POLKUNI
KOHT I O M AVA R A IS U U T TA

POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA

OH JEI TA AVUSTA J ALLE

Hartaustilaisuutta koskevat ohjeet avustajalle näkyvät aina violetin
värisissä laatikoissa. Lisäohjeita avuksi hartaustilaisuuden johtamiseen on
sivulla 13.
NÄIN KÄYTÄT TÄTÄ KIRJASTA
Tätä kirjasta on tarkoitus käyttää hartaustilaisuuden yhteydessä.
Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös muissa ryhmä- tai yksilötilanteissa kuten
○ viidennen sunnuntain oppiaiheissa
○ koorumin tai Apuyhdistyksen kokouksissa
○ kotona
○ muissa sopivissa tilanteissa.
KUN NÄET NÄMÄ KEHOTUKSET, NOUDATA NÄITÄ OHJEITA
LUE

KATSO

KESKUSTELE

POHDI

TOIMINTA

Yksi henkilö lukee
ääneen koko
ryhmälle.

Koko ryhmä
katsoo videon.

Keskustele
ajatuksista
pienryhmässä
(2–8 henkilöä)
2–4 minuutin
ajan.

Pohdi itseksesi ja
kirjoita hiljaa 2–3
minuutin ajan.

Työskentele
määrätty aika
itseksesi tai
muiden kanssa
pienryhmässä
(2–8 henkilöä).

Polkuni-hartaustilaisuus saa kestää korkeintaan 90 minuuttia.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Salt Lake City, Utah
© 2017 Intellectual Reserve, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään
Printed in the United States of America
Hyväksytty englanniksi: 7/16
Hyväksytty käännettäväksi: 7/16
Alkuperäisjulkaisun nimi: My Path for Self-Reliance
Finnish
14068 130

II

SANO MA ENSI MMÄI S E LTÄ
PRESI DENT TI KU N N ALTA

Hyvät veljet ja sisaret
Herra on julistanut: ”Minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni” (OL
104:15). Tämä ilmoitus on Herran lupaus siitä, että Hän antaa ajallisia
siunauksia ja avaa tien omavaraisuuteen, millä tarkoitetaan
kykyämme huolehtia omasta ja perheenjäsentemme toimeentulosta.
Tämän kirjasen tarkoituksena on auttaa kirkon jäseniä oppimaan
uskon, koulutuksen, ahkeran työnteon ja Herraan turvaamisen
periaatteita ja toteuttamaan niitä käytännössä. Näiden periaatteiden omaksuminen ja niiden mukaan eläminen mahdollistaa sen,
että voitte saada enemmän Herran lupaamia ajallisia siunauksia.
Kehotamme teitä tutkimaan näitä periaatteita uutterasti ja soveltamaan niitä käytäntöön sekä opettamaan niitä perheellenne. Kun
teette niin, saatte siunauksia elämässänne. Opitte, kuinka toimia
polullanne kohti suurempaa omavaraisuutta. Teitä siunataan
suuremmalla toivolla, rauhalla ja edistymisellä.
Tiedättehän, että olette taivaallisen Isämme lapsia. Hän rakastaa
teitä eikä koskaan hylkää teitä. Hän tuntee teidät ja on valmiina
antamaan teille omavaraisuuden hengellisiä ja ajallisia siunauksia.
Parhain terveisin
ensimmäinen presidenttikunta
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ALOITUS
Avustaja: 1. Aloittakaa rukouksella (ja laulakaa halutessanne jokin kirkon
laulu).
2. Vaarnan johtokunnan jäsen voi pitää 3–5 minuutin esittelyn
ja lausua todistuksen.
3. Vaarnan omavaraisuuskomitean jäsen kehottaa koko
ryhmää avaamaan kirjasensa sivulta 2 ja seuraamaan, kun
komitean jäsen lukee alla olevat kolme kappaletta.

Tervetuloa tähän Polkuni kohti omavaraisuutta
-hartaustilaisuuteen. Tämän kokouksen tarkoituksena on auttaa
sinua ymmärtämään, miksi ja kuinka sinä voit tulla omavaraisemmaksi. Sen sijaan että yksi puhuja esittäisi asioita ryhmälle, me
keskustelemme periaatteista pienryhmissä, luemme yhdessä,
pohdimme ja kirjoitamme ajatuksiamme.
Tärkein osa tätä kokemusta tulevat olemaan ne kehotukset, joita
saat Hengen välityksellä, kun Herra näyttää sinulle, mitä voit tehdä
tullaksesi enemmän Hänen kaltaisekseen. Kannustamme sinua
kirjoittamaan näitä vaikutelmia, kun saat niitä, ja sitten toimimaan
niiden pohjalta.
Tämän kokouksen lopussa sinua kehotetaan valitsemaan jokin
omavaraisuusryhmä, joka auttaa sinua saavuttamaan yhden
seuraavista:
○ löytämään työpaikan tai parantamaan nykyistä työtilannettasi
○ hoitamaan paremmin omia ja perheesi raha-asioita
○ valitsemaan koulutuspolun ja menestymään opinnoissa
○ kasvattamaan pienyritystäsi.
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Mutta tässä vaiheessa – tutustutaanpa hieman paremmin toisiimme.

Avustaja: Pyydä kunkin pöydän osallistujia lyhyesti esittelemään itsensä
muille pöytänsä ääressä oleville. Kukin esittely saa kestää
korkeintaan 30–40 sekuntia.
MITÄ OMAVARAISUUS ON?
Lue: Omavaraisuushankkeen päämääränä on auttaa yksilöitä tulemaan
omavaraisiksi. Omavaraisuus on muutakin kuin sitä, että henkilöllä
on hyvä työpaikka, ruokavarasto tai rahaa pankissa. ”Omavaraisuus
on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen
hengellisistä ja ajallisista elämän perustarpeista. Kun jäsenistä
tulee omavaraisia, he kykenevät paremmin myös palvelemaan
muita ja pitämään heistä huolta”, ja työtä pidetään yhtenä hallitsevana periaatteena heidän elämässään. (Käsikirja 2: Johtaminen ja
palveleminen kirkossa, 2010, 6.1.1.)

Keskustele: Mitä ominaisuuksia omavaraisella henkilöllä on? Tukeutuisivatko omavaraiset henkilöt valtion tai kirkon apuun, jos he
voisivat sen sijaan työskennellä sen eteen, mitä he tarvitsevat
itselleen?
OMAVARAISUUS ON OLENNAISEN TÄRKEÄÄ PELASTUKSELLE
Lue: Presidentti Thomas S. Monson on opettanut: ”Olkaamme omavaraisia ja riippumattomia. Pelastusta ei voi saavuttaa minkään muun
periaatteen nojalla.” (”Yksilöä ja perhettä koskevan huoltotyön
pääperiaatteet”, Valkeus, helmikuu 1987; lainaten Marion G. Romneyn sanoja julkaisussa Conference Report, lokakuu 1976, s. 167.)

Keskustele: Kun sinusta tulee omavaraisempi, millä tavoin sinusta tulee
taivaallisen Isän kaltainen?
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HENGELLINEN JA A JALLINEN OVAT YHTÄ
RYHMÄTOIMINTA (3–4 minuuttia)

Keskustele ryhmässä ajallisista ja hengellisistä elämän perusasioista. Kirjoita niitä
alla olevaan tilaan.
A JALLISIA ELÄMÄN PERUSASIOITA

HENGELLISIÄ ELÄMÄN PERUSASIOITA

Lue: Presidentti Dieter F. Uchtdorf on opettanut: ”Kolikon kahden puolen
tavoin ajallinen ja hengellinen ovat erottamattomia” (”Huoltotyötä
Herran tavalla”, Liahona, marraskuu 2011, s. 53). Pyhissä kirjoituksissa Herra on julistanut: ”Kaikki on minulle hengellistä, enkä minä
ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia” (OL 29:34).

Keskustele: Kuinka työpaikan löytäminen ja elannon ansaitseminen voi olla
sekä ajallinen että hengellinen asia?
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KUINKA OMAVARAINEN OLET A JALLISESTI JA HENGELLISESTI?
YKSILÖTOIMINTA (5 minuuttia)

Omavaraisuus edellyttää kykyä, sitoumusta ja pyrkimystä. Laita itseksesi rasti
siihen ruutuun, joka parhaiten soveltuu sinuun. Ole rehellinen. Mikäli näiden
merkintöjen tekeminen muiden nähden tuntuu kiusalliselta, peitä vastauksesi.
En
koskaan

Harvoin

Joskus

Usein

Aina

Minulla on taidot, joiden avulla täyttää tarpeeni.
Minulla on talousarvio ja noudatan sitä.
Säästän rahaa.
Minulla ei ole velkaa (paitsi opinto- tai asuntolainaa).
Elämäni keskittyy asioihin, joilla on eniten
merkitystä.
Rukoilen ja tutkin pyhiä kirjoituksia päivittäin.
Tunnen elämässäni päivittäin Hengen kehotuksia.
Maksan kymmenykset ja paastouhrit.
Nautin sakramentin viikoittain.
Olen kelvollinen saamaan temppelisuosituksen.
Minulla on työpaikka tai työtä, jonka avulla täytän
tarpeeni.
Täytän tarpeeni olematta riippuvainen valtion
ohjelmista.
Maksan kuukausittaisen vuokrani tai
asuntolainakuluni.
Saan riittävää terveydenhoitoa.
Lapseni saavat käydä koulua.
Pystyn palvelemaan muita heidän tarvitessaan apua.

Pohdi: Onko muita asioita, joita sinun on tarpeen muuttaa tullaksesi
omavaraiseksi? Millaista elämäsi on, kun kehityt yllä mainituissa asioissa?
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KUINKA TULEN OMAVARAISEMMAKSI?
1. Herra voi auttaa sinua tulemaan omavaraiseksi
Katso: ”I Will Provide for My Saints” [Minä huolehdin pyhistäni], saatavana
sivustolla srs.lds.org/videos. (Ei videota? Jatka lukemista.)
RYHMÄTOIMINTA (5 minuuttia)

Alla on kirje, jonka presidentti Dieter F. Uchtdorf luki videolla.
Ryhmän kanssa:
1. Lukekaa vuorotellen kukin kappale.
2. Tehkää kunkin kappaleen kohdalla seuraavaa :
○ Alleviivaa ensimmäisen presidenttikunnan lupaamat täsmälliset siunaukset.
○ Ympyröi, mitä sinun täytyy tehdä saadaksesi nuo siunaukset.
○ Keskustele lyhyesti siitä, mitä opit.
Hyvät veljet ja sisaret
Herra on julistanut: ”Minun tarkoitukseni on huolehtia pyhistäni” (OL 104:15). Tämä
ilmoitus on Herran lupaus siitä, että Hän antaa ajallisia siunauksia ja avaa tien omavaraisuuteen, millä tarkoitetaan kykyämme huolehtia omasta ja perheenjäsentemme
toimeentulosta.
Tämän kirjasen tarkoituksena on auttaa kirkon jäseniä oppimaan uskon, koulutuksen,
ahkeran työnteon ja Herraan turvaamisen periaatteita ja toteuttamaan niitä käytännössä. Näiden periaatteiden omaksuminen ja niiden mukaan eläminen mahdollistaa sen,
että voitte saada enemmän Herran lupaamia ajallisia siunauksia.
Kehotamme teitä tutkimaan näitä periaatteita uutterasti ja soveltamaan niitä käytäntöön
sekä opettamaan niitä perheellenne. Kun teette niin, saatte siunauksia elämässänne.
Opitte, kuinka toimia polullanne kohti suurempaa omavaraisuutta. Teitä siunataan
suuremmalla toivolla, rauhalla ja edistymisellä.
Tiedättehän, että olette taivaallisen Isämme lapsia. Hän rakastaa teitä eikä koskaan
hylkää teitä. Hän tuntee teidät ja on valmiina antamaan teille omavaraisuuden hengellisiä ja ajallisia siunauksia.
Parhain terveisin
ensimmäinen presidenttikunta
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Pohdi: Mitä voin itse tehdä saadakseni ”suuremman toivon, rauhan ja
edistymisen”, jotka ensimmäinen presidenttikunta lupaa?

2. Pyhät kirjoitukset voivat auttaa sinua tulemaan omavaraiseksi
Lue: Herra auttaa meitä monin tavoin, kun osoitamme uskoa Häneen.
Yksi apuväline, jonka Hän on antanut meille, ovat pyhät kirjoitukset.
Profeetta Nefi opetti: ”Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä
katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee
tehdä” (2. Nefi 32:3).

Keskustele: Milloin pyhät kirjoitukset ovat antaneet elämääsi henkilökohtaista johdatusta?
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RYHMÄTOIMINTA (5–7 minuuttia)

Mormonin kirja annettiin apuvälineeksi meidän aikaamme varten. Jos sovellamme
Mormonin kirjan jakeita omaan elämäämme, me saamme kaiken tarvittavan
johdatuksen. Lue yhdessä ryhmän kanssa jokainen alla olevista profeettojen ja
apostolien lausumista ja keskustele niistä. Alleviivaa pyhien kirjoitusten tutkimisesta ja käytäntöön soveltamisesta luvatut siunaukset.
Henry B. Eyring: ”Se, että kääntyy pyhien kirjoitusten puoleen saadakseen
tietää, mitä tehdä, on ratkaisevaa. – – Löydämme pyhistä kirjoituksista vastauksia. Herra näyttää ennakoineen kaikki ongelmamme ja tarpeemme, ja
Hän on pannut avun pyhiin kirjoituksiin – jos vain etsimme sitä.” (”Pyhien
kirjoitusten tutkimisesta”, Liahona, heinäkuu 2005, s. 10.)
Boyd K. Packer: ”Ei ole olemassa suurta ongelmaa, joka meitä kohtaisi ja
jota vastaan emme voisi saada suojaa, jos tunnemme ilmoitukset” (”Teach
the Scriptures”, Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471, and
475, 2004, s. 75).
Richard G. Scott: ”Mormonin kirja sisältää vastauksia ongelmiin, joita kohtaamme jokapäiväisessä elämässä” (”The Power of the Book of Mormon in
My Life”, Ensign, lokakuu 1984, s. 10).
M. Russell Ballard: ”Mormonin kirja toisin kuin mikään muu tuntemani kirja
on suurin vastausten lähde tosielämän ongelmiin” (artikkelissa ”Me lisäämme
todistuksemme”, Valkeus, joulukuu 1989, s. 13).
Russell M. Nelson: ”Haluatko päästä eroon huonosta tavasta? Haluatko
parantaa ihmissuhteita perheessäsi? Haluatko lisätä hengellisiä kykyjäsi?
Lue Mormonin kirjaa! Se tuo sinut lähemmäksi Herraa ja Hänen rakastavaa
voimaansa.” (”Todistus Mormonin Kirjasta”, Liahona, tammikuu 2000, s. 85.)
Pohdi: Kun pyrin tulemaan omavaraisemmaksi, mitä voin tehdä
saadakseni pyhistä kirjoituksista enemmän henkilökohtaista
johdatusta?
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3. Omavaraisuusryhmään liittyminen voi auttaa sinua
pääsemään alkuun
Lue: Jotta sinun on helpompi tulla omavaraisemmaksi, sinulla on mahdollisuus liittyä seurakuntasi tai vaarnasi omavaraisuusryhmään.
Omavaraisuusryhmä on ryhmä henkilöitä, jotka kokoontuvat
yhteen oppimaan ja toteuttamaan työllistymistä, koulutusta ja
raha-asioiden hoitamista edistäviä käytännön taitoja.
Omavaraisuusryhmät kokoontuvat tavallisesti joka viikko kahdeksi
tunniksi kolmen kuukauden ajan. Kokoontumisissa noudatetaan
samaa menetelmää kuin tässä hartaustilaisuudessa. Ryhmän
jäsenet lukevat ja keskustelevat yhdessä, suorittavat toimintoja
sekä pohtivat itsekseen, jotta Pyhä Henki voi innoittaa heidän
toimiaan.
Omavaraisuusryhmä on erilainen kuin useimmat kirkon luokat.
Siinä ei ole opettajaa! Sen sijaan ryhmä työskentelee neuvostona,
ja opettajana on Pyhä Henki. Ryhmän jäsenet neuvottelevat
yhdessä oppiessaan uusia taitoja, ratkaistessaan ongelmia, sitoutuessaan tekemään asioita viikon aikana ja raportoidessaan
edistymisestään.
Lisäksi ryhmän jäsenten välille syntyy lujia ystävyyssuhteita ja he
tuntevat Jumalan rakkautta työskennellessään yhdessä. Liittymällä
ryhmään voit paitsi hyötyä itse, myös olla suurena apuna muille
heidän polullaan kohti omavaraisuutta!
Katso: ”The Power of the Group” [Ryhmän voima], saatavana sivustolla
srs.lds.org/videos. (Ei videota? Jatka lukemista.)
Avustaja: Mikäli mahdollista, kutsu joku, joka on aikaisemmin osallistunut johonkin omavaraisuusryhmään, kertomaan lyhyesti
(enintään 3 minuuttia) omasta kokemuksestaan.
Mihin omavaraisuusryhmään sinun pitäisi liittyä?
Katso: ”Choosing a Self-Reliance Group” [Omavaraisuusryhmän valitseminen], saatavana sivustolla srs.lds.org/videos. (Ei videota? Lue
ryhmien yhteenvedot sivuilta 11–12.)
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YKSILÖTOIMINTA (3–4 minuuttia)

Lue itseksesi alla olevat lausumat ja ympyröi ne, jotka soveltuvat sinuun. Kunkin
ryhmän yhteenveto on sivuilta 11–12.
Paremman Henkilötyöpaikan kohtaiset
hankkimi- raha-asiat
nen

1. Tarvitsen rahaa heti.
2. Olen työtön.
3. Tarvitsen paremman työpaikan.

✓
✓
✓

4. Haluan säästää rahaa.
5. Haluan päästä eroon velasta.
6. Haluan valmistautua taloudellisesti tulevaan.
7. Tarvitsen koulutusta tai valmennusta saadakseni paremman työpaikan tai aloittaakseni
uuden uran.

Koulutusta
paremman työn
saamiseksi

Oman
liikeyrityksen perustaminen
ja liiketoiminnan
laajentaminen

✓
✓
✓
✓

8. Tarvitsen apua koulutuspolkuni
valitsemiseen.

✓
✓
✓

9. Haluan menestyä opinnoissa.
10. Haluan saada lisää tietoa kirkon koulutusmahdollisuuksista, kuten Pathwaysta (ks. s. 12).
11. Minulla on toimiva yritys.
12. Minulla on resursseja liikeyrityksen
perustamiseen.
13. Pystyn elättämään itseni perustaessani
liikeyritystä.
14. Haluan vahvistaa uskoani Jeesukseen
Kristukseen.

✓

✓

✓

Lue: Muutosten tekeminen elämässämme edellyttää uskoa ja ponnisteluja. Jotta edistyisit, sinun täytyy sitoutua tekemään seuraavaa:
○ Osallistu joka viikko (tavallisesti 2 tuntia joka viikko 3 kuukauden
ajan).
○ Toimi viikolla sitoumusten mukaisesti.
○ Kannusta muita ryhmässä menestymään.
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○ Työskentele ryhmäkokoontumisten lisäksi 4–10 tuntia viikoittain.

✓
✓
✓
✓

Pohdi: Mikä ryhmä soveltuu parhaiten omaan tilanteeseeni?
Olenko halukas tekemään näitä sitoumuksia tullakseni
omavaraisemmaksi?

RYHMIEN YHTEENVEDOT
Kaikissa neljässä omavaraisuusryhmässä jäsenet opiskelevat ja
harjoittelevat periaatteita kirjasesta Perustukseni kohti omavaraisuutta. Tätä tehdään kunkin ryhmäkokoontumisen alussa, sillä
näiden perusperiaatteiden ja -taitojen oppiminen auttaa ryhmän
jäseniä edistymään ajallisesti ja hengellisesti riippumatta valitusta
polusta. Ryhmän jäsenet saavat suuremman uskon Jeesuksen
Kristuksen voimaan pitää heistä huolta. Lisäksi he harjoittelevat
elämäntaitoja, kuten ajanhallintaa, kommunikointia ja
ongelmanratkaisua.
Paremman työpaikan hankkiminen
Niille, jotka etsivät työtä tai parempaa työpaikkaa. Ryhmän jäsenet
oppivat etsimään työtilaisuuksia, verkostoitumaan, esittäytymään
asiantuntevasti ja valmistautumaan työhaastatteluihin. He asettavat myös tavoitteita koskien yhteydenottoja ja haastatteluja.
Henkilökohtaiset raha-asiat
Niille, jotka haluavat hallita paremmin raha-asioitaan. Ryhmän
jäsenet oppivat, kuinka voi vapautua veloista, varautua taloudellisiin vaikeuksiin ja sijoittaa tulevaisuuteen. He luovat taloudellisen
suunnitelman ja noudattavat talousarviota. Puolisoita kannustetaan osallistumaan yhdessä.
Koulutusta paremman työn saamiseksi
Niille, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta tai -valmennusta saadakseen
työpaikan. Ryhmän jäsenet ottavat selvää ura- ja koulutussuunnitelmista sekä laativat ja esittelevät sellaisen. Lisäksi he käyttävät
joka viikko aikaa harjoitellen taitoja, jotka auttavat heitä olemaan
tehokkaampia oppijoita.
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Oman liikeyrityksen perustaminen ja liiketoiminnan laajentaminen
Niille, joilla jo on liikeyritys tai joilla on resursseja sellaisen perustamiseen. Ryhmän jäsenet oppivat menestyksekkään pienyrittäjän
ominaisuuksia ja taitoja. He harjoittelevat kirjanpitoa, markkinointia
ja kassanhallintaa. He puhuvat yrittäjien, asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa sekä laativat suunnitelmia liikeyrityksensä
laajentamiseksi.
VALITSE RYHMÄ
Omavaraisuuskomitean jäsen auttaa sinua nyt menemään sopivaan omavaraisuusryhmään. Kun olet valinnut oman ryhmäsi,
kirjoita muistiin seuraavat tiedot.
OMAVARAISUUSRYHMÄNI KOKOONTUMISET
Päivä:
Klo:
Paikka:
Avustajan nimi:
Puhelinnumero:

Avustaja: Johtava virkailija saattaa haluta lausua lyhyen todistuksen.
Päättäkää tilaisuus rukoukseen.

KIRKON KOULULAITOKSEN KOULUTUSMAHDOLLISUUDET
Kirkon koululaitos tarjoaa huokeita koulutusmahdollisuuksia, jotka saattavat johtaa parempaan
työpaikkaan. Niitä ovat seuraavat:
○ LDS Business Collegen verkkominikurssit ja -koulutus, jotka auttavat sinua pätevöitymään
tiettyyn työhön, etenemään nykyisessä työssäsi tai suorittamaan jonkin tutkinnon. Oppikurssit
vaihtelevat 15 minuutista 12 viikkoon ja voivat johtaa varmaan työhaastatteluun.
○ Pathway on yksivuotinen ohjelma, joka auttaa sinua valmistautumaan yliopistoon tai palaamaan
sinne. Opiskelijat suorittavat verkkokursseja ja osallistuvat paikallisiin kokoontumisiin. Ohjelman
suoritettuaan opiskelija voi työskennellä kohti tutkintoa paikallisissa oppilaitoksissa, BYUIdahossa tai LDS Business Collegessa. Pathway edellyttää keskitason englannin kielen taitoa.
Tietoa siitä, mitä on saatavana omalla alueellasi, on sivustolla churcheducation.lds.org.
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NÄIN JÄRJESTÄT POLKUNI- HARTAUSTILAISUUDEN
Ohjeita vaarnan omavaraisuuskomitealle
Ennen ○ Käy itse läpi tämä kirjanen ja täytä se.
hartaustilaisuutta: ○ Tilaa osallistujille riittävästi Polkuni kohti omavaraisuutta
-kirjasia (store.lds.org).
○ Varaa osallistujille riittävästi kuulakärkikyniä tai lyijykyniä.
○ Järjestä juhlasaliin riittävästi pyöreitä pöytiä.
○ Pyydä omavaraisuuskomitean jäseniä jokaiselle ovelle tervehtimään osallistujia ja menemään osallistujien kanssa pöytiin.
○ Pyydä jotakuta, joka on osallistunut aikaisempaan ryhmään,
kertomaan hartaustilaisuudessa kokemuksestaan, mikäli
mahdollista (ks. s. 9).
○ Käy lataamassa sivustolta srs.lds.org/report hartaustilaisuuden raportointilomake, jonka täytät hartaustilaisuuden
aikana.
Hartaustilaisuuden ○ Pyydä yhtä komitean jäsentä kunkin pöydän ääressä kannusaikana:
tamaan ryhmää osallistumaan ja pitämään tilanteen
järjestyksessä.
○ Muistuta osallistujia, että he hiljentävät matkapuhelimensa.
○ Voisitte aloittaa hartaustilaisuuden laululla, rukouksella ja
lyhyellä tervetulotoivotuksella (3–5 minuuttia), jonka esittää
joku pappeusjohtaja tai vaarnan omavaraisuuskomitean jäsen.
○ Noudata aineistoa siten kuin se on kirjoitettuna kirjasessa.
○ Pyydä kunkin ryhmän avustajaa kirjoittamaan jokaisen hänen
ryhmäänsä liittyneen henkilön nimi ja puhelinnumero. Ensimmäisessä ryhmätapaamisessa jokainen avustaja täydentää
ryhmän yksityiskohtaisemman ilmoittautumislomakkeen.
○ Mikäli vaarna kattaa laajan maantieteellisen alueen, vaarnan
komitea voi harkita ryhmien jakamista sen mukaan, missä
ryhmän jäsenet asuvat.
Hartaustilaisuuden ○ Mene sivustolle srs.lds.org/report ja anna tiedot hartaustilaijälkeen:
suuden raportointilomakkeesta.
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