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PREFAȚĂ

CĂTRE CONDUCĂTORII DE ȚĂRUȘ ȘI EPISCOPIE

Mulți membri ai Bisericii își pot îmbunătăți nivelul de bizuire pe 
forțele proprii, care este „capacitatea, angajamentul și efortul de 
a satisface nevoile spirituale și materiale [personale] și ale fami-
liei” (Manualul 2 – Administrarea Bisericii [2010], 6.1.1. Îngrijirea 
celor săraci și nevoiași este una dintre cele patru responsabilități 
care i- au fost desemnate Bisericii de către Divinitate (Manualul 2, 
2.2). Acest ghid al conducătorului vă va ajuta să puneți în practică 
principii doctrinare care îi vor ajuta pe membri să se ajute singuri 
și pe alții să se bizuie mai mult pe forțele proprii din punct de 
vedere spiritual și temporal.

Vă rugăm să vă alocați câteva minute pentru a citi scrisoarea din 
partea Primei Președinții de pe următoarea pagină pentru a afla 
unele dintre binecuvântările promise privind bizuirea pe forțele 
proprii pe care le pot primi membrii din țărușul (sau districtul) și 
episcopia (sau ramura) dumneavoastră.

Publicat de 
Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă 

Orașul Salt Lake, Utah
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 

All rights reserved. 
Tipărit în Statele Unite ale Americii.

Aprobarea versiunii în limba engleză: 11/17 
Aprobarea traducerii: 11/17 

Titlul original: Leader’s Guide for the Self- Reliance Initiative 
Romanian 
15197 171



1

MESA J DIN PARTEA  
PRIMEI PREȘEDINȚII

Dragi frați și surori,

Domnul a declarat: „Scopul Meu este să am grijă de sfinții Mei” 
(D&L 104:15). Această revelație este o promisiune din partea 
Domnului conform căreia El va oferi binecuvântări temporale și 
va înlesni calea către bizuirea pe forțele proprii, ceea ce înseam-
nă să putem să asigurăm cele necesare vieții pentru noi și pentru 
membrii familiei noastre.

Broșura Temelia mea pentru bizuirea pe forțele proprii a fost 
pregătită pentru a ajuta membrii Bisericii să învețe și să pună în 
practică principiile cu privire la credință, educație, muncă asiduă 
și încredere în Domnul. Acceptarea acestor principii și trăirea 
conform lor vă vor da dreptul să primiți binecuvântările tempora-
le promise de Domnul.

Vă invităm să studiați și să puneți în practică, în mod sârguincios, 
aceste principii și să le predați membrilor familiei dumneavoas-
tră. Făcând astfel, viața dumneavoastră va fi binecuvântată. Veți 
învăța cum să acționați pe calea dumneavoastră către o bizuire 
mai mare pe forțele proprii. Veți fi binecuvântați cu speranță mai 
mare, cu pace și veți progresa.

Vă rugăm să fiți siguri că sunteți copii ai Tatălui nostru din Cer. El 
vă iubește și nu vă va abandona niciodată. El vă cunoaște și este 
gata să vă ofere binecuvântările spirituale și temporale pe care le 
implică bizuirea pe forțele proprii.

Cu stimă,

Prima Președinție
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INIȚIATIVA BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII

„Bizuirea pe forțele proprii 
este un rezultat al muncii 
noastre și susține toate 
celelalte practici de asi-
gurare a bunăstării… «Să 
muncim pentru ceea ce 
ne trebuie. Să ne bizuim 
pe forțele proprii și să fim 
independenți. Salvarea nu 
poate fi obținută pe baza 
niciunui alt principiu».”

THOMAS S. MON-
SON (CITÂNDU- L PE 
MARION G. ROMNEY), 
„Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare”, Ensign, sept. 
1986, p. 3

DOCTRINĂ ȘI PRINCIPII PRIVIND BIZUIREA PE FORȚELE 
PROPRII

„Bizuirea pe forțele proprii este capacitatea, angajamentul 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 îngrijească mai 
bine de alții.” (Manualul 2, 6.1.1) Trei învățături cheie ne pot ajuta 
să înțelegem cum să trăim o viață în care ne bizuim pe forțele 
proprii.

Prima, bizuirea pe forțele proprii este o poruncă esențială în pla-
nul salvării. Președintele Spencer W. Kimball ne- a învățat: „Dom-
nul poruncește Bisericii și membrilor ei să se bizuie pe forțele 
proprii și să fie independenți. (Vezi D&L 78:13- 14.) „Responsabili-
tatea pentru bunăstarea socială, emoțională, spirituală, fizică sau 
economică a fiecărei persoane depinde, în primul rând, de acea 
persoană, în al doilea rând de familia sa, iar în al treilea rând de 
Biserică, dacă este un membru credincios al acesteia” (Teachings 
of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], p. 116).

A doua, Dumnezeu poate să asigure și va asigura o cale pentru 
copiii săi neprihăniți 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).

A treia, toate lucrurile, inclusiv problemele temporale, sunt 
aspecte spirituale pentru Dumnezeu (vezi D&L 29:34). Când ne 
luăm angajamentul de a trăi mai pe deplin potrivit Evangheliei, 
putem să ne bizuim mai mult pe forțele proprii, atât din punct de 
vedere temporal, cât și spiritual. Președintele Dieter F. Uchtdorf 
ne- a învățat: „Cele două mari porunci – să Îl iubim pe Dumnezeu 
și să ne iubim aproapele – sunt o îmbinare a lucrurilor temporale 
și spirituale… Asemenea celor două fețe ale unei monede, lucru-
rile temporale și spirituale sunt inseparabile” (Dieter F. Uchtdorf, 

„Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului”, Ensign sau Liaho-
na, nov. 2011, p. 53).

Unele dintre principiile Evangheliei care ne pot ajuta să ne 
bizuim mai mult pe forțele proprii includ credința sporită în Tatăl 
Ceresc și în Isus Hristos, faptul de a deveni mai supuși, pocăirea 
de greșelile noastre, folosirea în mod drept a libertății de a alege 
și faptul de a le sluji altora. Pentru mai multe informații, citiți 
broșura Temelia mea pentru bizuirea pe forțele proprii.



3

INIȚIATIVA BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII ESTE  
ÎNDRUMATĂ DE CONDUCĂTORII PREOȚIEI

Țărușii Sionului sunt locuri de siguranță care îi protejează pe 
toți cei care intră acolo. Țărușul este pentru „apărare și pentru 
refugiu împotriva furtunii și împotriva mâniei, când aceasta va fi 
revărsată… pe întreg pământul” (D&L 115:6). Țărușii sunt locuri 
de adunare în care membrii Bisericii se pot sluji și întări unii pe 
alții, pot deveni uniți și pot primi rânduieli ale preoției și instruire 
despre Evanghelie (Handbook 1, introducere).

Domnul le- a spus conducătorilor preoției: „V- am dat vouă… 
cheile… pentru lucrările de slujire și de desăvârșire a sfinților 
Mei” (D&L 124:143). Președintele Dieter F. Uchtdorf ne- a învățat: 

„Felul Domnului de bizuire pe forțele proprii include, într- o egală 
măsură, multe aspecte ale vieții, inclusiv educația, sănătatea, 
locul de muncă, finanțele familiei și tăria spirituală… Acest lucru 
înseamnă că, în mare măsură, trebuie să aflați singuri ce trebuie 
făcut. Fiecare familie, fiecare congregație, fiecare zonă din lume 
este diferită” („Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului”, 
Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 55).

Inițiativa Bizuirea pe forțele proprii este un instrument pe care 
președinții de țăruș și episcopii îl pot folosi ca resursă în res-
ponsabilitatea lor desemnată de Divinitate de a avea grijă de cei 
săraci și nevoiași.

Comitetul pentru bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș

Pentru a înțelege nevoile privind bizuirea pe forțele proprii din 
cadrul țărușului și a veni în întâmpinarea lor, președinția țărușu-
lui poate organiza un Comitet pentru bizuirea pe forțele proprii 
la nivel de țăruș ca parte a consiliului țărușului. Comitetul pentru 
bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș este prezidat de un 
membru al președinției țărușului și se întâlnește cu regularitate 
pentru a discuta și a planifica modul în care să vină în întâmpi-
narea nevoilor privind bizuirea pe forțele proprii ale țărușului. 
Comitetele pentru bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș 
sunt îndemnate să lucreze alături de consiliile de bunăstare ale 
episcopilor pentru a evalua nevoile și a veni în întâmpinarea lor.

De regulă, Comitetul pentru bizuirea pe forțele proprii la nivel de 
țăruș include un membru al înaltului consiliu al țărușului, o mem-
bră a președinției Societății de Alinare la nivel de țăruș, președin-
tele consiliului de bunăstare al episcopului și toți specialiștii în 
bizuirea pe forțele proprii chemați la nivel de țăruș. Printre ceilalți 
membri ai comitetului se pot număra membri ai președințiilor 
Tinerilor Băieți și Tinerelor Fete la nivel de țăruș, alți specialiști la 
nivel de țăruș și misionari.

„Nu este nevoie de o nouă 
organizație care să aibă 
grijă de nevoile acestor 
oameni. Tot ceea ce este 
necesar este ca preoția lui 
Dumnezeu să fie pusă la 
treabă.”

HAROLD B. LEE, „Admoni-
tions for the Priesthood 
of God”, Ensign, ian. 1973, 
p. 104
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„Sfinții din zilele din urmă 
cred și predau faptul că o 
religie care nu are puterea 
să salveze oamenii din 
punct de vedere temporal 
și să îi facă prosperi și 
fericiți aici, nu poate sa- i 
salveze din punct de vede-
re spiritual, să îi exalte în 
viața care va veni”.

PREȘEDINTELE JOSEPH F. 
SMITH, Teachings of 
Presidents of the Church: 
Joseph F. Smith (2011),  
p. 163

Rolul Comitetului pentru bizuirea pe forțele proprii

În procesul de a discuta nevoile individuale și pe cele ale familiilor 
din țăruș și de a veni în întâmpinarea lor, comitetul are în vedere 
următoarele lucruri:

◦ predă episcopilor și membrilor consiliilor episcopiei doctrina 
bizuirii pe forțele proprii și îi sprijină în îndatoririle lor;

◦ dezvoltă un plan simplu de a sprijini episcopii și a veni în 
întâmpinarea nevoilor țărușului privind bizuirea pe forțele 
proprii. Consultați „Întrebări pe care comitetul trebuie să le 
aibă în vedere”, la pagina 9;

◦ organizează cu regularitate adunări de devoțiune pentru 
bizuirea pe forțele proprii, precum și grupuri de bizuire pe 
forțele proprii;

◦ oferă coordonatorilor instruire continuă, după cum este 
necesar;

◦ vizitează periodic grupurile de bizuire pe forțele proprii și 
oferă recomandări episcopilor și consiliilor episcopiei despre 
progresul membrilor;

◦ adună și transmite informații despre resursele locale dis-
ponibile în comunitate și în Biserică. Resursele pot fi nume 
de persoane care pot ajuta, programe guvernamentale, 
oportunități de angajare etc. Directorul local al Serviciilor 
pentru bizuirea pe forțele proprii poate oferi, de asemenea, 
îndrumare despre modurile în care se pot aduna și împărtăși 
informații despre resursele comunității.

Înțelegerea nevoilor membrilor privind 
bizuirea pe forțele proprii

Adunarea și 
transmiterea 
informațiilor 
despre resurse

Oferirea 
de sprijin 
suplimentar

ROLUL COMITETULUI 
PENTRU BIZUIREA PE 

FORȚELE PROPRII

Organizarea cu regularitate a grupurilor 
de bizuire pe forțele proprii
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„Este voința lui Dumnezeu 
ca noi să fim bărbați 
și femei liberi, având 
posibilitatea de a ne 
atinge întregul potențial 
atât din punct de vedere 
temporal, cât și spiritual, 
să fim liberi de limitările 
umilitoare ale sărăciei și 
de sclavia păcatului, să 
ne bucurăm de respectul 
de sine și de indepen-
dență și să fim pregătiți în 
toate lucrurile pentru a ne 
alătura Lui în împărăția 
Sa celestială.”

D. TODD CHRISTOFFER-
SON, „Liberi pentru tot-
deauna, pentru a acționa 
pentru ei înșiși”, Ensign 
sau Liahona, nov. 2014, 
p. 19

Specialistul țărușului în bizuirea pe forțele proprii

O soră, un frate sau un cuplu pot sluji ca specialiști ai țărușu-
lui (sau districtului) în bizuirea pe forțele proprii. Conlucrând 
îndeaproape cu membrii comitetului, specialistul supervizează 
operațiunile și activitățile din țăruș ce țin de bizuirea pe forțele 
proprii. Specialiștii țărușului sunt o resursă pentru episcopi și alți 
conducători ai episcopiei (Manualul 2, 6.3.3) și pot ajuta membrii 
care au nevoie de ajutor cu privire la educație, instruire, finanțele 
familiei și, acolo unde este în vigoare, Fondul Permanent pentru 
Educație (Manualul 2, 6.2.5). Dacă este cazul, episcopul poate 
chema, de asemenea, un specialist în bizuirea pe forțele proprii 
la nivel de episcopie.

Responsabilitățile specialistului pot include următoarele:

◦ instruiește și sprijină episcopii și consiliile episcopiilor după 
cum i se solicită;

◦  lucrează alături de Comitetul pentru bizuirea pe forțele pro-
prii la nivel de țăruș pentru a coordona adunări de devoțiune 
și a organiza grupuri;

◦ oferă instruire coordonatorilor grupurilor de bizuire pe 
forțele proprii folosind broșura Coordonarea grupurilor de 
bizuire pe forțele proprii (disponibilă online, pe srs.lds.org/
facilitator);

◦ analizează și sprijină periodic grupurile de bizuire pe forțele 
proprii;

◦ împărtășește membrilor informații despre resurse disponibi-
le în comunitate și în Biserică;

◦ se asigură că rapoartele sunt completate pe srs.lds.org/
report.

CUM ÎNVAȚĂ ȘI ACȚIONEAZĂ MEMBRII PENTRU A SE BIZUI 
PE FORȚELE PROPRII

Acest lucru începe cu episcopatele și consiliile episcopiei care, 
cu ajutorul rugăciunii, se gândesc la cei care au dificultăți și pot 
beneficia de pe urma unei mai bune bizuiri pe forțele proprii. 
Ideal, se oferă o invitație personală de a participa la o adunare 
de devoțiune (dacă se desfășoară) sau de a se alătura direct unui 
grup de bizuire pe forțele proprii. În plus, îi pot invita să participe 
pe cei care îi pot întări pe alții prin timpul și talentele lor (vezi D&L 
82:18- 19).
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Grupurile de bizuire 
pe forțele proprii vin în 
întâmpinarea celor trei 
lucruri pe care președin-
tele Gordon B. Hinckley a 
spus că trebuie să le aibă 
fiecare convertit: „Un prie-
ten, o responsabilitate și 
să fie hrănit cu «cuvântul 
cel bun al lui Dumnezeu» 
(Moroni 6:4)”.

PREȘEDINTELE GOR-
DON B. HINCKLEY, 

„Converts and Young 
Men”, Ensign, mai 1997, 
p. 47; vezi, de asemenea, 
Moroni 6:3- 9

Membrii se întâlnesc în grupuri de bizuire pe forțele proprii

Salvatorul ne- a învățat că, „acolo unde sunt doi sau trei adu nați 
în numele Meu, pentru un lucru oarecare, iată, acolo voi fi și Eu 
în mijlocul lor” (D&L 6:32). Grupurile de bizuire pe forțele proprii 
sunt mici și funcționează ca un consiliu. Membrii acestora se 
întâlnesc pentru a dezvolta îndemânările și credința fiecărui par-
ticipant. Revelația personală din timpul întâlnirilor grupului poate 
veni din surse diferite. Pe lângă manuale, fiecare partici pant are 
cunoașterea, experiențele și darurile care îi pot ajuta pe alții să 
învețe și să crească.

De regulă, grupul este format din 8- 12 persoane și se întâlneș-
te aproximativ două ore pe săptămână, timp de douăsprezece 
săptămâni consecutive.

CUM FUNCȚIONEAZĂ GRUPURILE

Se predau atât doctrină, cât și deprinderi de viață

În timpul fiecărei întâlniri a grupului, participanții petrec timpul 
discutând principii doctrinare privind bizuirea pe forțele proprii, 
inclusiv importanța rânduielilor. Ei învață, de asemenea, îndemâ-
nări practice, cum ar fi administrarea banilor, găsirea unui loc 
de muncă mai bun, îmbunătățirea educației sau începerea și 
dezvoltarea unei afaceri.

Grupurile își iau angajamente și raportează progresul

Fiecare întâlnire a grupului începe cu un raport de progres oferit 
grupului de către fiecare în parte cu privire la angajamentele per-
sonale din săptămâna precedentă. Apoi, participanții se sfătuiesc 
cum să identifice și să depășească obstacole.
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„Nu există problemă în 
cadrul familiei, epis-
copiei sau țărușului 
care să nu poată fi 
rezolvată dacă noi 
căutăm soluții în modul 
Domnului, consultându- 
ne – consultându- ne cu 
adevărat – [unii cu alții].”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, ediție revizuită, 
(2012), p. 4

CINE AR TREBUI 
SĂ PARTICIPE LA 
GRUPURILE DE 
BIZUIRE PE FORȚELE 
PROPRII?

Membrii care se află în 
următoarele situații pot 
beneficia de pe urma pro-
gramului: beneficiari ai 
ajutorului din donațiile de 
post, șomerii sau cei care 
au salarii mici, misionarii 
recent întorși din misiune, 
convertiții recent, membrii 
mai puțin activi și părinții 
singuri.

Participanții împărtășesc membrilor familiei lor ceea ce 
învață

O mare parte a procesului de învățare are loc în afara întâlnirii 
grupului în timp ce membrii își respectă angajamentele punând 
în practică îndemânări noi. Participanții sunt încurajați să împăr-
tășească membrilor familiei ceea ce învață.

Participanții se întăresc unii pe alții ca „parteneri de 
acțiune”.

Participanții sunt rugați să sprijine și să întărească un alt membru 
al grupului în fiecare săptămână. Acești „parteneri de acțiune” se 
ajută unul pe celălalt să- și respecte angajamentele contactându- 
se și încurajându- se frecvent.

Coordonatorii îndrumă întâlnirile săptămânale ale grupului

Grupurile de bizuire pe forțele proprii nu sunt conduse de un 
învățător, ci sunt îndrumate de un coordonator. Coordonato-
rii nu țin prelegeri, ci urmează materialele de curs și invită toți 
membrii grupului să participe activ. Coordonatorii creează o 
atmosferă în care Duhul Sfânt îi poate învăța pe participanți 

„toate lucrurile pe care trebuie să le [facă]” (2 Nefi 32:5; vezi, de 
asemenea, 2 Nefi 32:3).

Progres continuu

Dacă este nevoie, specialiștii la nivel de țăruș, voluntarii sau 
învățătorii de acasă și învățătoarele vizitatoare pot fi desemnați 
să sprijine participanții la telefon sau în persoană. Comitetul 
pentru bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș poate, de ase-
menea, să aleagă ca, periodic, să organizeze o întâlnire de grup 
a absolvenților grupurilor de bizuire pe forțele proprii, ca aceș-
tia să- și poată menține relațiile de prietenie, să împărtășească 
experiențe și să discute principii din Temelia mea pentru bizuirea 
pe forțele proprii.
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RESURSE

Angajați ai Bisericii și sprijin voluntar

Biserica angajează oameni în fiecare zonă pentru a sprijini efor-
tul cu privire la bizuirea pe forțele proprii. Aceștia includ direc-
torul pentru bizuirea pe forțele proprii și alți angajați. Aceștia, 
împreună cu misionari seniori cu timp deplin, pot ajuta la instrui-
rea Comitetului pentru bizuirea pe forțele proprii la nivel de țăruș 
pentru a organiza adunări de devoțiune și grupuri de bizuire pe 
forțele proprii. Ei pot ajuta, de asemenea, comitetul în a identifica 
și împărtășii informații despre resurse locale ale comunității și ale 
Bisericii.

Manuale

Manualele despre bizuirea pe forțele proprii sunt disponibi-
le online pe aplicația Biblioteca Evangheliei și pe srs.lds.org. 
Manuale tipărite pot fi comandate pe store.lds.org sau de la 
centrele de distribuire ale Bisericii.

MANUAL SCOP
NUMĂR DE 
CATALOG

(pentru comandă)

Calea mea către 
bizuirea pe forțele 
proprii

Adunări de 
devoțiune pentru 
bizuirea pe 
forțele proprii

14068000

Temelia mea pentru 
bizuirea pe forțele 
proprii

Principii spirituale 
și îndemânări

14067000
(Notă. Material inclus în 
manualele fiecărui grup)

Cum să- mi încep și 
să- mi dezvolt afacerea

Manual al 
grupului

14678000

Cum să găsesc un loc 
de muncă mai bun

Manual al 
grupului

14072000

Educație pentru a 
obține un loc de 
muncă mai bun

Manual al 
grupului

14066000

Finanțe personale
Manual al 
grupului

14863000

Coordonarea 
grupurilor

Instruirea 
coordonatorilor

Disponibil doar online

„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? 
Mâncarea pentru cei 
înfometați nu poate veni 
de pe rafturi goale. Banii 
pentru cei nevoiași nu pot 
veni din buzunare goale. 
Sprijinul și înțelegerea nu 
pot veni de la cei înfome-
tați din punct de vedere 
emoțional. Predarea 
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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Adunări de devoțiune pentru bizuirea pe forțele proprii

De regulă (deși nu neapărat), membrii pornesc pe calea către 
bizuirea pe forțele proprii participând la o adunare de devoțiu-
ne. Îndrumarul Calea mea către bizuirea pe forțele proprii poate 
îndruma discuția.

Materiale video pentru instruire și povestiri de succes

Materialele video pentru instruire și povestiri de succes sunt 
disponibile online la srs.lds.org/videos.

Centru de resurse pentru bizuirea pe forțele proprii

Țărușul poate hotărî să deschidă un centru de resurse pentru 
bizuirea pe forțele proprii pentru a răspunde nevoilor din afara 
grupurilor de bizuire pe forțele proprii. De exemplu, un „centru” 
poate fi un spațiu fizic alături de un centru de istorie a familiei, 
echipat cu calculatoare pentru a- i ajuta pe membri. Un „centru” 
poate fi chiar efortul de a conecta membrii virtual cu oportuni-
tățile locale și resursele din mediul online. Dacă centrul este un 
loc fizic, fiecare țăruș hotărăște cât de des este acesta deschis și 
cum este organizat.

Întrebări pe care comitetul trebuie să le aibă în vedere
◦ Ce nevoi privind bizuirea pe forțele proprii au membrii și 

familiile din zona noastră?

◦ Cum putem sprijini episcopii, cvorumurile și Societatea de 
Alinare în rolul lor de a se îngriji de cei săraci și nevoiași?

◦ Cum putem ajuta mai bine episcopii și consiliile episcopiilor 
să identifice și să invite oameni pentru a participa la acțiunile 
întreprinse de noi privind bizuirea pe forțele proprii?

◦ Ce putem face în timpul întâlnirilor grupurilor de bizuire 
pe forțele proprii și după acestea pentru a sprijini mai bine 
participanții?

◦ Cum îi putem ajuta mai bine pe cei care nu pot participa sau 
finaliza cursurile unui grup de bizuire pe forțele proprii?

◦ Cum putem utiliza mai bine talentele, îndemânările și expe-
riența membrilor din regiunea noastră?

◦ De ce fel de resurse locale sau ale Bisericii au nevoie mem-
brii noștri și cum putem dezvolta și împărtăși aceste resurse?

◦ Cum ne putem folosi de eforturile privind bizuirea pe forțele 
proprii pentru a veni în întâmpinarea priorităților țărușului 
și episcopiei? (De exemplu, munca misionară, reactivarea 
membrilor, tinerii adulți necăsătoriți sau tinerii sub 18 ani.)

◦ Dacă se aplică, cum putem ajuta beneficiarii Fondului Perma-
nent pentru Educație să absolve și să- și achite împrumutul?




