
Distribusikan kopi ini sebagai berikut: (1) uskup, (2) pemimpin misi lingkungan, (3) anggota 
dewan lingkungan yang ditugasi, (4) anggota baru dan yang aktif kembali

Kemajuan Anggota Baru dan yang Aktif Kembali

Uskup secara tetap mengkaji formulir ini dalam pertemuan dewan lingkungan untuk membahas 
kemajuan setiap anggota baru dan yang aktif kembali. Dewan lingkungan menggunakan formulir 
ini untuk merencanakan cara-cara khusus untuk mengajar serta memperkuat para anggota baru 
dari waktu pembaptisan dan penetapan mereka sampai mereka menerima pemberkahan bait 
suci. Dewan lingkungan juga menggunakan bagian-bagian dari formulir ini dalam merencanakan 
cara mengajar dan memperkuat anggota yang aktif kembali.

Lingkungan atau cabang Pasak atau distrik

Informasi Pribadi
Nama anggota dan pasangan Tanggal pembaptisan Tanggal pengukuhan

Alamat Nomor telepon

Nama dan usia anak-anak

Nama anggota dewan lingkungan yang ditugasi

Nama pengajar ke rumah

Nama pengajar berkunjung

Dalam Waktu Satu Bulan Setelah Pembaptisan atau Aktif Kembali Tanggal selesai

Uskup telah mewawancarai anggota tersebut dan mengkaji ulang asas persepuluhan serta 
masalah kelayakan lainnya untuk membantu dalam persiapan bagi peribadatan bait suci

Pria yang memenuhi syarat telah diwawancarai untuk dan menerima Imamat Harun

Anggota tersebut terdaftar dalam kelas Asas-Asas Injil

Misionaris lingkungan dan misionaris penuh-waktu mengajarkan kembali pelajaran-pelajaran 
misionaris (sebagaimana dijabarkan dalam Mengkhotbahkan Injil-Ku)

Dalam Waktu Enam Bulan Setelah Pembaptisan atau Aktif Kembali Tanggal selesai

Anggota tersebut telah diwawancarai untuk dan menerima tanggung jawab atau pemanggilan 
di Gereja

Anggota tersebut rutin menghadiri pertemuan sakramen

Anggota tersebut telah memulai lembar kelompok keluarga

Sesegera Mungkin Sebagaimana Pantas Selama Tahun Pertama Tanggal selesai

Pria yang memenuhi syarat dan layak telah disiapkan untuk dan menerima Imamat Melkisedek

Anggota yang berusia 12 tahun atau lebih telah berperan serta dalam pembaptisan perwakilan 
di bait suci (apabila memungkinkan)

Anggota yang memenuhi syarat telah menyelesaikan seminar persiapan bait suci (lihat 
Dianugerahi dengan Kuasa dari Atas: Buku Pedoman Guru Seminar Persiapan Bait Suci )

Ketika Siap, Tetapi Tidak Kurang dari Satu Tahun Setelah Pembaptisan Tanggal selesai

Orang dewasa yang memenuhi syarat dan layak telah menerima pemberkahan

Keluarga telah dimeteraikan di bait suci (jika berlaku)
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