Zadzwoń lub prześlij wiadomość do członków grupy i przypo-

mnij im o dacie, godzinie i miejscu spotkania.
○ Przejrzyj materiał, aby przygotować się do koordynowania 

spotkania — nie przygotowuj się do nauczania lekcji.
○ Poproś specjalistę ds. samowystarczalności w paliku, aby dał 

ci wystarczającą liczbę zeszytów ćwiczeń — dla każdej zapisa-
nej osoby i dwa dodatkowe egzemplarze.

○ Przyjdź wcześniej, aby ustawić krzesła, stoły i przygotować filmy.
○ Przygotuj ołówki i długopisy dla osób, które mogą ich 

zapomnieć.

Co robisz podczas spotkania grupy?
○ Ciepło przywitaj członków grupy i poznaj ich.
○ Dostrzegaj i chwal osiągnięcia i postępy.
○ Wyznacz osobę kontrolującą czas.
○ Zachęcaj do dyskusji pomiędzy członkami grupy.
○ Podkreślaj konieczność pracy nad zobowiązaniami pomiędzy 

spotkaniami.
○ Przypominaj członkom grupy, aby szanowali poufność 

informacji.

Co robisz po spotkaniu grupy?
○ Odwiedź stronę internetową: srs .lds .org/ report po pierw-

szym i ostatnim spotkaniu grupy, aby dopełnić formalności 
związanych z rejestracją, sprawozdaniami i świadectwami.

○ Zachęć partnerów do współpracy, aby kontaktowali się ze 
sobą i pomagali sobie nawzajem w ciągu tygodnia.

○ Każdego tygodnia kontaktuj się ze specjalistą ds. samowy-
starczalności w paliku, aby przekazać mu informacje o obec-
ności i przebiegu spotkania.

○ Z modlitwą przejrzyj materiały na następne spotkanie grupy.
○ Przygotuj się duchowo i postępuj według otrzymanych 

podszeptów.

Przeczytaj:
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MOJA PODSTAWA: SAMOWYSTARCZALNOŚĆ JEST 
ZASADĄ ZBAWIENIA  — maksymalny czas:  25 minut

Ew. Jana 10:10 (po prawej)

Czym jest obfite życie?

Film pt.: „He Polished My Toe” [Pokrył pastą mój palec u 
nogi], na stronie internetowej: srs .lds .org/ videos. ( Jeśli nie 
masz dostępu do filmu, przeczytaj tekst na stronie 13).

Czy wierzycie, że istnieje rozwiązanie każdego problemu? 
W jaki sposób możemy kwalifikować się do tego, by wspo-
magała nas moc Pana?

Tekst z Podręcznika 2 i cytat Dallina H. Oaksa (po prawej). 
Bycie samowystarczalnym nie oznacza, że możemy zrobić 
lub osiągnąć wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy. 
Chodzi raczej o wiarę w to, że dzięki łasce Jezusa Chrystusa, 
czyli mocy umożliwiającej działanie, oraz dzięki naszym 
własnym wysiłkom, jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie 
duchowe i doczesne potrzeby nas samych i naszych rodzin. 
Samowystarczalność jest dowodem naszego zaufania, czyli 
wiary w to, że Bóg ma moc przenoszenia gór w naszym życiu 
i może dać nam siłę, byśmy wyszli zwycięsko z naszych prób i 
bolączek.

W jaki sposób łaska Chrystusa pomogła wam zaspokoić 
duchowe i doczesne potrzeby w waszym życiu?

ZA JĘCIA

Krok 1: Wybierz partnera i przeczytajcie poniższe zasady.

Krok 2: Omówcie, dlaczego wiara w te prawdy może pomóc wam stać się 
bardziej samowystarczalnymi.

DOKTRYNALNE ZASADY SAMOWYSTARCZALNOŚCI

 1. Samowystarczalność jest 
przykazaniem.

„Kościół oraz jego członkowie mają przyka-
zanie od Pana, aby byli samowystarczalni i 
niezależni” (Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball [2006], str. 116).

 2. Bóg może zapewnić sposób na to, by 
Jego prawe dzieci stały się samowy-
starczalne, i uczyni to.

„I celem moim jest zaopatrzyć świętych 
moich, bowiem wszystkie rzeczy są moje” 
(NiP 104:15).

 3. Aspekty doczesne i duchowe są 
jednym dla Boga.

„Przeto zaprawdę powiadam wam, że 
wszystkie rzeczy są dla mnie duchowe” 
(NiP 29:34).

Rozważ:

Przedyskutuj:

Obejrzyj:

Przedyskutuj:

Przeczytaj:

Przedyskutuj:

„Ja przyszedłem, aby [mieli] 
życie i [obfitowali]”.

EW. JANA 10:10

„Samowystarczalność jest 
zdolnością, zobowiąza-
niem i dążeniem do 
zaspokajania duchowych 
i doczesnych potrzeb 
życiowych swoich wła-
snych i swojej rodziny. 
Kiedy członkowie stają się 
samowystarczalni, mają 
więcej możliwości, aby 
służyć innym ludziom i 
troszczyć się o nich”.

HANDBOOK 2: 
ADMINISTERING 
THE CHURCH 
[Administrowanie 
Kościołem], (2010), 
rozdz. 6.1.1.

„Wszystko, co powoduje, 
że stajemy się zależni od 
innych w podejmowaniu 
decyzji lub uzyskiwaniu 
zasobów, które mogliby-
śmy zapewnić sobie sami, 
osłabia nas duchowo i 
opóźnia nasz rozwój w 
kierunku, który przewi-
działa dla nas ewangelia”.

DALLIN H. OAKS, 
„Odpokutowanie i 
zmiana”, Ensign lub 
Liahona, listopad 
2003, str. 40
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POKRYŁ PASTĄ MÓJ PALEC U NOGI

Jeśli nie możesz obejrzeć filmu, przeczytaj poniższy tekst.

STARSZY ENRIQUE R. FALABELLA Kiedy 
byłem mały, nie mieliśmy zbyt wiele. 
Pamiętam, jak pewnego dnia podsze-
dłem do taty i powiedziałem do niego: 
„Tato, potrzebuję nową parę butów. Te, 
które mam na sobie są już znoszone”. 
Przerwał to, co robił, spojrzał na moje 
buty i zauważył, że naprawdę są zno-
szone. Odpowiedział: „Myślę, że można 
coś zrobić, aby to naprawić”. Wziął 
trochę pasty i wypastował moje buty, tak 
że lśniły i wyglądały ładnie. Stwierdził: 
„Synu, teraz są naprawione”. Odparłem: 
„Nie, jeszcze nie. Nadal widać mój palec 
wystający z buta”. Odpowiedział: „Na to 

też możemy coś poradzić!”. Wziął więcej 
pasty i wypastował mój palec!

Tego dnia nauczyłem się, że istnieje 
rozwiązanie każdego problemu. Jestem 
przekonany, że jest to zasada samowy-
starczalności, a ten program jest 
sposobem przyspieszenia dzieła Pana. 
Jest to część dzieła zbawienia. Wszyscy 
możemy być lepsi, niż jesteśmy teraz. 
Musicie porzucić apatię. Często spoczy-
wamy na laurach, co niweczy nasz 
postęp. Każdego dnia możemy czynić 
postępy, jeśli postanowimy, że zrobimy 
inaczej i lepiej to, co w przeszłości 
robiliśmy źle. Jeśli będziecie postępo-
wać z wiarą, pokładając nadzieję w to, 
że Chrystus będzie wam pomagał, 
znajdziecie sposób, aby czynić postępy 
w kwestiach duchowych i doczesnych. 
Tak będzie, gdyż Bóg żyje, a wy jesteście 
Jego synami lub córkami.

Wróć na stronę 12.

Przeczytaj cytat Mariona G. Romneya (po prawej). 
Skąd możecie wiedzieć, czy stajecie się bardziej 
samowystarczalni?

Zobowiąż się do tego, że w ciągu tygodnia podejmiesz 
poniższe działania. Zaznacz kwadrat, kiedy ukończysz 
każde zadanie.
□ Opowiedz rodzinie lub przyjaciołom o tym, czego 

nauczyłeś się dzisiaj o samowystarczalności.

Wróć na stronę 8.

Przedyskutuj:

Zobowiąż się:

„Bez samowystarczalno-
ści nie można rozwijać 
wrodzonego pragnienia 
służby. W jaki sposób 
możemy coś dać, jeśli 
nic nie mamy? Pokarmu 
dla głodnych nie można 
wziąć z pustych półek. 
Pieniędzy na pomoc 
potrzebującym nie 
zaczerpnie się z pustego 
portfela. Zrozumienia 
i wsparcia nie może 
udzielić osoba wygłod-
niała emocjonalnie. 
Nauka nie może pocho-
dzić od osoby nieuczo-
nej. A przede wszystkim, 
duchowe przewodnictwo 
nie może przyjść od 
osoby słabego ducha”.

MARION G. ROMNEY, 
„The Celestial Nature of 
Self- Reliance”, Ensign, 
listopad 1982, str. 93
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ROZWAŻANIE  — maksymalny czas:  5 minut

Pomyśl o tym, czego się dzisiaj dowiedziałeś i zastanów się nad tym, co Pan chciałby, 
abyś zrobił. Przeczytaj poniższy cytat i zapisz odpowiedzi na pytania.

„To cud rad kościelnych: słuchać siebie nawzajem i słuchać Ducha! 
Kiedy wspieramy się wzajemnie w radach Kościoła, zaczynamy rozu-
mieć, w jaki sposób Bóg może ze zwykłych mężczyzn i zwykłych kobiet 
uczynić niezwykłych przywódców” (M. Russell Ballard, „Counseling 
with Our Councils”, Ensign, maj 1994, str. 26).

Jakie są najważniejsze zagadnienia, które dzisiaj poznałem?

  

  

  

 

Co zrobię w związku z tym, czego się dzisiaj nauczyłem?
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ZOBOWIĄZANIE  — maksymalny czas:  5 minut

Każdego tygodnia dokonujemy zobowiązań. Gdy spotykamy się po upływie tygodnia, 
zaczynamy od zdania sprawozdania z naszych zobowiązań. Przeczytaj partnerowi na 
głos każde ze swoich zobowiązań. Złóż obietnicę, że dotrzymasz swoich zobowiązań i 
podpisz się poniżej.

ZA JĘCIA

Krok 1: Wybierz partnera z grupy i przeczytajcie sobie nawzajem wasze 
zobowiązania.

Krok 2: Złóżcie sobie obietnice, że wypełnicie te zobowiązania i podpiszcie się 
poniżej.

□ Obejrzę poniższe filmy (dostępne na stronie: srs .lds .org/ videos w części 
„Prowadzenie grup”):
○ How to Lead: Report [Jak prowadzić: Sprawozdanie] (Brak filmu? Czytaj dalej).
○ How to Lead My Foundation [Jak prowadzić: Moja podstawa] (Brak filmu? 

Czytaj dalej).
○ How to Lead: Learn [Jak prowadzić: Nauka] (Brak filmu? Czytaj dalej).
○ How to Lead Ponder [ Jak prowadzić: Rozważanie] (Brak filmu? Czytaj dalej).
○ How to Lead: Commit [Jak prowadzić: Zobowiązanie] (Brak filmu? Czytaj dalej).
○ How to: Manage Meetings [Jak: Zarządzanie spotkaniami] (Brak filmu? 

Czytaj dalej).
□ Zarejestruję moją grupę po pierwszym spotkaniu i wypełnię sprawozdanie po 

ostatnim spotkaniu grupy (odwiedź stronę: srs .lds .org/ report).
□ Będę pracować nad zasadą z broszury „Moja podstawa” i przedstawię ją mojej 

rodzinie lub przyjaciołom.
□ Każdego tygodnia będę korzystać z samooceny koordynatora (strona 18.), aby 

oceniać swoje postępy.
□ Rozpocznę osobistą zmianę, o której pisałem dzisiaj w części „Rozważanie”.

Mój podpis Podpis partnera 

Uwaga: Członek komitetu ds. samowystarczalności w paliku omówi z tobą realiza-
cję tych zobowiązań.

Modlitwa na zakończenie.
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ANEKS

ZNALEZIENIE LEPSZE J PRACY: OPCJE SPOTKAŃ

Choć kurs przeznaczony jest na 12 tygodni, opcje spotkań są ela-
styczne. Wiele grup postanawia, że omówi 10 rozdziałów materiału 
Znajdź lepszą pracę w ciągu dwóch pierwszych tygodni, aby od razu 
zacząć ćwiczyć i wykorzystywać zdobyte umiejętności przy poszuki-
waniu pracy.

Gdy skończycie omawiać wszystkie rozdziały materiału Znajdź lepszą 
pracę, spotykajcie się co najmniej raz na tydzień, aż do 12. tygodnia. 
Te spotkania trwają około godziny. Podczas nich będziesz korzystać 
z części „Doskonalenie umiejętności”, aby złożyć sprawozdanie o 
zobowiązaniach, studiować część „Moja podstawa”, ćwiczyć umiejęt-
ności i podejmować tygodniowe zobowiązania.

Oto kilka sugestii, które okazały się skuteczne w innych grupach. 
Możesz z nich skorzystać lub przygotować własny harmonogram 
spotkań. Przykładowe harmonogramy są przedstawione na 
stronie 17.

Pierwsze spotkanie trwa 8–9 godzin i omawiacie na nim wszystkie 
rozdziały. Przez pozostałe 11 tygodni spotykacie się po godzinie co 
tydzień.

Przez pierwsze dwa tygodnie spotykacie się dwukrotnie po 4–5 
godzin i omawiacie wszystkie rozdziały. Przez pozostałe 10 tygodni 
spotykacie się po godzinie co tydzień.

Przez pierwsze dwa tygodnie spotykacie się czterokrotnie po 2–3 
godziny i omawiacie wszystkie rozdziały. Przez pozostałe 10 tygodni 
spotykacie się po godzinie co tydzień.

Spotykacie się co tydzień na 2 godziny i za każdym razem omawia-
cie jeden rozdział. Omówienie wszystkich rozdziałów zajmie 10 
tygodni. Przez pozostałe 2 tygodnie spotykacie się po godzinie.

Opcja 1.:

Opcja 2.:

Opcja 3.:

Opcja 4.:
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HARMONOGRAMY

Opcja 1.

SPOTKANIE 1  
(8–9 GODZIN)

SPOTKANIA 2–12  
(1–1,5 GODZINY)

Moja podstawa

Rozdziały 1–10

Zobowiązanie

Sprawozdanie

Moja podstawa

Doskonalenie umiejętności

Zobowiązanie

Opcja 2.

SPOTKANIE 1  
(4–5 GODZIN)

SPOTKANIE 2  
(4–5 GODZIN)

SPOTKANIA 3–12  
(1–1,5 GODZINY)

Moja podstawa

Rozdziały 1–5

Zobowiązanie

Sprawozdanie

Moja podstawa

Rozdziały 6–10

Zobowiązanie

Sprawozdanie

Moja podstawa

Doskonalenie umiejętności

Zobowiązanie

Opcja 3.

SPOTKANIE 1 
(3 GODZINY)

SPOTKANIE 2 
(2 GODZINY)

SPOTKANIE 3 
(3 GODZINY)

SPOTKANIE 4 
(2 GODZINY)

SPOTKANIA 
5–14 (1–1,5 
GODZINY)

Moja podstawa

Rozdziały 1–3

Zobowiązanie

Rozdziały 4–6 Sprawozdanie

Moja podstawa

Rozdziały 7–8

Zobowiązanie

Rozdziały 9–10 Sprawozdanie

Moja podstawa

Doskonalenie 
umiejętności

Zobowiązanie

Opcja 4.

SPOTKANIE 1  
(2 GODZINY)

SPOTKANIA 2–10  
(2 GODZINY)

SPOTKANIA 11–12  
(1–1,5 GODZINY)

Moja podstawa

Rozdział 1

Zobowiązanie

Sprawozdanie

Moja podstawa

Rozdziały 2–10  
(1 rozdział na tydzień)

Zobowiązanie

Sprawozdanie

Moja podstawa

Doskonalenie umiejętności

Zobowiązanie
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SAMOOCENA KOORDYNATORA

Po każdym spotkaniu grupy przejrzyj poniższe zagadnienia. Jak sobie radzisz?

JAK SOBIE RADZĘ JAKO KOORDYNATOR? Nigdy Czasami Często Zawsze

 1. Kontaktuję się z członkami grupy w ciągu 
tygodnia. □ □ □ □

 2. Okazuję swój entuzjazm i miłość każdemu 
członkowi grupy. □ □ □ □

 3. Upewniam się, że każdy członek grupy złożył 
sprawozdania o swoich zobowiązaniach. □ □ □ □

 4. Mówię mniej niż pozostali członkowie grupy. 
Każdy równo się angażuje. □ □ □ □

 5. Pozwalam członkom grupy na udzielanie 
odpowiedzi zamiast mnie. □ □ □ □

 6. Trzymam się zalecanego czasu dla każdej 
części i każdego zadania. □ □ □ □

 7. Rezerwuję czas na część „Rozważanie”, 
aby Duch Święty mógł prowadzić członków 
grupy.

□ □ □ □

 8. Postępuję zgodnie z zeszytem ćwiczeń i 
realizuję wszystkie części i zadania. □ □ □ □

JAK IDZIE MOJEJ GRUPIE? Nigdy Czasami Często Zawsze

 1. Członkowie grupy kochają siebie nawza-
jem, dodają sobie otuchy i służą sobie 
nawzajem.

□ □ □ □

 2. Członkowie grupy realizują to, do czego się 
zobowiązali. □ □ □ □

 3. Członkowie grupy osiągają zarówno docze-
sne, jak i duchowe rezultaty. □ □ □ □

 4. Współpracujący ze sobą partnerzy regular-
nie kontaktują się ze sobą i mobilizują się 
nawzajem do działania w ciągu tygodnia.

□ □ □ □
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UWAGI

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




