1.PREPOZNA JTE
SVOJE POTREBE

○

Postavite si posvetne in duhovne cilje za samostojnost.

○

Uporabljajte knjižico Moj

○

Začnite s knjižico Moja pot do

3.DELUJTE V VERI

2.IZBERITE MOJO POT
samostojnosti, tako da razvijate
praktične spretnosti (90 dni):

Prepoznajte potrebne spret-

○

Poiščite boljšo zaposlitev.

○

navade za duhovno samos-

○

temelj in razvijajte odločilne
tojnost.

Ustanovite in širite podjetje.

Prizadevajte si, da bi postali
samostojni.

○
○

Služite drugim, kakor bi Jezus.
Drugim pomagajte rasti ,tako
da jih učite spretnosti za
samostojnost.

nosti in napravite izobraževalni
načrt.
○

Vodite družinske finance.
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Gospod je dejal, da je njegov namen, da poskrbi za svoje svete (gl. NaZ 104:15). To razodetje
je Gospodova obljuba, da vam je pripravljen
nakloniti blagoslove samostojnosti. Vabimo
vas, da ta načela marljivo preučujete in udejanjate. Če boste to delali, boste blagoslovljeni
z večjim upanjem, mirom in napredkom.
[Skupine za samostojnost] vam pomagajo pri
učenju in udejanjanju načel vere, izobraževanja,
trdega dela in zaupanja v Gospoda, zaradi česar boste lahko prejeli posvetne blagoslove,
ki vam jih je obljubil Gospod.
— Prvo predsedstvo

NA VOLJO SO ŠTIRI RAZLIČNE
SKUPINE ZA SAMOSTOJNOST

Kot člani skupine za samostojnost boste:
○ dvanajst tednov hodili na skupinske
sestanke (navadno dve uri vsak teden).
○ uresničevali osebne zaveze, da boste dosegli svoje cilje za samostojnost (3-6 ur vsak
teden).
○ pridobivali znanje, se posvetovali in nudili
podporo drugim članom skupine.
○ udejanjali evangelijska načela in navade, ki vodijo do posvetne in duhovne
samostojnosti.

Svojo pot do samostojnosti začnite na delavnici Moja pot do samostojnosti.

Osebne finance
Datum:
Boljša zaposlitev
Ura:
Izobrazba za boljše delo
Kraj:
Ustanovitev in širitev podjetja

Gospod je dejal, da je njegov namen, da poskrbi za svoje svete (gl. NaZ 104:15). To razodetje
je Gospodova obljuba, da vam je pripravljen
nakloniti blagoslove samostojnosti. Vabimo
vas, da ta načela marljivo preučujete in udejanjate. Če boste to delali, boste blagoslovljeni
z večjim upanjem, mirom in napredkom.
[Skupine za samostojnost] vam pomagajo pri
učenju in udejanjanju načel vere, izobraževanja,
trdega dela in zaupanja v Gospoda, zaradi česar boste lahko prejeli posvetne blagoslove,
ki vam jih je obljubil Gospod.
— Prvo predsedstvo

NA VOLJO SO ŠTIRI RAZLIČNE
SKUPINE ZA SAMOSTOJNOST

○ dvanajst tednov hodili na skupinske
sestanke (navadno dve uri vsak teden).
○ uresničevali osebne zaveze, da boste dosegli svoje cilje za samostojnost (3-6 ur vsak
teden).
○ pridobivali znanje, se posvetovali in nudili
podporo drugim članom skupine.
○ udejanjali evangelijska načela in navade, ki vodijo do posvetne in duhovne
samostojnosti.

Svojo pot do samostojnosti začnite na delavnici Moja pot do samostojnosti.

Osebne finance
Datum:
Boljša zaposlitev
Ura:
Izobrazba za boljše delo
Kraj:
Ustanovitev in širitev podjetja

Kot člani skupine za samostojnost boste:

