
Ի՞ՆՉՆ Է ՆՈՐ ԻՆՁ ՀԱՄԱՐ:

Հավանաբար, ձեզ հանձնարարված տարածքներում կլինեն թվով 

ավելի շատ միսիոներներ, քան երբևէ նախկինում: Այդ աճը տալիս է 

ձեզ ավելի մեծ հնարավորություն.

•	Լինելու օրինակ, գտնելով և պատրաստելով անհատներին և ըն-

տանիքներին միսիոներների կողմից ուսուցանվելուն:

•	Օգնելու ցցերի և միսիաների նախագահներին համակարգել, 

հասկանալ դերերը և գործածել քահանայության բանալիները 

միասնության մեջ: Միսիաների նախագահները կրում են միսիո-

ներների և դարձի համար բանալիները, ցցերի նախագահները 

կրում են իրենց ցցերում միսիոներական աշխատանքի բանա-

լիները: Միասին աշխատելով նրանք կարող են իրականացնել 

փրկության աշխատանքը: Նրանք պետք է հիմնեն հարաբերու-

թյուններ և կանոնավոր հանդիպեն՝ լավագույնս իրենց ջանքերը 

համակարգելու համար:

•	Նախագահելու և արդյունավետ օգտագործելու համակարգող 

խորհրդի ժողովները և այլ հնարավորությունները՝ ուսուցանելու 

համար ցցերի և միսիաների նախագահներին և մյուսներին իրենց 

դերերը, օգնելու նրանց համակարգել միսիոներական աշխա-

տանքը հանձնարարված տարածքում, և օգնելու նրանց կառուցել 

հարաբերություններ, որոնք հանգեցնում են ավելի ամուր միասնու-

թյանը՝ դարձի, պահպանման և ակտիվացման գործում:

•	 Հաճախ ուսուցանելու Քրիստոսի վարդապետությունը և փրկու-

թյան ծրագիրը և միսիոներական աշխատանքի սկզբունքները և 

խրախուսելու անդամների մասնակցությունը:

ՈՐՏԵ՞Ղ ԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՍՈՎՈՐԵԼ ԻՄ ԴԵՐԸ:

Ձեր դերը չի կայանում աշխատանքը միայնակ անելու մեջ, այլ՝ առաջ-

նորդելու և աջակցելու նրանց, ովքեր տանում են փրկության աշխա-

տանքը ցցերում և միսիաներում: Լրացուցիչ տեղեկության համար տես.

•	Ձեռնարկ 2, Գլուխ 5

•	Քարոզիր Իմ Ավետարանը, Գլուխ 13

•	 Հատուկ հեռարձակում. Փրկության աշխատանքը

Տարածքային Յոթանասունական, Տես քեզ 
աշխատանքի մեջ
Նյութ՝ Փրկության Աշխատանքը Արագացնելու համար

Որպես Տարածքային Յոթանասունական դուք առանձնահատուկ դեր ունեք՝ օգնելու ցցի և միսիայի 

նախագահներին համակարգել և գործածել քահանայության բանալիները միասնության մեջ: 

Միասին աշխատելով, ցցերի և միսիաների նախագահները կգտնեն երկնքի զորությունները, որոնք 

կօրհնեն նրանց աշխատանքը:

Հոդվածներ

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ, «Մենք 
մեկ ենք», 2013 ապրիլյան գերագույն 
համաժողով

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն, «Բաց մի թողեք 
ալիքի վրա լինելու հնարավորությունը», 
2013 ապրիլյան գերագույն համաժողով

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն, «Սա հրաշք է», 
2013 ապրիլյան գերագույն համաժողով

https://www.lds.org/bc/content/shared/content/armenian/pdf/language-materials/08702_hye.pdf
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/armenian/pdf/language-materials/36617_hye.pdf#page=255
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=eng&clang=hye
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=hye
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=hye
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=hye
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=hye
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=hye


Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ:

•	Միսիայի նախագահը կօգնի ձեզ և ցցերի նախագահներին իմա-

նալ, թե ինչպես լավագույնս աշխատել լիաժամկետ միսիոներների 

հետ: Դուք կանոնավոր կհանդիպեք համակարգող խորհրդի ժողով-

ներին և այլ առիթներով:

•	Ձեր ցցերի նախագահները կարող են օգնել այս աշխատանքն 

առաջնահերթություն դարձնել, ուսուցանելով վարդապետությունը 

և ավետարանով ուրախությամբ ապրելու օրինակ ծառայելով: Դուք 

կանոնավոր կհանդիպեք համակարգող խորհրդի ժողովներին և այլ 

առիթներով:

•	Լիաժամկետ միսիոներները՝ իրենց ղեկավարների առաջնորդու-

թյամբ, կարող են ուսուցանել և ամրացնել նրանց, ում անդամները 

կգտնեն: 

•	Եկեղեցու անդամները,— այդ թվում՝ երիտասարդները և երեխա-

ները, ունեն ոչ-անդամ կամ քիչ ակտիվ ընկերներ, հարևաններ և 

ընտանիքի անդամներ: Նրանք կարող են մեծ օգնություն լինել՝ 

մարդկանց գտնելու և հրավիրելու գործում, որ գան և տեսնեն, թե 

ինչ է առաջարկում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը:

ՈՒՆԵՆԱԼ ՄՏԱՊԱՏԿԵՐ
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«Ինչպե՞ս ենք մենք պատրաստվում բոլոր այս 

նոր միսիոներներին զբաղված պահել: Դուք 

[Տարածքային Յոթանասունականները] պետք է 

անեք դա: Այժմ է հնարավորությունը: Մենք պետք 

է օգնենք միսիաների նախագահներին ավելի 

շատ, քան երբևէ: Մենք պետք է լավ հասկանանք 

այն փաստը, որ տեղական միավորները պետք 

է հոգան միսիոներների համար և պահեն նրանց 

զբաղվածության մեջ: Դա մեր աշխատանքն է՝ 

ամրացնել և կառուցել Սիոնի ցցերը»:

Երեց Լ. Թոմ Փերի

«Երբ բանալիները, որոնք կրում են ցցի նախա-

գահը և միսիայի նախագահը, պատշաճ համա-

ձայնեցվում են, երբ իրար համալրող բանալիների 

այդ երկու կապոցներն աշխատում են միասնու-

թյան և ներդաշնակության մեջ, հայտնության ուղի 

է բացվում և երկնքի զորությունները օրհնում են 

աշխատանքը անզուգական ձևով: Երբ այդ կա-

պոցները չեն համաձայնեցվում, ապա երկնքի զո-

րությունները ետ են պահվում և նվազում»:

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար


