1. ZBULOJ NEVOJAT E MIA
○

○

Vendos synimet e mia për

2. ZGJEDH SHTEGUN TIM
E nis shtegun tim drejt mbështet-

Përcaktoj aftësitë e nevojshme

○

Gjej një vend pune më të mirë.

○

Nis dhe rrit një biznes.

○

Duke përdorur broshurën

praktike (90 ditë)

shpirtërore te vetja.

jes te vetja duke zhvilluar aftësi

mbështetjen materiale dhe

Themeli Im, filloj të ushtroj në
praktikë zakone vendimtare
të mbështetjes shpirtërore
te vetja.

3. VEPROJ ME BESIM
○

Vazhdoj të punoj që të bëhem i/e mbështetur te vetja.

○

U shërbej të tjerëve siç do t’u
shërbente Jezu Krishti.

○

I ndihmoj të tjerët të rriten
duke u treguar atyre aftësitë
e mbështetjes te vetja.

dhe krijoj një plan arsimimi.
○

Administroj financat personale.
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Zoti ka shpallur: “Është qëllimi im për të
siguruar për shenjtorët e mi” (DeB 104:15).
Kjo zbulesë është një premtim nga Zoti
që Ai është gati t’ju ofrojë bekimet e
mbështetjes te vetja. Ne ju ftojmë që t’i
studioni me zell këto parime dhe t’i vini ato në
zbatim. Ndërsa bëni kështu, ju do të
bekoheni me shpresë, paqe dhe
përparim më të madh.
[Grupet e Mbështetjes te Vetja] ju ndihmojnë t’i
mësoni dhe t’i vini në praktikë parimet e
besimit, arsimit, punës së palodhur dhe
mirëbesimit në Zot, që do t’ju aftësojnë më
shumë për të marrë bekimet materiale
të premtuara nga Zoti.
– Presidenca e Parë

JANË NË DISPOZICION KATËR GRUPE
TË NDRYSHME PËR MBËSHTETJEN TE
VETJA

Si një pjesëtar i grupit të mbështetjes te
vetja, ju:
○ Do të merrni pjesë në mbledhjet egrupit
çdo javë për 12 javë (zakonisht 2 orë në
javë).
○ Do të veproni sipas zotimeve vetjake për të
arritur synimet tuaja të mbështetjes te vetja
(3–6 orë në javë).
○ Do të mësoni, këshilloheni së bashku dhe
do të ofroni mbështetje për pjesëtarët e
tjerë të grupit.
○ Do t’i vini në praktikë parimet e ungjillit dhe
zakonet që çojnë drejt mbështetjes materiale dhe shpirtërore te vetja.

Fillojeni shtegun tuaj drejt mbështetjes te vetja në mbledhjen shpirtërore Shtegu
Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Financat Personale
Data:
Gjej një Vend Pune më të Mirë
Ora:
Arsimim për Punë më të Mirë
Vendi:
Nisja dhe Rritja e Biznesit Tim
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