
ՎԱՐՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Շնորհավորում ենք: Դուք կանչվել եք ծառայելու որպես ինքնապահովման խմբի վարող: Ձեր դերը կայանում է նրա-
նում, որ օգնեք խմբի անդամներին սովորել ավելի ինքնապահով դառնալ:

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՈՒՄ ՎԱՐՈՂԸ:
Դուք ուղղորդելու եք անդամներին խմբի աշխատանքի ընթացքում, որը կօգնի նրանց դառնալ ինքնապահով` նյու-
թապես և հոգևոր առումով: Օգտագործեք հետևյալ քայլերը:
• Ճանաչեք ձեր խմբի անդամներին՝ նրանց հարցեր տալով: Հետաքրքրություն ցուցաբերեք նրանց հանդեպ և սիրեք 

նրանց:
• Ծանոթացեք նյութերին, ներառյալ՝ Իմ ուղին և Իմ հիմքը գրքույկները:
• Նպաստեք, որ քննարկումը դրական, կազմակերպված և հավասարակշված հունով ընթանա բոլոր մասնակիցների 

համար (մի հոգին չպետք է գերիշխի): «Թող բոլորը միանգամից խոսնակ չլինեն. այլ տվյալ պահին թող մեկը խոսի, 
և թող բոլորը լսեն նրա ասածները, որ բոլորի խոսելուց հետո, բոլորը կարողանան միմյանցով շենանալ, և որ ամեն 
մարդ ունենա հավասար արտոնություն» (ՎևՈւ 88.122):

• Ակտիվորեն մասնակցեք որպես խմբի անդամ: Պարտավորություններ ստանձնեք, պահեք և զեկուցեք կատարման 
ընթացքի մասին: 

• Դուք բիզնեսի, զբաղվածության կամ կրթության ոլորտի ուսուցիչ կամ մասնագետ չեք: Լավագույն վարողները 
ժամանակի 20 տոկոսից ավելի քիչ են խոսում: Պարզապես սիրեք խմբի անդամներին և խրախուսեք նրանց 
հավատքով գործել և ծառայել միմյանց: 

ՊԱՏՐԱՍՏՎԵՔ ԽՄԲԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ
• Ամեն օր նախապատրաստվեք հոգևոր առումով՝ ուսումնասիրելով սուրբ գրությունները և աղոթելով խմբի 

անդամների համար: 
• Ամեն շաբաթ ձեր ընտանիքի կամ ընկերոջ հետ վերանայեք հանձնարարված սկզբունքը Իմ հիմքը գրքույկից: 
• Ամեն շաբաթ կարդացեք առաջիկա հանդիպման նյութերը և դիտեք տրված տեսանյութերը:
• Ամեն շաբաթ կապ հաստատեք խմբի անդամների հետ, որպեսզի խրախուսեք նրանց հաճախել հաջորդ 

հանդիպմանը կամ օգնություն առաջարկեք:
• Եթե չեք կարող ներկա լինել խմբի որևէ հանդիպմանը, խնդրեք խմբի որևէ անդամի՝ լինել վարող, ոչ մի դեպքում մի 

հետաձգեք հանդիպումը:

ՎԱՐԵՔ ԽՄԲԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ
• Փորձեք ավելի կենսախինդ լինել և հաճելի ժամանակ անցկացրեք: Ուրախությամբ ընդունեք, երբ խմբի 

անդամները զեկուցում են հաջողության մասին կամ իրականացնում են բարդ գործեր: Լսեք մասնակիցներին, 
նայեք նրանց աչքերի մեջ և խանդավառությամբ խոսեք: 

• Բոլորին խրախուսեք մասնակցել: Հանդիպման ժամանակ խմբի հետ նստեք շրջանով (մի կանգնեք): Թող 
խմբի անդամները մտածեն իրենց հարցերի պատասխանների շուրջ: Օրինակ, դուք կարող եք ասել. «Հրաշալի 
մեկնաբանություն էր: Ի՞նչ են մյուսները մտածում» կամ «Ինչպե՞ս դուք կլուծեիք դա»: Եթե կան բացակա 
մասնակիցներ, շաբաթվա ընթացքում կապվեք նրանց հետ: 

• Վստահեք և հետևեք նյութերին: Հանդիպման ընթացքում չպետք է բաժիններ բաց թողնեք կամ լրացուցիչ 
նյութեր ներկայացնեք: 

• Կենտրոնացեք պարտավորության, գործողության և արդյունքների վրա: Ամեն շաբաթ գրատախտակի 
վրա պարտավորության աղյուսակ գծեք և յուրաքանչյուր մասնակցին խնդրեք իր առաջընթացի մասին զեկուցել 
խմբին, եթե նույնիսկ նրանք ուշացած են գալիս: 

• Կառավարեք ժամանակը: Սկսեք ժամանակին և խնդրեք որևէ մեկին ժամանակ պահել յուրաքանչյուր բաժնի 
համար: Կարող եք հարցնել՝ «Որքա՞ն ժամանակ մենք ունենք» կամ ասել՝ «Կարծում եմ, մենք պետք է առաջ 
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գնանք»: Միշտ ժամանակ տրամադրեք «Խորհել» բաժնի համար, որովհետև այն օգնում է խմբի անդամներին 
անձնական առաջնորդություն ստանալ Սուրբ Հոգուց: 

ԶԵԿՈՒՑԵՔ, ՀԵՏևԵՔ և ԲԱՐԵԼԱՎԵՔ
• Խմբի առաջին հանդիպման հետ մեկտեղ այցելեք srs.lds.org/report էջ, որպեսզի գրանցեք ձեր խմբին:
• Ամեն շաբաթ օգտագործեք վարողի ինքնագնահատումը (այս թերթիկի հակառակ կողմում), որպեսզի գնահատեք 

ձեր առաջընթացը:

• Խմբի վերջին հանդիպման ավարտին անցկացրեք մասնակցի հետազոտություն, որը կարող եք գտնել srs.lds.org/

report էջում:

Խնդրում ենք խմբի յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո անցեք հետևյալ ստուգումը և նշեք ձեր առաջընթացը: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՄ ԵՍ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ ԻՆՁ ՈՐՊԵՍ ՎԱՐՈՂ: 

Ես յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ կապվում եմ խմբի անդամների հետ: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Ամեն շաբաթ գրատախտակին գծում եմ պարտավորության աղյուսակը, և խմբի 
յուրաքանչյուր անդամ զեկուցում է իր պարտավորությունների կատարման 
մասին: 

Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Իմ ոգևորությամբ և սիրով կիսվում եմ խմբի յուրաքանչյուր անդամի հետ: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Ես ժամանակ եմ տրամադրում «Խորհել» բաժնի համար, որպեսզի Սուրբ Հոգին 
ուղղորդի խմբի անդամներին: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Խմբի անդամներին հնարավորություն եմ տալիս ինձանից շատ խոսելու, և 
որպեսզի ամեն ոք հավասարապես մասնակցություն ունենա: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Ես թույլ եմ տալիս, որ խումբը պատասխանի հարցերին, ինքս հարցերին պա-
տասխանելու փոխարեն: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Ես հետևում եմ ձեռնարկում տրված յուրաքանչյուր վարժության համար հատ-
կացված ժամանակին: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

Ես հետևում եմ ձեռնարկներին և լրացնում բոլոր բաժիններն ու հրահանգները: Երբեք Երբեմն Հաճախ Միշտ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ԻՄ ԽՄԲԻ ԳՈՐԾԵՐԸ:

Խմբի անդամները սիրում և ծառայում են միմյանց: Ոչ ոք Ոմանք Շատերը Բոլորը

Խմբի անդամները պահում են իրենց պարտավորությունները: Ոչ ոք Ոմանք Շատերը Բոլորը

Խմբի անդամները նյութական և հոգևոր արդյունքների են հասնում: Ոչ ոք Ոմանք Շատերը Բոլորը

Շաբաթվա ընթացքում աշխատանքային ընկերները կապվում են միմյանց հետ 
և խրախուսում են միմյանց: Ոչ ոք Ոմանք Շատերը Բոլորը

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

Հետևյալ տեսանյութերը կարող են օգտակար լինել: Դիտեք դրանք srs.lds.org/videos կայքում

• «Ինչպես վարել խումբը» • ««Գնա՛ և գործի՛ր» ուսուցում» • «Իմ նպատակը»

ՎԱՐՈՂԻ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ




