Cum să începem procesul de bizuire pe
[Type text]
forţele proprii
Paşi
1- Stabiliţi o dată
pentru atelierul
de lucru Calea
mea

[Type text]

Când

Criterii

Alte idei

Acum

Stabiliţi o dată în viitor şi începeţi să urmaţi ceilalţi paşi.
Rezervaţi 2 ore pentru a parcurge îndrumarul Calea mea.

Hotărâţi data şi ora cele mai potrivite pentru membri. Această activitate
poate fi desfăşurată în timpul Şcolii de duminica şi în timpul claselor
Preoţiei/Societăţii de Alinare, dacă aprobă episcopul.

2- Chemaţi sau
desemnaţi un
specialist şi
coordonatori

Cu 5
săptămâni
înainte de
atelierul de
lucru

Chemaţi sau desemnaţi un specialist pentru bizuirea pe
forţele proprii la nivel de episcopie şi coordonatori.
Membrii Consiliului episcopiei îşi pot asuma aceste roluri.
Specialiştii şi coordonatorii trebuie să ajute la
coordonarea atelierului de lucru.

Coordonatorii nu au nevoie de cunoştinţe de specialitate pentru a coordona
grupuri pentru bizuirea pe forţele proprii. Ei trebuie să fie capabili să
urmeze materialele şi să iubească participanţii. Ei nu trebuie să predea, ci
să-i ajute pe membrii să participe.

3- Comandaţi
materiale

Cu 4
săptămâni
înainte

Trebuie să aveţi suficiente broşuri „Calea mea către
bizuirea pe forţele proprii” şi „Temelia mea” pentru
fiecare persoană care este aşteptată să participe.

4- Instruiţi
Consiliul
episcopiei
5- Faceţi cunoscut
atelierul de
lucru Calea mea

Cu 4
săptămâni
înainte
Cu 3
săptămâni
înainte

Această activitate poate avea loc în timpul adunării
Consiliului episcopiei. Unii ţăruşi pot alege să facă
aceasta împreună cu mai multe unităţi.

Exemplare ale manualelor pentru fiecare grup la care vă aşteptaţi să aveţi
participanţi (Cum să caut un loc de muncă, Educaţie pentru a obţine un loc
de muncă mai bun şi Cum să-mi încep şi să-mi dezvolt afacerea) trebuie, de
asemenea, să fie disponibile, astfel încât grupurile să poată începe imediat
după atelierul de lucru.
Consiliile episcopiei sunt cheia pentru succes. Consiliul trebuie să înţeleagă
doctrina şi procesul, astfel încât să-i poată ajuta pe membrii din cadrul
organizaţiilor lor şi să le poată oferi sprijin.

Anunţaţi membrii şi misionarii despre data la care se va
desfăşura. Creaţi afişe şi invitaţii.

Materiale standard, pregătite de Serviciile pentru sprijinirea bizuirii pe
forţele proprii, pot fi disponibile.

6- Predaţi doctrina
bizuirii pe
forţele proprii

Cu 3
săptămâni
înainte

Folosiţi adunările de împărtăşanie şi alte lecţii.

Pe măsură ce doctrina va fi predată, Duhul Sfânt va atinge inimile
membrilor, astfel încât vor dori să se poată bizui pe forţele proprii atât
temporal, cât şi spiritual şi să participe la atelierul de lucru Calea mea.

7- Identificaţi şi
invitaţi

Cu 2
săptămâni
înainte

Consiliile episcopiilor identifică persoane şi le invită în
mod particular să participe la atelierul de lucru Calea
mea. Aceasta îi include pe membrii activi. Vezi D&L
84:106.

În rândul acestor persoane se pot număra misionarii întorşi din misiune,
membrii noi, membrii mai puţin activi, persoanele care primesc ajutor şi
prietenii care nu sunt membri. De asemenea, învăţătorii de acasă,
învăţătoarele vizitatoare şi conducătorii.

8- Instruiţi
coordonatori

Cu o
săptămână
înainte

Oferiţi instruire coordonatorilor desemnaţi. Comitetul
ţăruşului pentru bizuirea pe forţele proprii vă poate
ajuta.

Sunt disponibile materiale online pe srs.lds.org, inclusiv prezentări video de
instruire şi „îndrumarul coordonatorului”.

Desfăşuraţi atelierul
de lucru Calea mea

Săptămâna
atelierului
de lucru

Începeţi cu mesajul din partea conducătorilor preoţiei (510 minute), după care urmaţi materialele cu exactitate.
La sfârşit, împărţiţi-vă în grupuri pentru bizuirea pe
forţele proprii.

În cazul în care coordonatorii nu au fost desemnaţi în prealabil, alegeţi pe
cineva din fiecare grup pentru a fi coordonator. Dacă membrii invitaţi
lipsesc de la atelierul de lucru, ajutaţi-i individual să termine atelierul de
lucru Calea mea şi să se alăture unui grup.

Începeţi grupurile
pentru bizuirea pe
forţele proprii

Cu o
săptămână
după

Grupurile pentru bizuirea pe forţele proprii trebuie să fie
gata să înceapă la o săptămână după atelierul de lucru.

La sfârşitul atelierului de lucru Calea mea, grupurile hotărâsc data şi ora
întâlnirilor.

