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BUN VENIT  –  durată maximă: 5 minute

CUM SE FOLOSEȘTE ACEASTĂ BROȘURĂ

CÂND VEDEȚI ACESTE ÎNDEMNURI, URMAȚI ACESTE ÎNDRUMĂRI

Citește Vizionează Discută Cugetă Activitate

O persoană citeș-
te cu glas tare 
pentru întregul 
grup.

Întregul grup 
vizionează pre-
zentarea video.

Membrii grupu-
lui împărtășesc 
gânduri timp 
de două- patru 
minute.

Participanții se 
gândesc, medi-
tează și scriu 
individual.

Membrii grupului 
lucrează indivi-
dual sau cu alții în 
timpul alocat.

Rugați pe cineva să spună rugăciunea.

Rugați pe cineva să cronometreze fiecare secțiune.

Fiecare participant petrece 30 de secunde pentru a se prezenta 
grupului sau a spune ceva despre el.

Bun venit! Scopul acestei broșuri este de a vă familiariza cu grupurile 
de bizuire pe forțele proprii. Aceasta este o nouă inițiativă a Bisericii 
care îi va ajuta pe membri să învețe îndemânări practice și să să- și 
dezvolte obiceiuri spirituale. Instruirea de azi se va desfășura la fel ca 
întâlnirea de grup pe care o veți coordona. Pe parcursul următoare-
lor 2 ore, veți acoperi următoarele subiecte:
○ Ce este un grup pentru bizuirea pe forțele proprii?
○ Rolul dumneavoastră în calitate de coordonator
○ Structura unei întâlniri a grupului de bizuire pe forțele proprii
○ Cum se alătură oamenii grupurilor de bizuire pe forțele proprii
○ Responsabilitățile administrative ale coordonatorului

Rugăciune

Timp

Prezentările

Citește
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ÎNVAȚĂ – durată maximă: 85 minute

CE ESTE UN GRUP DE BIZUIRE PE FORȚELE PROPRII? (10 minute)

„I Will Provide for My Saints”, disponibil pe srs .lds .org/ videos sub 
„Resurse Video”, din secțiunea „Coordonarea grupurilor” (Nu ai 
acces la prezentarea video? Continuă să citești.)

În ce mod îmi va fi influențată bizuirea pe forțele proprii din punct 
de vedere spiritual și temporal de credința mea în Isus Hristos?

Discută

Scopul grupurilor de bizuire pe forțele proprii este de a ajuta oame-
nii să schimbe modul în care trăiesc. Vârstnicul M. Russell Ballard 
ne- a învățat: „Cred că aceste consilii sunt modul cel mai eficient de a 
obține rezultate concrete. Mai mult, știu că aceste consilii reprezintă 
felul Domnului și că El a creat toate lucrurile din univers prin inter-
mediul unui consiliu în cer, după cum este consemnat în scriptura 
sfântă” („Consilii de familie”, Ensign sau Liahona, mai 2016, p. 63).

Lucrând împreună într- un consiliu, membrii grupului au acces la 
mai multe talente, mai multă inspirație, experiență și cunoaștere 
decât au pe cont propriu. Un grup de bizuire pe forțele proprii:
○ este format din 8- 12 membri care lucrează în interesul comun, 

cum ar fi pentru a învăța să administreze bani, să găsească un 
loc de muncă mai bun, să- și îmbunătățească educația sau să 
înceapă și să dezvolte o afacere;

○ este un cadru sigur în care cu toții se simt confortabil să partici-
pe în mod egal;

○ se întâlnește săptămânal timp de 12 săptămâni pentru a dezvol-
ta noi îndemânări și obiceiuri;

○ se întâlnește asemenea unui consiliu pentru ca membrii lui să 
învețe unii de la alții și să se încurajeze unii pe alții;

○ își ia angajamentul să acționeze în fiecare săptămână cu privire 
la ceea ce învață membrii lui;

○ raportează progresul ca membrii lui să fie responsabili unii față 
de alții cu privire la angajamentele lor.

În ce fel sunt grupurile de bizuire pe forțele proprii diferite de 
atelierele sau alte clase la care ați participat?

Discută

Vizionează

Citește
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ROLUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE COORDONATOR 
(15 minute)

„How to Facilitate a Group”, disponibil pe srs .lds .org/ videos sub 
„Resurse Video”, din secțiunea „Coordonarea grupurilor” (Nu ai 
acces la prezentarea video? Continuă să citești.)

Ce a trebuit să schimbe coordonatorul din prezentarea video 
pentru a deveni din învățător coordonator? Cum a influențat 
acest lucru grupul?

Discută

Cu privire la consiliile sau grupurile din Biserică, Domnul a spus: 
„Numiți un învățător dintre voi și să nu fie toți purtători de cuvânt 
în același timp; ci să vorbească câte unul și toți să asculte ceea ce 
spune , astfel încât, atunci când toți au vorbit, toți să fie edificați de 
către toți și fiecare om să aibă un privilegiu egal” (D&L 88:122; 
caractere cursive adăugate).

În grupurile de bizuire pe forțele proprii nimeni nu este chemat să 
predea! În calitate de coordonator, rolul dumneavoastră este de a- i 
ajuta pe membrii grupului să urmeze materialele, să participe și să 
invite Spiritul în discuție. Nu ați fost chemat să fiți expert cu privire 
la un anumit subiect. Ci să participați ca membru al grupului, să 
țineți angajamente și să învățați împreună. Urmând principiile de 
mai jos (scrise în caractere aldine), îi veți ajuta pe membrii grupului 
dumneavoastră să aibă succes.

Creați un cadrul plin de siguranță. În fiecare săptămână, 
participanții își vor împărtăși deschis, grupului, progresul cu privire 
la respectarea angajamentelor. Vor face greșeli și vor avea parte de 
nereușite în călătoria lor spre o bizuire mai mare pe forțele proprii. 
Acest lucru este firesc și benefic. Este vital ca participanții să simtă 
că se află într- un cadru sigur pentru a încerca, a eșua și, în cele din 
urmă, a reuși.

Vizionează

Citește
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Care sunt unele dintre modurile prin care putem ajuta participanții 
să se simtă în siguranță, confortabil și acceptați în grup?

Discută

Încurajați participarea. În calitate de coordonator, nu trebuie 
să vorbiți mai mult decât oricine altcineva din grup. Ar trebui să vă 
integrați și să vă asigurați că toată lumea își poate exprima gândurile.

ACTIVITATE

Pasul 1 În grupuri de trei, citiți lucrurile de mai jos pe care le are de făcut 
coordonatorul.

Pasul 2 Fiecare dintre dumneavoastră este rugat să aleagă un lucru din fiecare 
coloană și să discute de ce ajută sau afectează acesta participarea.

CE ÎNDEAMNĂ LA 
PARTICIPARE ȘI UNITATE?

CE AFECTEAZĂ 
PARTICIPAREA ȘI UNITATEA?

○ Redirecționarea întrebărilor către grup

○ Adresarea cu respect

○ Cunoașterea numelui fiecăruia

○ Zâmbetul și atitudinea prietenoasă

○ Începerea și încheierea întâlnirilor la timp

○ Parcurgerea cu încredere a broșurilor

○ Comentariile descurajatoare și critice

○ Răspunderea la fiecare întrebare și faptul 
de a avea ultimul cuvânt

○ Încheierea întâlnirii mai târziu

○ Vorbitul prea mult și abordarea de 
învățător

Cum ați aborda o persoană care domină conversația sau nu 
participă?

Discută

Citește
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Începeți și încheiați la timp. Membrii grupului trebuie să poată 
avea încredere în faptul că întâlnirea de grup va începe și se va 
termina la timp. Fiecare secțiune și activitate are durate maxime 
recomandate. În fiecare săptămână, puteți desemna pe cineva din 
grup care să fie responsabil cu timpul.

Ce altceva puteți face ca grupul să înceapă și să termine întâlnirea 
la timp?

Discută

Oferiți comentarii relevante și pozitive. Nu împărtășiți povești 
care sunt critice față de alte persoane, chiar dacă acestea nu sunt 
cunoscute de membrii grupului.

Cum puteți încuraja membrii grupului să se concentreze și să dea 
dovadă de respect?

Discută

STRUCTURA UNEI ÎNTÂLNIRI DE GRUP DE BIZUIRE PE FORȚELE 
PROPRII (40 de minute)

„«Go and Do» Learning”, disponibil pe srs .lds .org/ videos sub 
„Resurse Video”, din secțiunea „Coordonarea grupurilor” (Nu ai 
acces la prezentarea video? Continuă să citești.)

Fiecare întâlnire de grup are cinci secțiuni. Nu trebuie să săriți 
niciodată peste vreo secțiune.

Raportează În această secțiune, participanții își evaluează efortul 
și raportează grupului progresul personal. Ei împărtășesc lucrurile 
pe care le- au învățat punând în practică noi îndemânări și obice-
iuri. Evaluarea progresului este vitală pentru a forma noi obiceiuri. 
(Durează 20- 30 minute.)

În ce fel ne ajută faptul de a raporta grupului în mod deschis 
progresul nostru?

Discută

Temelia mea În această secțiune, membrii învață și pun în practică 
principiile cu privire la credință, educație, muncă asiduă și încredere 
în Domnul. În fiecare săptămână, participanții discută despre un 
principiu de bază care îi va ajuta să bizuie pe forțele proprii. (Durea-
ză 20 minute.)

Citește

Citește

Vizionează

Citește
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De ce studiem atât doctrină, cât și îndemânări practice în grupurile 
noastre?

Discută

Învață În această secțiune, participanții grupului citesc, discută și 
pun în practică idei și îndemânări noi care îi vor ajuta să se bizuie 
pe forțele proprii din punct de vedere temporal. (Durează 40- 50 
minute.)

Cugetă În această secțiune, participanții cugetă și scriu despre 
lucrurile pe care le- au învățat în timpul adunării de grup. Ei caută 
îndrumare de la Domnul și identifică modalități pentru a progresa. 
Vă rugăm să nu săriți peste această secțiune. (Durează 5- 10 minute.)

În ce mod invită cugetarea – în liniște și fără discuție – Duhul Sfânt 
să ne învețe?

Discută

Ia- ți angajamentul În această secțiune, participanții își iau anga-
jamentul de a pune în practică noi îndemânări și obiceiuri pe care 
le- au învățat și discutat în timpul adunării de grup. Luarea și ține-
rea angajamentelor este vitală în procesul stabilirii de noi obiceiuri. 
Pentru a fi ajutați, participanții vor selecta un alt membru al grupu-
lui să aibă rolul de partener de acțiune. Partenerii de acțiune 
trebuie să se contacteze reciproc pe parcursul săptămânii și să se 
încurajeze și să se sprijine reciproc. Participanții se angajează și să 
predea membrilor familiei sau prietenilor ceea ce au învățat. 
(Durează 5- 10 minute.)

De ce este important să aveți un partener de acțiune?Discută

Acționați: Participanții trebuie să acționeze cu privire la angaja-
mentele lor în timpul săptămânii pentru a schimba modul în care 
trăiesc! Făcând și predând altora ceea ce învață îi ajută pe membrii 
grupului să dezvolte îndemânări și obiceiuri de bizuire pe forțele 
proprii. (Durează 3- 8 ore pe săptămână.)

Cum pot ajuta membrii grupului să acționeze în timpul săptămânii 
pentru a- și forma obiceiuri bune?

Discută
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Acum că cunoașteți structura, haideți să punem împreună în 
practică o secțiune reală a unei întâlniri.

ACTIVITATE

Pasul 1 Alegeți pe cineva din grup să coordoneze o secțiune Temelia mea. Coor-
donatorul nu trebuie să predea grupului principiul. În schimb, acesta urmează 
materialul așa cum este scris și încurajează pe fiecare să participe.

Pasul 2 Mergeți la pagina 12 și începeți principiul Temelia mea, „Bizuirea pe 
forțele proprii este un principiu al salvării”.

Pasul 3 După ce încheiați secțiunea Temelia mea folosiți întrebările de mai jos 
pentru a oferi recomandări coordonatorului.

○ Cât de bine a urmat coordonatorul materialul scris?
○ Cum a încurajat coordonatorul participarea tuturor membrilor din grup?
○ Au simțit membrii grupului influența Duhului Sfânt?

CUM SE ALĂTURĂ OAMENII UNUI GRUP (10 minute)

„Choosing a Self- Reliance Group”, disponibil pe srs .lds .org/ videos 
sub „Resurse Video”, din secțiunea „Coordonarea grupurilor” (Nu ai 
acces la prezentarea video? Continuă să citești.)

Procesul de înscriere într- un grup are trei pași.

Primul, consiliile de ramură invită membrii să participe la o adunare 
de devoțiune pentru bizuirea pe forțele proprii.

Al doilea, membrii care participă la adunarea de devoțiune vor:
○ învăța doctrine și principii de bază privind bizuirea pe forțele 

proprii;
○ evalua propriile nevoi spirituale și materiale actuale;
○ alege un grup care îi va ajuta să- și dezvolte ndemânările;
○ alege o zi, o oră și un loc pentru întâlnirile grupului.

Al treilea, de regulă, membrii încep să participe la întâlnirile de grup 
pe care îl aleg la o săptămână după adunarea de devoțiune.

Citește

Vizionează

Citește
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RESPONSABILITĂȚILE ADMINISTRATIVE ALE COORDONATORULUI 
(10 minute)

Înscrierea grupului

Este importat să înregistrați grupul și, mai târziu, să completați un 
raport la sfârșitul întâlnirilor grupului. Acest proces vă va ajuta să 
solicitați certificate pentru membrii grupului, să primiți materiale 
de instruire suplimentare și să ajutați Biserica să îmbunătățească 
inițiativa de bizuire pe forțele proprii. Vă rugăm să citiți instrucțiuni-
le de mai jos.
○ Înainte de prima întâlnire de grup, descărcați formularul de înre-

gistrare a grupului la srs .lds .org/ report. Completați formularul în 
timpul primei întâlniri de grup. După ce formularul este completat, 
vizitați srs .lds .org/ report pentru a introduce informațiile.

○ Contactați specialistul în bizuirea pe forțele proprii la nivel de 
țăruș în fiecare săptămână pentru a- l informa cine a participat la 
întâlnire și a împărtăși eventuale succese ale membrilor grupului.

○ Înainte de ultima întâlnire de grup, descărcați raportul de înche-
iere a întâlnirilor grupului și formularul de solicitare certificate 
la srs .lds .org/ report. Completați formularul în timpul ultimei 
întâlniri de grup. După ce formularul este completat, vizitați  
srs .lds .org/ report pentru a introduce informațiile.

Pregătirea încăperii și a materialelor video în fiecare săptămână

Specialistul pentru bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș 
trebuie să rezerve o încăpere în clădirea Bisericii pentru dumnea-
voastră. În fiecare săptămână ar trebui să veniți cu câteva minute 
mai devreme pentru a așeza mesele și scaunele. Trebuie, de 
asemenea, să verificați echipamentul audiovizual pentru a vă 
asigura că materialele video și sunetul funcționează.

Citește

Citește

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

Pasul 1 Uitați- vă la diferitele tipuri de aranjare de mai jos ale încăperii.

Pasul 2 Discutați de ce felul în care așezați scaunele este atât e important pentru 
grup în procesul de învățare.

Notă: „F- ul” din aceste imagini reprezintă coordonatorul.

COORDONAREA GRUPURILOR „CUM SĂ GĂSESC UN LOC DE MUNCĂ 
MAI BUN”

Dacă coordonați un grup „Cum să găsesc un loc de muncă mai bun”, 
trebuie să aveți în vedere două lucruri.

În primul rând, când vă formați grupul la adunarea de devoțiune 
pentru bizuirea pe forțele proprii, invitați membrii grupului să aducă 
la fiecare întâlnire de grup un exemplar cu lista de locuri de muncă 
de care sunt interesați.

În al doilea rând, opțiunile întâlnirilor dumneavoastră sunt flexibile. 
Vă rugăm să citiți paginile 16- 17 din anexă. Prezentați aceste opțiuni 
de întâlnire celor care aleg grupul dumneavoastră la adunarea de 
devoțiune privind bizuirea pe forțele proprii.

NU ÎN ACESTE MODURI



11

REZUMAT

Faceți referire des la această listă în timpul slujirii dumneavoastră 
în calitate de coordonator.

Ce faceți înainte de întâlnirea grupului
○ Sunați membrii grupului sau trimiteți- le mesaje text pentru a 

le aminti data, ora și locul întâlnirii.
○ Revedeți materialul pentru a vă pregăti să îl coordonați – dar 

nu vă pregătiți să îl predați ca pe o lecție.
○ Rugați specialistul în bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș 

să vă dea suficiente broșuri pentru fiecare persoană care s- a 
înscris și încă două exemplare suplimentare.

○ Sosiți devreme pentru a pregăti corespunzător scaunele, 
mesele și materialele video.

○ Puneți la dispoziție pixuri și creioane pentru cei care uită să 
și le aducă.

Ce faceți la întâlnirea grupului
○ Întâmpinați membrii grupului cu căldură și faceți cunoștință 

cu ei.
○ Recunoașteți și lăudați realizările și progresul lor.
○ Desemnați un responsabil care să se asigure că timpul alocat 

este respectat.
○ Încurajați discuția între membrii grupului.
○ Accentuați faptul de a îndeplini angajamentele între întâlniri.
○ Amintiți- le membrilor grupului să respecte informațiile 

confidențiale.

Ce faceți după întâlnirea grupului
○ Vizitați srs .lds .org/ report după prima și ultima întâlnire de 

grup pentru înregistrare, raportare și certificate.
○ Îndemnați partenerii de acțiune să se contacteze și să se 

încurajeze reciproc în timpul săptămânii.
○ Contactați specialistul în bizuirea pe forțele proprii la nivel de 

țăruș în fiecare săptămână pentru a- l informa cine a partici-
pat la întâlnire și cum a decurs întâlnirea.

○ Citiți în spiritul rugăciunii materialele pentru următoarea 
întâlnire de grup.

○ Pregătiți- vă spiritual și acționați conform îndemnurilor pe 
care le primiți.

Citește
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TEMELIA MEA: BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII 
ESTE UN PRINCIPIU AL SALVĂRII  – durată 
maximă: 25 de minute

Ioan 10:10 (la dreapta)

Ce este o viață din belșug?

„He Polished My Toe”, disponibilă pe srs .lds .org/ videos. 
(Nu ai acces la prezentarea video? Citește pagina 13.)

Credeți să sunt soluții la problemele dumneavoastră? Cum 
putem fi demni de puterea Domnul pentru a ne ajuta?

Trimiterea la Manualul 2 și citatul vârstnicului Dallin H. 
Oaks (la dreapta). Faptul de a ne sprijini pe forțele proprii 
nu înseamnă că putem face sau putem obține orice ne 
propunem. Ci reprezintă credința că, prin harul sau pute-
rea care întărește a lui Isus Hristos și prin efortul nostru, 
ne putem satisface toate nevoile spirituale și materiale 
ale vieții pentru noi și pentru familiile noastre. Bizuirea pe 
forțele proprii este dovada încrederii noastre în puterea 
lui Dumnezeu de a muta munții în viețile noastre și de a 
ne oferi tăria să ne depășim încercările și necazurile.

Cum v- a ajutat harul lui Hristos să vă asigurați nevoile 
spirituale și temporale ale vieții?

ACTIVITATE

Pasul 1 Alegeți un partener și citiți principiul de mai jos.

Pasul 2 Discutați de ce faptul de a crede aceste adevăruri vă poate ajuta 
să vă bizuiți mai mult pe forțele proprii.

PRINCIPII DOCTRINARE PRIVIND BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII

 1. Bizuirea pe forțele proprii este o 
poruncă.

„Domnul poruncește Bisericii și membri-
lor ei să se bizuie pe forțele proprii și să 
fie independenți” (Teachings of Presidents 
of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 
p. 116).

 2. Dumnezeu poate să asigure și va 
asigura o cale pentru copiii săi drepți 
de a se bizui pe forțele proprii.

„Și scopul Meu este să am grijă de sfinții 
Mei, pentru că toate lucrurile sunt ale 
Mele” (D&L 104:15).

 3. Temporalul și spiritualul sunt unul și 
același lucru pentru Dumnezeu.

„De aceea, adevărat vă spun vouă că toate 
lucrurile pentru Mine sunt spirituale” (D&L 
29:34).

Cugetă

Discută

Vizionează

Discută

Citește

Discută

„Eu am venit ca [ei] să 
aibă viață, și s- o aibă 
din belșug.”

IOAN 10:10

„Bizuirea pe forțele proprii 
este capacitatea, angaja-
mentul și efortul de a 
satisface nevoile spirituale 
și materiale ale dumnea-
voastră și ale familiei. Pe 
măsură ce membrii ajung 
să se bizuie pe forțele 
proprii, ei ajung să 
slujească și să se îngri-
jească mai bine de alții.”

MANUALUL 2: 
ADMINISTRAREA 
BISERICII (2010), 6.1.1

„Orice ne face să fim 
dependenți de altcineva 
pentru deciziile sau 
resursele pe care ni le 
putem asigura singuri ne 
slăbește din punct de 
vedere spiritual și ne 
încetinește progresul către 
ceea ce suntem meniți să 
fim cu ajutorul Evangheliei.

DALLIN H. OAKS, 
„Repentance and 
Change”, Ensign sau 
Liahona, nov. 2003, p. 40
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HE POLISHED MY TOE

Dacă nu poți viziona această prezentare video, citește- i scenariul.

VÂRSTNICUL ENRIQUE R. FALABELLA 
Când eram mic, nu avem foarte multe 
lucruri. Îmi amintesc că, într- o zi, l- am 
abordat pe tatăl meu și i- am spus: 
„Tati, am nevoie de o pereche nouă de 
pantofi. Aceștia s- au uzat deja”. S- a 
uitat la pantofii mei și a văzut că erau 
uzați. A spus: „Cred că putem repara 
asta”. A luat niște cremă de pantofi și 
i- a lustruit până când străluceau de 
curățenie. Mi- a spus: „Acum sunt 
reparați, fiule”. Iar eu i- am răspuns: 
„Încă nu! Încă îmi iese degetul prin 
pantof”. El a spus: „Putem repara și 
asta”. A mai luat niște cremă și mi- a 
acoperit degetul cu ea!

În acea zi am învățat că există o soluție 
la fiecare problemă. Sunt convins că 

acest principiu al bizuirii pe forțele 
proprii și această inițiativă sunt o 
modalitate de a grăbi lucrarea Domnu-
lui. Acestea fac parte din lucrarea de 
salvare. Cu toții putem devenim mai 
buni decât suntem acum. Trebuie să 
înlăturăm nepăsarea. De multe ori ne 
complăcem în situația în care ne aflăm, 
iar acest lucru ne distruge progresul. 
Fiecare zi este o zi în care pot progresa 
dacă decid să fac ceva diferit pentru a 
îmbunătăți ceea ce nu am făcut foarte 
bine în trecut. Dacă faceți aceasta cu 
credință, dând dovadă de credință și 
speranță în faptul că Hristos va fi acolo 
pentru a vă ajuta, veți găsi calea pentru 
a avea parte de progres în lucrurile 
temporale și spirituale. Aceasta este 
posibil pentru că Dumnezeu trăiește, 
iar dumneavoastră sunteți fiu sau fiică 
a lui Dumnezeu.

Înapoi la pagina 12.

Citiți cuvintele președintelui Marion G. Romney (din 
partea dreaptă). Cum știți dacă vă bizuiți mai bine pe 
forțele proprii?

Ia- ți angajamentul de a face următoarele lucruri în timpul 
săptămânii. Bifează căsuța după ce ai finalizat fiecare 
angajament.
□ Împărtășește familiei sau prietenilor ceea ce ai învățat 

azi despre bizuirea pe forțele proprii.

Înapoi la pagina 8.

Discută

Ia- ți  
angajamentul

„Fără a se bizui pe forțele 
proprii, o persoană nu- și 
poate exercita aceste 
dorințe înnăscute de a 
sluji. Cum putem oferi 
dacă nu avem ce oferi? 
Mâncare pentru cei 
înfometați nu poate veni 
de pe rafturi goale. Bani 
pentru cei la nevoie nu 
pot veni din buzunare 
goale. Sprijinul și înțelege-
rea nu pot veni de la cei 
înfometați din punct de 
vedere emoțional. Preda-
rea nu poate veni de la cei 
neînvățați. Și, mai presus 
de toate, îndrumarea 
spirituală nu poate veni 
de la cei slabi din punct 
de vedere spiritual”.

MARION G. ROMNEY, 
„The Celestial Nature of 
Self- Reliance”, Ensign, 
nov. 1982, p. 93
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CUGETĂ – durată maximă: 5 minute

Gândiți- vă, individual, la ce ați învățat azi și aveți în vedere ce ar vrea Domnul să 
faceți. Citiți citatul de mai jos și scrieți răspunsuri la întrebări.

„Acesta este miracolul consiliilor Bisericii: de a ne asculta unii pe 
alții și a asculta Spiritul! Când ne sprijinim unii pe alții în consiliile 
Bisericii, începem să înțelegem cu poate Dumnezeu să facă din 
femei și bărbați obișnuiți conducători extraordinari” (M. Russell 
Ballard, „Counseling with Our Councils”, Ensign, mai 1994, p. 26).

Care sunt lucrurile cele mai pline de însemnătate pe care le- am 
învățat azi?

  

  

  

 

Ce voi face ca urmare a lucrurilor pe care le- am învățat astăzi?
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IA- ȚI ANGA JAMENTUL – durată maximă: 5 minute

În fiecare săptămână ne luăm angajamente. Când ne vom întâlni săptămâna viitoare, 
vom începe raportând cu privire la angajamentele noastre. Citiți fiecare angajament, 
cu glas tare, partenerului dumneavoastră de acțiune. Promiteți să vă respectați anga-
jamentele și semnați mai jos.

ACTIVITATE

Pasul 1 Alegeți un partener din grupul dumneavoastră și citiți- vă unul altuia, cu 
glas tare, angajamentele.

Pasul 2 Promiteți- vă unul altuia că le veți respecta și semnați mai jos.

□ Voi urmări materiale video de mai jos (disponibile la srs .lds .org/ videos în 
secțiunea „Coordonarea grupurilor”):
○ Cum să conduc secțiunea Raportează (Nu ai acces la prezentarea video? 

Continuă să citești.)
○ Cum să conduc secțiunea Temelia mea (Nu ai acces la prezentarea video? 

Continuă să citești.)
○ Cum să conduc secțiunea Învață (Nu ai acces la prezentarea video? 

 Continuă să citești.)
○ Cum să conduc secțiunea Cugetă (Nu ai acces la prezentarea video? 

 Continuă să citești.)
○ Cum să conduc secțiunea Ia- ți angajamentul (Nu ai acces la prezentarea 

video? Continuă să citești.)
○ Cum să gestionez întâlnirile (Nu ai acces la prezentarea video? Continuă 

să citești.)
□ Îmi voi înregistra grupul după prima întâlnire și voi completa raportul în timpul 

ultimei noastre întâlniri de grup (vizitează srs .lds .org/ report).
□ Voi pune în practică principiul din Temelia mea și îl voi preda familiei mele sau 

prietenilor mei.
□ Voi folosi formularul de autoevaluare a coordonatorului (pagina 18) în fiecare 

săptămână, pentru a- mi evalua progresul.
□ Voi începe să fac schimbarea despre care am scris azi în secțiunea „Cugetă”.

Semnătura mea Semnătura partenerului de acțiune 

Notă. Un membru din Comitetul pentru bizuirea pe forțele proprii din cadrul 
țărușului te va contacta pentru a urmări progresul privind aceste angajamente.

Rugați pe cineva să ofere o rugăciune de încheiere.
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ANEXĂ

CUM SĂ CAUT UN LOC DE MUNCĂ MAI BUN: OPȚIUNI PRIVIND 
ÎNTÂLNIREA

Deși acest curs presupune un angajament de 12 săptămâni, aveți 
opțiuni flexibile privind întâlnirile. Multe grupuri aleg să treacă prin 
cele 10 capitole din Cum să găsesc un loc de muncă mai bun în prime-
le două săptămâni pentru a putea începe să pună imediat în practică 
acele îndemânări în căutarea unui loc de muncă.

Odată ce ați parcurs toate capitolele din Cum să găsesc un loc de 
muncă mai bun, continuați să vă întâlniți cel puțin săptămânal în 
restul săptămânilor. Aceste întâlniri durează aproximativ o oră și 
veți folosi secțiunea „Îmbunătățește- ți îndemânările” pentru a vă 
raporta angajamentele, veți studia secțiunea „Temelia mea”, veți 
pune în practică îndemânările și vă veți lua angajamente 
săptămânale.

Iată câteva sugestii pe care alte grupuri le- au găsit eficiente. Puteți 
folosi aceste sugestii sau puteți veni cu propriile opțiuni privind 
întâlnirile. Modelele de agende se găsesc la pagina 17.

Petreceți 8- 9 ore la prima întâlnire pentru a parcurge toate capito-
lele. Apoi, întâlniți- vă săptămânal timp de aproximativ o oră în 
celelalte 11 săptămâni.

Întâlniți- vă de două ori în primele două săptămâni, timp de 4- 5 ore 
de fiecare dată, pentru a parcurge toate capitolele. Apoi, întâlniți- vă 
săptămânal timp de aproximativ o oră în celelalte 10 săptămâni.

Întâlniți- vă de patru ori în primele două săptămâni, timp de 2- 3 ore 
de fiecare dată, pentru a parcurge toate capitolele. Apoi, întâlniți- vă 
săptămânal timp de aproximativ o oră în celelalte 10 săptămâni.

Întâlniți- vă săptămânal timp de 2 ore în fiecare săptămână, parcur-
gând un capitol pe săptămână. Vă va lua 10 săptămâni să comple-
tați toate capitolele. Întâlniți- vă săptămânal timp de aproximativ o 
oră în celelalte 2 săptămâni.

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Opțiunea 3

Opțiunea 4
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MODELE DE AGENDE

Opțiunea 1

ÎNTÂLNIREA 1  
(8- 9 ORE)

ÎNTÂLNIRILE 2- 12  
(O ORĂ -  O ORĂ ȘI  

TREIZECI DE MINUTE)
Temelia mea

Capitolele 1- 10

Ia- ți angajamentul

Raportează

Temelia mea

Îmbunătățește- ți îndemânările

Ia- ți angajamentul

Opțiunea 2

ÎNTÂLNIREA 1  
(4- 5 ORE)

ÎNTÂLNIREA 2  
(4- 5 ORE)

ÎNTÂLNIRILE 3- 12  
(O ORĂ -  O ORĂ ȘI 

TREIZECI DE MINUTE)
Temelia mea

Capitolele 1- 5

Ia- ți angajamentul

Raportează

Temelia mea

Capitolele 6- 10

Ia- ți angajamentul

Raportează

Temelia mea

Îmbunătățește- ți 
îndemânările

Ia- ți angajamentul

Opțiunea 3

ÎNTÂLNIREA 1 
(3 ORE)

ÎNTÂLNIREA 2 
(2 ORE)

ÎNTÂLNIREA 3 
(3 ORE)

ÎNTÂLNIREA 4 
(2 ORE)

ÎNTÂLNIRILE 5- 14 
(O ORĂ -  O ORĂ 
ȘI TREIZECI DE 

MINUTE)
Temelia mea

Capitolele 1- 3

Ia- ți 
angajamentul

Capitolele 4- 6 Raportează

Temelia mea

Capitolele 7- 8

Ia- ți 
angajamentul

Capitolele 9- 10 Raportează

Temelia mea

Îmbunătățește- ți 
îndemânările

Ia- ți angajamentul

Opțiunea 4

ÎNTÂLNIREA 1  
(2 ORE)

ÎNTÂLNIRILE 2- 10  
(2 ORE)

ÎNTÂLNIRILE 11- 12  
(O ORĂ -  O ORĂ ȘI 

TREIZECI DE MINUTE)
Temelia mea

Capitolul 1

Ia- ți angajamentul

Raportează

Temelia mea

Capitolele 2- 10  
(unu pe săptămână)

Ia- ți angajamentul

Raportează

Temelia mea

Îmbunătățește- ți 
îndemânările

Ia- ți angajamentul
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AUTOEVALUAREA COORDONATORULUI

După fiecare întâlnire de grup, revedeți afirmațiile de mai jos. Cât de bine vă 
descurcați?

CUM MĂ DESCURC ÎN CALITATE 
DE COORDONATOR? Niciodată Uneori Deseori

Întot-
deauna

 1. Contactez membri ai grupului în timpul 
săptămânii. □ □ □ □

 2. Îmi împărtășesc entuziasmul și dragos-
tea față de fiecare membru al grupului. □ □ □ □

 3. Mă asigur că fiecare membru al grupului 
raportează despre angajamentele sale. □ □ □ □

 4. Vorbesc mai puțin decât ceilalți membri 
din grup. Toată lumea participă în mod 
egal.

□ □ □ □

 5. Las membrii grupului să răspundă la 
întrebări în loc să răspund eu. □ □ □ □

 6. Mă încadrez în timp pentru fiecare 
secțiune și activitate. □ □ □ □

 7. Aloc timp pentru secțiunea „Cugetă” 
pentru ca Duhul Sfânt să- i poată îndru-
ma pe membrii grupului.

□ □ □ □
 8. Urmez broșura așa cum este scrisă și 

duc la bun sfârșit toate secțiunile și 
activitățile.

□ □ □ □

CUM SE DESCURCĂ GRUPUL MEU? Niciodată Uneori Deseori
Întot-

deauna

 1. Membrii grupului se iubesc, se încura-
jează și se slujesc unii pe ceilalți. □ □ □ □

 2. Membrii grupului își țin angajamentele. □ □ □ □
 3. Membrii grupului au succes atât din 

punct de vedere temporal, cât și 
spiritual.

□ □ □ □
 4. Colegii de acțiune se contactează cu 

regularitate și se încurajează reciproc 
în timpul săptămânii.

□ □ □ □
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NOTE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




