
Ի՞ՆՉՆ Է ՆՈՐ ԻՆՁ ՀԱՄԱՐ:

Հավանաբար, ձեր ցցում կլինեն թվով ավելի շատ միսիոներներ, քան 

երբևէ նախկինում: Այդ աճը տալիս է ձեզ ավելի մեծ հնարավորու-

թյուն.

•	Լինելու օրինակ, գտնելով և պատրաստելով անհատներին և ըն-

տանիքներին միսիոներների կողմից ուսուցանվելու համար:

•	Օգնելու ցցի նախագահությանը ղեկավարել ջանքերը, որոնք 

ուղղված են հետաքրքրվողներ գտնելուն, ուսուցանելուն, մկրտե-

լուն և հաստատելուն: Ցցի նախագահությունը կարող է խնդրել 

ձեզ վարել քննարկումներ այդ թեմաներով ցցի խորհրդի և ցցի 

այլ ժողովների ժամանակ:

•	Կողմնորոշելու ծխի միսիայի նոր կանչված ղեկավարներին և 

կանոնավոր կերպով ընթացիկ ուսուցում և խրախուսանք տա-

լու միսիայի ղեկավարներին ցցի սահմաններում:

Տեսանյութ

Քահանայության 
քվորումները 
ամրացնելը

Հոդվածներ

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

Քահանայապետ, Տես քեզ աշխատանքի մեջ
Նյութ՝ Փրկության Աշխատանքը Արագացնելու համար

Որպես միսիոներական աշխատանքին կցված քահանայապետ դուք առանձնահատուկ դեր 

ունեք՝ օգնելու ցցի նախագահությանը ուսուցանել ծխի միսիայի ղեկավարներին և համակարգելու 

փրկության աշխատանքը ցցում:

ՈՐՏԵ՞Ղ ԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՄ ՍՈՎՈՐԵԼ ԻՄ ԴԵՐԸ:

Ձեր դերը չի կայանում աշխատանքը միայնակ անելու 

մեջ, այլ՝ աջակցելու ցցի նախագահությանը փրկության 

աշխատանքը ցցում տանելու գործում: Լրացուցիչ տե-

ղեկության համար տես.

•	Ձեռնարկ 2,Գլուխ 5

•	Քարոզիր Իմ Ավետարանը, Գլուխ 13

•	 Հատուկ հեռարձակում. Փրկության աշխատանքը

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=hye
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=eng&clang=hye
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?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
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


Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՆԵԼ:

•	Ձեր ցցի նախագահությունը կօգնի ձեզ տեղյակ լինել օգնության 

իրենց ցանկություններից և կարող է ձեզ ուղղություն տալ, հատկա-

պես, եթե դիմեք նրանց «Ինչպե՞ս կարող եմ անել ավելին» հարցով:

•	Ծխի միսիայի ղեկավարները ցցի սահմաններում կարող են օգնել 

ձեզ տեղյակ լինել իրենց ուսուցման կարիքներից՝ ձեզ հասցնելով 

իրենց հարցերը և մտահոգությունները, կամ այդ հարցերը և մտահո-

գությունները ցցի նախագահությունը կարող է հանձնարարել ձեզ:

•	Լիաժամկետ միսիոներները կարող են ուսուցանել և ամրացնել 

նրանց, ում անդամները կգտնեն, և կարող են աշխատել անդամների 

հետ՝ հոգիներ բերելով դեպի Քրիստոսը:

•	Ձեր ցցի անդամները, այդ թվում՝ երիտասարդները և երեխաները, 

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

նիքի անդամներ: Նրանք կարող են մեծ օգնություն լինել՝ մարդկանց 

գտնելու և հրավիրելու գործում, որ գան և տեսնեն, թե ինչ է առա-

ջարկում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը:

«Ճշմարտության և արդարակեցության այս ալիքը 

հրաշալի է: Այն չի գալիս մարդուց: Այն գալիս է 

Տիրոջից, ով ասել է. «Ես կարագացնեմ իմ աշխա-

տանքն իր ժամանակին»»:

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն

«Այսօր Տերը ձեր կարիքն ունի ավելին, քան երբևէ, 

որ լինեք գործիք Նրա ձեռքում: Բոլորս պետք է 

ունենանք մեր ներդրումն այս հրաշքի մեջ»:

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

«Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մեր պատասխանատվությունն է՝ յուրաքանչյուրիս՝ ցցի նախագահու-

թյան, բարձրագույն խորհրդի, եպիսկոպոսության, կիրակնօրյա դպրոցի նախագահության, Երեխաների 

Խմբի նախագահության, Երիտասարդ Տղամարդկանց նախագահության, Երիտասարդ Կանանց նա-

խագահության, Սփոփող Միության նախագահության և քահանայության քվորումների պաշտոնյաների 

պատասխանատվությունը՝ հետևելը, որ յուրաքանչյուր ոգ, ով մկրտվում է, խրախուսվի և զգա մեր Տի-

րոջ այս ավետարանի հրաշալի ջերմությունը»:

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլի

ՈՒՆԵՆԱԼ ՄՏԱՊԱՏԿԵՐ
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