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Instruksi fasilitator kebaktian akan selalu muncul di kotak ungu. Untuk bantuan 

tambahan melakukan kebaktian, lihat halaman 13.

BAGAIMANA MENGGUNAKAN BUKLET INI
Buklet ini dirancang untuk digunakan dalam format kebaktian. Namun, ini 
dapat juga digunakan dalam pengaturan kelompok atau individu lainnya, 
termasuk:
○ Pelajaran hari Minggu kelima.
○ Pertemuan Kuorum atau Lembaga Pertolongan.
○ Di rumah.
○ Pengaturan lain yang sesuai.

BILA ANDA MELIHAT ANJURAN INI, IKUTI ARAHAN INI

BACA SAKSIKAN BAHAS RENUNGKAN KEGIATAN

Satu orang 
membacakan 
dengan lantang 
untuk seluruh 
kelompok.

Seluruh 
kelompok 
menyaksikan 
video.

Sebagai 
kelompok kecil (2- 
8 orang), bagikan 
pemikiran selama 
sekitar 2–4 menit.

Secara individu 
renungkan dan 
tulis dengan 
tenang selama 
sekitar 2- 3 menit.

Bekerja secara 
individu atau 
bersama sebagai 
kelompok kecil 
(2- 8 orang) untuk 
waktu yang 
ditentukan.

Kebaktian Jalan Saya hendaknya berlangsung tidak lebih dari 90 menit.
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PESAN DARI PRESIDENSI UTAMA

Brother dan Sister Terkasih:
Tuhan telah memaklumkan, “Adalah tujuan- Ku untuk menyediakan bagi 
para orang suci- Ku” (A&P 104:15). Wahyu ini adalah janji dari Tuhan 
bahwa Dia akan menyediakan berkat- berkat duniawi dan membuka pintu 
kemandirian, yang adalah kemampuan bagi kita untuk menyediakan 
kebutuhan hidup bagi diri kita sendiri dan keluarga kita.
Buklet ini telah dipersiapkan untuk membantu para anggota Gereja 
belajar dan menerapkan asas- asas iman, pendidikan, kerja keras, dan 
kepercayaan kepada Tuhan. Menerima dan menjalankan asas- asas ini 
akan lebih memampukan Anda untuk menerima berkat- berkat duniawi 
yang dijanjikan oleh Tuhan.
Kami mengajak Anda untuk menelaah dan menerapkan asas- asas ini 
dengan tekun dan mengajarkannya kepada anggota keluarga Anda. 
Sewaktu Anda melakukannya, kehidupan Anda akan diberkati. Anda akan 
belajar bagaimana bertindak mengikuti jalan Anda menuju kemandirian 
yang lebih besar. Anda akan diberkati dengan harapan, kedamaian, dan 
kemajuan yang lebih besar.
Mohon yakinlah bahwa Anda adalah anak dari Bapa kita di Surga. Dia 
mengasihi Anda dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia menge-
nal Anda dan siap memberikan kepada Anda berkat- berkat rohani dan 
duniawi  dari kemandirian.

Hormat kami,
Presidensi Utama
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MEMULAI

 1. Mulailah dengan doa (dan nyanyian pujian, jika diinginkan).

 2. Seorang anggota presidensi pasak dapat memberikan pengenal-
an dan kesaksian selama 3 hingga 5 menit.

 3. Seorang anggota komite kemandirian pasak mengajak seluruh 
kelompok untuk membuka buklet mereka ke halaman 2 dan 
mengikuti sementara anggota komite membaca tiga paragraf di 
bawah ini.

Fasilitator: 

Selamat datang di kebaktian Jalan Saya untuk Kemandirian ini. Tujuan dari 
pertemuan ini adalah untuk membantu Anda memahami mengapa dan 
bagaimana Anda dapat menjadi lebih mandiri. Alih- alih satu pembicara 
memberikan presentasi kepada kelompok, kita akan membahas asas- asas 
dalam kelompok kecil, membaca bersama, merenungkan, dan menuliskan 
pemikiran kita.
Bagian terpenting dari pengalaman ini adalah dorongan- dorongan yang 
Anda terima melalui Roh sewaktu Tuhan menunjukkan kepada Anda apa 
yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih seperti Dia. Kami mengim-
bau Anda untuk menulis kesan- kesan ini ketika Anda menerimanya dan 
kemudian menindakinya.

Di akhir pertemuan ini, Anda akan diajak untuk memilih kelompok keman-
dirian yang dapat membantu Anda mencapai salah satu dari yang berikut:
○ Menemukan pekerjaan atau meningkatkan pekerjaan Anda saat ini
○ Mengelola dengan lebih baik keuangan pribadi dan keluarga Anda
○ Memilih jalan pendidikan dan berhasil di sekolah
○ Menumbuhkan bisnis kecil Anda
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Tetapi untuk sekarang, mari kita saling mengenal dengan sedikit lebih baik.

Mintalah para partisipan di setiap meja untuk meluangkan waktu 
sejenak dan secara singkat memperkenalkan diri mereka kepada 
orang lain di meja mereka. Setiap perkenalan tidak boleh lebih dari 
30 atau 40 detik.

Fasilitator: 

APAKAH KEMANDIRIAN ITU?

Tujuan dari inisiatif kemandirian adalah untuk membantu individu mem-
bantu diri mereka sendiri menjadi mandiri. Kemandirian adalah lebih dari 
sekadar memiliki pekerjaan yang baik, penyimpanan makanan, atau uang 
di bank. Kemandirian adalah “ kemampuan, komitmen, dan upaya 
untuk menyediakan kebutuhan kehidupan rohani dan jasmani bagi diri 
sendiri dan keluarga. Sewaktu para anggota menjadi mandiri, mereka 
akan lebih mampu untuk melayani dan peduli terhadap orang lain,” dan 
pekerjaan dijadikan sebagai asas yang berkuasa dalam kehidupan mereka 
(Buku Pegangan 2: Mengelola Gereja [2010], 6.1.1).

Apa karakteristik dari seorang individu yang mandiri? Akankah 
individu yang mandiri bergantung pada bantuan pemerintah atau 
Gereja jika mereka dapat bekerja untuk apa yang mereka 
butuhkan sendiri?

Bahas:

KEMANDIRIAN SANGAT PENTING BAGI KESELAMATAN

Presiden Thomas S. Monson mengajarkan: “Marilah kita menjadi mandiri 
dan berdikari. Keselamatan dapat diperoleh tanpa asas lain” (“Guiding 
Principles of Personal and Family Welfare,” Ensign, September 1986, 3; 
mengutip Marion G. Romney, dalam Conference Report, Oktober 1976, 
167).

Sewaktu Anda menjadi lebih mandiri, bagaimana Anda menjadi 
semakin seperti Bapa Surgawi?

Bahas:

Baca:

Baca:
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YANG ROHANI DAN DUNIAWI TERIKAT BERSAMA

KEGIATAN KELOMPOK (3–4 menit)

Sebagai kelompok, diskusikan beberapa kebutuhan duniawi dan rohani dalam kehidupan. 
Tulis beberapa di bawah ini.

KEBUTUHAN DUNIAWI DALAM 
KEHIDUPAN

KEBUTUHAN ROHANI DALAM 
KEHIDUPAN

Presiden Dieter F. Uchtdorf mengajarkan, “Seperti dua sisi mata uang, 
duniawi dan rohani tak terpisahkan” (“Menyediakan dengan Cara Tuhan,” 
Ensign atau Liahona, November 2011, 53). Dalam tulisan suci, Tuhan 
menyatakan, “Segala sesuatu bagi- Ku adalah rohani, dan tidak pada waktu 
kapan pun telah Aku berikan kepadamu suatu hukum yang duniawi” (A&P 
29:34).

Bagaimana mendapatkan pekerjaan dan mencari nafkah dapat 
menjadi urusan duniawi dan rohani?

Bahas:

SEBERAPA MANDIRI SECARA DUNIAWI DAN ROHANIKAH ANDA?

KEGIATAN INDIVIDU (5 menit)

Kemandirian membutuhkan kemampuan, komitmen, dan upaya. Untuk dilakukan 
sendiri, beri tanda centang di setiap kotak yang paling sesuai untuk Anda. Jujurlah terha-
dap diri Anda sendiri. Jika Anda tidak nyaman menandai ini di depan umum, tutuplah 
jawaban Anda.

Tidak 
pernah Jarang Kadang- 

Kadang Sering Selalu

Saya memiliki keterampilan untuk memenuhi 
kebutuhan saya.

Saya memiliki anggaran dan mengikutinya.

Saya menabung uang.

Saya bebas dari utang (kecuali untuk pendidikan 
atau rumah).

Baca:
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Tidak 
pernah Jarang Kadang- 

Kadang Sering Selalu

Kehidupan saya terpusat pada hal- hal yang 
paling penting.
Saya berdoa dan menelaah tulisan suci 
setiap hari.
Saya merasakan bisikan Roh Kudus setiap hari 
dalam kehidupan saya.
Saya membayar persepuluhan dan 
persembahan puasa.

Saya mengambil sakramen setiap minggu.

Saya layak akan rekomendasi bait suci.

Saya memiliki pekerjaan yang menyediakan 
kebutuhan saya.
Saya memenuhi kebutuhan saya tanpa 
bergantung pada program pemerintah.

Saya membayar sewa bulanan atau hipotek saya.

Saya mendapatkan perawatan medis yang 
memadai.

Anak- anak saya memiliki akses ke pendidikan.

Saya dapat melayani orang lain di saat mereka 
membutuhkan.

Adakah hal- hal lain yang perlu Anda ubah untuk menjadi mandiri? 
Akan seperti apakah hidup Anda saat Anda memperbaiki hal- hal 
di atas?

Renungkan:
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BAGAIMANA SAYA MENJADI LEBIH MANDIRI?

1. Tuhan Dapat Membantu Anda Menjadi Mandiri

“I Will Provide for My Saints,” tersedia di srs .lds .org/ videos. (Tidak ada 
video? Lanjutkan membaca.)

KEGIATAN KELOMPOK (5 menit)

Di bawah ini adalah surat yang dibagikan oleh Presiden Dieter F. Uchtdorf dalam video.

Sebagai kelompok:

 1. Bergiliranlah membaca setiap paragraf.

 2. Untuk setiap paragraf, lakukan yang berikut:

○ Garis bawahi berkat- berkat khusus yang dijanjikan oleh Presidensi Utama.
○ Lingkari apa yang harus Anda lakukan untuk menerima berkat- berkat itu.
○ Secara singkat diskusikan apa yang Anda pelajari.

Brother dan Sister Terkasih:

Tuhan telah memaklumkan, “Adalah tujuan- Ku untuk menyediakan bagi para orang 
suci- Ku” (A&P 104:15). Wahyu ini adalah janji dari Tuhan bahwa Dia akan menyediakan 
berkat- berkat duniawi dan membuka pintu kemandirian, yang adalah kemampuan bagi 
kita untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi diri kita sendiri dan keluarga kita.

Buklet ini telah dipersiapkan untuk membantu para anggota Gereja belajar dan mene-
rapkan asas- asas iman, pendidikan, kerja keras, dan kepercayaan kepada Tuhan. 
Menerima dan menjalankan asas- asas ini akan lebih memampukan Anda untuk meneri-
ma berkat- berkat duniawi yang dijanjikan oleh Tuhan.

Kami mengajak Anda untuk menelaah dan menerapkan asas- asas ini dengan tekun dan 
mengajarkannya kepada anggota keluarga Anda. Sewaktu Anda melakukannya, kehidup-
an Anda akan diberkati. Anda akan belajar bagaimana bertindak mengikuti jalan Anda 
menuju kemandirian yang lebih besar. Anda akan diberkati dengan harapan, kedamai-
an, dan kemajuan yang lebih besar.

Mohon yakinlah bahwa Anda adalah anak dari Bapa kita di Surga. Dia mengasihi Anda 
dan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia mengenal Anda dan siap memberikan 
kepada Anda berkat- berkat rohani dan duniawi dari kemandirian.

Hormat kami,

Presidensi Utama

Saksikan:



7

Apa yang dapat saya lakukan secara pribadi untuk menerima 
“harapan, kedamaian, dan kemajuan yang lebih besar” yang dijanji-
kan oleh Presidensi Utama?

Renungkan:

  

  

  

  

  

 

2. Tulisan Suci Dapat Membantu Anda Menjadi Mandiri

Tuhan membantu kita dalam banyak hal saat kita menjalankan iman 
kepada- Nya. Salah satu alat yang Dia berikan kepada kita adalah tulisan 
suci. Nabi Nefi mengajarkan, “Kenyangkanlah diri dengan firman Kristus; 
karena lihatlah, firman Kristus akan memberi tahu kamu segala sesuatu 
yang hendaknya kamu lakukan” (2 Nefi 32:3).

Kapankah tulisan suci telah menyediakan bimbingan pribadi dalam 
kehidupan Anda?

Bahas:

Baca:
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KEGIATAN KELOMPOK (5–7 menit)

Kitab Mormon diberikan sebagai alat untuk zaman kita. Jika kita mempersamakan ayat- 
ayat Kitab Mormon dengan kehidupan kita sendiri, kita akan menerima semua bimbingan 
yang diperlukan. Sebagai kelompok, baca dan bahas masing- masing pernyataan di 
bawah ini dari para nabi dan rasul. Garis bawahi berkat- berkat yang dijanjikan untuk 
menelaah dan menerapkan tulisan suci.

Henry B. Eyring: “Pergi ke tulisan suci untuk mempelajari apa yang harus dilakukan 

membuat semua perbedaan .... Kita akan menemukan jawaban dalam tulisan suci. 

Tuhan tampaknya mengantisipasi semua masalah kita dan semua kebutuhan kita, 

dan Dia menempatkan bantuan dalam tulisan suci bagi kita—jika saja kita mencari-

nya” (“A Discussion on Scripture Study,” Ensign, Juli 2005, 24).

Boyd K. Packer: “Tidak ada masalah besar yang kita hadapi yang tidak dapat diatasi 

jika kita mengetahui wahyu- wahyu” (“Teach the Scriptures,” Teaching Seminary 

Preservice Readings Religion 370, 471, and 475 [2004], 75).

Richard G. Scott: “Kitab Mormon berisi jawaban untuk masalah yang kita hadapi 

dalam kehidupan sehari- hari” (“The Power of the Book of Mormon in My Life,” Ensign, 

Oktober 1984, 10).

M. Russell Ballard: “Kitab Mormon, melebihi semua buku lain yang saya ketahui, 

adalah sumber terbesar yang kita miliki untuk jawaban atas masalah kehidupan 

nyata” (dalam “We Add Our Witness,” Ensign, Maret 1989, 8).

Russell M. Nelson: “Apakah Anda ingin menyingkirkan kebiasaan buruk? Apakah 

Anda ingin meningkatkan hubungan dalam keluarga Anda? Apakah Anda ingin 

meningkatkan kemampuan rohani Anda? Bacalah Kitab Mormon! Itu akan membawa 

Anda lebih dekat kepada Tuhan dan kuasa- Nya yang pengasih” (“A Testimony of the 

Book of Mormon,” Ensign, November 1999, 71).

Sewaktu saya berusaha menjadi lebih mandiri, apa yang dapat saya 
lakukan untuk menerima lebih banyak bimbingan pribadi dari 
tulisan suci?

Renungkan:

  

 



9

3.  Bergabung dengan Kelompok Kemandirian Dapat Membantu 
Anda Memulai

Untuk membantu Anda menjadi lebih mandiri, Anda memiliki kesempatan 
untuk bergabung dengan kelompok kemandirian di lingkungan atau 
pasak Anda. Kelompok kemandirian adalah sekelompok individu yang 
bertemu bersama untuk belajar dan menerapkan keterampilan praktis 
untuk pekerjaan, pendidikan, dan keuangan.

Kelompok kemandirian biasanya bertemu setiap minggu selama dua jam 
selama periode tiga bulan. Pertemuan mengikuti proses yang sama 
dengan kebaktian ini. Para anggota kelompok membaca dan membahas 
bersama, menyelesaikan kegiatan, dan secara pribadi merenungkan 
sehingga Roh Kudus dapat mengilhami mereka cara untuk bertindak.

Kelompok kemandirian berbeda dari kebanyakan kelas di Gereja. Tidak 
ada guru! Alih- alih, kelompok itu bekerja sebagai dewan dengan Roh 
Kudus sebagai guru. Para anggota kelompok berembuk bersama sewaktu 
mereka mempelajari keterampilan baru, memecahkan masalah, berkomit-
men untuk melakukan hal- hal selama seminggu, dan melaporkan kemaju-
an mereka.

Para anggota kelompok juga mengembangkan persahabatan yang kuat 
dan merasakan kasih Allah sewaktu mereka bekerja bersama. Dengan 
bergabung bersama sebuah kelompok, Anda tidak hanya akan mendapat 
manfaat, tetapi Anda dapat menjadi pelayan hebat dalam membantu 
orang lain menuju kemandirian mereka!

“The Power of the Group,” tersedia di srs .lds .org/ videos. (Tidak ada video? 
Lanjutkan membaca.)

Jika ada, undanglah seseorang yang sebelumnya telah berpartisipasi 
dalam kelompok kemandirian untuk secara singkat membagikan 
(hingga tiga menit) pengalamannya.

Fasilitator: 

Manakah Kelompok Kemandirian yang Hendaknya Anda Bergabung?

“Choosing a Self- Reliance Group,” tersedia di srs .lds .org/ videos. (Tidak ada 
video? Baca ringkasan kelompok di halaman 11.)

Baca:

Saksikan:

Saksikan:
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KEGIATAN INDIVIDU (3–4 menit)

Dilakukan sendiri, baca seluruh pernyataan di bawah, dan lingkari pernyataan yang 
berlaku untuk Anda. Ringkasan masing- masing kelompok terdapat di halaman 11.

Mene-
mukan 
Pekerjaan 
yang Lebih 
Baik

Keuangan 
Pribadi

Pendidik-
an untuk 
Pekerjaan 
yang Lebih 
Baik

Memu-
lai dan 
Menum-
buhkan 
Bisnis 
Saya

 1. Saya membutuhkan uang segera. ✓
 2. Saya menganggur. ✓
 3. Saya membutuhkan pekerjaan yang lebih 

baik. ✓
 4. Saya ingin menabung uang. ✓
 5. Saya ingin menghapus utang. ✓
 6. Saya ingin siap secara finansial untuk masa 

depan. ✓
 7. Saya membutuhkan pendidikan atau pelatih-

an untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih 
baik atau memulai karier baru.

✓
 8. Saya memerlukan bantuan memilih jalur 

pendidikan saya. ✓
 9. Saya ingin berhasil di sekolah. ✓
 10. Saya ingin belajar lebih banyak tentang 

tawaran pendidikan Gereja, seperti Pathway 
(lihat halaman 12).

✓
 11. Saya sudah memiliki bisnis. ✓
 12. Saya memiliki sumber daya untuk memulai 

bisnis. ✓
 13. Saya dapat mendukung diri sendiri saat 

memulai bisnis. ✓
 14. Saya ingin meningkatkan iman saya kepada 

Yesus Kristus. ✓ ✓ ✓ ✓
Membuat perubahan dalam hidup kita membutuhkan iman dan usaha. 
Agar Anda membuat kemajuan, Anda perlu berkomitmen untuk melaku-
kan hal- hal berikut:

○ Hadir setiap minggu (biasanya 2 jam setiap minggu selama 
3 bulan).

○ Menindaki komitmen di sepanjang minggu.

Baca:
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○ Mendorong orang lain dalam kelompok untuk berhasil.
○ Melakukan kerja mingguan sekitar 4 hingga 10 jam di luar perte-

muan kelompok.

Manakah kelompok yang paling cocok dengan situasi saya? Apakah 
saya bersedia membuat komitmen ini untuk menjadi lebih mandiri?

Renungkan:

RINGKASAN KELOMPOK
Di masing- masing dari empat kelompok kemandirian, anggota menelaah 
dan mempraktikkan asas- asas dari buklet Landasan Saya untuk Kemandiri-
an. Ini dilakukan di awal setiap pertemuan kelompok, karena mempelajari 
asas- asas dan keterampilan landasan ini membantu para anggota kelom-
pok maju secara duniawi dan rohani, terlepas dari jalur yang dipilih. Para 
anggota kelompok akan mendapatkan iman yang lebih besar dalam kuasa 
Yesus Kristus untuk menyediakan bagi mereka. Mereka juga akan mem-
praktikkan keterampilan hidup, termasuk pengelolaan waktu, komunikasi, 
dan penyelesaian masalah.

Menemukan Pekerjaan yang Lebih Baik

Bagi mereka yang mencari pekerjaan yang lebih baik. Para anggota 
kelompok akan belajar mengidentifikasi peluang, jaringan, menampilkan 
diri secara profesional, dan mempersiapkan wawancara kerja. Mereka 
juga akan menetapkan gol untuk kontak dan wawancara.

Keuangan Pribadi

Bagi mereka yang menginginkan kendali yang lebih baik atas keuangan 
mereka. Para anggota kelompok akan belajar cara menghapus utang, 
melindungi terhadap kesulitan keuangan, dan berinvestasi untuk masa 
depan. Mereka akan membuat rencana keuangan dan mengikuti anggar-
an. Pasangan suami istri diimbau untuk hadir bersama.

Pendidikan untuk Pekerjaan yang Lebih Baik

Bagi mereka yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan tambahan 
untuk mendapatkan pekerjaan. Para anggota kelompok akan meneliti, 
membuat, dan mempresentasikan rencana karier dan pendidikan. 
Mereka juga akan meluangkan waktu setiap minggu berlatih keterampilan 
yang akan membantu mereka menjadi pemelajar yang lebih efektif.

Draft Version 5, July 13, 2016 
For Pilot Use Only

FIND A BETTER JOB
F O R  S E L F - R E L I A N C E

PERSONAL FINANCES
F O R  S E L F - R E L I A N C E

EDUCATION FOR BETTER WORK

FOR SELF-RELIANCE
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Memulai dan Menumbuhkan Bisnis Saya

Bagi mereka yang sudah memiliki bisnis atau sumber daya untuk memu-
lai bisnis. Para anggota kelompok mempelajari sifat dan keterampilan 
para pemilik bisnis kecil yang sukses. Mereka mempraktikkan pencatatan, 
pemasaran, dan pengelolaan kas. Mereka akan berbicara dengan para 
pemilik bisnis, pelanggan, dan pemasok dan mengembangkan rencana 
untuk menumbuhkan bisnis mereka.

MEMILIH KELOMPOK
Seorang anggota komite kemandirian sekarang akan membantu Anda 
mengatur ke dalam kelompok- kelompok kemandirian. Setelah Anda 
memilih kelompok Anda, tuliskan informasi berikut.

PERTEMUAN KELOMPOK KEMANDIRIAN SAYA

Hari:

Waktu:

Tempat:

Nama fasilitator:

Nomor telepon:

Pembesar ketua mungkin ingin membagikan kesaksian singkat.

Akhiri dengan doa.

Fasilitator: 

STARTING AND GROWING  
MY BUSINESS

F O R  S E L F - R E L I A N C E

PELUANG PENDIDIKAN CES

Church Educational System (CES) menyediakan peluang pendidikan berbiaya rendah yang dapat 
menuntun pada pekerjaan yang lebih baik. Ini mencakup:

○ Kursus mikro dan pelatihan daring dari LDS Business College yang membantu Anda memenuhi 
syarat untuk pekerjaan tertentu, meningkatkan pekerjaan Anda saat ini, atau mendapatkan 
sertifikasi. Kursus berkisar dari 15 menit hingga 12 minggu dan dapat mengarah pada wawan-
cara kerja yang dijamin.

○ Pathway adalah program satu tahun yang membantu Anda mempersiapkan atau kembali ke 
perguruan tinggi. Siswa mengambil kursus daring dan berpartisipasi dalam pertemuan lokal. 
Setelah selesai, siswa dapat bekerja untuk memperoleh sertifikat atau gelar di sekolah lokal, 
BYU–Idaho, atau LDS Business College. Pathway mensyaratkan bahasa Inggris tingkat 
menengah.

Untuk mencari tahu apa yang tersedia di area Anda, kunjungi churcheducation .lds .org.
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CARA MENGADAKAN KEBAKTIAN JALAN SAYA

Instruksi untuk Komite Kemandirian Pasak
○ Tinjau dan selesaikan sendiri buklet ini.
○ Pesanlah secukupnya buklet Landasan Saya untuk Kemandirian bagi 

partisipan (store .lds .org).
○ Sediakan secukupnya pena atau pensil bagi partisipan.
○ Siapkan cukup meja bundar di aula budaya.
○ Mintalah anggota komite kemandirian di setiap pintu untuk 

menyambut mereka yang hadir dan bergabung dengan partisipan 
di meja.

○ Ajaklah seseorang yang telah berpartisipasi dalam kelompok 
sebelumnya untuk membagikan pengalamannya dalam kebaktian 
jika memungkinkan (lihat halaman 9).

○ Kunjungi srs .lds .org/ report untuk mengunduh Formulir Laporan 
Kebaktian untuk dilengkapi selama kebaktian.

○ Mintalah seorang anggota komite di setiap meja untuk mendorong 
partisipasi kelompok dan menjaga hal- hal tetap di jalurnya.

○ Ingatkan partisipan untuk menonaktifkan ponsel mereka.
○ Pertimbangkan untuk memulai kebaktian dengan lagu, doa, dan 

sambutan singkat (3–5 menit) dari seorang pemimpin imamat atau 
anggota komite kemandirian pasak.

○ Ikuti materi seperti yang tertulis di buklet.
○ Mintalah setiap fasilitator kelompok menulis nama dan nomor 

telepon setiap orang yang bergabung dengan kelompoknya. Pada 
pertemuan kelompok pertama, setiap fasilitator akan melengkapi 
formulir pendaftaran kelompok secara lebih detail.

○ Jika pasak mencakup area geografis yang luas, komite pasak dapat 
mempertimbangkan untuk membagi kelompok- kelompok sesuai 
dengan tempat di mana anggota kelompok berada.

○ Kunjungi srs .lds .org/ report untuk memasukkan informasi dari 
Formulir Laporan Kebaktian.

Sebelum 
Kebaktian:

Selama 
Kebaktian:

Setelah 
Kebaktian:




