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CUm SE FOLOSEȘTE ACEASTĂ BROȘURĂ

Această broșură a fost realizată pentru a fi folosită pentru organi-
zarea unei adunări de devoțiune. Totuși, poate fi folosită și pentru 
organizarea altor activități individuale sau în grup, precum:
○ lecții din a cincea duminică;
○ adunări ale cvorumului sau ale Societății de Alinare;
○ în cadrul căminului;
○ alte adunări corespunzătoare.

CÂND VEZI ACESTE ÎNDEmNURI, URmEAZĂ ACESTE ÎNDRUmĂRI

CITEȘTE VIZIONEAZĂ DISCUTĂ CUGETĂ ACTIVITATE

O persoană 
citește cu glas 
tare pentru 
întregul grup.

Întregul grup 
vizionează 
prezentarea 
video.

În cadrul 
unui mic grup 
(2- 8 persoane), 
împărtășiți 
gânduri timp de 
2- 4 minute.

Cugetați 
individual și 
scrieți în liniște 
timp de 2- 3 
minute.

Lucrați individual 
sau împreună 
în cadrul unui 
grup mic (2- 8 
persoane) pentru 
un anumit timp.

O adunare de devoțiune Calea mea nu ar trebui să dureze mai 
mult de 90 de minute.
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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 
deschide calea către bizuirea pe forțele proprii, ceea ce înseamnă 
să avem capacitatea de a asigura cele necesare vieții pentru noi și 
pentru membrii familiei noastre.
Această broșură a fost pregătită pentru a ajuta membrii Bisericii să 
învețe și să pună în practică principiile cu privire la credință, edu-
cație, muncă asiduă și încredere în Domnul. Acceptarea acestor 
principii și trăirea conform lor vă vor da dreptul să primiți binecu-
vântările temporale promise de Domnul.
Vă invităm să studiați cu sârguință și să puneți în practică aceste 
principii și să le predați membrilor familiei dumneavoastră. 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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CALEA mEA CĂTRE BIZUIREA PE FORȚELE 
PROPRII

ÎNDRUmAR

 1. Începe cu o rugăciune (și intonează un imn, dacă dorești).

 2. Un membru al președinției țărușului poate vorbi în deschi-
dere timp de 3- 5 minute și poate să își depună mărturia.

 3. Un membru al comitetului pentru bizuirea pe forțele proprii 
la nivel de țăruș invită întregul grup să- și deschidă broșurile 
la pagina doi și să urmărească pe măsură ce membrul 
comitetului citește cele trei paragrafe de mai jos.

Coordonator 

Bine ai venit la adunarea de devoțiune Calea mea către bizuirea pe 
forțele proprii. Scopul acestei adunări este acela de a te ajuta să 
înțelegi de ce și cum poți să te bizui mai mult pe forțele proprii. În 
loc ca un vorbitor să se adreseze membrilor grupului, noi vom 
discuta principiile în grupuri mici, citind împreună, cugetând și 
scriindu- ne gândurile.

Cea mai importantă parte a acestei experiențe vor fi îndemnurile 
pe care le vei primi prin Spirit pe măsură ce Domnul îți arată ce 
poți face pentru a deveni mai asemănător Lui. Te încurajăm să scrii 
aceste gânduri pe măsură ce le primești și, apoi, să acționezi 
potrivit acestora.

La sfârșitul acestei adunări, vei fi invitat să alegi un grup de bizuire 
pe forțele proprii care te poate ajuta să realizezi următoarele:
○ să găsești un loc de muncă sau să obții unul mai bun;
○ să administrezi mai bine finanțele personale și ale familiei;
○ să îți alegi meseria și să reușești la școală;
○ să- ți dezvolți mica afacere.
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Dar, deocamdată hai să ne cunoaștem puțin mai bine.

Roagă participanții de la fiecare masă să se prezinte pe scurt 
altora de la masa lor. Fiecare prezentare nu trebuie să dureze 
mai mult de 30 sau 40 de secunde.

Coordonator 

CE ESTE BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII?

Scopul programului de bizuire pe forțele proprii este de a ajuta 
persoanele să ajungă să se bizuie pe forțele proprii. Bizuirea pe 
forțele proprii înseamnă mai mult decât a avea un loc de muncă 
bun, cămara plină sau bani în bancă. Bizuirea pe forțele proprii 
este „capacitatea, angajamentul și efortul de a satisface 
nevoile spirituale și materiale ale dumneavoastră 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” și munca este 
întronată ca principiu călăuzitor în viața lor (Handbook 2: Administe-
ring the Church [2010], 6.1.1).

Care sunt trăsăturile unei persoane care se bizuie pe forțele 
proprii? Oare persoanele care se bizuie pe forțele proprii ar 
depinde de ajutor de la guvern sau Biserică dacă, în schimb, 
ar putea lucra pentru ceea ce au nevoie?

Discută

BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII ESTE ESENȚIALĂ PENTRU SALVARE

Președintele Thomas S. Monson ne- a învățat: „Să ne bizuim pe 
forțele proprii și să fim independenți. Salvarea nu poate fi obținută 
pe baza niciunui alt principiu” („Guiding Principles of Personal and 
Family Welfare”, Ensign, sept. 1986, p. 3; citându- l pe Marion G. 
Romney în Conference Report, oct. 1976, p. 167).

În ce mod devii mai asemănător Tatălui Ceresc pe măsură ce 
ajungi să te bizui mai mult pe forțele proprii?

Discută

Citește

Citește
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TEmPORALUL ȘI SPIRITUALUL SUNT UNA

ACTIVITATE ÎN GRUP (3- 4 minute)

În cadrul grupului, discutați care ar fi câteva dintre necesitățile temporale și 
spirituale ale vieții. Enumerați câteva mai jos.

NECESITĂȚI TEmPORALE ALE VIEȚII NECESITĂȚI SPIRITUALE ALE VIEȚII

Președintele Dieter F. Uchtdorf ne- a învățat: „Asemenea celor două 
fețe ale unei monede, lucrurile temporale și spirituale sunt insepa-
rabile” (Dieter F. Uchtdorf, „Să asigurăm strictul necesar în felul 
Domnului”, Ensign sau Liahona, nov. 2011, p. 53). În scripturi, 
Domnul a declarat: „Toate lucrurile pentru Mine sunt spirituale și 
nu v- am dat niciodată o lege care era temporală” (D&L 29:34).

În ce mod găsirea unui loc de muncă și faptul de a- ți câștiga 
existența pot fi lucruri de natură temporală și spirituală?

Discută

Citește
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CÂT DE mULT TE BIZUI PE FORȚELE PROPRII DIN PUNCT DE VEDERE 
TEmPORAL ȘI SPIRITUAL?

ACTIVITATE INDIVIDUALĂ (5 minute)

Bizuirea pe forțele proprii necesită abilitate, angajament și efort. De unul 
singur, bifează fiecare căsuță care crezi că ți se potrivește. Fii sincer cu tine. Dacă 
nu te simți confortabil să marchezi răspunsurile în public, acoperă- ți răspunsurile.

Niciodată Rareori Uneori Deseori Întot-
deauna

Am abilitățile pentru a- mi asigura cele necesare.

Am un buget și îl respect.

Economisesc bani.
Nu am datorii (exceptând împrumutul pentru 
educație sau casă).
Viața mea este centrată pe lucrurile care 
contează cel mai mult.

Mă rog și studiez din scripturi zilnic.

Primesc zilnic în viața mea îndemnuri de la Spirit.

Îmi plătesc zeciuiala și darurile de post.

Iau din împărtășanie în fiecare săptămână.
Sunt demn pentru a avea o recomandare pentru 
templu.
Am un serviciu sau o ocupație cu care reușesc să 
îmi asigur cele necesare.
Am ceea ce îmi trebuie fără să depind de ajutor 
de la guvern.
Îmi plătesc chiria sau ipoteca lunar.

Am parte de îngrijire medicală adecvată.

Copiii mei au acces la educație.

Pot sluji altora când se află în nevoie.

Sunt alte lucruri pe care trebuie să le schimbi pentru a ajunge 
să te bizui pe forțele proprii? Cum va fi viața ta pe măsură ce 
îmbunătățești lucrurile de mai sus?

Cugetă
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CUm A JUNG SĂ mĂ BIZUI mAI mULT PE FORȚELE PROPRII?

1. Domnul te poate ajuta să te bizui pe forțele proprii

„I Will Provide for My Saints (Voi asigura cele necesare sfinților 
Mei)”, disponibilă la srs .lds .org/ videos. (Nu ai acces la prezentarea 
video? Continuă să citești.)

ACTIVITATE ÎN GRUP (5 minute)

Mai jos, aveți scrisoarea împărtășită de președintele Dieter F. Uchtdorf în 
 prezentarea video.

Ca grup:

 1. citiți pe rând fiecare paragraf;

 2. la fiecare paragraf, faceți următoarele:
○ subliniați binecuvântările promise de Prima Președinție;
○ încercuiți ce trebuie să faceți pentru a primi aceste binecuvântări;
○ discutați pe scurt ceea ce ați învățat.

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 deschide calea către bizuirea pe forțele proprii, ceea ce înseamnă să avem 
capacitatea de a asigura cele necesare vieții pentru noi și pentru membrii familiei noastre.

Această broșură 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 binecuvân-
tările temporale promise de Domnul.

Vă invităm să studiați cu sârguință și să puneți în practică aceste principii și să le predați 
membrilor familiei dumneavoastră. Făcând astfel, viața dumneavoastră va fi binecuvân-
tată. 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

Vizionează
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Ce pot face eu pentru a fi binecuvântat cu „speranță mai 
mare, cu pace și [pentru a progresa] așa cum ne- a promis 
Prima Președinție?

Cugetă

  

  

  

  

  

 

2. Scripturile te pot ajuta să te bizui pe forțele proprii

Domnul ne ajută în multe moduri pe măsură ce ne exercităm 
credința în El. Una dintre uneltele pe care El ni le- a oferit sunt 
scripturile. Profetul Nefi ne- a învățat: „Ospătați- vă din cuvintele lui 
Hristos; căci iată, cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile 
pe care trebuie să le faceți” (2 Nefi 32:3).

Când ți- au oferit scripturile îndrumare personală în viața ta?Discută

Citește
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ACTIVITATE ÎN GRUP (5- 7 minute)

Cartea lui Mormon ne- a fost oferită ca o unealtă pentru zilele noastre. Dacă 
asemănăm versetele din Cartea lui Mormon cu viața noastră, vom primi toată 
îndrumarea necesară. În cadrul grupului, citiți și discutați fiecare dintre decla-
rațiile de mai jos rostite de profeți și apostoli. Subliniați binecuvântările promise 
celor care studiază și pun în practică scripturile.

Henry B. Eyring: „Apelul la scripturi pentru a învăța ce să facem este cel 
care aduce schimbare… vom găsi răspunsuri în scripturi. Se pare că Domnul 
anticipează toate problemele noastre și toate nevoile noastre și El ne- a pus 
ajutorul în scripturi – doar dacă îl căutăm” („A Discussion on Scripture Study”, 
Ensign, iul. 2005, p. 24).

Boyd K. Packer: „Nu există nicio problemă mare cu care ne confruntăm 
împotriva căreia să nu putem fi imunizați dacă cunoaștem revelațiile” („Teach 
the Scriptures”, Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471 și 475 
[2004], p. 75).

Richard G. Scott: „Cartea lui Mormon conține răspunsuri la problemele cu 
care ne confruntăm în viața de zi cu zi” („The Power of the Book of Mormon 
in My Life”, Ensign, oct. 1984, p. 10).

m. Russell Ballard: „Cartea lui Mormon, mai presus de oricare alte cărți pe 
care le știu, este cea mai măreață sursă pe care o avem pentru a obține 
răspunsuri la problemele vieții adevărate” (din „We Add Our Witness”, Ensign, 
mart. 1989, p. 8).

Russell m. Nelson: „Doriți să scăpați de un obicei prost? Doriți să vă îmbu-
nătățiți relațiile cu membrii familiei dumneavoastră? Doriți să vă măriți 
capacitatea spirituală? Citiți Cartea lui Mormon! Vă va aduce mai aproape de 
Domnul și de puterea Sa iubitoare” („A Testimony of the Book of Mormon”, 
Ensign, nov. 1999, p. 71).

Ce pot face pentru a primi mai multă îndrumare personală din 
scripturi pe măsură ce caut să ajung să mă bizui mai mult pe 
forțele proprii?

Cugetă
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3. Faptul de a te alătura unui grup te poate ajuta să începi

Pentru a te ajuta să te poți bizui mai mult pe forțele proprii, ai o 
ocazie de a te alătura unui grup pentru bizuirea pe forțele proprii 
din episcopia sau țărușul tău. Un grup pentru bizuirea pe forțele 
proprii este un grup de persoane care se adună pentru a învăța și 
a pune în practică îndemânări legate de muncă, educație și finanțe.

Grupurile pentru bizuirea pe forțele proprii se întâlnesc, de obicei, 
în fiecare săptămână timp de două ore pe parcursul a trei luni. 
Adunările au același format ca această adunare de devoțiune. 
Membrii grupului citesc și discută împreună, fac activități și medi-
tează pentru ca Duhul Sfânt să îi poată inspira cum să acționeze.

Un grup pentru bizuirea pe forțele proprii diferă de cele mai multe 
dintre clasele Bisericii. Nu există învățător! În schimb, membrii 
grupului lucrează ca un consiliu avându- L pe Duhul Sfânt ca învăță-
tor. Membrii grupului se sfătuiesc împreună pe măsură ce învață 
îndemânări noi, rezolvă probleme, își iau angajamentul să facă 
lucruri în timpul săptămânii și își raportează progresul.

De asemenea, membrii grupului dezvoltă prietenii puternice și simt 
dragostea lui Dumnezeu pe măsură ce lucrează împreună. 
Alăturându- te unui grup, nu doar că vei avea parte de beneficii, dar 
vei putea fi de mare ajutor ajutându- i pe alții pe calea lor către 
bizuirea pe forțele proprii!

„The Power of the Group (Puterea grupului)”, disponibilă la  
srs .lds .org/ videos. (Nu ai acces la prezentarea video? Continuă 
să citești.)

Dacă este disponibil, invită pe cineva care a făcut parte ante-
rior dintr- un grup pentru bizuirea pe forțele proprii pentru a 
împărtăși pe scurt (maximum trei minute) experiența lui/ei.

Coordonator 

Cărui grup pentru bizuirea pe forțele proprii ar trebui să mă alătur?

„Choosing a Self- Reliance Group (Alegerea unui grup pentru bizui-
rea pe forțele proprii)”, disponibilă la srs .lds .org/ videos. (Nu ai 
acces la prezentarea video? Citește rezumatele despre grupuri la 
pagina 11.)

Citește

Vizionează

Vizionează
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ACTIVITATE INDIVIDUALĂ (3- 4 minute)

Singur, citește afirmațiile de mai jos și încercuiește afirmația/afirmațiile care ți se 
potrivește/potrivesc. Un rezumat despre fiecare grup se găsește la pagina 11.

Cum să 
găsesc un loc 
de muncă 
mai bun

Finanțe 
personale

Educație pen-
tru a obține un 
loc de muncă 
mai bun

Cum să- mi 
încep și să- 
mi dezvolt 
afacerea

 1. Am nevoie de bani imediat. ✓
 2. Sunt șomer. ✓
 3. Am nevoie de o slujbă mai bună. ✓
 4. Vreau să economisesc bani. ✓
 5. Vreau să scap de datorii. ✓
 6. Vreau să fiu pregătit pentru viitor din punct 

de vedere financiar. ✓
 7. Am nevoie de educație sau instruire pentru a 

găsi o slujbă mai bună sau pentru a începe o 
carieră nouă.

✓
 8. Am nevoie de ajutor să îmi aleg tipul de 

educație. ✓
 9. Vreau să am succes la școală. ✓
 10. Vreau să aflu mai multe despre ofertele 

educaționale ale Bisericii, precum Pathway 
(vezi pagina 12).

✓
 11. Am o afacere în prezent. ✓
 12. Am resurse pentru a începe o afacere. ✓
 13. Pot să mă susțin în timp ce încep o afacere. ✓
 14. Vreau să îmi măresc credința în Isus Hristos. ✓ ✓ ✓ ✓

Pentru a face schimbări în viața noastră este nevoie credință și 
efort. Pentru ca tu să faci progrese, trebuie să îți iei angajamentul 
să faci următoarele:
○ să participi în fiecare săptămână (de obicei, două ore timp de 

trei luni);
○ să acționezi potrivit angajamentelor din timpul săptămânii;
○ să- i încurajezi pe alții din grup să reușească;
○ să lucrezi între patru și zece ore în fiecare săptămână în afara 

adunărilor grupurilor.

Citește
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Care grup se potrivește mai bine situației mele? Sunt dispus 
să acționez potrivit acestor angajamente pentru a ajunge să 
mă bizui mai mult pe forțele proprii?

Cugetă

REZUMATE ALE GRUPURILOR

În fiecare dintre cele patru grupuri pentru bizuirea pe forțele 
proprii, membrii studiază și pun în practică principii din broșura 
Temelia mea pentru bizuirea pe forțele proprii. Acest lucru se face la 
începutul fiecărei adunări a grupului, dat fiind că învățarea acestor 
principii fundamentale și îndemânări îi ajută pe membrii grupului 
să progreseze din punct de vedere temporal și spiritual, indiferent 
de calea aleasă. Membrii grupului vor dobândi o mai mare credință 
în puterea lui Isus Hristos de a le oferi cele necesare. De aseme-
nea, ei vor exersa îndemânări de viață, inclusiv gestionarea timpu-
lui, comunicarea și rezolvarea de probleme.

Cum să găsesc un loc de muncă mai bun

Se adresează celor care caută un loc de muncă sau un serviciu mai 
bun. Membrii grupului vor învăța să identifice ocazii, relații, să se 
prezinte în mod profesionist și să se pregătească pentru interviuri 
pentru un loc de muncă. De asemenea, ei vor stabili țeluri privind 
contactarea și interviurile.

Finanțe personale

Se adresează celor care doresc să- și controleze mai bine finanțele. 
Membrii grupului vor învăța cum să scape de datorii, să se proteje-
ze împotriva greutăților financiare și să investească pentru viitor. Ei 
vor face un plan financiar și vor urma un buget. Soții sunt încurajați 
să participe împreună.

Educație pentru a obține un loc de muncă mai bun

Se adresează celor care au nevoie de mai multă educație sau 
instruire pentru a găsi o slujbă. Membrii grupului vor face cerceta-
re, vor crea și vor prezenta planuri privind educația și cariera. De 
asemenea, ei vor petrece timp în fiecare săptămână exersând 
îndemânări care îi vor ajuta să învețe mai eficient.

Cum să- mi încep și să- mi dezvolt afacerea

Se adresează celor care au o afacere sau resursele pentru a începe 
una. Membrii grupului vor învăța caracteristicile și îndemânările 
proprietarilor unor mici afaceri de succes. Ei vor exersa ținerea 

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
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STARTING AND GROWING  
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înregistrărilor, marketingul și gestionarea banilor lichizi. Ei vor vorbi 
cu proprietari de afaceri, clienți și furnizori și își vor dezvolta pla-
nuri pentru a- și crește afacerea.

ALEGE UN GRUP

Un membru din Comitetul pentru bizuirea pe forțele proprii din 
cadrul țărușului te va ajuta să intri într- un grup pentru bizuirea pe 
forțele proprii. Când ai ales un grup, scrie informațiile de mai jos.

ADUNĂRILE GRUPULUI mEU PENTRU BIZUIREA PE FORȚELE PROPRII

Ziua:

Ora:

Locul:

Numele coordonatorului:

Numărul de telefon:

Autoritatea care prezidează poate împărtăși o scurtă 
mărturie.

Încheie cu o rugăciune.

Coordonator 

OCAZII EDUCAȚIONALE SEB

Sistemul educațional al Bisericii (SEB) oferă ocazii educaționale ieftine care pot ajuta la obținerea 
unui serviciu mai bun. Acestea includ:

○ mici cursuri și instruiri online de la LDS Business College care te pot ajuta să te califici pentru 
un anumit loc de muncă, să avansezi la locul de muncă actual sau să dobândești o certificare. 
Cursurile durează de la 15 minute până la 12 săptămâni și pot duce la un interviu garantat 
pentru un loc de muncă;

○ Pathway este un program de un an care te ajută să te pregătești pentru facultate sau să te 
întorci la facultate. Cursanții participă la cursuri online și la adunări locale. Dacă parcurg cursul, 
cursanți pot munci pentru a dobândi un certificat sau o diplomă de la școli locale, BYU -  Idaho 
sau LDS Business College. Pentru a face Pathway, este nevoie de cunoașterea limbii engleze la 
nivel intermediar.

Pentru a afla ce este disponibil în zona ta, vizitează churcheducation .lds .org.



13

CUm SĂ ORGANIZEZ O ADUNARE DE DEVOȚIUNE CALEA mEA

Instrucțiuni pentru membrii comitetului țărușului pentru bizuirea pe 
forțele proprii

○ să parcurgi și să completezi această broșură chiar tu;
○ să comanzi suficiente exemplare ale broșurii Calea mea către 

bizuirea pe forțele proprii (store .lds .org);
○ să ai la îndemână suficiente pixuri sau creioane 

pentru participanți;
○ să aduci suficiente mese rotunde în sala pentru 

activități culturale;
○ să pui membri ai comitetului pentru bizuirea pe forțele 

proprii la fiecare ușă pentru a- i întâmpina pe cei care partici-
pă și pentru a se alătura participanților la mese;

○ să inviți pe cineva care a făcut parte dintr- un grup anterior 
pentru a- și împărtăși experiența în cadrul adunării de 
devoțiune, dacă este posibil (vezi pagina 9);

○ să vizitezi srs .lds .org/ report pentru a descărca Formularul 
pentru raportarea adunării de devoțiune pentru a fi comple-
tat în timpul adunării.

○ să plasezi un membru al comitetului la fiecare masă pentru a 
încuraja participarea în cadrul grupului și pentru a menține 
lucrurile pe făgașul lor;

○ să amintești participanților să își pună telefoanele mobile pe 
modul silențios;

○ să începi o adunare de devoțiune cu un imn, o rugăciune și o 
scurtă cuvântare de bun venit (3- 5 minute) rostită de un 
conducător al preoției sau de un membru al comitetului 
țărușului pentru bizuirea pe forțele proprii;

○ să urmezi acest material așa cum scrie în broșură;
○ să ceri fiecărui coordonator de grup să- și noteze numele și 

numărul de telefon al fiecărei persoane care s- a alăturat 
grupului său. La prima adunare a grupului, fiecare coordona-
tor va completa un formular de înregistrare al membrilor 
grupului mai detaliat;

○ dacă țărușul are o zonă geografică mare, membrii comitetu-
lui pot împărți grupurile potrivit locurilor în care se află 
membrii grupului.

○ vizitează srs .lds .org/ report pentru a introduce informațiile de 
pe Formularul pentru raportarea adunării de devoțiune.

Înaintea 
adunării de 
devoțiune:

În timpul 
adunării de 
devoțiune:

După adunarea 
de devoțiune:




