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Այս գրքույկը նախատեսված է հոգևոր ժամերի համար: Սակայն այն 
կարող է օգտագործվել նաև այլ խմբերի համար կամ առանձին դեպքե-
րում, ինչպիսիք են.
○ Հինգերորդ կիրակի օրվա դասերը
○ Քվորումի կամ Սփոփող Միության ժողովները
○ Տանը
○ Այլ հարմար դեպքերում

ԵՐԲ ՏԵՍՆԵՔ ԱՅՍ ՀՈՒՇՈՒՄՆԵՐԸ, ՀԵՏևԵՔ ԱՅՍ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻՆ

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ԴԻՏԵՔ ՔՆՆԱՐԿԵՔ ԽՈՐՀԵՔ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Մի հոգի 
բարձրաձայն 
կարդում է 
ամբողջ խմբի 
համար։

Խմբի բոլոր 
անդամները 
դիտում են 
տեսանյութը։

Փոքր խմբով (2- 8 
հոգի) կիսվեք 
մտքերով մոտ 
2- 4 րոպե:

Առանձին 
խորհեք և գրեք 
մոտ 2- 3 րոպե:

Աշխատեք 
անհատապես կամ 
փոքր խմբով (2- 8 
հոգի) որոշակի 
ժամանակի 
ընթացքում:

«Իմ ուղին» հոգևոր ժամը պետք է տևի 90 րոպեից ոչ ավել:
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ՈՒՂԵՐՁ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Հարգելի՛ Եղբայրներ և Քույրեր
Տերը հայտարարել է. «Եվ իմ նպատակն է` ապահովել իմ սրբերին» 
(ՎևՈւ 104.15): Այս հայտնությունը խոստում է Տիրոջ կողմից, որ Նա 
կտա նյութական օրհնություններ և կբացի ինքնապահովման դռները, 
ինչը հնարավորություն է մեզ համար` ապահովելու մեր և մեր ընտանի-
քի անդամների կենսական կարիքները:
Այս գրքույկը մշակվել է, որ օգնի Եկեղեցու անդամներին սովորել և 
գործնականում կիրառել հավատքի, կրթության, ջանասեր աշխատան-
քի և Տիրոջն ապավինելու սկզբունքները: Ընդունելով այս սկզբունքնե-
րը և ապրելով դրանցով, հնարավորություն կունենաք  ստանալ Տիրոջ 
խոստացած նյութական օրհնությունները:
Մենք հրավիրում ենք ձեզ ջանասիրաբար ուսումնասիրել և կիրառել 
այս սկզբունքները, ապա ուսուցանել դրանք ձեր ընտանիքի անդամնե-
րին: Եթե դա անեք, ձեր կյանքը կօրհնվի: Դուք կիմանաք` ինչպես 
գործել լիովին ինքնապահով դառնալու ձեր ճանապարհին: Դուք 
կօրհնվեք ավելի մեծ հույսով, խաղաղությամբ և առաջընթացով:
Համոզված եղեք, որ դուք մեր Երկնային Հոր զավակներն եք: Նա սիրում 
է ձեզ և երբեք ձեզ չի թողնի: Նա ճանաչում է ձեզ և պատրաստ է ձեզ 
տալու ինքնապահովման հոգևոր և նյութական օրհնություններ:

Հարգանքով՝

Առաջին Նախագահություն
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ԻՆՉՊԵՍ ՍԿՍԵԼ

 1. Սկսեք բացման աղոթքով (ցանկության դեպքում՝ 
նաև օրհներգով):

 2. Ցցի նախագահության անդամը կարող է 3- 5 րոպեում ներկա-
յացնել հոգևոր ժամը և վկայություն բերել:

 3. Ցցի ինքնապահովման հանձնախմբի անդամը հրավիրում է 
ամբողջ խմբին բացել իրենց գրքույկների էջ 2- ը և հետևել, երբ 
հանձնախմբի անդամը կարդում է ստորև տրված երեք 
պարբերությունները:

Վարող. 

Ողջունում ենք ձեզ «Ինքնապահովման իմ ուղին» հոգևոր ժամին: Այս 
ժողովի նպատակն է օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչու և ինչպես կարող 
եք լիովին ինքնապահով լինել: Խումբը ներկայացնող մեկ ելույթ ունեցո-
ղի փոխարեն մենք կքննարկենք սկզբունքները փոքր խմբերում, միա-
սին կկարդանք, կխորհենք և կգրենք մեր մտքերը:

Այս փորձի ամենակարևոր մասը կլինեն այն հուշումները, որ դուք 
ստանում եք Հոգուց, երբ Տերը ցույց է տալիս ձեզ, թե ինչ կարող եք 
անել, որպեսզի ավելի նմանվեք Իրեն: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ձեզ 
գրի առնել այդ տպավորությունները, որոնք ընթացքում ստանում եք և 
ապա՝ գործել համաձայն դրանց:

Այս հանդիպման վերջում ձեզ կհրավիրենք ընտրել ինքնապահովման 
այն խումբը, որը կօգնի ձեզ հասնել հետևյալին.
○ Գտնել աշխատանք կամ բարելավել ներկայիս աշխատանքը
○ Ավելի լավ տնօրինել անձնական և ընտանեկան ֆինանսները
○ Ընտրել կրթության ուղի և հաջողության հասնել դպրոցում
○ Ընդլայնել ձեր փոքրիկ բիզնեսը



3

Բայց հիմա եկեք մի փոքր ավելի լավ ծանոթանանք մեկս մյուսի հետ:

Յուրաքանչյուր սեղանի մասնակիցներին խնդրեք հակիրճ ներկա-

յանալ սեղանակիցներին: Յուրաքանչյուրը պետք է ներկայանա 

30- 40 վայրկյանից ոչ ավել:

Վարող. 

Ի՞ՆՉ Է ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ:

Ինքնապահովման նախաձեռնության նպատակն է օգնել անհատնե-
րին՝ սեփական ջանքերով դառնալ ինքնապահով: Ինքնապահովումն 
ավելին է, քան լավ աշխատանքը, սննդի պահեստը կամ բանկում 
գումար ունենալը։ Ինքնապահովումը «ունակություն, պարտավոր-
վածություն և ջանք է մեր ընտանիքի և սեփական հոգևոր ու կեն-
սական կարիքները հոգալու համար: Ինքնապահով դառնալով, 
անդամները կարողանում են նաև ավելի լավ  ծառայել և միմյանց 
մասին հոգ տանել», և աշխատանքը դիտվում է որպես առաջնորդող 
սկզբունք իրենց կյանքում (Handbook 2: Administering the Church [2010], 
6.1.1):

Ո՞րն է ինքնապահով մարդու բնութագիրը: Արդյո՞ք ինքնապահով 
մարդիկ կապավինեն կառավարության կամ Եկեղեցու օգնությա-
նը, եթե նրանք իրենք կարող են աշխատել և ունենալ այն, ինչի 
կարիքն ունեն:

Քննարկեք.

ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԷԱԿԱՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նախագահ Թոմաս Ս Մոնսոնն ուսուցանել է. «Եկեք լինենք ինքնապա-
հով և անկախ: Փրկությունը ոչ մի այլ սկզբունքով հնարավոր չէ ձեռք 
բերել» (“Guiding Principles of Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 
1986, 3; quoting Marion G. Romney, in Conference Report, Oct. 1976, 167):

Դառնալով լիովին ինքնապահով, ինչպե՞ս եք նմանվում 
Երկնային Հորը:

Քննարկեք.

Կարդացեք.

Կարդացեք.
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ՀՈԳևՈՐԸ և ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԸ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԵՆ

ԽՄԲԱՅԻՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (3–4 րոպե)

Խմբով քննարկեք կյանքի նյութական և հոգևոր անհրաժեշտությունները: Թվարկեք 
դրանք ստորև:

ԿՅԱՆՔԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿՅԱՆՔԻ ՀՈԳևՈՐ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆն ուսուցանել է. «Ինչպես մետաղադ-
րամի երկու կողմերը, ֆիզիկականն ու հոգևորն իրարից անբաժան են» 
(«Հոգ տանելու Տիրոջ ուղին», Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2011, 53): 
Սուրբ գրություններում Տերն ասել է. «Բոլոր բաներն ինձ համար հոգևոր 
են և ոչ մի անգամ ես ձեզ չեմ տվել օրենք, որը լինի ֆիզիկական» (ՎևՈւ 
29.34):

Աշխատանքի որոնումը և ապրուստի համար գումար վաստակելը 
ինչպե՞ս կարող են ունենալ և՛ ֆիզիկական, և՛ հոգևոր բնույթ:

Քննարկեք.

Կարդացեք.
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ՈՐՔԱՆՈ՞Վ ԵՔ ԴՈՒՔ ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎ՝ ՆՅՈՒԹԱՊԵՍ և ՀՈԳևՈՐԱՊԵՍ:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (5 րոպե)

Ինքնապահովումը պահանջում է ունակություն, պարտավորվածություն և ջանք: 
Անհատապես կատարեք հետևյալը և նշեք այն վանդակները, որոնք լավագույնս 
վերաբերում եմ ձեզ: Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ: Եթե հարմար չեք զգում՝ նշել 
դրանք մյուսների ներկայությամբ, կարող եք ծածկել ձեր պատասխանները:

Երբեք Հազվադեպ Երբեմն Հաճախ Միշտ

Ես ունեմ հմտություններ, որպեսզի ինքս ինձ 
ապահովեմ:

Ես ունեմ բյուջե և հետևում եմ դրան:

Ես խնայում եմ դրամը:

Ես չունեմ պարտքեր (բացառությամբ կրթության և 
տան համար):
Իմ կյանքը կենտրոնացած է ամենակարևոր 
բաների վրա:
Ես ամեն օր աղոթում եմ և ուսումնասիրում սուրբ 
գրությունները:
Իմ առօրյա կյանքում ես զգում եմ Սուրբ Հոգու 
հուշումները:
Ես վճարում եմ տասանորդը և ծոմի 
նվիրատվությունները:

Ամեն կիրակի ես ընդունում եմ հաղորդությունը:

Ես արժանի եմ ունենալ տաճարային 
երաշխավորագիր:
Ես ունեմ աշխատանք, որի միջոցով ապահովում եմ 
իմ կարիքները:
Ես ապահովում եմ իմ կարիքները, առանց կախում 
ունենալու կառավարության որևէ ծրագրից:
Ես վճարում եմ իմ տան վարձը կամ տան վարկի 
գումարները:
Ես ստանում եմ բժշկական անհրաժեշտ 
օգնությունը:

Իմ երեխաները կարող են կրթություն ստանալ:

Ես ի վիճակի եմ ծառայել մյուսներին՝ նրանց 
կարիքի ժամանակ:

Կա՞ն բաներ, որ դուք պետք է փոխեք, որպեսզի լինեք ինքնապա-
հով: Ինչպիսի՞ն կդառնա ձեր կյանքը, եթե բարելավեք վերը 
նշված կետերը:

Խորհեք.

  

  

 



ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՄ ՈՒՂԻՆ

6

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԱՌՆԱԼ ԼԻՈՎԻՆ ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎ

1 . Տերը կօգնի ձեզ՝ դառնալ ինքնապահով

«Ես կապահովեմ իմ սրբերին» տեսանյութը, որն առկա է  
srs .lds .org/ videos կայքէջում: (Չկա՞ տեսանյութը: Շարունակեք կարդալ):

ԽՄԲԱՅԻՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (5 րոպե)

Ստորև այն նամակն է, որով կիսվել է Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը տեսանյութում:

Կատարեք խմբով.

 1. Հերթով կարդացեք մեկական պարբերություն:

 2. Յուրաքանչյուր պարբերության համար կատարեք հետևյալը․
○ Ընդգծեք Առաջին Նախագահության կողմից խոստացված հատուկ 

 օրհնությունները:
○ Շրջանակի մեջ վերցրեք այն, ինչ պետք է անեք, որպեսզի ստանաք այդ 

 օրհնությունները:
○ Հակիրճ քննարկեք, թե ինչ սովորեցիք:

Հարգելի՛ Եղբայրներ և Քույրեր

Տերը հայտարարել է. «Եվ իմ նպատակն է` ապահովել իմ սրբերին» (ՎևՈւ 104.15): 
Այս հայտնությունը խոստում է Տիրոջ կողմից, որ Նա կտա նյութական օրհնու-
թյուններ և կբացի ինքնապահովման դռները, ինչը հնարավորություն է մեզ 
համար` ապահովելու մեր և մեր ընտանիքի անդամների կենսական կարիքները:

Այս գրքույկը մշակվել է, որ օգնի Եկեղեցու անդամներին սովորել և  գործնակա-
նում կիրառել հավատքի, կրթության, ջանասեր աշխատանքի և Տիրոջն ապավի-
նելու սկզբունքները: Ընդունելով այս սկզբունքները և ապրելով դրանցով, 
հնարավորություն կունենաք  ստանալ Տիրոջ խոստացած նյութական 
օրհնությունները:

Մենք հրավիրում ենք ձեզ ջանասիրաբար ուսումնասիրել և կիրառել այս 
սկզբունքները, ապա  ուսուցանել դրանք ձեր ընտանիքի անդամներին: Եթե դա 
անեք, ձեր կյանքը կօրհնվի: Դուք կիմանաք` ինչպես գործել լիովին ինքնապա-
հով դառնալու ձեր ճանապարհին: Դուք կօրհնվեք ավելի մեծ հույսով, խաղաղու-
թյամբ և առաջընթացով:

Խնդրում ենք, համոզված եղեք, որ դուք մեր Երկնային Հոր զավակներն եք: Նա 
սիրում է ձեզ և երբեք ձեզ չի թողնի: Նա ճանաչում է ձեզ և պատրաստ է  ձեզ 
տալու ինքնապահովման հոգևոր և նյութական օրհնություններ:

Հարգանքով՝

Առաջին Նախագահություն

Դիտեք.
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Ի՞նչ կարող եմ անել անձամբ ես, որպեսզի ստանամ Առաջին 
Նախագահության խոստացած «մեծ հույսը, խաղաղությունը և 
առաջընթացը»:

Խորհեք.

  

  

  

  

  

 

2 . Սուրբ գրությունները կօգնեն ձեզ՝ դառնալ ինքնապահով

Տերն օգնում է մեզ տարբեր եղանակներով, երբ մենք հավատք ենք 
գործադրում Նրա հանդեպ: Գործիքներից մեկը, որ Նա տվել է մեզ՝ 
սուրբ գրություններն են: Նեփի մարգարեն ուսուցանել է. «Սնվեք 
Քրիստոսի խոսքերով. քանզի ահա, Քրիստոսի խոսքերը կասեն ձեզ 
բոլոր բաները, որ դուք պետք է անեք» (2 Նեփի 32.3):

Ձեր կյանքում ե՞րբ եք սուրբ գրություններից անձնական առաջ-
նորդություն ստացել:

Քննարկեք.

Կարդացեք.
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ԽՄԲԱՅԻՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (5- 7 րոպե)

Մորմոնի Գիրքը տրվել է որպես գործիք մեր օրերի համար: Եթե կիրառենք Մորմոնի 
Գրքի հատվածները մեր կյանքի համար, ապա մենք կստանանք անհրաժեշտ ամբողջ 
առաջնորդությունը: Խմբով կարդացեք և քննարկեք ստորև տրված մարգարեների և 
առաքյալների յուրաքանչյուր հայտարարությունը: Ընդգծեք սուրբ գրություններն 
ուսումնասիրելու և կիրառելու համար խոստացված օրհնությունները:

Հենրի Բ. Այրինգ. «Երբ բացում ենք սուրբ գրությունները, որպեսզի սովորենք, 

թե ինչ պետք է անենք, ամեն ինչ փոխվում է: . . . Սուրբ գրություններում մենք 

կգտնենք պատասխանները: Տերը, կարծես, կանխատեսել է մեր բոլոր խնդիրներն 

ու կարիքները, և Նա օգնություն է դրել սուրբ գրություններում մեզ համար, եթե 

միայն փնտրենք դա» (“A Discussion on Scripture Study,” Ensign, July 2005, 24):

Բոյդ Ք. Փաքեր. «Չկա որևէ մեծ խնդիր, որը կծառանա մեր առջև և որի դեմ մենք 

չենք կարող պատվաստվել, եթե գիտենք հայտնությունները» Teaching Seminary 

Preservice Readings Religion 370, 471, and 475 [2004], 75):

Ռիչարդ Գ. Սքոթ. «Մորմոնի Գիրքն ունի բոլոր խնդիրների պատասխանները, 

որոնց մենք բախվում ենք ամեն օր» (“The Power of the Book of Mormon in My Life,” 

Ensign, Oct. 1984, 10):

Մ․ Ռասսել Բալլարդ. «Մորմոնի Գիրքն, իմ իմացած բոլոր գրքերի շարքում՝ 

մեծագույն աղբյուրն է, պարունակելով իրական կյանքի խնդիրների լուծումները» 

(in “We Add Our Witness,” Ensign, Mar. 1989, 8):

Ռասսել Մ․ Նելսոն. «Ցանկանո՞ւմ եք ազատվել վատ սովորությունից: Ցանկա-

նու՞մ եք բարելավել հարաբերությունները ձեր ընտանիքում: Ցանկանու՞մ եք 

մեծացնել ձեր հոգևոր ունակությունը: Կարդացե՛ք Մորմոնի Գիրքը: Այն ձեզ ավելի 

կմոտեցնի Տիրոջը և Նրա սիրառատ զորությանը» (“A Testimony of the Book of 

Mormon,” Ensign, Nov. 1999, 71):

Ձգտելով դառնալ ավելի ինքնապահով, ի՞նչ կարող եմ անել, 
որպեսզի ավելի մեծ անձնական առաջնորդություն ստանամ 
սուրբ գրություններից:

Խորհեք.
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3 . Ինքնապահովման խմբին միանալը կօգնի ձեզ սկսել

Որպեսզի լիովին ինքնապահով դառնաք, դուք հնարավորություն ունեք 
միանալ ձեր ծխի կամ ցցի ինքնապահովման խմբին: Ինքնապահով-
ման խումբը մարդկանց խումբ է, ովքեր հանդիպում են՝ միասին սովորե-
լու և կիրառելու զբաղվածության, կրթության և ֆինանսների համար 
անհրաժեշտ գործնական հմտությունները:

Ինքնապահովման խմբերը սովորաբար հանդիպում են երեք ամիս 
շարունակ, ամեն շաբաթ երկու ժամով: Ժողովները նույն ընթացակար-
գով են անցկացվում, ինչ այս հոգևոր ժամը: Խմբի անդամները կարդում 
և քննարկում են միասին, կատարում վարժություններ և անհատապես 
խորհում, որպեսզի Սուրբ Հոգին ներգործի նրանց վրա, հուշելով, թե ինչ 
պետք է անել:

Ինքնապահովման խումբը տարբերվում է Եկեղեցու մյուս դասերից: 
Այստեղ չկա ուսուցիչ: Փոխարենը, խումբը գործում է որպես խորհուրդ, 
որտեղ Սուրբ Հոգին է ուսուցիչը: Խմբի անդամները միասին խորհրդակ-
ցում են, սովորելով նոր հմտություններ, լուծում խնդիրներ, պարտավոր-
վում են ինչ- որ բաներ անել շաբաթվա ընթացքում և զեկուցում իրենց 
առաջընթացի մասին:

Խմբի անդամները նաև զարգացնում են ամուր ընկերական հարաբե-
րություններ և զգում Աստծո սերը՝ միասին աշխատելով: Միանալով 
խմբին, դուք ոչ միայն օգուտ կստանաք, այլև մեծ ծառայություն կմա-
տուցեք մյուսներին՝ օգնելով նրանց ինքնապահովման ճանապարհին:

«Խմբի ուժը» տեսանյութը՝ srs .lds .org/ videos կայքում: (Չկա՞ տեսանյու-
թը: Շարունակեք կարդալ):

Հնարավորության դեպքում, հրավիրեք ինչ- որ մեկին, ով նախկի-

նում մասնակցել է ինքնապահովման խմբին` համառոտ կիսվել 

(մինչև երեք րոպե) իր փորձով:

Վարող. 

Ինքնապահովման ո՞ր խմբին դուք պետք է միանաք

«Ինչպես ընտրել ինքնապահովման խումբը» տեսանյութը՝ srs .lds .org/ 
videos կայքում: (Չկա՞ տեսանյութը: Կարդացեք խմբի ամփոփումները 
11- րդ էջում):

Կարդացեք.

Դիտեք.

Դիտեք.
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ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (3–4 րոպե)

Անհատապես կարդացեք ստորև տրված պնդումները և օղակի մեջ վերցրեք նրանք, 
որոնք վերաբերում են ձեզ:  Յուրաքանչյուր խմբի ամփոփումը 11- րդ էջում է:

Գտնել 
ավելի լավ 
աշխա-
տանք

Անձ-
նական 
ֆինանս-
ներ

Կրթություն 
հանուն 
ավելի լավ 
աշխատանքի

Ինչպես 
սկսել և 
մեծացնել 
իմ բիզնեսը

 1. Ինձ անհապաղ գումար է հարկավոր: ✓
 2. Ես գործազուրկ եմ: ✓
 3. Ինձ ավելի լավ աշխատանք է հարկավոր: ✓
 4. Ես ցանկանում եմ գումար տնտեսել: ✓
 5. Ես ցանկանում եմ զերծ մնալ պարտքից: ✓
 6. Ես ցանկանում եմ ֆինանսապես պատ-

րաստ լինել ապագայի համար: ✓
 7. Ինձ կրթություն կամ ուսուցում է հարկա-

վոր լավ աշխատանք գտնելու կամ նոր 
կարիերա սկսելու համար:

✓
 8. Կրթության իմ ուղին ընտրելու համար ես 

օգնության կարիք ունեմ: ✓
 9. Ես ցանկանում եմ լավ սովորել դպրոցում. ✓
 10. Ես ցանկանում եմ ավելին իմանալ Եկեղե-

ցու կրթության հնարավորությունների 
մասին, ինչպիսին է «Ուղին» (տես էջ12):

✓
 11. Ես գործող բիզնես ունեմ: ✓
 12. Ես միջոցներ ունեմ բիզնես սկսելու 

համար: ✓
 13. Ես կարող եմ ինձ ապահովել բիզնես 

սկսելու ընթացքում: ✓
 14.  Ես ցանկանում եմ խորացնել հավատքս 

Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: ✓ ✓ ✓ ✓
Կյանքում փոփոխություններ կատարելու համար հավատք և ջանք է 
պահանջվում: Որպեսզի առաջադիմություն ունենաք, դուք պետք է 
պարտավորվեք անել հետևյալը.

○ Հաճախել ամեն շաբաթ (սովորաբար՝  ամեն շաբաթ 2 ժամ, 

3 ամիս):

○ Շաբաթվա ընթացքում կատարել պարտավորությունները:

○ Քաջալերել խմբի մյուս անդամներին նույնպես հաջողության 

հասնել:

○ Շաբաթական 4- 10 ժամ աշխատել խմբի ժողովներից դուրս:

Կարդացեք.
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Ո՞ր խումբն է լավագույնս համապատասխանում իմ իրավիճակին: 
Արդյոք ցանկություն ունե՞մ կատարել այս պարտավորություննե-
րը, որպեսզի լիովին ինքնապահով դառնամ:

Խորհեք.

ԽՄԲԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄՆԵՐԸ

Յուրաքանչյուր չորս ինքնապահովման խմբերում անդամները ուսում-
նասիրում և կիրառում են սկզբունքներ Ինքնապահովման իմ հիմքը 
գրքույկից: Դա արվում է յուրաքանչյուր խմբի ժողովի սկզբում, քանի որ 
այդ հիմնարար սկզբունքների և հմտությունների իմացությունը օգնում 
է խմբի անդամներին զարգանալ ֆիզիկապես և հոգևորապես, անկախ 
ընտրած ուղուց: Խմբի անդամները ձեռք կբերեն ավելի մեծ հավատ 
Հիսուս Քրիստոսի զորության հանդեպ, որ Նա կապահովի նրանց: 
Նրանք կվարժվեն նաև կյանքում անհրաժեշտ հմտություններում, 
ներառյալ ժամանակի կառավարման, շփվելու և խնդիրների լուծման:

Գտնել ավելի լավ աշխատանք

Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ավելի լավ աշխատանք: Խմբի 
անդամները կսովորեն հայտնաբերել հնարավորություններ, ցանցեր, 
պրոֆեսիոնալ ձևով ներկայանալ և պատրաստվել աշխատանքի 
հարցազրույցներին: Նրանք նաև նպատակներ կդնեն կոնտակտների և 
հարցազրույցների համար:

Անձնական ֆինանսներ

Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելի լավ վերահսկել իրենց 
ֆինանսները: Խմբի անդամները կսովորեն՝ ինչպես զերծ մնալ 
պարտքից, պաշտպանված լինել ֆինանսական դժվարություններից և 
ներդրումներ կատարել ապագայի համար: Նրանք կկազմեն ֆինանսա-
կան ծրագիր և կհետևեն բյուջեին: Ամուսիններին խորհուրդ է տրվում 
մասնակցել միասին:

Կրթություն հանուն ավելի լավ աշխատանքի

Նրանց համար, ովքեր լրացուցիչ կրթության կամ ուսուցման կարիք 
ունեն աշխատանք գտնելու համար։ Խմբի անդամները կհետազոտեն, 
կկազմեն և կներկայացնեն կարիերայի և կրթության ծրագրեր: Նրանք 
նաև ժամանակ կանցկացնեն, ամեն շաբաթ կիրառելով այն հմտու-
թյունները, որոնք կօգնեն նրանց լինել ավելի արդյունավետ լսողներ:

Ինչպես Սկսել և մեծացնել իմ բիզնեսը

Նրանց համար, ովքեր արդեն ունեն բիզնես կամ միջոցներ այն սկսելու 
համար: Խմբի անդամները սովորում են փոքր բիզնեսի հաջողակ 
սեփականատերերի հատկանիշներն ու հմտությունները: Նրանք 
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վարժվում են գրանցումներ կատարելու, մարքետինգի և դրամի կառա-
վարման ոլորտներում: Նրանք կզրուցեն բիզնեսի սեփականատերերի, 
հաճախորդների և մատակարարների հետ և ծրագրեր կկազմեն իրենց 
բիզնեսի ընդլայման համար:

ԸՆՏՐԵԼ ԽՈՒՄԲ

Ինքնապահովման հանձնախմբի անդամը կօգնի ձեզ կազմավորել 
ինքնապահովման խմբեր: Երբ ընտրեք ձեր խումբը, գրի առեք հետևյալ 
տեղեկությունը:

ԻՆՔՆԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՄ ԽՄԲԻ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

Օր.

Ժամ.

Վայր.

Վարողի անունը.

Հեռախոսահամարը.

Նախագահողը կարող է կիսվել հակիրճ վկայությամբ:

Ավարտեք աղոթքով:

Վարող. 

ԵԿՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եկեղեցու կրթական համակարգը (ԵԿՀ) առաջարկում է մատչելի կրթական հնարավորություն-

ներ, որոնք կօգնեն ավելի լավ աշխատանք ունենալ: Դրանք են.

○ Առցանց միկրո դասընթացներ և դասընթացներ ՎՕՍ Բիզնես Քոլեջից, որոնք կօգնեն ձեզ 

հավակնել որոշակի աշխատանքի, առաջադիմել ներկայիս աշխատանքում կամ ստանալ 

վկայական: Դասընթացների տևողությունը տարբեր է՝ 15 րոպեից մինչև 12 շաբաթ, և դրանք 

կարող են հանգեցնել աշխատանքի հարցազրույցի:

○ «Ուղին» մեկ տարի տևողությամբ ծրագիր է, որն օգնում է ձեզ նախապատրաստվել քոլեջին 
կամ վերադառնալ քոլեջ: Ուսանողները սովորում են առցանց դասընթացների միջոցով, 
ինչպես նաև մասնակցում են տեղական ժողովներին: Ավարտելուց հետո ուսանողները կարող 
են աշխատել վկայական կամ աստիճան ստանալու ուղղությամբ՝ տեղական դպրոցներում, 
ԲՅՀ- Այդահոյում կամ ՎՕՍ Բիզնեսի Քոլեջում: «Ուղին» պահանջում է միջին մակարդակի 
անգլերենի իմացություն:

Որպեսզի պարզեք, թե ինչն է հասանելի ձեր տարածքում, այցելեք churcheducation .lds .org կայքը:
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Հրահանգներ ցցի ինքնապահովման հանձնախմբի համար

○ Ինքներդ ծանոթացեք այս գրքույկին, կատարելով դրանում 
պարունակվող առաջադրանքները:

○ Մասնակիցների համար պատվիրեք Ինքնապահովման իմ 

ուղին գրքույկից անհրաժեշտ քանակությամբ (store .lds .org- ից):
○ Անհրաժեշտ քանակությամբ մատիտներ և գրիչներ ունեցեք 

մասնակիցների համար:
○ Սրահում բավականաչափ կլոր սեղաններ տեղադրեք:
○ Խնդրեք ինքնապահովման հանձնախմբի անդամներին դռան 

մոտ ողջունել մասնակիցներին և միանալ նրանց սեղանների 
շուրջ:

○ Հրավիրեք ինչ- որ մեկին, ով մասնակցել է նախորդ խմբերից 
մեկին, հոգևոր ժամի ժամանակ կիսվել իր փորձառությամբ 
(տես էջ 9):

○ Բացեք srs .lds .org/ report էջը, որպեսզի ներբեռնեք Հոգևոր ժամի 
հաշվետվության ձևը, որը պետք է լրացվի հոգևոր ժամի 
ժամանակ:

○ Խնդրեք հանձնախմբի անդամներին, ովքեր նստած են սեղան-
ների շուրջ, քաջալերել խմբի մասնակցությունը և հետևել այդ 
մասնակցության ընթացքին:

○ Հիշեցրեք մասնակիցներին անջատել բջջային հեռախոսների 
ձայնը:

○ Կարող եք սկսել հոգևոր ժամը երգով, աղոթքով և կարճ ողջույ-
նով (3- 5 րոպե) քահանայության որևէ ղեկավարի կամ հանձ-
նախմբի անդամի կողմից:

○ Անցկացրեք այնպես, ինչպես գրված է գրքույկում:
○ Յուրաքանչյուր խմբի վարողին խնդրեք գրել բոլոր անձանց 

անուններն ու հեռախոսահամարները, ովքեր միացել են իր 
խմբին: Ավելի մանրամասն տվյալներ վարողներից յուրաքան-
չյուրը կգրի խմբի առաջին հանդիպման օրը՝ լրացնելով խմբի 
գրանցման ձևը:

○ Եթե ցիցը զբաղեցնում է աշխարհագրական մեծ տարածք, ապա 
ցցի հանձնախումբը կարող է ձեռնարկել խմբերի բաժանում՝ ըստ 
խմբի անդամների գտնվելու վայրի:

○ Բացեք srs .lds .org/ report կայքը, որպեսզի մուտքագրեք տվյալնե-
րը Հոգևոր ժամի հաշվետվության ձևից:

Հոգևոր 
ժամից 
առաջ

Հոգևոր 
ժամի 

ժամանակ

Հոգևոր 
ժամից 
հետո.




