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Տարածեք օրինակները հետևյալ ձևով. (1) եպիսկոպոս, (2) ծխի միսիայի ղեկավար, (3) ծխի 
խորհրդի նշանակված անդամ(ներ), (4) նոր կամ վերադարձող անդամ

Նոր և վերադարձող անդամի առաջընթաց

Եպիսկոպոսը պարբերաբար վերանայում է այս ձևը ծխի խորհրդի ժողովների ժամանակ, 
քննարկելով յուրաքանչյուր նոր և վերադարձող անդամի առաջընթացը: Ծխի խորհուրդը այս 
ձևն օգտագործում է՝ սովորեցնելու և ամրացնելու նոր անդամներին նրանց մկրտությունից և 
հաստատումից հետո մինչև տաճարի օժտումը ստանալը: Ծխի խորհուրդը օգտագործում է նաև 
այս ձևի որոշ մասերը՝ պլանավորելու համար վերադարձող անդամների ուսուցումը և նրանց 
ամրացնելը

Ծուխ կամ ճյուղ Ցից կամ շրջան

Անձնական տեղեկություն

Անդամի կամ զույգի անունը Մկրտության ամսաթիվը 
(թվերը)

Հաստատման ամսաթիվը 
(թվերը)

Հասցե Հեռախոսահամար

Երեխաների անունները և տարիքը

Ծխի խորհրդի նշանակված անդամ(ներ)ի անունը(ները)

Տնային ուսոցիչների անունները

Այցելող ուսուցիչների անունները

Մկրտությունից կամ ակտիվությանը վերադառնալուց հետո  մեկ ամսվա ընթացքում Կատարման ամսաթիվ

Եպիսկոպոսը հարցազրույց է անցկացրել անդամի հետ և քննարկել տասանորդի և 
արժանավորությանը վերաբերող այլ հարցերը, օգնելով նրան պատրաստվել տաճարային 
երկրպագությանը

Արժանի տղամարդիկ հարցազրույց են անցել և ստացել Ահարոնյան Քահանայություն

Անդամը ընդգրկված է Ավետարանի Սկզբունքներ դասընթացում

Ծխի և լիաժամկետ միսիոներները կրկին ուսուցանում են միսիոներական դասերը (ըստ 
Քարոզիր Իմ Ավետարանի)

Մկրտությունից կամ ակտիվությանը վերադառնալուց հետո վեց ամսվա ընթացքում Կատարման ամսաթիվ

Անդամը հարցազրույց է անցել և ստացել պարտականություն կամ կոչում Եկեղեցում

Անդամը պարբերաբար հաճախում է հաղորդության ժողովի

Անդամը սկսել է լրացնել ընտանիքի խմբի թերթիկը

Առաջին իսկ հարմար պահին Առաջին Տարվա ընթացքում Կատարման ամսաթիվ

Արժանի և իրավունք ունեցող տղամարդիկ պատրաստվել և ստացել են Մելքիսեդեկյան 
Քահանայություն

12 տարեկան և բարձր տարիքի անդամները տաճարում մասնակցել են փոխարինող 
մկրտությունների (եթե հնարավոր է)

Իրավունք ունեցող անդամները մասնակցել են տաճարի նախապատրաստության սեմինարին 
(տես Endowed from on High: Temple Preparation Seminar Teacher’s Manual )

Եթե պատրաստ են, սակայն ոչ շուտ, քան մկրտությունից հետո մեկ տարի անց Կատարման ամսաթիվ

Իրավունք ունեցող և արժանի չափահասները ստացել են օժտում

Ընտանիքը կնքվել է տաճարում (եթե կիրառելի է)


