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Նախաբան

Առաջին Նախագահությունն ու Տասներկու Առաքյալների Քվո-

րումը հաստատել են Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքները 

շարքը օգնելու ձեզ ավելի մոտենալ ձեր Երկնային Հորը և 

խորացնելու ձեր հասկացողությունը Հիսուս Քրիստոսի վերա-

կանգված ավետարանի վերաբերյալ: Եկեղեցու կողմից այս 

շարքին հատորներներ ավելացնելուն զուգահեռ դուք կկարո-

ղանաք ստեղծել ավետարանական հղումների հավաքածու 

ձեր տան համար: Այս շարքի հատորները նախատեսված են 

օգտագործվելու անձնական ուսումնասիրության և կիրակնօրյա 

հրահանգավորման համար: Դրանք կարող են նաև օգնել ձեզ 

պատրաստել այլ դասեր կամ զրույցներ և հարցերի պատաս-

խաններ Եկեղեցու վարդապետության վերաբերյալ: 

Այս գիրքը նկարագրում է Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի 

ուսմունքները, ով ծառայել է որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 

Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ 1985 թվականի նոյեմբերի 

10- ից մինչև 1994 թվականի մայիսի 30- ը: 

Անհատական ուսումնասիրություն

Երբ ուսումնասիրում եք Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի 

ուսմունքները, աղոթքով որոնեք ոգեշնչում Սուրբ Հոգուց: Յու-

րաքանչյուր գլխի վերջում գտնվող հարցերը կօգնեն ձեզ խոր-

հել, հասկանալ և կիրառել Նախագահ Բենսոնի ուսմունքերը: 

Հետևյալ գաղափարները նույնպես կարող են օգնել ձեզ.

• Գրի առեք այն մտքերն ու զգացումները, որոնք գալիս են ձեզ 

Սուրբ Հոգուց, երբ դուք ուսումնասիրում եք: 

• Ընդգծեք այն հատվածները, որոնք դուք ուզում եք հիշել: 

Մտածեք այդ հատվածներն անգիր սովորելու մասին կամ 

նշելով դրանք ձեր սուրբ գրություններում դրանց հետ կապ-

ված հատվածների կողքին: 
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• Կարդացեք որևէ գլուխ կամ հատված ավելի քան մեկ ագամ, 

որպեսզի կարողանաք ավելի խորությամբ հասկանալ այն: 

• Ինքներդ ձեզ հարցեր ուղղեք՝ ինչպես օրինակ. Ինչպե՞ս են 

Նախագահ Բենսոնի ուսմունքները մեծացնում իմ հասկա-

ցողությունն ավետարանի սկզբունքերի վերաբերյալ: Ի՞նչ է 

կամենում Տերը, որ ես սովորեմ այս ուսմունքներից: 

• Կիսվեք այն, ինչ դուք սովորում եք, ընտանիքի անդամների 

և ընկերների հետ: 

• Հարցրեք ինքներդ ձեզ, թե ինչպես այս գրքի ուսմուքները կա-

րող են օգնել ձեզ անձնական մարտահրավերների և մտա-

հոգությունների դեպքում: 

Ուսուցանել այս գրքից

Այս գիրքը նախատեսված է օգտագործելու տանը և եկեղե-

ցում: Հետևյալ ուղեցույցները կարող են օգնել ձեզ ուսուցանել 

գրքից: 

Պատրաստվեք ուսուցանել

Որոնեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, երբ պատրաստ-

վում եք ուսուցանել: Աղոթքով ուսումնասիրեք հանձնարար-

ված գլուխը, որպեսզի վստահ լինեք Նախագահ Բենսոնի 

ուսմունքների ձեր ըմբռնման մեջ: Դուք կուսուցանեք ավելի 

մեծ անկեղծությամբ և զորությամբ, երբ նրա խոսքերը ձեզ վրա 

անձնապես ազդեն (տես ՎևՈւ 11.21): 

Եթե դուք ուսուցանում եք Մելքիսեդեկյան Քահանայության 

կամ Սփոփող Միության դաս, դուք չպետք է այս գիրքը մի 

կողմ դնեք կամ պատրաստեք դաս ուրիշ նյութերից: Աղոթքով 

ընտրեք գլխից այն ուսմունքները, որոնք զգում եք, որ կլինեն 

ամենաօգտակարը՝ ուսուցանելու համար: Որոշ գլուխներ պա-

րունակում են ավելի շատ նյութեր, քան դուք կկարողանաք 

քննարկել մեկ դասաժամի ընթացքում: 

Խրախուսեք մասնակիցներին ուսումնասիրել գլուխը նախ-

քան դասը և բերել գիրքն իրենց հետ: Երբ նրանք այդ անեն, 

նրանք ավելի լավ նախապատրաստված կլինեն մասնակցելու 

քննարկումների և միմյանց դաստիարակելու համար: 
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Ուսուցանելու ձեր նախապատրաստության ընթացքում հա-

տուկ ուշադրություն դարձրեք «Ուսումնասիրելու և ուսուցանելու 

առաջարկություններ» բաժնին յուրաքանչյուր գլխի վերջում: Այդ 

խորագրի ներքո դուք կգտնեք հարցեր, առնչվող սուրբ գրու-

թյուններ, ուսումնասիրելու օգնություն կամ ուսուցանելու օգ-

նություն: Հարցերը եւ առնչվող սուրբ գրությունները կապված 

են տվյալ գլխի հետ, որտեղ նրանք գտնվում են: Ուսումնասի-

րելու առաջարկները և ուսուցանելու առաջարկներրը կարող 

են առաջնորդել ձեզ ձեր բոլոր ջանքերում՝ սովորել եւ ապրել 

ավետարանով եւ օգնել ուրիշներին նույնն անել:

Ներկայացրեք գլուխը

Երբ ներկայացնեք գլուխը և դասի ընթացքում, աշխատեք 

հաստատել մի մթնոլորտ, որի ժամանակ Հոգին կկարողանա 

դիպչել նրանց սրտերին և մտքերին, ում դուք ուսուցանում եք: 

Դասը սկսելու համար, օգնեք նրանց, ում դուք ուսուցանում 

եք, կենտրոնանալ գլխի ուսմունքների վրա: Դուք գուցե կամե-

նաք օգտագործել հետևյալ գաղափարներից մեկը կամ մեկից 

ավելին: 

• Կարդացեք և քննարկեք գլխի սկզբում գտնվող «Էզրա Թաֆտ 

Բենսոնի կյանքից» վերնագրով բաժինը: 

• Քննարկել գլխից մի նկար կամ սուրբ գրության որևէ հատ-

ված: 

• Միասին երգեք առնչվող որևէ օրհներգ: 

• Համառոտակի կիսվեք թեմայի վերաբերյալ անձնական 

փորձառությամբ: 

խրախուսեք քննարկումներ Նախագահ 

բենսոնի ուսմունքների մասին

Երբ ուսուցանեք այս գրքից հրավիրեք մյուսներին կիսվել 

իրենց մտքերով, հարցեր տվեք և միմյանց ուսուցանեք: Երբ 

նրանք ակտիվորեն մասնակցում են, նրանք ավելի պատրաստ-

ված կլինեն սովորելու և ստանալու անձնական հայտնություն: 

Թույլ տվեք լավ քննարկումները ծավալվեն, քան ավելի շուտ 

հասցնել բոլոր ուսմունքներն ընդգրկել դասի ընթացքում: 

Քննարկում խրախուսելու համար օգտագործեք յուրաքանչյուր 
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գլխի վերջում զետեղված հարցերը: Դուք կարող եք նաև մշակել 

ձեր սեփական հարցերը, հատկապես նրանց համար, ում դուք 

ուսուցանում եք: 

Հետևյալ տարբերակները կարող են ձեզ տալ լրացուցիչ 

գաղափարներ.

• Խնդրեք մասնակիցներին կիսվել այն ամենով, ինչ նրանք 

սովորել են այդ գլխի իրենց անհատական ուսումնասիրու-

թյունից: Կարող է օգտակար լինել կապվել մի քանի մաս-

նակիցների հետ շաբաթվա ընթացքում և խնդրել, որ նրանք 

պատրաստված գան կիսվելու այն ամենով, ինչ իրենք սովո-

րել են: 

• Հանձնարարեք մասնակիցներին կարդալ գրքի վերջում 

ընտրված հարցերը (կամ անհատապես կամ փոքր խմբերով): 

Խնդրեք նրանց այդ գլխում որոնել այդ հարցերին առնչվող 

ուսմունքները: Ապա հրավիրեք նրանց մնացած խմբի հետ 

կիսվել իրենց մտքերով և ներըմբռնումներով: 

• Կարդացեք միասին Նախագահ Բենսոնի ուսմունքների մա-

սին գլխում: Խնդրեք մասնակիցներին կիսվել օրինակներով 

սուրբ գրություններից և իրենց իսկ փորձառությունից, որոնք 

լուսաբանում են այդ ուսմունքները: 

• Խնդրեք մասնակիցներին ընտրել մեկ բաժին և մտքում կար-

դալ այն: Հանձնարարեք նրանց երկու կամ երեք հոգուց բաղ-

կացած խմբերով հավաքվել, ովքեր ընտրել են նույն բաժինը, 

և քննարկել այն, ինչ սովորել են: 

խրախուսեք, որ կիսվեն և կիրառեն

Նախագահ Բենսոնի ուսմունքները կլինեն ամենաիմաս-

տալին մասնակիցների համար, ովքեր կիսվում են այն ուրիշ-

ների հետ և կիրառում դրանք իրենց կյանքում: Դուք կարող է 

կամենաք օգտագործել հետևյալ գաղափարներից մեկը կամ 

երկուսը: 

• Հարցրեք մասնակիցներին, թե ինչպես նրանք կարող են կի-

րառել Նախագահ Բենսոնի ուսմունքներն իրենց պարտա-

կանությունները տանը և Եկեղեցում կատարելիս: Օրինակ, 
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դուք գուցե օգնեք նրանց խորհել և քննարկել, թե ինչպես 

կարող են կիրառել նրա ուսմունքները, որպես ամուսիններ, 

կանայք, ծնողներ, որդիներ, դուստրեր, տնային ուսւոցիչներ 

կամ այցելող ուսուցիչներ: 

• Խրախուսեք մասնակիցներին կիսվել Նախագահ Բենսոնի 

ուսմունքներով ընտանիքի անդամների և ընկերների հետ: 

• Կոչ արեք մասնակիցներին կիրառել այն, ինչ նրանք սովո-

րել են, և կիսվել իրենց փորձառություններով հաջորդ դասի 

սկզբում: 

Եզրափակեք քննարկումը

Համառոտ ամփոփեք դասը կամ խնդրեք մեկ կամ երկու 

մասնակիցների անել դա: Վկայեք այն ուսմունքների մասին, 

որոնք քննարկել եք: Դուք կարող եք հրավիրել ուրիշների ևս` 
կիսվել իրենց վկայություններով: 

Տեղեկություն այս գրքում վկայակոչված 
աղբյուրների վերաբերյալ

Այս գրքի ուսմուքներն ուղիղ մեջբերումներ են Նախագահ 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի քարոզներից, հոդվածներից, գրքերից և 

ամսագրերից: Հրատարակված աղբյուրիներից մեջբերումները 

պահպանել են բնագիր աղբյուրների կետադրությունը, ուղղագ-

րությունը, մեծատառերը և պարբերությունները, եթե խմբագ-

րական կամ տպագրական փոփոխություններն անհրաժեշտ 

չեն եղել բարելավելու ընթերցելիությունը: Այդ պատճառով դուք 

գուցե տեքստում նկատեք մի փոքր անհետևողականություն: 

Նախագահ Բենսոնը նաև հաճախ է օգտագործել այնպիսի 

բառեր ինչպիսիք են տղամարդիկ, տղամարդ, կամ մարդկու-

թյուն ի նկատի ունենալով ողջ ժողովրդին, ինչպես արական 

սեռի, այնպես էլ իգական: Դա բնորոշ էր նրա դարաշրջանում 

օգտագործվող լեզվամտածողությանը: 
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Հետևյալ ժամանակագրությունն ապահովում է համառոտ 

պատմական հիմք Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունք-

ների համար, որոնք ներկայացված են այս գրքում: 

Օգոստոս 4, 1899 Ծնվել է Ուիթնիի մոտակայքում, Այդահո, 

Ջորջ Թաֆտ Բենսոն կրտեսերի և Սառա 

Դանքլի Բենսոնի ընտանիքում: 

1912 մինչև 1913 Շատ պարտականություններ է ստանձ-

նում տանը, մինչ հայրը միսիա է 

ծառայում Միացյալ Նահանագների 

հյուսիսային մասում: 

1914 մինչև 1919 Հաճախում է և ավարտում Օնիդայի Ցցի 

Ակադեմիան Պրեստոնում, Այդահո: 

1918 Կանչվում է ծառայության որպես 

Սքաութմասթերի օգնական (երիտա-

սարդ տղամարդկանց ղեկավար) իր 

ծխում՝ Ուիթնիում: 

1920 Հանդիպում է Ֆլորա Սմիթ Ամուսսենին՝ 

իր ապագա կնոջը: 

1921 Հաճախում է Յուտայի 

Գյուղատնտեսական Քոլեջը

Հուլիսի 13, 1921 Երեց է կարգվում իր հոր կողմից: 

Հուլիսի 15, 1921 

մինչև նոյեմբերի 2, 

1923թ.

Ծառայում է որպես լիաժամկետ միսիո-

ներ Բրիտանական Միսիայում: 

Օգոստոս 25, 

1924թ., մինչև 

 հունիս 1926թ.

Ֆլորան ծառայում է լիաժամկետ միսիա 

Հավայան կղզիներում: 
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Աշուն 1924թ. Միանում է իր եղբայր Օրվալի հետ՝ գնե-

լով ընտանեկան ագարակ Ուիթնիում: 

Գարուն 1926թ. Ավարտում է Բրիգամ Յանգի 

Համալսարանը: 

Սեպտեմբերի 10, 

1926թ.

Ամուսնանում է Ֆլորայի հետ Սոլթ Լեյքի 

Տաճարում: 

Սեպտեմբեր 1926թ. 

մինչև հունիս 

1927թ.

Հաճախում է Այովայի 

Գյուղատնտեսության և Մեխանիկական 

Գիտությունների Պետական Քոլեջը (Այժմ 

Այովայի Գիտության և Տեխնոլոգիայի 

Պետական Համալսարան), ավարտելով 

գյուղատնտեսական տնտեսագիտու-

թյան մագիստրոսի աստիճանով: 

Հունիս 1927թ. Ետ է վերադառնում Ուիթնիի ընտանե-

կան ագարակը: 

1929 Աշխատանքի է ընդունում որպես վար-

չական շրջանի գյուղատնտեսական 

գործակալ Ֆրանկլին Գավառում՝ 

Այդահո: Թողնում է ագարակը և տեղա-

փոխվում մոտակա Պրեստոն քաղաքը՝ 

Այդահո: 

1930թ. մինչև 1939թ. Աշխատում էր որպես գյուղատնտե-

սության տնտեսագետ և մասնագետ 

Այդահոյի Համալսարանի Գիտասփյուռի 

բաժանմունքում: 

Հունվար 1935թ. 

նոյեմբեր 1938թ.

Ծառայում է որպես Բոյսի ցցի առաջին 

խորհրդական ցցի նախագահությունում: 

Նոյեմբեր 1938 - ից 

մինչև մարտ 1939

Ծառայում է որպես Բոյսի ցցի 

նախագահ: 

1939 մինչև 1943 Աշխատում է որպես գործադիր քարտու-

ղար Ֆերմերների Կոոպերատիվների 

Ազգային Խորհրդում՝ Վաշինգտոն 

քաղաքում: Ապրում է իր ընտանիքի հետ 

Բեթսեդա, Մերիլենդ: 
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Հունիս 1940 Կանչվում է ծառայելու որպես 

Վաշինգտոնի Ցցի Նախագահ՝ 

Վաշինգտոն քաղաքում: 

Հուլիսի 26, 1943 Կանչվում է ծառայելու որպես 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի 

անդամ: 

 Հոկտեմբերի 7, 

1943թ.

Կարգվում է որպես Առաքյալ և ի սպաս 

դրվում որպես Տասներկու Առաքյալների 

Քվորումի անդամ Նախագահ Հեբեր Ջ. 

Գրանթի կողմից: 

Հունվար 1946թ. 

մինչև դեկտեմբեր 

1946թ.

Ծառայում է որպես Եվրոպական 

Միսիայի նախագահ, օգնելով բե-

րել ֆիզիկական և հոգևոր մխիթա-

րություն Վերջին Օրերի Սրբերին II 
Համաշխարհային Պատերազմի ամայա-

ցումից հետո: 

Հուլիսի 16, 1946թ. Նվիրագործում է Ֆինլանդիան ավետա-

րանի քարոզման համար: 

Հունվար 1953թ. 

մինչև հունվար 

1961թ.

Ծառայում է որպես Միացյալ 

Նահանգների գյուղատնտեսության 

նախարար՝ Նախագահ Դուայթ Դ. 

Էյզենհաուերի ղեկավարության ներքո: 

Հունվար 1964թ. 

մինչև 1965թ. 

սեպտեմբեր

Ծառայում է նորից որպես Եվրոպական 

Միսիայի նախագահ: 

Նոյեմբերի 10, 

1966թ.

Վերանվիրագործում է Իտալիան ավե-

տարանի քարոզման համար: 

Ապրիլի 14, 1969 Նվիրագործում է Սինգապուրն ավետա-

րանի քարոզման համար

Հոկտեմբերի 26, 

1969

Նվիրագործում է Ինդոնեզիան ավետա-

րանի քարոզման համար: 

Դեկտեմբերի 30, 

1973

Ի սպաս է դրվում որպես Տասներկու 

Առաքյալների Քվորումի Նախագահ
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Նոյեմբերի 10, 1985 Ի սպաս է դրվում որպես Հիսուս 

Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 

Եկեղեցու Նախագահ: 

Հոկտեմբերի 24, 

1986

Նվիրագործում է Դենվեր Կոլորադո 

տաճարը: 

Օգոստոի 28, 1987 Նվիրագործում է Ֆրանկֆուրտի 

Տաճարը՝ Գերմանիա: (Ինը տաճարներ 

նվիրագործվում են որպես Եկեղեցու 

Նախագահ նրա ծառայության 

ընթացքում)

Հոկտեմբերի 2, 

1988թ.

Վերջին անգամ անձնապես ելույթ է ու-

նենում գերագույն համաժողովում: (1988 

թվականից հետո նրա թույլ ֆիզիկական 

առողջական վիճակը խանգարում է 

նրան խոսել գերագույն համաժողո-

վում: Նրա խորհրդականներն առաջին 

Նախագահությունում կարդում են քա-

րոզը նրա փոխարեն կամ մեջբերում 

ուղերձներ, որոնք նա տվել էր անցյալ 

ելույթներում): 

Օգոստոսի 14, 1992 Սգում է իր կնոջ՝ Ֆլորայի մահը: 

Մայիսի 30, 1994 Մահանում է իր տանը՝ Սոլթ Լեյք 

Սիթիում, Յուտա, իր 95- րդ ծննդյան տա-

րեդարձից մոտ երկու ամիս առաջ: 



Էզրա Թաֆտ Բենսոնը մանուկ հասակում, 1900
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1994 թվականի հունիսի 4- ին Յուտայի Լոգան քաղաքից, 

մինչև Այդահոյի Ուիթնի քաղաքի միջև ընկած մայրուղինե-

րում ճանապարհորդներն ականտես եղան մի անսովոր բանի: 

Նրանք տեսան այդ 24 մղոնանոց (39 կիլոմետրանոց) ճանա-

պարհահատվածի երկայնքով կանգնած մարդկանց: Հաջորդ 

օրը Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվո-

րումից, բացատրեց, թե ինչու էին մարդիկ հավաքվել այնտեղ: 

Նրանք սպասում էին հուղարակավորության թափորին, որը 

փոխադրում էր Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի մարմինը 

գերեզմանատուն իր ծննդավայրում Սոլթ Լեյք Սիթիում հուղա-

րակվորության ծառայությունից հետո: Երեց Հեյլսը նկարագրել 

է այդ տեսարանը.

«Դեպի Ուիթնի Այդահո ուղևորությունը հուզումնալի հար-

գանքի տուրք էր Աստծո մարգարեին: 

Եկեղեցու անդամների կողմից դա հարգանքի տուրք էր, երբ 

նրանք շարվել էին մայրուղու երկայնքով և կանգնել ճանա-

պարհի անցուղիներում: Ոմանք կրում էին իրենց կիրակնօրյա 

հագուստները շաբաթ օրը կեսօրին: Մյուսները կանգ էին առել 

հարգանքով, կանգնեցնելով իրենց մեքենաները և ակնածան-

քով կանգնած սպասելով, որ մարգարեն անցներ: Ֆերմերները 

կանգնած էին իրենց դաշտերում գլխարկները դրած իրենց 

սրտերի վրա: Հավանաբար, ավելի արտահայտիչ էր երիտա-

սարդ տղաների իրենց բեյսբոլի գլխարկները հանելը և դնելը 

իրենց սրտերի վրա: Դրոշները ծածանելով մնաս բարով էին 

ասում, երբ մարգարեն անցնում էր կողքով: Կային պաստառ-

ներ, որոնք ասում էին. «Մենք սիրում ենք Նախագահ Բենսոնին: 

Մյուսներն ասում էին«Կարդացեք Մորմոնի Գիրքը»: 1

Ջերմության այդ արտահայտումն իսկապես հարգանքի 

տուրք էր, բայց դա նույնիսկ ավելին էր: Տեսանելի փաստ էր, 



2

Է զ ր ա  Թ ա ֆ տ  բ Ե Ն ս ո Ն ի  կ յ ա Ն ք Ն  ո ւ  ծ ա ռ ա յ ո ւ Թ յ ո ւ Ն ը

որ մարդկանց կյանքը փոխվել էր, որովհետև նրանք հետևել 

էին մարգարեի խորհրդին: Եվ ժողովուրդը, որը հավաքված էր 

մայրուղու երկայնքով, ներակայացնում էր շատ ավելի բան: 

Այն ժամանակամիջոցում, երբ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը ծնվել էր 

Ուիթնիում, Այդահո և այն ժամանակ, երբ նրա մահկանացու 

աճյունը թաղվեց այնտեղ, նա ծառայեց որպես գործիք Տիրոջ 

ձեռքերում, ճանապարհորդելով ողջ աշխարհով և օգնելով մի-

լիոնավոր մարդկանց գալ դեպի Քրիստոս: 

Ընտանեկան ֆերմայում սովորած դասեր

1899թվականի օգոստոսի 4- ին Սառա Դանքլի Բենսոնը և 

Ջորջ Թաֆտ Բենսոն կրտսերը ողջունեցին իրենց անդրանիկ 

զավակին իրենց ընտանիքում: Նրանք անվանեցին նրան Էզրա 

Թաֆտ Բենսոն, իր նախապապի անունով՝ Երեց Էզրա Թաֆտ 

Բենսոնի, որը ծառայել էր որպես Տասներկու Առաքյալների Քվո-

րումի անդամ: 

Էզրան ծնվեց երկու սենյականոց գյուղական տանը, որը 

նրա հայրն էր կառուցել նախորդ տարի: Ծննդաբերությունը 

երկարատև էր և դժվար, և մանկաբարձ բժիշկը կարծում էր 

11¾- ֆունտ (5,3 կգ) քաշով երեխան չէր ապրի: Բայց երեխայի 

տատիկներն այլ կարծիքի էին: Նրանք երկու աման ջուր լցրե-

ցին՝ մեկը տաք, իսկ մյուսը սառը և մտցնում էին իրենց թոռնի-

կին մերթ սառը մերթ տաք ջրի մեջ, մինչև նա սկսեց ճչալ: 

Փոքրիկ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը, որին ընտանիքի անդամները 

և ընկերները հաճախ կոչում էին «Թի», վայելում էր լիարժեք ման-

կություն ֆերմայում, որը շրջապատում էր տունը, որտեղ նա 

էր ծնվել: Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին, ով ծառայում էր Նա-

խագահ Բենսոնի հետ մոտ 33 տարի Տասներկու Առաքյալների 

Քվորումում և Առաջին Նախագահությունում, պատմել է այն 

դասերի մասին, որ փոքրիկ Էզրան էր սովորել. 

«Նա իսկական գյուղացի տղա էր, տառացիորեն և ճշմարտա-

պես, ամբողջապես հագնված իր տեսքով, արևակեզ տղա, որը 

հենց վաղ հասակից հասկացավ բերքահավաքի օրենքը. «Ինչ 

որ մարդ սերմէ, այն էլ կհնձէ» (Գաղ. Զ.7): 

Նա այդ աղքատ տարիներին իմացավ, որ առանց տքնաջան 

աշխատանքի ոչինչ չի աճում, բացի մոլախոտից: Պետք է լինի 
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աշխատանք՝ անվերջ և մշտական, որպեսզի բերքահավաք 

լինի: Եվ այսպիսով, աշնանը վար էին անում և գարնանը վար 

էին անում՝ քրտնաջան աշխատանք՝ քայլելու ողջ օրն ակոսի 

միջով մի խումբ ուժեղ ձիերի ետևից: Այդ ժամանակ ձեռքով 

վար անելն էր օգտագործվում և անհրաժեշտ էր անընդհատ 

բռնակները պինդ պահել, որոնք պտտվում էին և շարժվում, երբ 

սուր գութանի շեղբը կտրում էր հողը և կոկիկ շուռ տալիս այն: 

Այդպիսի օրից հետո տղան հոգնած էր լինում և լավ քնում էր: 

Բայց առավոտը շատ վաղ էր գալիս: 

Դաշտը պետք է տափանվեր, կրկին ձիաքարշով, հողագն-

դերը փշրելու և մարգերը սարքելու համար: Տնկելը դժվար, 

մեջքը կոտրող աշխատանք էր: Եվ հետո գալիս էր ոռոգումը: 

Բենսոնների ֆերման չոր երկրամասում էր, որը բերքատու 

էր դառնում ոռոգման հրաշքով: Ջրին պետք էր հետևել, ոչ 

միայն օրվա ընթացքում, այլ ողջ գիշերվա ընթացքում: Չկային 

էլեկտրական լապտերներ կամ պրոպանով լուսարձակներ: Կա-

յին միայն նավթով լապտերներ, որոնք արձակում էին թույլ և 

գունատ դեղին լույս: Պարտադիր էր, որ ջուրը հասներ մարգի 

վերջը: Դա մի դաս էր, որը երբեք չպետք է մոռացվեր: 

Ես իմ մտքի աչքով տեսնում եմ փոքրիկ տղային, բահն ուսին 

առուների և դաշտերի միջով քայլելիս՝ կենսատու խոնավություն 

բերելու չորացած հողին: 

Շուտով գալիս էր խոտհնձի ժամանակը՝ ակրեր և ակրեր 

շարունակ: Խումբը կառչած էր հնձող մեքենային, տղան բար-

ձրանում էր հին երկաթյա նստատեղը, իսկ մանգաղասարքը 

շարժվում էր ետ ու առաջ՝ հնձելով 1, 5 մետրանոց բարձրու-

թյամբ հնձաշերտը, մինչ խումբն առաջ էր շարժվում: Դա դժվա-

րին աշխատանք էր ճանճերով և մոծակներով, փոշով և այրող 

տապով: Ապա խոտը պետք էր ցանցի վրա տեղավորվեր, հետո 

եղանով վերցնելով խոտի դեզ սարքել չորացնելու համար: 

Ժամանակը որոշելը կարևոր էր: Երբ այն հասնում էր համա-

պատասխան փուլին այն տեղավորվում էր մի մեծ, տափակ 

հատակով բաց սայլակի ցանցի վրա: Խոտանոցում ձիաքարշով 

սարքը բարձրացնում էր այն վագոնից՝ սարքելով խոտի հսկա-

յական դեզ: Այն ժամանակ խուրձ կապել չկար, ոչ էլ մեխանի-

կական ամբարձիչներ: Կային միայն եղաններ և մկաններ: 
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. . . Փոքրիկ հրաշք էր, որ նրա կառուցվածքը խոշորացավ և 

նրա մարմինն ուժեղացավ: Մեզանից նրանք, ովքեր ճանաչում 

էին նրան, իր հետագա կյանքի ընթացքում հաճախակի էինք 

ակնարկում նրա դաստակների չափսերի վերաբերյալ: Ամուր 

առողջությունը, որը հիմնադրվել էր նրա պատանեկության տա-

րիներին, նրա կյանքի մեծ օրհնություններից մեկն էր: Մինչև 

վերջին մի քանի տարիները նա վիթխարի եռանդով օժտված 

մարդ էր: 

Իր կյանքի հասուն տարիների ընթացքում, երբ նա քայլում էր 

նախագահների և թագավորների հետ, նա երբեք չէր կորցնում 

իր պատանեկության գյուղական օրերի հետ կապը: Նա եր-

բեք չկորցրեց աշխատելու իր ունակությունը: Նա երբեք չկորց-

րեց արևածագին վեր կենալու և մինչև գիշեր աշխատելու իր 

ցանկությունը: 

Բայց ավելի շատ բան կար, քան աշխատելու հրաշալի սվո-

րույթը, որը դուրս եկավ այդ պատանեկան տնից: Կար որոշակի 

ուժ, որը գալիս է հողից: Կար մշտական հիշեցում այն ասույթի 

մասին, որը տրվել էր Ադամին ու Եվային, երբ նրանք դուրս 

վտարվեցին պարտեզից.«Երեսիդ քրտինքովը հաց ուտես, մին-

չեւ որ ետ դառնաս դէպի երկիրը» (Ծննդ. Գ.19): Նրանց մեջ, ով-

քեր մշակում էին հողը, ստեղծվում էր ինքնապահովման ոգին: 

Այն ժամանակ չկային գյուղացիական տնտեսություններին 

կառավարական որևէ տեսակի դրամական օժանդակության 

ծրագրեր: Եղանակային անկանխատեսելի փոփոխությունները 

ստիպված էին ընդունել: Ոչնչացնող ցրտահարությունները, 

տարվա եղանակին անհամապատասխան փոթորիկները, 

քամին և երաշտը բոլորն ընդունվում էին որպես կյանքի 

վտանգներ, որի դեմ չկար որևէ մատչելի ապահովագրություն: 

Պահեստավորումը կարիքի օրվա համար անհրաժեշտություն 

էր, այլապես կլիներ սով: Մեկ մշտական աղբյուր կյանքի 

վտանգների դեմ աղոթքն էր, աղոթք մեր հավերժական, սիրա-

ռատ Հորը, տիեզերքի Ամենակարող Աստծուն: 

Այդահոյի այդ փոքրիկ տանը շատ աղոթք էր արվում: Առա-

վոտյան և երեկոյան ընտանեկան աղոթք էր արվում, որի 

ընթացքում շնորհակալություն էր հայտնվում՝ իր մարտահրա-

վերներով և հնարավորություններով կյանքի համար և որի ժա-

մանակ աղերսանքներ էր հղվում ուժի համար՝ անելու օրվա 
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աշխատանքը: Հիշվում էին նրանք, ովքեր կարիքի մեջ էին և երբ 

ընտանիքը իրենց ծնկներից վեր էր կենում, մայրը, որը Սփոփող 

Միության նախագահն էր, բեռնել էր տալիս երկանիվ փոքր 

կառքը՝ կիսվելու ուտելիքով նրանց հետ, ովքեր կարիքի մեջ 

էին, նրա անդրանիկ որդին որպես կառապան: Այդ դասերը 

երբեք չկորան: 2

Հավատարիմ ծնողներից սովորած դասեր

Տքանջան աշխատանքի, ընտանեկան միասնության, ծառա-

յության և ավետարանով ապրելու այդ դասերը սկսեցին մեծա-

նալ, երբ մի օր 12- ամյա Էզրայի ծնողները Եկեղեցու ժողովից 

տուն եկան անսպասելի նորություններով: Հետագայում Նախա-

գահ Բենսոնը հիշել է.

«Երբ հայրս ձին քշեց դեպի տուն, մայրս բացեց փոստարկղը 

և ի զարմանս իրենց այնտեղ մի նամակ տեսավ Բ արկղիկից, 

Սոլթ Լեյք Սիթիից՝ միսիայի ծառայության կանչ: Ոչ ոք չէր 

հարցնում, թե մարդը պատրա՞ստ էր, կամենո՞ւմ էր կամ ի վի-

ճակի՞ էր: Եպիսկոպոսը պետք է իմանար, իսկ եպիսկոպոսը 

Պապիկն էր՝ Ջորջ Թ. Բենսոնը, հայրիկիս հայրը: 

Երբ մայրիկն ու հայրիկը կառքը ներս քշեցին բակ, նրանք 

երկուսով էլ լալիս էին, մի բան, որ մենք չէինք տեսել մեր ըն-

տանիքում: Մենք հավաքվեցինք կառքի շուրջը, այն ժամանակ 

մենք յոթն էինք, և հարցրեցինք թե ինչ էր պատահել: 

Նրանք ասացին «Ամեն ինչ լավ է»: 

«Ապա ինչո՞ւ եք լալիս», -  հարցրեցինք մենք: 

«Եկեք ճաշասենյակ և մենք կբացատրենք»: 

Մենք հավաքվեցինք հին բազմոցի շուրջը ճաշասենյակում 

և հայրիկն ասաց մեզ իր միսիայի կանչի մասին: Հետո մայ-

րիկն ասաց. «Մենք հպարտ ենք իմանալ, որ հայրիկն արժանի 

է համարվում միսիայի գնալ: Մենք մի քիչ լալիս ենք, որովհետև 

դա նշանակում է երկու տարվա բաժանում: Դուք գիտեք, որ 

հայրիկն ու ես մեր ամուսնությունից ի վեր երբեք չենք առանձ-

նացել, ամենաշատը երկու գիշեր, և դա այն ժամանակ է եղել, 

երբ հայրիկը գնացել է կիրճ գերաններ, սյուներ և վառելափայտ 

բերելու»: 3
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Իր հայրը միսիայում լինելու ընթացքում ընտանեկան ֆեր-

ման վարելու պարտականությունների մեծ մասն էզրան իր վրա 

վերցրեց: Նա «կատարում էր տղամարդու գործերը, չնայած դեռ 

պատանի էր»: 4: Սառայի ղեկավարությամբ Էզրան և նրա քույ-

րերն ու եղբայրները միասին աշխատում էին և միասին կար-

դում իրենց հայրիկի նամակաները: Յոթանասունհինգ տարի 

անց Նախագահ Բենսոնը մտածում էր այն օրհնությունների 

մասին, որոնք եկան իր ընտանիքին, որովհետև նրա հայրը մի-

սիա ծառայեց. 

«Կարծում եմ աշխարհում ոմանք կարող է ասեն, որ կանչն 

ընդունելը նրա կողմից ապացույց էր, որ նա իսկապես չէր սի-

րում իր ընտանիքին: Թողնել յոթ երեխա և հղի կին տանը մե-

նակ երկու տարով, ինչպե՞ս դա կարող էր լինել իսկական սեր: 

Բայց հայրս ավելի մեծ տեսադաշտ ուներ սիրո մասին: Նա 

գիտեր, որ «Աստուծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից 

են լինում դէպի բարին» (Հռովմայեցիս Ը.28): Նա գիտեր, որ լա-

վագույն բանը, որ նա կարող էր անել իր ընտանիքի համար, 

Աստծուն հնազանդվելն էր: 

Չնայած մենք նրան շատ էինք կարոտում այդ տարիների 

ընթացքում, և չնայած նրա բացակայությունը բերեց շատ մար-

տահրավերներ մեր ընտանիք, կանչը ընդունելը ցույց տվեց, որ 

նա գթության պարգև ունի: Հայրիկը գնաց մարդկանց ծառայե-

լու, թողնելով մայրիկին տանը յոթ երեխաների հետ: (Ութերորդը 

ծնվեց նրա միսիոներական դաշտ հասնելուց չորս ամիս անց): 

Բայց այդ տուն եկավ միսիոներական աշխատանքի ոգին, որը 

երբեք այլևս չլքեց այն: Միսիա գնալու համար պահանջվեց 

զոհաբերություն: Հայրիկը ստիպված էր վաճառել մեր հին չոր 

ֆերման, որպեսզի ֆինանսավորեր իր միսիան: Նա ստիպված 

էր մեր ընտանքում տեղ տալ մի ամուսնացած զույգի, որպեսզի 

նրանք հոգ տանեին չհասունացած բերքին և նա խոտի հո-

ղակտորների, արոտի հողակտորների և կաթնատու կովերի 

փոքրիկ հոտի պատասխանատվությունը թողեց իր որդիների 

և կնոջ վրա: 

Հայրիկի նամակներն իսկապես օրհնություն էին մեր ըն-

տանիքի համար: Մեզ՝ երեխաներիս համար, դրանք թվում էր, 

թե գալիս էին աշխարհի մյուս ծայրից, բայց դրանք ընդամնեը 

Սփրինգֆիլդից էին՝ Մասսաչուսեթս, և Չիկագոյից՝ Իլլինոյս, և 
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Սեդար Ռափիդսից և Մարշալթաունից՝ Այովա: Այո, հայրիկի 

միսիայի արդյունքում մեր տուն մտավ միսիոներական աշխա-

տանքի ոգին, որը երբեք չլքեց այն: 

Հետագայում ընտանիքն աճեց դառնալով տասնմեկ երեխա՝ 

յոթ որդի և չորս դուստր: Բոլոր յոթ որդիները միսիա ծառայե-

ցին, նրանցից մի քանիսը երկու կամ երեք միսիաներ: Հետա-

գայում երկու դուստրերը և նրանց ամուսնինները ծառայեցին 

լիաժամկետ միսիա: Մյուս երկու քույրերը, երկուսն էլ այրիա-

ցած, մեկն ութ երեխաների մայր, իսկ մյուսը տասը երեխաների 

մայր, հետագայում ծառայեցին որպես միսիոներական զուգըն-

կերներ Բիրմինգհամում՝ Անգլիա: 

Դա մի ժառանգություն է, որը դեռ շարունակում է օրհնել 

Բենսոնների ընտանիքը, նույնիսկ, մինչև երրորդ և չորրորդ 

սերունդ: Միթե՞ դա իսկապես սիրո պարգև չէր: 5

Եկեղեցական ծառայություն՝ որպես 
երիտասարդ տղամարդ

Ոգեշնչված իր ծնողների օրինակից և դրդված իր իսկ ցան-

կությունից՝ օգնելու Տիրոջ արքայությունը կառուցելուն երկրի 

վրա, Էզրա Թաֆտ Բենսոնը խանդավառությամբ ընդունում 

էր ծառայելու կանչեր: Երբ նա 19 տարեկան էր, նրա եպիս-

կոպոսը, որը նաև նրա պապիկն էր, խնդրեց նրան ծառայել 

որպես ծխի 24 երիտասարդ տղամարդկանց ղեկավաներից 

մեկը: Երիտասարդ տղամարդիկ մասնակցում էին Ամերիկայի 

բոյսքաութների կազմակերպությանը և Էզրան ծառայեց որպես 

սքաութմասթերի օգնական: 

Այս կոչումում Էզրայի բազմաթիվ պարտականություններից 

մեկն էր օգել երիտասարդ տղամարդկանց երգել երգչախմ-

բում: Նրա ղեկավարության ներքո երիտասարդ տղամարդիկ 

հաղթեցին իրենց ցցի մյուս ծխերի հետ մրցույթում, այդպիսով, 

արժանանալով շրջանային մրցույթի: Որպեսզի դրդի նրանց 

պարապելու և երգելու իրենց լավագույնով, Էզրան խոստա-

ցավ նրանց, որ եթե նրանք հաղթեն շրջանային մրցույթում, նա 

տանելու է նրանց 35 մղոնանոց մի զբոսանքի լեռների վրայով 

դեպի լիճը: Պլանը գործեց՝ երիտասարդ տղամարդիկ Ուիթնիից 

հաղթեցին: 
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«Մենք սկսեցինք պլանավորել մեր զբոսանքը, – պատմում էր 

Նախագահ Բենսոնը, և ժողովի ժամանակ մի փոքրիկ 12 տարե-

կան տղա բարձրացրեց իր ձեռքը և շատ պաշտոնական ասաց.« 

. . . Ես կկամենայի մի առաջարկ անել»: . . .Ես ասացի. «Շատ 

լավ, ի՞նչ առաջարկ»: Նա ասաց. «Ես կկամենայի առաջարկել, 

որպեսզի մենք այս ուղևորության ժամանակ գլխացավանք չու-

նենանք սանրների և խոզանակների հետ կապված, որպեսզի 

մենք խուզենք մեր մազերը»: 

Վերջում բոլոր պատանիները համաձայնվեցին կարճ խուզել 

իրենց մազերը ի նախապատարստություն իերնց զբոսանքի: 

Նրանք ավելի խանդավառվեցին այդ գաղափարով, երբ նրան-

ցից մեկն առաջարկեց, որ սքաութմասթերները նույնպես խու-

զեին իրենց մազերը: Նախագահ Բոնսոնը շարունակում է.

Երկու սքաութմասթերները իրենց տեղերը զբաղեցրեցին 

վարսավիրի աթոռին, մինչ վարսավիրը զվարթորեն յուրա-

քանչյուրի գլուխը խուզող մեքենայով թեթևացրեց մազերից: 

Երբ նա գործը վերջացնելուն մոտ էր, ասաց. «Այժմ տղաներ, 

եթե դուք թույլ տաք, որ ես սափրեմ ձեր գլուխները, ես դա կա-

նեմ անվճար»: Եվ այսպիսով մենք սկսեցինք այդ զբոսանքը 

24 գլուխները խուզած տղաներով և երկու սափրածագլուխ 

սքաութմասթերներով: 

Մտածելով իր ծխի պատանիների հետ իր փորձառություն-

ների մասին, Նախագահ Բենսոնն ասել է. «Տղաների հետ աշ-

խատելու ուրախություններից մեկն այն փաստն է, որ դուք 

ստանում եք ձեր վարձքն առաջ ընթանալու ընթացքում: Դուք 

ունեք հնարավորություն տեսնելու ձեր ղեկավարման արդյունք-

ներն ամեն օր, երբ դուք աշխատում եք նրանց հետ տարիներ 

շարունակ և տեսնում նրանց աճելիս որպես անսասան տղա-

մարդիկ, ընդունելով դրա մարտահրավերները և պարտակա-

նությունները: Այդպիսի բավականությունը չի կարող գնվել որևէ 

գնով, այն պետք է վաստակել ծառայության և նվիրվածության 

միջոցով: Ինչպիսի փառահեղ բան է ունենալ նույնիսկ մի փոք-

րիկ մաս տղաներին օգնելիս դառնալ տղամարդիկ՝ իսկական 

տղամարդիկ: 6 

Նախագահ Բենսոնը երբեք չմոռացավ այդ պատանինե-

րին և նա ջանքեր գործադրեց նրանց հետ կապի մեջ մնալ: 
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35- մղոնանոց այդ զբոսանքից շատ տարիներ հետո, նա այ-

ցելեց Ուիթնիի այդ ծուխը որպես Տասներկու Առաքյալների 

Քվորումի անդամ և խոսեց նրանց փոքր խմբի հետ: Նրանք 

կարողացան ասել նրան որ 24- ից 22- ը հավատարիմ էին մնա-

ցել Եկեղեցուն: Նրանք կորցրել էին կապը մյուս երկուսի հետ: 

Նախագահ Բենսոնը ի վերջո գտավ այդ երկու տղամարդկանց, 

օգնեց նրանց վերադառնալ Եկեղեցական գործունեության և 

կատարեց նրանց տաճարային կնքումները: 7

Ֆլորային սիրատածելը

1920 թվականի աշնանը էզրան գնաց Լոգան՝ Յուտա, մոտ 

25 մղոն (40կմ) հեռու Ուիթնիից, ընդունվելու Յուտայի Գյու-

ղատնտեսական Քոլեջ (այժմ Յուտայի Պետական Համալսա-

րան): Նա մի քանի ընկերների հետ էր, երբ մի երիտասարդ կին 

գրավեց նրա ուշադրությունը: Նա հետագայում վերհիշում է.

«Մենք դրսում էինք կաթնամթերքի շտեմարանի մոտ, երբ մի 

երիտասարդ կին՝ շատ գրավիչ և գեղեցիկ, մեր կողքով անցավ 

իր փոքրիկ մեքենայով դեպի կաթի խանութ՝ կաթ գնելու: Երբ 

տղաները ձեռքով թափահարեցին նրան, նա ևս թափահարեց ի 

պատասխան: Ես ասացի «Ո՞վ է այդ աղջիկը»: Նրանք ասացին 

«Դա Ֆլորա Ամուսսենն է»: 

Ես ասացի նրանց. «Գիտեք, ես հենց նոր այնպիսի տպավո-

րություն ունեցա, որ ամուսնանալու եմ նրա հետ»: 

Այդ ժամանակ Էզրայի ընկերները ծիծաղեցին նրա հայտա-

րարության վրա՝ ասելով. «Նա խիստ ճանաչված է գյուղացի 

մի տղայի համար»: Սակայն նա անդրդելի էր: «Դա այդ ամենն 

ավելի հետաքրքիր է դարձնում», պատասխանեց նա: 

Ոչ շատ անց այդ խոսակցությունից Ֆլորան և Էզրան հան-

դիպեցին առաջին անգամ Ուիթնիում, որտեղ նա հրավիրվել էր 

մնալու Էզրայի զարմուհիներից մեկի հետ: Եվ շուտով դրանից 

հետո Էզրան հրավիրեց նրան պարելու գնալ: Նա ընդունեց և 

մյուս ժամադրությունները տարան դեպի ինչպես նրանք էին 

կոչում հետագայում «սքանչելի սիրատածման»: Բայց նրանց սի-

րատածումն ընդհատվեց, և շատ ուղիներով, ուժեղացվեց, երբ 

Էզրան կանչ ստացավ ծառայելու որպես լիաժամկետ միսիոներ 

Բրիտանական Միսիայում: 
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Ի նախապատրաստություն Էզրայի միսիայի, նա և Ֆլորան 

խոսեցին իրենց փոխհարաբերության մասին: Նրանք կամե-

նում էին շարունակել իրենց ընկերությունը, բայց նրանք նաև 

ընդունում էին, որ Էզրան պետք է նվիրված միսիոներ լիներ: 

«Նախքան մեկնելը Ֆլորան և ես որոշեցինք գրել [նամակներ] 

ամիսը միայն մեկ անգամ», ասաց նա: Մենք նաև որոշեցինք, 

որ մեր նամակները կլինեն քաջալերող, վստահեցնող և նորու-

թյունների մասին: Մենք հենց այդպես էլ արեցինք»: 8

Երկու միսիոներեներ

Բրիտանական Միսիան, որն այնքան պտղաբեր դաշտ 

էր եղել Վերջին Օրերի Սրբերի վաղ միսիոներների համար, 

տարբեր էր Երեց Բենսոնի և նրա զուգընկերների համար: Հա-

կառակորդները Բրիտանական կղզիներում, ներառյալ որոշ 

կղերականներ, առաջացրել էին լայանածավալ ատելություն 

ֆլորա ամուսսենը, նախքան Էզրա Թաֆտ բենսոնի հետ ամուսնանալը
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Վերջին Օրերի Սրբերի հանդեպ, հրատարակելով հակամոր-

մոնական հոդվածներ, վեպեր, պիեսներ և կինոնկարներ: Երեց 

Բենսոնն անկասկած տրտմել էր վերականգված ավետարանի 

հանդեպ մարդկանց դառը զգացումների համար, բայց նա թույլ 

չտվեց, որ այդ զգացումները թուլացնեին նրա հավատը: Փաս-

տորեն, նա գրել էր իր օրագրում, թե ինչպես էին տեղական 

երիտասարդությունը ծաղրում իրեն և իր ընկերակիցներին՝ 

գոչելով «Մորմոններ»: Նրա անխոս պատասխանն էր. «Շնոր-

հակալություն Տիրոջը, որ Մորմոնական եմ»: 9 

Բացի մարդկանց հետ ավետարանով կիսվելուց, ովքեր Եկե-

ղեցու անդամ չէին, Երեց Բենսոնը ծառայեց որպես քահանյու-

թյան ղեկավար և գործավար Վերջին Օրերի Սրբերի մեջ Մեծ 

Բրիտանիայում: Ծառայելու այս տարբեր հնարավորորություն-

ները տարան քաղցր փորձառությունների, վառ հակադրություն 

հանդիսանալով այն դժվարություններին, որոնց նա հաճախ 

հանդիպում էր: Երեց Բենսոնը մկրտեց և հաստատեց մի քանի 

մարդկանց և նա օգնեց ավելի շատերին մոտենալ Տիրոջը: 10 

Օրինակ՝ նա պատմել է մի ժամանակի մասին, երբ մի հատուկ 

ժողովի ժամանակ, որը կազմակերպվել էր հավատարիմ Եկե-

ղեցու անդամների կողմից, նա առաջնորդվելով Հոգուց խոսեց 

մի ձևով, որն օգնեց անդամների ընկերներին ստանալ վկայու-

թյուն, որ Ջոզեֆ Սմիթն աստծո մարգարեն էր: Նա գրեց, որ նա 

և իր ընկերակիցը մի անգամ քահանայության օրհնություն տվե-

ցին մի շատ հիվանդ կնոջ, որը լավացավ 10 րոպե հետո: 11 Նա 

ուրախանում էր, երբ որպես գործավար նա գտնում էր Սրբերի, 

որոնց անունները կային Եկեղեցու արձանագրություններում, 

բայց ովքեր կորած էին տեղի ղեկավարների համար:  12 Նա 

ստացավ արժեքավոր ղեկավարման ուսուցանում, ծառայելով 

երկու միսիայի նախագահների ղեկավարության ներքո, ովքեր 

նաև Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամներ էին՝ Երեց 

Օրսոն Ֆ. Ուիթնին և Դեյվիդ Օ. ՄակՔեյը: 

Երեց Բենսոնը երախտապարտ էր Տիրոջ պաշտպանության 

համար, երբ նա քարոզում էր ավետարանը: Մի գիշեր նա և իր 

գործըընկերակիցը շրջապատվեցին մարդկանց ամբոխի կող-

մից, ովքեր սպառնում էին նրանց գցել գետը: Նա լուռ աղոթեց 

օգնության համար: Ապա, ինչպես նա հետագայում հաղորդեց 

«մի մկանոտ խոշորակազմ օտարական հրելով ճանապահ 
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բացեց դեպի իմ կողմը: Նա ուղիղ նայեց աչքերիս և ասաց ու-

ժեղ, հստակ ձայնով. «Երիտասարդ, ես հավատում եմ յուրա-

քանչյուր խոսքին, որ դու ասացիր այսօր»: Երբ նա խոսում էր, 

ինձշրջապատող փոքրիկ շրջանը ցրվեց: Սա ինձ համար ուղ-

ղակի պատասխան էր աղոթքին: Այնուհետև, մի Բրիտանական 

բոբբի [ոստիկանության սպա] հայտնվեց»: 13

Երբ Երեց Բենսոնն ակտիվորեն չէր ծառայում ուրիշներին, 

նա «իրեն պահում էր շարունակ Մորմոնի Գիրքն ագահաբար 

կարդալով», հատկապես Մոսիայի որդիների միսիոներկան 

փորձառությունները»:  14 Նա նաև ստանում էր սփոփանք և 

աջակցություն տնից ստացած նամակներից, որը նա ասում էր 

«կրկին և կրկին անգամ կարդում էր»: Ետ նայելով իր միսիա-

յին, նա նշել է. «Մայրիկը և հայրիկը նամակներում դուրս էին 

թափում իրենց սրտերն ինձ, և իսկական ուժ էին ինձ նման մի 

երիտասարդ տղամարդու համար: Ֆլորայի [նամակները] լցված 

էին հոգով և քաջալերանքով, երբեք ոչ մի դյուրազգացյությանն 

դրսևորում: Կարծում եմ դա ավելի մեծացրեց իմ սերը և գնա-

հատանքը նրա հանդեպ, քան որևէ այլ բան»: 15 

1923 թվականի նոյեմբերի 2- ին Երեց Բենսոնը ստացավ լիա-

ժամկետ միսիոներական ծառայությանից իր արձակումը: Նա 

տատանվում էր մեկնել, ասելով, որ «սիրելի բարի Սրբերին» 

մնաս բարով մաղթելը Մեծ Բրիտանիայում «դժվարագույն մասն 

էր [իր] միսիայի»: 16 Մինչդեռ նա երջանիկ էր իր ընտանիքին 

միանալու հեռանկարից և անհամբեր սպասում էր տեսնելու 

Ֆլորային: 

Ֆլորան նույնպես անհամբեր սպասում էր տեսնելու Էզրային: 

Բայց նա արեց ավելին, քան անմիջապես նրա հետ ժամանակ 

անցկացնելու հեռանկարին սպասելը: Նա իսկապես անհամբեր 

սպասում էր իր ապագային և իր ներուժին: Դեռահաս տարի-

քից սկսած նա հայտարարել էր, որ «կցանկանար ամուսնանալ 

ֆերմերի հետ» 17 և նա երջանիկ էր Էզրայի ակնհայտ ցանկու-

թյամբ՝ բնակվելու ընտանեկան ֆերմայում Ուիթնիում, Այդահո: 

Այնուամենայնիվ, նա զգում էր, որ նա նախ պետք է վերջացներ 

իր կրթությունը: Հետագայում նա ասաց. [Ես] աղոթում էի և ծոմ 

պահում, որ Տերն օգներ ինձ իմանալ, թե ինչպես կարող էի 

օգնել նրան լինել իր մերձավորի մեծագույն ծառայության մեջ: 

Ինձ մոտ միտք ծագեց, որ եթե եպիսկոպոսը համարում է, որ 
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ես արժանի եմ, [նա կկանչի] ինձ միսիա ծառայել: Եկեղեցին 

առաջին տեղում էր Էզրայի համար, այսպիսով ես գիտեի, նա 

դրա դեմ ոչինչ չէր ասի»: 18 

Էզրան զարմացած էր, որ Ֆլորային հետ կրկին միանալուց 

հետո, վերջինս ասաց, որ ընդունել է Հավայան կղզիներում մի-

սիա ծառայելու կանչը: Նա ձեռնադրվեց 1924 թվականի օգոս-

տոսի 25- ին և մեկնեց հաջորդ օրը: Նրա մեկնելուց անմիջապես 

հետո Էզրան գրեց իր օրագրում. «Մենք երկուսս էլ երջանիկ 

էինք, որովհետև մենք զգում էինք, որ ապագան շատ բան էր 

պահել մեզ համար, և որ այդ բաժանումը մեզ համար օգտա-

կար կլինի հետագայում: Չնայած դժվար էր հույսերը փոփոխ-

ված տեսնել: Սակայն չնայած մենք երբեմն դրա համար լալիս 

էինք, մենք ստանում էինք հավաստիացում Նրանից, ով ասել է 

մեզ, որ այդ բոլորը կլինի մեր լավագույնի համար»: 19

Այդ բոլորն իսկապես որ լավագույնի համար էր: Ֆլորան իր 

միսիայի նախագահի խոսքերով «շատ լավ, եռանդուն միսիո-

ներ էր», 20 տալիս էր «սիրտն ու հոգին, ժամանակն ու տաղանդ-

ները Տիրոջ աշխատանքին»: 21 Նա ղեկավարում էր Երեխաների 

կազմակերպությունը միսիայի որոշ շրջաններում, ուսուցանում 

էր երեխաներին տարրական դպրոցում, ծառայում էր տաճա-

րում և մասնակցում տեղի Վերջին Օրերի Սրբերին զորացնելու 

աշխատանքին: Նա նույնիսկ ծառայում էր որոշ ժամանակով 

միսիոներական զուգընկեր իր այրիացած մորը՝ Բարբարա 

Ամուսսենին, ով կանչվել էր կարճաժամկետ միսիայի: Միասին 

այս մայր-  աղջիկ ընկերակցությունը հանդիպեց մի մարդու, ով 

միացել էր Եկեղեցուն տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգնե-

րում Ֆլորայի հոր՝ Կարռլ Ամուսսենի ջանքերի շնորհիվ: Նորա-

դարձն այդ ընթացքում շեղվել էր Եկեղեցու գործունեությունից, 

բայց Ֆլորան և նրա մայրն ընկերացան նրա հետ և օգնեցին 

նրան Եկեղեցի վերադառնալ: 22 

 Մինչ Ֆլորան ծառայում էր, Էզրան պարապ չէր մնում: Նա 

և նրա եղբայր Օրվալը մի ընտանեկան ագարակ գնեցին և շա-

րունակեցին իրենց կրթությունը: Որոշ ժամանակ Էզրան հաճա-

խում էր Բրիգամ Յանգի Համալսարանը Պրովոյում՝ Յուտա, մինչ 

Օրվալը մնում էր Ուիթնիում՝ ագարակը խնամելու: Նրանք հա-

մաձայնության եկան, որ Էզրան համալսարանն ավարտելուց 

հետո, կվերադառնար ֆերմա, մինչ Օրվալը միսիա կծառայեր 
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և կավարտեր իր կրթությունը: Նա նաև մասնակցում էր հասա-

րակական գործերի համալսարանում, ներառյալ պարեր, երե-

կույթներ և դրամատիկական ներկայացումներ կազմակերպելը: 

Չնայած Էզրան հայտնի էր որպես «ԲՅՀ- ի ամենաճանաչված 

տղամարդը» համալսարանի իր վերջին տարվա ընթացքում ոչ 

ոք չէր կարողանում գողանալ նրա ուշադրությունը Ֆլորայից: 

Հետագայում նա ասաց, որ երբ Ֆլորան ավարտեց իր միսիան 

1926թվականի հունիսին, նա «անհամբեր» էր նրան տեսնելու, 

չնայած նա պնդում էր, որ չէր «սպասում», որ նա ետ գար: 23 

Նա պատվով ավարտեց համալսարանը Ֆլորայի վերադարձից 

հենց մի քանի ամիս առաջ: 

Սկսելով կյանքը միասին

Ֆլորայի միսիայից վերադառնալուց մեկ ամիս անց նա և 

Էզրան հայտարարեցին իրենց նշանադրության մասին: Որոշ 

մարդիկ շարունակում էին կասկածի տակ դնել Ֆլորայի ընտ-

րությունը: Նրանք չէին հասկանում, թե ինչու մեկը, որն այդ-

քան կայացած էր, հարուստ և ճանաչված, կամեցավ ընտրել 

գյուղացի մի տղայի: Բայց նա շարունակում էր ասել, որ «միշտ 

ցանկացել է ամուսնանալ ֆերմերի հետ»: 24Էզրան «իրատես էր, 

խելամիտ և լրջմիտ», ասում էր նա: Եվ նա նկատում էր. «Նա իր 

ծնողների հետ հարգալիր էր և ես գիտեմ, որ եթե նա հարգում 

էր նրանց, նա ինձ էլ կհարգեր»: 25 Ֆլորան ընդունում էր, որ նա 

«չմշակված ադամանդ էր» և ասում էր. «Ես պատրաստվում եմ 

անել այն ամենը, ինչ իմ ուժերում կա՝ օգնելու նրան, որ ճա-

նաչվի և հարգվի բարու համար, ոչ միայն այս փոքրիկ համայն-

քում, այլ ողջ աշխարհը որպեսզի ճանաչի նրան»: 26 

1926 թվականի սեպտեմբերի 10- ին Ֆլորան և Էզրան կնքվե-

ցին Սոլթ Լեյքի Տաճարում Երեց Օրսոն Ֆ. Ուիթնիի կողմից, որը 

Տասներկու Առաքյաների Քվորումի անդամ էր: Միակ տոնակա-

տարությունը հարսանիքից հետո նախաճաշն էր ընտանիքի և 

ընկերների համար: Նախաճաշից հետո նոր զույգն անմիջա-

պես մեկնեց իրենց Ֆորդ մակնիշի T մոդելի պիկապով դեպի 

Էյմս՝ Այովա, որտեղ Էզրան ընդունվել էր գյուղատնտեսական 

տնտեսագիտության բնագավառում մագիստրոսի գիտա-

կան աստիճանի ծրագրում Այովայի Գյուղատնտեսության և 
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Մեխանիկական գիտությունների Պետական Քոլեջը (այժմ Գի-

տության և Տեխնոլոգիայի Այովայի Պետական Համալսարան): 

Նրանց ճանապարհի մեծ մասը ցեխոտ փողոցներով էր և ոչ 

խիտ բնակեցված վայրերով: Ճանապարհի ընթացքում նրանք 

ութ գիշեր անցկացրեցին կաթող վրանում: Երբ նրանք հասան 

Էյմս, նրանք վարձեցին մի բնակարան, որը քոլեջի տարած-

քից մեկ թաղամաս հեռու էր: Բնակարանը փոքր էր և Բենսոն-

ները կիսում էին տարածքն ուտիճների մի մեծ ընտանիքի հետ, 

բայց Էզրան ասում էր, որ «այն շուտով ստացավ ամենահար-

մարավետ փոքրիկ խրճիթի տեսք, որը մարդ երբևէ կարող էր 

պատկերացնել:  27 Էզրան կրկին նվիրվեց իր կրթությանը: Մեկ 

տարին դեռ չլրացած, պարապմունքների, դասախոսություն-

ների և գրելու անհաշիվ ժամերից հետո, նա ձեռք բերեց մա-

գիստրոսի աստիճան: Զույգը, այժմ սպասելով իրենց առաջին 

երեխային, վերադարձավ Բենսոնների ֆերման Ուիթնիում: 

Էզրա Թաֆտ բենսոնը, երբ ավարտեց բրիգամ 
յանգի Համալսարանը 1926 թվականին: 
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Հավասարկշռելով մասնագիտական 
հնարավորությունները և Եկեղեցու կոչումները

Երբ Բենսոնները վերադարձան Ուիթնի, Էզրան զբաղված 

էր լիովին ֆերմայի ամենօրյա գործերով, որը ներառում էր կո-

վերին կթելը, խոզեր հավեր բազմացնելը և շաքարի ճակնդեղ, 

հացահատիկ, առվույտ և այլ բույսեր աճեցնելը: Օրվալը կանչ-

վեց լիաժամկետ միսիա ծառայելու Դանիայում: 

Ավելի քիչ քան երկու տարի անց տեղի կառավարության 

ղեկավարներն առաջարկեցին Էզրային աշխատանք որպես 

շրջանի գյուղատնտեսության գործակալ: Ֆլորայի քաջալերան-

քով Էզրան ընդունեց այդ պաշտոնը, չնայած դա նշանակում էր 

թողնել ֆերման և տեղափոխվել մոտակա Պրեստոն քաղաքը: 

Նա վարձեց մի տեղական ֆերմերի ֆերման աշխատացնելու 

համար մինչև Օրվալը վերադառնար: 

Էզրայի նոր պարտականություններն ընդգրկում էին խորհր-

դատվությունը տեղի ֆերմերներին այն հարցերի հետ կապված, 

որոնք ազդում էին նրանց արտադրողականության վրա: Եվ նա 

զգում էր, որ ֆերմերներն ամենաշատը կարիք ունեին ավելի 

լավ շուկայագիտության հմտությունների, մի բան, որը գնալով 

դառնում էր ավելի կարևոր Մեծ Ճգնաժամի ճնշումից հետո և 

մի բան, որը նա իր գյուղատնտեսական տնտեսագիտության իր 

կրթությամբ ի վիճակի էր ապահովել: Նա խրախուսում էր ֆեր-

մերներին մասնակցել ֆերմերների կոոպերատիիվների միու-

թյուններին, որը կօգներ նրանց իջեցնել ծախսերը և ստանալ 

լավագույն գներն աշխատանքի համար: 28

Որպես գյուղատնտեսական ղեկավար՝ Էզրայի ունակու-

թյունները ստեղծեցին այլ աշխատանքային հնարավորու-

թյուններ: 1930- ից 1939 թվականներին նա աշխատեց որպես 

գյուղատնտեսական տնտեսագետ և մասնագետ Այդահոյի 

Բոյսի բաժանմունքի գիտասփյուռում, որն Այդահո նահանգի 

մայրաքաղաքն էր: Այդ պարտականություններն ընդհատվեցին 

1936 թվականի օգոստոսից մինչև 1937 թվականի հունիսը, երբ 

Բենսոնները տեղափոխվեցին Կալիֆորնիա, որպեսզի Էզրան 

սովորեր գյուղատնտեսական տնտեսագիտություն Կալիֆոռ-

նիայի Բերքլիի Համալսարանում: 
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Չնայած աշխատանքում և տանը ճնշող պարտականու-

թյուններին, Էզրա և Ֆլորա Բենսոնները գտնում էին ժամա-

նակ Եկեղեցում ծառայելու համար: Ուիթնիում, Պրեստոնում 

և Բոյսում նրանք կանչվեցին ուսուցանելու և ղեկավարելու 

երիտասարդությանը: 29 Նրանք այդ կոչումները խանդավառու-

թյամբ ընդունեցին՝ հավատալով, որ «երիտասարդությունը մեր 

ապագան է»: 30 Էզրան նաև հնարավորություն ստացավ օգնել 

տեղի միսիոներական աշխատանքին: 31 Բոյսում Էզրան կանչ-

վեց ծառայելու ցցի նախագահությունում որպես խորհրդական: 

Նա նույնիսկ շարունակեց այդ պաշտոնում այն ժամանակ, երբ 

նա և իր ընտանիքն ապրում էին Կալիֆոռնիայում: Բոյսի ցիցը 

բուռն աճ ապրեց և 1938թվականի նոյեմբերին Երեց Մելվին 

Ջ. Բալլարդը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, բաժանեց 

այդ ցիցը երեք ցցի: Էզրա Թաֆտ Բենսոնը կանչվեց ծառայելու 

որպես այդ ցցերից մեկի նախագահ: 

1939 թվականի հունվարին Էզրան զարմացավ, երբ նրան 

առաջարկեցին Ֆերմերների Կոոպերատիվների Ազգային 

Խորհրդի գործադիր քարտուղարի պաշտոնը Վաշինգտոնում: 

Նա խորհրդակցեց Ֆլորայի հետ այդ հնարավորության վերա-

բերյալ: Քանի որ նա ձեռնադրվել էր որպես ցցի նախագահ 

ընդամնեը երկու ամիս առաջ, նա նաև կապնվեց Առաջին 

Նախագահության հետ՝ հարցնելու նրանց խորհուրդը: Նրանք 

քաջալերեցին նրան ընդունել պաշտոնը, այդպիով նա և իր ըն-

տանիքը մնաս բարով ասացին իրենց ընկերներին Բոյսում 1939 

թվականի մարտին և տեղափոխվեցին Բեթսեդա, Մարիլենդ՝ 

Վաշինգտոն քաղաքի մոտ: 1940 թվականի հունիսին նա նորից 

կանչվեց՝ ծառայելու որպես ցցի նախագահ, այս անգամ նոր 

կազմավորված Վաշինգտոնի ցցում՝ Վաշինգտոն քաղաք: 

Սիրառատ, միավորված ընտանիք

Էզրա և Ֆլորա Բենսոնը միշտ հիշում էին միմյանց հանդեպ 

և իրենց երեխաների ու իրենց տարեց ծնողների հանդեպ և 

իրենց քույրերի և եղբայրների հանդեպ իրենց փոխհարաբերու-

թյունների հավերժական կարևորությունը: Նրանց շեշտադրումը 

միավորված ընտանիք պահպանելու համար, ավելին էր քան 

պարտավորության զգացումը, նրանք անկեղծորեն սիրում էին 
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միմյանց, և նրանք ուզում էին միասին լինել այս կյանքում և 

հավերժությունների ընթացքում: 

Էզրայի բազմաթիվ պարտականությունները Եկեղեցու կո-

չումներում և մասնագիտական հանձնարարությունները հա-

ճախ էին նրան հեռու պահում տնից: Երբեմն փոքր երեխաների 

արտահայտությունները շեշտում էին այս փաստը: Օրինակ, երբ 

նա մի կիրակի մեկնեց Եկեղեցու ժողովի, նրա դուստր Բար-

բարան ասաց. «Ցտեսություն հայրիկ: Նորից վերադարձիր և 

այցելիր մեզ երբեմն» 32 Ֆլորայի համար դա մարտահրավեր էր 

՝ մեծացնել իրենց վեց երեխաներին, երբ նրա ամուսինն այդ-

քան հաճախ էր մեկնում և նա երբեմն ընդունում էր, որ զգում էր 

«միայնակ և մի քիչ հուսահատված»: 33 Այնուամենայնիվ, այդ բո-

լորով հանդերձ, նա թանկ էր գնահատում որպես կին և որպես 

մայր իր դերը և նա գոհ էր Տիրոջ և իր ընտանիքի հանդեպ իր 

ամուսնու նվիրվածությունից: Էզրային ուղղված մի նամակում 

նա գրել է. «Ինչպես միշտ՝ օրերն ամիսներ են թվում, այն ժամա-

նակից ի վեր ինչ մեկնել ես. . . [Բայց] եթե բոլոր տղամարդիկ. . . 

սիրեին և ապրեին իրենց կրոնով, ինչպես դու ես անում, շատ 

քիչ վիշտ կլիներ [և] տառապանք. . . Դու միշտ այնքան նվիրված 

ես քո ընտանիքին և պատրաստ բոլոր դեպքերում օգնություն 

ցույց տալ ուրիշներին, ովքեր կարիքի մեջ են: 34

Էզրան ցույց էր տալիս այս նվիրվածությունը, երբ որ նա 

տանն էր լինում: Նա ժամանակ էր տրամադրում ծիծաղելու և 

խաղալու իր վեց երեխաների հետ, նրանց լսելու, նրանց կար-

ծիքներն իմանալու կարևոր հարցերի վերաբերյալ, ուսուցա-

նելու ավետարանը, օգնելու տնային գործերում և նրանց հետ 

անձնապես յուրաքանչյուրի հետ ժամանակ անցկացնելու: 

Երեխաները մխիթարություն և ուժ էին գտնում իրենց հանդեպ` 
իրենց ծնողների միաբան սիրով: (Քանի որ ընտանիքն այդքան 

կարևոր է Էզրա Թաֆտ Բենսոնի համար, այս գիրքը պարու-

նակում է երկու գլուխ նրա ուսմունքներից այդ թեմայի վերա-

բերյալ: Այդ գլուխները, որոնք վերնագրված են «Ամուսնություն 

և ընտանիք` կարգված Աստծո կողմից» և «Հայրերի և մայրերի 

սրբազան կոչումները» ներառում են Բենսոնների ընտանիքի 

հիշողությունները իրենց մանկության տունը սիրելու մասին): 
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Առաքյալի կանչը

1943 թվականի ամռանն էզրան թողեց Մերիլենդը իր որդի 

Ռիդի հետ՝ ճանապարհորդելու մի քանի ֆերմերային կոպերա-

տիվներ Կալիֆոռնիայում, որպես Ֆերմերների Կոոպերատիվ-

ների Ազգային Խորհրդի իր պարտականությունների մի մաս: 

Նա ծրագրել էր հանդիպել Եկեղեցու ղեկավարների հետ Սոլթ 

Լեյք Սիթիում և այցելելու ընտանիքի անդամներին Այդահոյում: 

Հուլիսի 26- ին իրենց ուղևորության նպատակներն իրակա-

նացնելուց հետո, նրանք վերադարձան Սոլթ Լեյք Սիթի՝ տուն 

վերադառնալուց առաջ: Նրանք իմացան, որ Նախագահ Դեյվիդ 

Օ. ՄակՔեյը, որի հետ երկու շաբաթ էլ չկար, որ Էզրան հան-

դիպել էր, իրեն էր փնտրում: Էզրան զանգահարեց Նախագահ 

Մակքեյին, որն ասաց նրան, որ Նախագահ Հեբեր Ջ. Գրանթը՝ 

այդ ժամանակ Եկեղեցու Նախագահը, կամենում էր նրա հետ 

հանդիպել: Էզրային և Ռիդին մեքենայով տարան Նախագահ 

Գրանթի ամառանոց, որը մի քանի րոպեի ճանապարհ էր Սոլթ 

Լեյք Սիթիի կենտրոնից: Երբ նրանք տեղ հասան «Էզրային 

անմիջապես առաջնորդեցին Նախագահ Գրանթի ննջարանը, 

որտեղ տարեց մարգարեն հանգստանում էր: Նախագահի նշա-

նով, Էզրան փակեց դուռը և մոտեցավ նրան, նստելով մահ-

ճակալի կողքին դրած աթոռին: Նախագահ Գրանթը վերցրեց 

Էզրայի աջ ձեռքը իր երկու ձեռքում և արցունքներով լցված 

աչքերով, պարզապես ասաց. Եղբայր Բենսոն իմ ողջ սրտով 

ես շնորհավորում եմ ձեզ և խնդրում, որ Աստծո օրհնություն-

ներն ուղեկցեն ձեզ: Դոււք ընտրվել եք Տասներկու Առաքյալների 

Խորհրդի ամենաերիտասարդ անդամ»: 35

Իր օրագրում Էզրան պատմել է այդ փորձառության մասին: 

«Հայտարարությունը թվաց անհավատալի և ճնշող. . . Մի 

քանի րոպե [ես] միայն կարողանում էի ասել «Օ, Նախագահ 

Գրանթ, դա չի կարող պատահել», որը ես պետք է կրկնած լինեի 

մի քանի անգամ, նախքան կկարողանայի բավականաչափ հա-

վաքել մտքերս հասկանալու, թե ինչ էր պատահել. . . Նա ձեռքս 

երկար ժամանակ բռնել էր, երբ մենք երկուսս էլ արցունք էինք 

թափում. . . Մոտ մեկ ժամից ավելի մենք մենակ էինք միասին, 

ժամանակի մեծ մասը մեր ձեռքերը ջերմորեն միմյանց միա-

ցած: Չնայած նա թույլ [էր], նրա միտքը հստակ էր և արթուն, և 
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ես խորապես ազդված էի նրա քաղցր, բարի, խոնարհ ոգուց, 

երբ նա թվում էր նայում է հոգուս մեջ: 

Ես այնքան բացարձակապես թույլ էի զգում և անարժան, որ 

նրա մխիթարության խոսքերը և հավաստիացունը, որոնք հե-

տևեցին կրկնակիորեն շնորհակալություն առաջացրեցին: Մյուս 

բաների շարքում նա ասաց.«Տերը տղամարդկանց զորացնելու 

մի ձև ունի, ովքեր կանչվում են ղեկավար պաշտոնների»: Երբ իմ 

թուլության մեջ ես կարողացա նշել, որ ես սիրում էի Եկեղեցին, 

նա ասաց. «Մենք գիտենք դա և Տերը կամենում է այնպիսի տղա-

մարդիկ, ովքեր կտան ամեն ինչ Իր աշխատանքի համար»: 36

Այս հարցազրույցից հետո, Էզրային և Ռիդին տարան Նա-

խագահ Մակքեյի տուն: Ճանապարհին Էզրան ոչ մի բան 

չկիսվեցՆախագահ Գրանթի հետ ոնեցած իր փորձառության 

մասին և Ռիդը չհարցրեց: Երբ նրանք տեղ հասան Մակքեյի 

տասներկու առաքյալների քվորումը, 1950 թվականի հոկտեմբեր և 
1951 թվականի ապրիլ ամիսների միջև ինչ- որ մի ժամանակ: կանգնած 
ձախից աջ՝ Դելբերթ Լ. սթեյփլի, Հենրի Դ. մոյլ, մեթյու քոուլի, մարկ 

ի. Պիտերսոն, Հարոլդ բ. Լիի, Էզրա Թաֆտ բենսոն, սպենսեր Վ. 
քիմբալ: Նստած ձախից աջ՝ Ջոն ա. ուիդթսոու, սթիվեն Լ. ռիչարդս, 

Դեյվիդ Օ. մակքեյ՝ տասներկուսի քվորումի Նախագահ, Ջոզեֆ ֆիլդինգ 
սմիթ՝ գործող Նախագահ, Ջոզեֆ ֆ. մերիլ, ալբերտ ի. բոուեն: 
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տուն, Նախագահ Մակքեյն ասաց Ռիդին, թե ինչ էր պատահել: 

Այդ ժամանակ Էզրան և Ռիդը գրկախառնվեցին: 

Էզրան անհանգիստ էր այդ գիշեր, երբ նա և Ռիդը սկսեցին 

գնացքով իրենց ուղևորությունը դեպի տուն: Հաջորդ օրը նա 

զանգահարեց Ֆլորային և ասաց նրան իրեն Առաքյալ կանչե-

լու մասին: «Ֆլորան ասաց, որ այնքան հոյակապ էր զգում այդ 

առթիվ և արտահայտեց իր լիակատար վստահությունը, որ ես 

կկարողանայի չափել, – հիշում էր նա: – Նրա հետ խոսելը ոգևո-

րիչ էր: Նա միշտ ավելի շատ հավատք է ցույց տվել իմ հանդեպ, 

քան ես եմ ունեցել իմ հանդեպ»: 37

Հաջորդ մի քանի շաբաթների ընթացում, Էզրան և Ֆլորան 

պատրաստություններ տեսան տեղափոխվելու Յուտա և Էզրան 

արեց այն ամենը, ինչ կարող էր Ֆերմերների Կոպերատիվի 

Ազգային Խորհրդում ապահովելու իրեն փոխարինողի համար 

բարեհաջող անցումը: Նա և Սպենսեր Վ. Քիմբալը հաստատ-

վեցին որպես Տասներկու Առաքյաների Քվորումի անդամ 1943 

թվականի հոկտեմբերի 1- ին, և նրանք ձեռնադրվեցին Առաքյալ-

ներ հոկտեմբերի 7- ին՝ առաջինը ձեռնադրվեց Երեց Քիմբալը: 

Այդպես սկսվեց Երեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնի որպես «ողջ 

աշխարհում Քրիստոսի անվան հատուկ վկաներից» մեկի ծա-

ռայությունը (ՎևՈւ 107.23): 

Ապահովելով ուտելիք, հագուստեղեն և 
հույս ետպատերազմյան Եվրոպայում

1945 թվականի դեկտեմբերի 22- ին Նախագահ Ջորջ Ալբերտ 

Սմիթը, Այն ժամանակ Եկեղեցու Նախագահը, հատուկ ժողով 

հրավիրեցԱռաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալ-

ների Քվորումի համար: Նա հայտարարեց, որ Առաջին Նա-

խագահությունը ոգեշնչում էր զգացել ուղարկելու մի Առաքյալի 

նախագահելու Եվրոպական Միսիայում և ղեկավարելու Եկեղե-

ցու ջանքերն այնտեղ: Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմը 

նոր էր վերջացել այդ տարում, և շատ Եվրոպական ազգեր հենց 

նոր էին սկսում ապաքինվել պատերազմի լայնատարած, հա-

մապարփակ ավերումից: Առաջին Նախագահությունը զգում էր 

Երեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնը ճիշտ այն մարդն էր այդ աշխա-

տանքը կատարելու համար: 
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Այդ նորությունը եկավ որպես «մեծ ցնցում» Երեց Բենսոնի հա-

մար, որը քվորումի ամենանոր և ամենաերիտասարդ անդամն 

էր: Իր հոր 34 տարի առաջ միսիայի նման, այս նշանակումը 

նրանից կպահանջեր առանձանացած լինել իր երիտասարդ 

ընտանիքից: Առաջին Նախագահությունը չէր կարող ասել, թե 

որքան երկար նա կմնար այնտեղ: Այնուամենայնիվ, նա հա-

վաստիացրեց նրանց, որ իր կինը և երեխաները կաջակցեն 

իրեն, և նա արտահայտեց ծառայելու իր լիակատար հոժարա-

կամությունը: 38 Նա հետագայում նկարագրեց նշանակումը, որ 

նա ստացել էր.

«Դրա մեծությունն անհաղթահարելի էր թվում: Նրանք [Առա-

ջին Նախագահությունը] տվել էին մեզ չորս կետով հանձնարա-

րություն. Առաջինը՝ հոգ տանել Եվրոպայում հոգևոր գործերին, 

երկրորդը՝ աշխատել մատչելի դարձնել սննունդը, հագուստը և 

անկողնային պարագաները մեր տառապյալ Սրբերի համար 

Եվրոպայի բոլոր մասերում, երրորդը՝ ղեկավարել Եվրոպայի 

տարբեր միսիաների վերակազմավորումը, և չորրորդ՝ նախա-

պատրաստել այդ երկրներ միսիոներների վերադարձը»: 39 Բայց 

Նախագահ Սմիթը տվեց նրանց այս սփոփող խոստումը. «Ես 

ընդհանրապես չեմ մտահոգվում ձեզ համար: Դուք նույնքան 

անվտանգ կլինեք այնտեղ, որքան աշխարհի որևէ այլ մասում, 

եթե դուք հոգ տանեք ձեր մասին և դուք կկարողանաք իրակա-

նացնել վիթխարի աշխատանք»: 40 

Երեց Բենսոնը նկարագրել է այն փորձառությունը, երբ նա 

այդ նորությունը հաղորդեց իր կնոջը և ընտանիքին. «Հաճելի և 

տպավորիչ զրույցից հետո կնոջս հետ, արցունքներով սրբա-

գործված, Ֆլորան արտահայտեց երախտագիտություն և հա-

վաստիացրեց ինձ իր ողջ սրտով աջակցության մասին: Ճաշի 

ժամանակ ես հաղորդեցի երեխաներին, ովքեր զարմացած] 

էին, հետաքրքրված և լիովին հավատարիմ»: 41

Երբ Երեց Բենսոնն ու նրա ընկերակից Ֆրեդերիկ Վ. Բաբբելը 

ժամանեցին Եվրոպա, նրանք տրտմեցին հիվանդությունից, աղ-

քատությունից և ամայացումից, որ նրանք տեսան իրենց շուրջ-

բոլորը: Օրինակ Ֆլորային գրած մի նամակում Երեց Բենսոնը 

պատմել է մայրերի մասին, ովքեր երախտապարտ էին ստա-

նալ օճառ, ասեղներ և մեկ նարինջ: Նրանք այդպիսի բաներ 

չէին տեսել տարիներ շարունակ: Երեց Բենսոնը տեսնում էր 
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այդ՝ այն խղճուկ բաժիններից, որ անցյալում տրվել էր նրանց, 

նրանք «իրենց սովահար էին անում փորձելով իսկական մայ-

րական ոգով բաժնի մեծ մասը տալ իրենց երեխաներին»: 42 Նա 

պատմում էր Եկեղեցու ժողովների մասին, որոնք տեղի էին ու-

նենում «ռմբակոծված շենքերում» և գրեթե բացարձակ մթության 

մեջ»: 43 Նա պատմում էր փախստականների մասին «աղքատ, 

անցանկալի հոգիների. . . դուրս քշված իրենց մի ժամանակ 

երջանիկ տներից դեպի անհայտ նպատակատեղեր»: 44 Նա նաև 

պատմում էր պատերազմի տխուր հետևանքների մեջ հրաշք-

ների մասին: 

Մեկ հրաշք ակնհայտ էր Վերջին Օրերի Սրբերի կյանքում 

ողջ Եվրոպայում: Ճանապարհին Երեց Բենսոնին հետաքրքիր 

էր, թե ինչպես էին Սրբերն ընդունելու իրեն: «Արդյոք նրանց 

սրտերը լցված կլինեին դառնությամբ: Արդյոք այնտեղ ատե-

լություն կլիներ: Արդյոք նրանք նեղացած կլինեին Եկեղեցուց»: 

Նա ոգեշնչված էր նրանից, ինչ նա տեսավ այնտեղ.

«Երբ ես նայում էի նրանց փոխված դեմքերին, գունատ, նի-

հար, այդ Սրբերից մեծ մասը ցնցոտիներ հագած, նրանցից 

ոմանք ոտաբոբիկ, ես տեսնում էի հավատքի լույսը նրանց 

աչքերում, երբ նրանք վկայություն էին բերում վերջին օրերի 

այս մեծ աշխատանքի աստվածայնության մասին և արտա-

հայտում իրենց երախտագիտությունը Տիրոջ օրհնությունների 

համար: . . .

Մենք տեսանք, որ մեր անդամները դիմացել էին սքանչելի 

ձևով: Նրանց հավատքն ուժեղ էր, նրանց նվիրվածությունն 

ավելի մեծ և նրանց հավատարմությունը՝ անգերազանցելի: 

Մենք շատ քիչ դառնություն կամ հուսահատություն տեսանք, 

եթե ընդհանրապես տեսանք: Կար ընկերակցության և եղ-

բայրության ոգի, որն անցել էր մեկ միսիայից դեպի մյուսը և 

երբ մենք ճանապարհորդում էինք, Սրբերը խնդրում էին մեզ 

ողջույններ փոխանցել իրենց եղբայրներին և քույրերին մյուս 

երկրներում, չնայած նրանց ազգերը պատերազմի մեջ էին եղել 

ընդամենը մի քանի ամիս առաջ»: Նույնիսկ փախստականները 

«երգում էին Սիոնի երգերը. . . խանդավառությամբ» և «միասին 

ծնկի էին իջնում աղոթքով գիշեր ու ցերեկ և վկայություն բե-

րում. . . ավետարանի օրհնությունների մասին»: 45 
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Մեկ այլ հրաշք էր Եկեղեցու բարօրության ծրագրի ուժը: Այս 

ջանքը, որը սկսվել էր տաս տարի առաջ, փրկեց շատ Վեր-

ջին Օրերի Սրբերի կյանքը Եվրոպայում: Սրբերն օրհնվեցին, 

որովհետև նրանք իրենք էին ընդունել բարօրության սկզբունքը: 

Նրանք օգնում էին միմյանց իրենց կարիքներում, կիսվելով ու-

տելիքով, հագուստով և այլ պաշարներով և նրանք նույնիսկ 

տնկել էին պարտեզներ ռմբակոծված շենքերում: Նրանք նաև 

օրհնված էին, որովհետև աշխարհի մյուս մասերի Վերջին 

Օրերի Սրբերը նվիրաբերել էին մոտավորապես 2000 տոննա 

պաշարներ նրանց օգնելու համար: Երեց Բենսոնը պատմեց 

Եկեղեցու ղեկավարների մասին, ովքեր լալիս էին ուտելիքի 

հիմնական պաշարների տեսքից, որ նրանք կարող էին բա-

ժանել տեղի անդամներին և նա ասաց, որ երբ կանգնում էր 

համայնքների առաջ, նրանց 80 տոկոսը ողջ հագուստի, որոնք 

կրում էին, ուղարկվել էր բարօրության ծրագրով: 46 Գերագույն 

համաժողովի մի ելույթի ժամանակ, որը նա հաղորդեց տուն 

վերադառնալուց անմիջապես հետո, նա ասաց. «Եղբայրներ 

և քույրեր, արդյոք դուք էլի ապացույցների կարիք ունե՞ք այս 

ծրագրի անհրաժեշտության և դրա ոգեշնչված լինելու պատաս-

խանատվության վերաբերյալ: Ես ասում եմ ձեզ, Աստված է ուղ-

ղորդում այս ծրագիրը: Այն ոգեշնչված է»: 47

Երեց Բենսոնը և Եղբայր Բաբբելը մեկ այլ կրկնվող հրաշքի 

փորձառությունն ունեցան, երբ Տերն ուղի բացեց նրանց հա-

մար ճանապարհորդելու Եվրոպայի պատերազմից ծվատված 

ազգերին: Կրկին և կրկին անգամ Երեց Բենսոնը խնդրում էր 

զինվորական սպաներին թույլտվություն տալ՝ մտնելու որոշակի 

շրջաններ հանդիպելու Սրբերի հետ և բաժանելու ապրանք-

ները: Կրկին և կրկին անգամ նա ստանում էր հիմնականում 

նույն պատասխանն այդ ղեկավարներից և ուրիշներից. «Միթե՞ 

չեք հասկանում, որ այստեղ պատերազմ է եղել: Ոչ մի քաղա-

քացիական ճանապարհորդների չի թույլատրվում մտնել»: Եվ 

կրկին ու կրկին անգամ այդ ղեկավարների աչքերի մեջ նա-

յելուց և նրանց մեղմորեն իր առաքելությունը բացատրելուց 

հետո, նրան և Եղբայր Բաբբելին թույլատրվում էր ճանա-

պարհորդել և իրականացնել այն, ինչ Տերն էր ուղարկել իրենց 

կատարելու: 48
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Մոտավորապես 11 ամիս անց Երեց Բենսոնին փոխարինեց 

Երեց Ալմա Սոննեն, Տասներկուսի մի օգնական, որը ծառայում 

էր Եվրոպայում իր կնոջ՝ Լեոնայի հետ: Եղբայր Բաբբելը մնաց 

օգնելու Սոննեներին: Այն ժամանակից ի վեր ինչ Երեց Բեն-

սոնը թողել էր Սոլթ Լեյք Սիթին՝ 1946 թվականի հունվարի 29- ից 

մինչև այն ժամանակը, երբ նա վերադարձավ՝ 1946 թվականի 

դեկտեմբերի 13- ը, նա ընդհանուր առմամբ ճամփորդել էր 61236 

մղոն (98550 կիլոմետր): Երեց Բենսոնը զգում էր, որ առաքելու-

թյունը հաջողվել էր, բայց նա արագորեն ասում էր. «Ես գիտեմ 

հաջողության աղբյուրը, որն ուղեկցում էր մեր աշխատանքե-

րին: Երբևէ ոչ մի անգամ ես չեմ զգացել, որ հնարավոր կլիներ 

ինձ կամ իմ գործակիցներին իրականացնել մի առաքելություն, 

որը հանձնարարվել էր մեզ՝ առանց Ամենազորի ղեկավարող 

ուժի»: 49 Առաքելության հաջողությունը կարելի էր տեսնել Եվ-

րոպական ազգերի մեջ նորովի կազմակերպված և աճող Եկե-

ղեցու ուժով: Հաջողությունը կարելի էր տեսնել նաև Սրբերի 

անձնական կյանքում՝ ինչպես այդ անձանցից օրինակ մի 

մարդ, որը մի անգամ մոտեցավ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսո-

նին շատ տարիներ հետո Զվիքաույում, Գերմանիա, մի ժողովի 

Երեց բենսոնն աջից, բարօրության պաշարները 
ստուգելիս բերգենում, Նորվեգիա: 
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ժամանակ: Նա խնդրեցՆախագահ Մոնսոնին ողջույն հաղորդել 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնին: Ապա նա բացականչեց. «Նա փրկեց 

իմ կյանքը: Նա ինձ սնունդ տվեց ուտելու և հագուստ հագնելու: 

Նա ինձ հույս տվեց: Աստված օրհնի նրան»: 50

Հայրենասիրություն, պետական գործիչ 
լինելը, և ծառայությունը Միացյալ 
Նահանգների կառավարությունում

Երբ Երեց Բենսոնը հեռու էր տնից, նա հիշեցվեց մի բանի 

մասին, որը նա փայփայել էր իր պատանեկությունից սկսած՝ 

Ամերիկայի Միացյալ նահանգների իր քաղաքացիությունը: Իր 

հորից՝ Ջորջ Թաֆտ Բենսոն կրտսերից նա սովորել էր սիրել իր 

հայրենի երկիրը և այն սկզբունքները, որոնց վրա այն հիմն-

ված էր: Նա սովորել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 

Սահմանադրությունը՝ այն փաստաթուղթը, որը կառավարում 

էր օրենքներն ազգության մեջ՝ պատրաստվել էին ոգեշնչված 

մարդկանց կողմից: Նա գնահատում էր քվեարկելու իրավունքը 

և միշտ հիշում էր մի խոսակցություն, որը նա ունեցել էր իր հոր 

հետ ընտրությունից հետո: Ջորջը բացեիբաց աջակցում էր մի 

որոշակի թեկնածուի, և նա նույնիսկ աղոթում էր այդ թեկնա-

ծուի համար ընտանեկան աղոթքներում: Երբ Ջորջն իմացավ, 

որ իր թեկնածուն չէր ընտրվել, Էզրան լսեց, թե ինչպես էր նա 

աղոթում այն մարդու համար, որը հաղթել էր: Էզրան հարցրեց, 

թե ինչու էր աղոթում այն թեկնածուի համար, որը նրա ընտ-

րությունը չէր: «Որդիս, – պատասխանեց Ջորջը, – կարծում եմ 

նա, նույնիսկ, ավելի շատ կարիք ունի մեր աղոթքների, քան իմ 

թեկնածուն կունենար»: 51

1948 թվականի ապրիլին Երեց Բենսոնը տվեց իր բազմաթիվ 

գերագույն համաժողվների ելույթներից առաջինը, որը կենտրո-

նացած էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների «մարգարեական 

առաքելության» և ազատության կարևորության վրա: Նա վկա-

յեց, որ Տերը պատրաստել էր Միացյալ Նահանգները «որպես 

ազատության օրրան», որպեսզի ավետարանը կարողանար վե-

րականգվել այնտեղ: 52 «Մենք Խաղաղության Իշխանի հետևորդ-

ներն ենք, – ուսուցանեց նա իր ելույթի եզրափակիչ մասում, 

– և մենք պետք է վերանվիրաբերենք մեր կյանքը ճշմարտու-

թյան և արդարակեցության տարածմանը և անկախության և 
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ազատության պահպանմանը»: 53 Հաջորդ ելույթներում նա խո-

սեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին որպես «Տիրոջ 

գործողությունների բազա այս վերջին օրերում»: 54

Երեց Բենսոնը նախազգուշացնում էր Միացյալ Նահանգնե-

րում և ողջ աշխարհում ազատության դեմ ուղղված սպառնա-

լիների վերաբերյալ: Նա հաճախ էր խոսում համոզչականորեն 

կառավարման «բռնի մարդաստեղծ համակարգերի» դեմ, «որոնք 

հակառակ են հավերժական սկզբունքներին»: 55 Նա նաև զգու-

շացնում էր այլ ազդեցությունների դեմ, որոնք սպառնում էին 

ազատությանը, ներառյալ անբարոյական զվարճությունների, 

Հանգստության օրվա հանդեպ հարգանքի բացակայության, 

ինքնագոհության և կեղծ ուսմուքների դեմ: 56 Նա խրախուսում 

էր Վերջին Օրերի Սրբերին ողջ աշխարհում օգտագործել իրենց 

ազդեցությունը՝ օգնելու ապահովել, որ իմաստուն և լավ մար-

դիկ ընտրվեն հասարակական պաշտոններում: 57 Նա հայտա-

րարել է. «Ավետարանի արդյունավետ քարոզումը կարող է 

ծաղկել միայն ազատության մթնոլորտում: Այո, մենք բոլորս 

ասում ենք մենք սիրում ենք ազատությունը: Բայց դա բավա-

րար չէ: Մենք պետք է պաշտպանենք և ապահովենք այն, ինչ 

մենք սիրում ենք: Մենք պետք է փրկենք ազատությունը»: 58

1952 թվականի նոյեմբերի 24- ին Երեց Բենսոնի հայրենա-

սիրական ուժեղ խոսքերը ստուգման ենթարկվեցին, երբ նա 

հրավեր ստացավ ծառայելու իր երկրին: Նա ուղևորվել էր 

Նյու Յորք՝ Դուայթ Դ. Էյզենհաուերի հրավերով, ով հենց նոր 

էր ընտրվել Միացյալ Նահանգների նախագահ: Ընտրյալ Նա-

խագահ Էյզենհաուերը մտադիր էր, որ Երեց Բենսոնը ծառա-

յեր իր աշխատակազմում, այլ խոսքով, լիներ իր բարձրագույն 

խորհրդատուներից մեկը՝ գյուղատնտեսության նախարարի 

պաշտոնում՝ ողջ ազգի համար: Երեց Բենսոնին պատիվ էր այդ 

ուշադրությունը: «Բայց, – հետագայում նա ասաց, – ես չէի կա-

մենում այդ աշխատանքը: Ոչ մի բանական մարդ, ասացի ինքս 

ինձ, չէր ձգտի լինել Գյուղատնտեսության Նախարար այդպիսի 

ժամանակներում. . . Ես գիտեի ինչ- որ բաներ, որոնք աշխա-

տանքն էր պահանջում՝ կործանարար կոնֆլիկտներ, լարված 

ճնշումներ, խճճված խնդիրներ: . . .

Բայց միայն խնդիրներն ու ճնշումները չէին, որ մտահոգում 

էին ինձ: Մենք բոլորս էլ ունենք այդ: Շատ Ամերիկացիների 
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նման ես դժկամությամբ էի մտնում ակտիվ քաղաքականու-

թյուն: Իհարկե, ես կամենում էի տեսնել բարձր իդեալներ և լավ 

բնավորություն ունեցող ընտրված և նշանակված մարդկանց 

կառավարությունը վարելիս, բայց դա մեծապես տարբերվում 

էր ինքս դրա մեջ խրվելուց: . . .

Ամենաշատը, այնուամենայնիվ, որպես Տասներկուսի Խորհր-

դից մեկը՝ ես ավելի շատ բավարարված էի աշխատանքով, որը 

ես արդեն կատարում էի. . . Ես ոչ ցանկանում էի, ոչ էլ մտադիր 

էի փոփոխություն կատարել»: 59

Նախքան ընտրյալ Նախագահ Էյզենհաուերին հանդիպելը, 

Երեց Բենսոնը խորհուրդ էր փնտրել Նախագահ Դեյվիդ Օ. 

Մակքեյից, որն այդ ժամանակ Եկեղեցու Նախագահն էր: Նա-

խագահ ՄակՔեյն ասել էր նրան.«Եղբայր Բենսոն, իմ միտքը 

հստակ է այդ հարցի կապակցությամբ: Եթե հնարավորությունը 

գալիս է պատշաճ ոգով, կարծում եմ պետք է ընդունեք»: 60 Այս 

ուղղակի խորհուրդը, միացած Երեց Բենսոնի հիմնական ցան-

կության հետ. «որպես Ամերիկացի արդյունավետորեն պայ-

քարել [իր] համոզմունքների համար» պատճառ դարձան այն 

բանին, ինչ նա կոչում էր «ներքին բանավեճ»: 61 

Երբ Պր. Էյզենհաուերը և Երեց Բենսոնը հանդիպեցին 

առաջին անգամ, այնքան էլ երկար ժամանակ չպահանջվեց 

ընտրյալ նախագահին Երեց Բենսոնին առաջարկել գյու-

ղատնտեսության նախարարի պաշտոնը: Երեց Բենսոնն անմի-

ջապես թվարկեց պատճառներ, թե ինչու ինքը կարող էր լինել 

ոչ ճիշտ այն մարդը՝ այդ աշխատանքի համար, բայց ընտրյալ 

Նախագահ Էյզենհաուերը չնահանջեց: Նա ասաց. «Մենք գործ 

ունենք անելու: Անկեղծորեն ասած ես չէի ուզում Նախագահ լի-

նել, երբ ճնշումը սկսվեց: Բայց դուք չեք կարող մերժել ծառայել 

Ամերիկային: Ես կամենում եմ, որ դուք իմ թիմում լինեք, և դուք 

չեք կարող ասել, ոչ»: 62»

«Դա համոզեց, – հիշում էր Երեց Բենսոնը, – Նախագահ Մակ-

քեյի խորհրդի պայմանները բավարարվեցին: Չնայած ես զգում 

էի, որ արդեն ընդունել էի իմ Եկեղեցուց այն, ինչ իմ աչքում 

ավելի մեծ պատիվ էր, քան կառավարությունը կարող էր շնոր-

հել, և ես նրան ասացի այդ, ես ընդունեցի պատասխանտվու-

թյունը՝ դառնալու Գյուղատնտեսության Նախարար, ծառայելու 
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ոչ պակաս, քան երկու տարի, եթե նա ուներ իմ կարիքն այդքան 

ժամանակով»: 63

Պաշտոնն ընդունելուց անմիջապես հետո, Երեց Բենսոնն 

ուղեկցեց Ընտրյալ Նախագահ Էյզենհաուերին մամլո ասու-

լիսի, որտեղ նրա նշանակումը հայտարարվեց ազգին: Հենց որ 

ասուլիսն ավարտվեց, նա վերադարձավ իր հյուրանոցը: Նա 

զանգահարեց Ֆլորային և ասաց նրան, որ Ընտրյալ Նախագահ 

Էյզենհաուերը խնդրել էր իրեն ծառայել, և որ նա ընդունել էր 

հրավերը: 

Նա պատասխանեց. «Ես գիտեի նա կառաջարկեր: Եվ ես գի-

տեի, որ դու կընդունեիր»: 

Նա բացատրեց. «Դա կնշանակի երկուսիս համար էլ սոսկալի 

պատասխանատվություն և բազում մեծ խնդիրներ»: 

«Ես գիտեմ, – ասաց նա, – բայց դա կարծես թե Աստծո 

կամքն է»: 64

Ինչպես Երեց Բենսոնն էր ակնկալում, նրա ծառայությունը 

որպես գյուղատնտեսության նախարար մի աղմկոտ փորձա-

ռություն էր իր և իր ընտանիքի համար: Բայց նա պնդում էր, 

որ չէր փորձում «ժողովրդականություն ձեռք բերելու մրցույ-

թում հաղթել», այլ պարզապես կամենում էր «ծառայել գյու-

ղատնտեսությանը և ծառայել Ամերիկային» 65 և նա հետևում էր 

այս անձնական ուխտին. «Լավ ռազմավարություն է կանգնել 

ճշմարտության համար, նույնիսկ, եթե դա ժողովրդականու-

թյուն չի վայելում»: 66 Նա բախտավոր էր, որ չէր մտահոգվում 

ժողովրդականությամբ. չնայած նա մնում էր հաստատուն և հա-

վատարիմ իր համոզմուքներին, նրա ժողովրդականությունը 

քաղաքագետների և քաղաքացների մոտ խիստ տատանվում 

էր: Երբեմն մարդիկ կամենում էին, որ նա վտարվեր իր պաշտո-

նից որպես գյուղատնտեսության նախարար: 67 Այլ դեպքերում 

մարդիկ առաջարկում էին, որ նա լավ ընտրություն կարող էր 

լինել՝ որպես Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ: 68

Նույնիսկ որպես կառավարության ղեկավար իր դերում Երեց 

Բենսոնը բաց էր իր Քքրիստոնեական իդեալներում, վերա-

կանգված ավետարանի իր վկայությունում և իր նվիրվածու-

թյամբ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն: 

Երբ որ նա ժողով էր անցկացնում իր գործակիցների հետ 
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Գյուղատնտեսության բաժնում, ժողովը սկսվում էր աղոթքով: 69 

Նա նախագահ Էյզենհաուերին հատվածներ էր ուղարկում Մոր-

մոնի Գրքից, որոնք մարգարեություններ էին Ամերիկայի Միա-

ցյալ Նահանգների ճակատագրի վերաբերյալ և նախագահը 

հետագայում ասել էր, որ նա կարդացել էր դրանք «մեծագույն 

հետաքրքրությամբ»: 70 Նա տվեց Մորմոնի Գրքի օրինակներ աշ-

խարհի նաև այլ ղեկավարների: 71 1954 թվականին Էդվարդ Ռ. 

Մարոուն՝ մի հայտնի հեռուստալրագրող Միացյալ Նահանգ-

ներում, խնդրեց Երեց Բենսոնին թույլ տալ նկարահանել Բեն-

սոնների ընտանիքն ուրբաթ օրվա երեկոյան ծրագրում, որը 

կոչվում էր «Դեմ առ դեմ»: Երեց և Քույր Բենսոնները սկզբում 

մերժեցին, բայց հետո համաձայնվեցին լսելով իրենց որդի Ռի-

դին, որը տեսնում էր այդ հրավերը որպես միսիոներական մեծ 

հնարավորություն: 1954 թվականի սեպտեմբերի 24- ին մարդիկ 

ողջ ազգաբնակչությունից, նայեցին Բենսոնների տանը տնային 

ընտանեկան երեկոյի ուղիղ, առանց փորձարկման եթերը: Պր. 

Մարոուն ստացավ ավելի շատ սիրողական նամակներ այդ 

ծրագրի արդյունքում, քան երբևէ ստացել էր որևէ մեկ ուրիշից: 

Մարդիկ ողջ երկրից և տարբեր կրոնական ծագումներով գրել 

էին, շնորհակալություն հայտնելով Բենսոններին՝ իրենց փայ-

լուն օրինակի համար: 72

Երեց Բենսոնը ծառայեց որպես գյուղատնտեսության նախա-

րար ութ տարի, ողջ ժամանակաընթացքում, երբ Նախագահ Էյ-

զենհաուերը կառավարեց Միացյալ Նահանգները: Նախագահ 

ՄակՔեյն ասել է, որ Երեց Բենսոնի աշխատանքը «կմնա բոլոր 

ժամանակներում Եկեղեցու և ազգի համար որպես պատիվ»: 73 

Երեց Բենսոնը ետ նայելով այդ տարիներին ազգային լույսի 

ներքո, ասել է. «Ես սիրում եմ այս հրաշալի երկիրը: Ծառայելը 

պատիվ էր: 74 Նա նաև մեկնաբանել է. «Եթե ես ստիպված լինեի 

անել դա կրկին, ես նույն ձևով կհետևեի նույն ուղղությանը»: 75 

Առաջ նայելով նրա շարունակվող ծառայությանը որպես Առա-

քյալ, նա ասել է. «Այժմ [ես] նվիրում եմ իմ ժամանակը միակ 

բանին, որը ես ավելի եմ սիրում, քան գյուղատնտեսությունը»: 76

Չնայած Երեց Բենսոնի ծառայությունը կառավարությու-

նում ավարտի հասավ 1961 թվականին, նրա սերն իր երկրի և 

ազատության սկզբունքի հանդեպ շարունակվեց: 77 Նա ասել է 

նաև. «Ես թանկ եմ գնահատում հայրենասիրությունը և երկրի 
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հանդեպ սերը բոլոր երկրներում»: 78 Երբ նա խորհուրդ տվեց 

բոլոր Վերջին Օրերի Սրբերին սիրել իրենց երկրները, նա ու-

սուցանեց. «Հայրենասիրությունն ավելին է, քան դրոշ ծածանելը 

և քաջարի խոսքերը: Դա այն է, թե ինչպես ենք մենք արձա-

գանքում հասարակական խնդիրներին: Եկեք մեզ վերանվի-

րաբերենք որպես հայրենասերներ ամենաճշգրիտ իմաստով»: 79 

«Ի տարբերություն քաղաքական պատեհապաշտի, իսկական 

պետական գործիչը ժողովրդականությունից բարձր է գնահա-

տում սկզբունքը, և աշխատում է ստեղծել ժողովրդականություն 

այն քաղաքական սկզբունքների համար, որոնք իմաստուն են 

և արդար»: 80 

Քրիստոսի անվան հատուկ վկա 

Որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ՝ Երեց Էզրա Թաֆտ 

Բենսոնը հնազանդվեց հրամանին «գնալ. . . ողջ աշխարհը, և 

քարոզել ավետարանը յուրաքանչյուր արարածի» (Մարկոս 

Երեց բենսոնի երդմնակալությունը որպես միացյալ Նահանգների 
գյուղատնտեսության նախարար՝ գլխավոր դատավոր ֆրեդ 

մ. Վինսոնի և , Նախագահ Դուայթ Դ. Էյզենհաուերի հետ 
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ԺԶ.15) և «բացել դուռը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հռչակ-

մամբ» (ՎևՈւ 107.35): Նա ծառայեց աշխարհի տարբեր մա-

սերում, ճանապարհորդելով միսիաներով և ուսուցանելով 

մարդկանց: 

Նա թանկ էր գնահատում Վերջին Օրերի Սրբերին հանդիպե-

լու հնարավորությունը: Մի գերագույն համաժողովի ելույթում, 

նա մեջբերեց. «Ես երբեմն ասել եմ իմ կնոջը, երբ վերադառնում 

էի ցցեր այցելելուց, որ ես չգիտեմ ճշգրիտ, թե ինչի նման է լի-

նելու երկինքը, բայց ես չեմ կարող խնդրել ավելի լավ մի բան, 

այնտեղ, քան բավականություն և ուրախություն ունենալու՝ հա-

ղորդակցվելով այն տեսակի տղամարդկանց և կանանց հետ, 

որոնց հետ ես հանդիպում եմ Սիոնի ցցերի և ծխերի և երկ-

րագնդի միսիաների ղեկավարություններում: Իսկապես մենք 

առատորեն օրհնված ենք. . . 81 Մեկ այլ զրույցի ժամանակ նա 

ասաց. «Եկեղեցում առկա է եղբայրության և ընկերակցության 

ոգին: Դա շատ հզոր մի բան է, ինչ որ անշոշափելի բան, բայց 

շատ իրական: Ես զգում եմ այդ ինչպես որ իմ գործակիցներն 

են զգում, երբ ճանապարհորդում ենք Սիոնի ցցերով և ծխերով 

և ողջ երկրի միսիաներով. . . Միշտ առկա է ընկերակցության 

և եղբայրության այդ զգացումը: Դա այն քաղցր բաներից մեկն 

է, որը կապված է Եկեղեցու անդամակցության և Աստծո ար-

քայության հետ»: 82

Երեց Բենսոնը նույնպես սիրում էր կիսվել Փրկչի մասին իր 

վկայությամբ այլ հավատքի մարդկանց հետ: Օրինակ՝ 1959 

թվականին նա գնաց Քույր Բենսոնի և Միացյալ Նահանգների 

Գյուղատնտեսության բաժնի չորս անդամների հետ ճանապար-

հորդության յոթ երկրներ, ներառյալ Սովետական Միությունը: 

Չնայած նա այնտեղ էր որպես գյուղատնտեսության նախա-

րարի իր պաշտոնի առթիվ, նրա առաքելական վկայությունը 

հուզեց շատերի սրտերը: Նա հիշում էր.

«Օդանավակայան տանող ճանապարհին [մեր] վերջին գի-

շերը Մոսկվայում, ես նշեցի. . . մեր ուղեկցորդներից մեկին իմ 

հիասթափությունը, որը մենք չէինք ունեցել հնարավորություն 

եկեղեցի այցելելու Ռուսաստանում: Նա մի քանի խոսք ասաց 

վարորդին և, մեքենան մայրուղու մեջտեղում պտույտ կատա-

րեց և մենք վերջապես կանգ առանք մի հին սվաղված շենքի 

առջև՝ մութ, նեղ, սալարկված կողմնային մի փողոցում, որը 
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հեռու չէր Կարմիր հրապարակից: Դա Մկրտականների Կենտ-

րոնական Եկեղեցին էր: 

Դա մի անձրևոտ, անբարեհամբույր օդում որոշակի սառ-

նությամբ հոկտեմբերյան գիշեր էր: Բայց, երբ մենք եկեղեցի 

մտանք, մենք տեսանք, որ այն լիքն էր, մարդիկ կանգնած էին 

դահլիճում, մուտքում, նույնիսկ փողոցում: Ամեն կիրակի, երե-

քշաբթի և հինգշաբթի օրերը, մենք իմացանք, որ այդպիսի բազ-

մություն էր հայտնվում: 

Ես նայեցի մարդկանց դեմքերին: Շատերը միջին հասակի 

էին և ավելի տարեց, բայց զարմանալի թվով երիտասարդներ 

կային: Մոտավորապես հինգից չորսը կանայք էին, նրանցից 

մեծ մասը գլխաշորերով էին: Մեզ առաջնորդեցին դեպի մի տեղ 

ամբիոնի կողքին: . . .

Ծառայողը խոսեց մի քանի խոսք, իսկ հետո երգեհոնը մեկ 

երկու ակորդ հարվածեց և սկսեց մի օրհներգ, որին միացավ 

ողջ համայնքը որպես մեկ: Հազարից 1500 ձայներ այնտեղ 

բարձրացած լսելը, դարձավ ամենաազդեցիկ փորձառություն-

ներից մեկն իմ ողջ կյանքում: Մեր ընդհանուր հավատքում որ-

պես Քրիստոնյաներ, նրանք մեզ հասան ողջույնի ուղերձով, 

որոնք կամրջեցին բոլոր լեզվական, կառավարական, պատմա-

կան տարբերությունները: Եվ, երբ ես փորձում էի վերականգնել 

հավասարակշռությունն այս հուզական ազդեցության ներքո, 

ծառայողը խնդրեց ինձ, թարգմանչի միջոցով, որը կանգնած 

էր այնտեղ, դիմել համայնքին: 

Ինձանից պահանջվեց լարված պայքարի մի պահ բավակա-

նաչափ զսպելու իմ զգացմունքները՝ համաձայնվելու համար: 

Ապա ես ասացի մասամբ. «Շատ բարի էր ձեր կողմից խնդրել 

ինձ ողջունելու ձեզ: 

Ես ձեզ եմ բերել ողջյուններ միլիոնավոր և միլիոնավոր եկե-

ղեցու մարդկանց կողմից Ամերիկայից և ողջ աշխարհից»: Եվ 

հանկարծակի այդ ընկերակից Քրիստոնյաների հետ մարդուն 

հայտնի ամենասրբազան ճշմարտությունների մասին խոսելը 

դարձավ ամենաբնական բանն աշխարհում: 

Մեր Երկնային Հայրը շատ հեռու չէ: Նա կարող է շատ մոտիկ 

լինել մեզ: Աստված ապրում է, ես գիտեմ, որ Նա ապրում է: Նա 

մեր Հայրն է: Հիսուս Քրիստոսը՝ Աշխարհի Քավիչը, հսկում է այս 
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երկրագունդը: Նա կուղղի բոլոր բաները: Եղեք անվախ, պահեք 

Նրա պատվիրանները, սիրեք միմյանց, աղոթեք խաղաղության 

համար և ամեն ինչ լավ կլինի: 

Երբ յուրաքանչյուր նախադասությունը թարգմանվեց հա-

մայնքի համար, ես տեսա, թե ինչպես կանայք վերցրեցին 

իրենց թաշկինակները և ինչպես տեսնողներից մեկը նշեց, 

սկսեցին «տատանել դրանք, ինչպես մայրն ընդմիշտ մնաս 

բարով կմաղթեր իր միակ որդուն»: Նրանց գլուխները վճռա-

կանորեն կռանում էին, երբ նրանք հեծեծում էին ja, ja, ja! (այո, 

այո, այո): Ապա ես առաջին անգամ նկատեցի, որ նույնիսկ 

միջանցքն էր լիքը և շատ մարդիկ կանգնած էին պատերի դեմ: 

Ես վար նայեցի իմ առջև նստած, գլուխը հասարակ հին շարֆ 

կապած, ուսերին շալ գցած, ծեր, հավատքից ջինջ կնճռապատ 

դեմքով մի տարեց կնոջ: Ես ուղղակի խոսեցի նրա հետ: 

«Այս կյանքն ընդամենը հավերժության մի մասն է կազմում: 

Մենք ապրել ենք մինչև այստեղ գալը՝ որպես Աստծո հոգևոր 

զավակներ: Մենք կրկին կապրենք այս կյանքից հեռանալուց 

հետո: Քրիստոսը կոտրեց մահվան կապանքները և հարություն 

առավ: Մենք բոլորս հարություն կառնենք: 

Ես շատ ուժեղ հավատում եմ աղոթքին: Ես գիտեմ, որ հնա-

րավոր է հասնել և թակել այդ Անտեսանելի Զորությանը, որը 

մեզ ուժ է տալիս և այնպիսի խարիսխ կարիքի պահին»: Յուրա-

քանչյուր նախադասություն, որ ես արտասանեցի ծեր գլուխը 

համաձայնությամբ խոնարհվեց: Եվ ծեր, թույլ, կնճռոտված ինչ-

պիսին նա էր, այդ կինը գեղեցիկ էր իր նվիրվածությամբ: 

Ես չեմ հիշում այն ամենը, ինչ ես ասացի, բայց ես հիշում եմ 

վեհացածության, ոգեշնչման զգացողությունն այդ տղամարդ-

կանց և կանանց բերկրալի դեմքերից, ովքեր այնպես անսա-

սանորեն ապացուցում էին իրենց հավատքն առ Աստված, ում 

ծառայել էին և սիրել: 

Եզրափակելով ես ասացի.«Ես թողնում եմ իմ վկայությունը 

որպես շատ տարիների Եկեղեցու ծառա, որ ճշմարտությունը 

կհարատևի: Ժամանակը ճշմարտության կողմն է: Թող Աստ-

ված օրհնի և պահի ձեզ ձեր կյանքի բոլոր օրերում, սա իմ 

աղոթքն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Ամեն»: 
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Այդպիսով ես հասցրեցի այս կոտրված փոքրիկ խոսքն 

ավարտի, որովհետև չկարողացա ավելին ասել, և նստեցի: Ողջ 

համայնքն այնուհետև սկսեց երգել իմ մանկության մի սիրելի 

օրհներգ «Տերն ընդ ձեզ մինչև նոր հանդիպում»: Մենք թողեցինք 

եկեղեցին, երբ նրանք երգում էին, և երբ մենք քայլում էինք 

միջանցքով, նրանք թափահարում էին իրենց թաշկինակները 

մնաս բարով [մաղթելով], թվում էր բոլոր 1500- ը թափահարում 

էին մեզ, երբ մենք մեկնեցինք: 

Իմ արտոնությունն է եղել խոսել եկեղեցական մարմինների 

առջև աշխարհի բոլոր մասերում, բայց այդ փորձառության ազ-

դեցությունը գրեթե աննկարագրելի է: Ես երբեք չեմ մոռանա 

այդ երեկոն քանի դեռ կապրեմ: 

Հազվադեպ է եղել, որ ես զգամ մարդկության մեկ լինելը և 

անհագ տենչը մարդկային սրտի ազատության համար այնպես 

սուր ձևով, ինչպես այդ պահին: . . .

Ես եկա [տուն] վճռելով հաճախ պատմել այս պատմությունը, 

որովհետև այն ցոււց է տալիս, թե ինչպես ազատության ոգին, 

եղբայրասիրության ոգին և կրոնի ոգին շարունակում են ապ-

րել, չնայած դրանք կործանելու բոլոր ջանքերին»: 83

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ

1973 թվականի դեկտեմբերի 26- ին Երեց Բենսոնը ստացավ 

անսպասելի նորություն, որ Եկեղեցու Նախագահ Հարոլդ Բ. 

Լին, հանկարծակի մահացել էր: Նախագահ Լիի կյանքից հե-

ռանալուն պես Առաջին Նախագահությունը զբաղեցրեց իրենց 

տեղերը Տասներկուսի Քվորումում: Այս պատասխանատվության 

հետ Նախագահ Բենսոնը ստացավ կառավարման լրացուցիչ 

պարտականություններ: Նա նախագահեց ամենշաբաթյա 

քվորումի ժողովներին և համակարգեց իր եղբայրների աշխա-

տանքը, ներառյալ նրանց հանձնարարությունները նախագա-

հելու ցցերի համաժողովներում և ուղևորություններ միսիաներ 

և ցցերի հայրապետեր կանչելը: Նա ուներ նաև որոշ ղեկավար 

պարտականություններ մյուս Բարձրագույն Իշխանավորների 

վրա: Մի վարչական անձնակազմ հոգ տարավ գործավարա-

կան խնդիրներում օգնելով նրան և նրա եղբայրներին աշխա-

տանքը կազմակերպելու համար: 84
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Տասներկուսի Քվորումի ժողովին Նախագահ Բենսոնը 

կիսվեց իր մտքերով որպես նրանց նախագահ իր ծառայու-

թյան մասին. «Ես շատ ծանր մտահոգություն եմ ունեցել այս մեծ 

պատասխանատվության մասին, ոչ թե երկյուղալի զգացում, 

որովհետև ես գիտեմ, մենք չենք կարող ձախողվել այս աշխա-

տանքում. . . եթե մենք անենք մեր լավագույնը: Ես գիտեմ Տերը 

կհաստատի մեզ, բայց ինձ մեծ մտահոգություն է պատճառում 

կանչվել ղեկավարելու տղամարդկանց մի խմբի, ինչպիսիք դուք 

եք՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հատուկ վկաները»: 85

Նախագահ Բենսոնը միավորում էր այս համեստությունը՝ 

տքնաջան աշխատանքի հանդեպ իրեն բնորոշ համառ 

պահանջկոտության հետ: Նա հաճախ էր լիազորում պար-

տականություններ ուրիշներին, այնպես որ նրանք հնարավո-

րություններ ունենային ծառայելու: Նա սպասում էր լավագույնը 

նրանցից, ում նա ղեկավարում էր, ճիշտ ինչպես նա ակնկալում 

էր լավագույնը իրենից: Բայց չնայած նա պահանջկոտ էր, նա 

բարի էր: Նա լսում էր իր եղբայրների տեսակետները, հուշելով 

բաց քննարկումներ քվորումի ժողովներում: Երեցներ Բոյդ Ք. 

Փաքերը, Ռասել Մ. Նելսոնը և Դալին Հ. Օուքսը, ովքեր կրտսեր 

անդամներ էին Տասներկուսի Քվորումում նրա ղեկավարության 

ներքո, ասում էին, որ նա միշտ խրախուսում էր նրանց կիսվել 

իրենց տեսակետներով, նույնիսկ երբ նրանց գաղափարները 

տարբերվում էին իրենից: 86

Տասներկուսի Քվորումի անդամներն իմացան, որ Նախագահ 

Բենսոնի ղեկավարությունը հիմնված էր անփոփոխ սկզբունք-

ների վրա: Օրինակ, նա հաճախ ասում էր. «Հիշեք, Եղբայրներ, 

այս աշխատանքում Հոգին է, որ կարևորություն ունի: 87 Եվ նա 

ուներ մեկ չափանիշ, որի միջոցով նա չափում էր քվորումի բո-

լոր որոշումները. նա հարցնում էր, «Ո՞րն է լավագույնն արքա-

յության համար»: Երեց Մարկ Ի. Պիտերսոնը, ով ծառայել էր նրա 

հետ Տասներկուսի Քվորումում, ասել է. «Այդ հարցի պատաս-

խանը եղել է որոշիչ գործոն յուրաքանչյուր կարևոր հարցում, 

որն առաջ է եկել Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի մոտ ողջ 

իր կյանքի ընթացքում»: 88
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Եկեղեցու Նախագահ

Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալը մահացավ 1985 թվականի 

նոյեմբերի 5- ին, երկարաձիգ հիվանդությունից հետո: Եկեղե-

ցու ղեկավարությունն այժմ դրված էր Տասներկու Առաքյալ-

ների Քվորումի վրա, Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը որպես 

նրանց Նախագահ և ավագ անդամ: Հինգ օր անց Սոլթ Լեյքի 

Տաճարում Տասներկուսի Քվորումի մի հանդիսավոր և ակնա-

ծալից ժողովի ժամանակ Նախագահ Բենսոնը ձեռնադրվեց որ-

պես Եկեղեցու Նախագահ: Նա ոգեշնչվեց խնդրել Նախագահ 

Գորդոն Բ. Հինքլիին ծառայել՝ որպես իր Առաջին Խորհրդական 

Առաջին Նախագահությունում և խնդրել Նախագահ Թոմաս Ս. 

Մոնսոնին ծառայել՝ որպես իր Երկրորդ Խորհրդական: 

Նախագահ Բենսոնը գիտեր Նախագահ Քիմբալի անհուսալի 

առողջության մասին և նա հույս ուներ, որ իր ընկերոջ ֆիզիկա-

կան ուժը կվերականգվեր: «Սա մի օր է, որին ես չէի սպասում», 

ասաց Նախագահ Բենսոնը մամլո ասուլիսում՝ Եկեղեցու Նա-

խագահ ձեռնադրվելուց անմիջապես հետո: Կինս՝ Ֆլորան, և 

ես անընդհատ աղոթում էինք, որ Նախագահ Քիմբալի օրերը 

երկարեն այս երկրի վրա, և ևս մեկ հրաշք կատարվեր նրա 

համար: Այժմ, երբ Տերը խոսել է, մենք կանենք մեր լավագույնը, 

Նրա ղեկավար ուղղորդությամբ, առաջ տանելու աշխատանքը 

երկրի վրա»: 89 

Նախագահ Բենսոնը՝ որպես Եկեղեցու Նախագահ իր առա-

ջին գերագույն համաժողովի ժամանակ, հաղորդեց, թե որը 

պետք է լինի նրա գլխավոր շեշտադրումը Տիրոջ աշխատանքն 

առաջ տանելու համար: «Մեր օրերում, – հայտարարեց նա, – 

Տերը բացահայտել է Մորմոնի գիրքը վերաշեշտելու անհրաժեշ-

տության մասին»: 90

Որպես Տասներկուսի Քվորումի անդամ՝ Նախագահ Բենսոնը 

հաճախ է քարոզել Մորմոնի Գրքի կարևորության մասին: 91 

Որպես Եկեղեցու Նախագահ՝ նա ավելի մեծ ուշադրություն 

դարձրեց այդ առարկային: Նա հայտարարեց, որ «ողջ Եկե-

ղեցին դատապարտության տակ [էր]», որովհետև Վերջին 

Օրերի Սրբերը բավականաչափ չէին ուսումնասիրում Մորմոնի 

Գիրքը կամ ուշադրություն դարձնում դրա ուսմունքներին: Նա 

ասել է .«Մորմոնի Գիրքը դեռևս կենտրոնական դեր չունի մեր 
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անձնական ուսումնասիրման, մեր ընտանեկան ուսուցման, 

քարոզելու և միսիոներական աշխատանքի մեջ: Դրա համար 

մենք պետք է ապաշխարենք»: 92 Նա հաճախ էր մեջբերում Մար-

գարե Ջոզեֆ Սմիթի հայտարարությունը, որ մարդ «ապրելով 

ըստ դրա ցուցումների ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան 

ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների» 93 և նա մեկնաբանում էր այդ 

խոստումը: «Գրքի մեջ մի զորություն կա, որը սկսում է թափան-

ցել ձեր կյանք այն պահից, երբ դուք սկսում եք այդ գրքի լուրջ 

ուսումնասիրությունը»: 94 Նա հորդորեց Վերջին Օրերի Սրբերին 

«հեղեղել երկիրը և [իրենց] կյանքը Մորմոնի Գրքով»: 95

Ողջ աշխարհով մեկ Վերջին Օրերի Սրբերն ականջ դրե-

ցին իրենց մարգարեի այս խորհրդին: Արդյունքում նրանք 

զորացվեցին, անձնապես և հավաքականապես: 96 Նախագահ 

Հովարդ Վ. Հանթերն ասել է. «Հնարավո՞ր է, որ որևէ սերունդ, 

ներառյալ նրանք, որոնք դեռ չեն ծնվել, ետ նայեն Նախագահ 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ծառայությանը և անմիջապես չմտա-

ծեն Մորմոնի Գրքի հանդեպ նրա սիրո մասին: Հավանաբար, 

ոչ մի Եկեղեցու Նախագահ, սկսած մարգարե Ջոզեֆ Սմիթից, 

Նախագահ բենսոնը իր առաջին Նախագահության 
խորհրդականների հետ՝ Նախագահ գորդոն բ. Հինքլի՝ 

(ձախից) և Նախագահ Թոմաս ս. մոնսոն (աջից)
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չի արել ավելին՝ ուսուցանելու Մորմոնի Գրքի ճշմարտություն-

ները, դարձնելու այն ամենօրյա ուսումնասիրության դասընթաց 

Եկեղեցու ողջ անդամության համար և «հեղեղելու երկիրը՝ այն 

տարածելով»: 97

Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ Նախագահ Բենսոնի վկայության 

հետ սերտորեն կապված էր Հիսուս Քրիստոսի մասին նրա վկա-

յությունը: Մի ժամանակաշրջանում, երբ շատ մարդիկ ժխտում 

էին «Փրկչի աստվածայնությունը», նա պնդում էր, որ «այդ աստ-

վածայնորեն ոգեշնչված գիրքը պորտաքար էր վկայություն բե-

րելու աշխարհին, որ Հիսուսը Քրիստոսն է»: 98 1943 թվականին 

Առաքյալ ձեռնադրվելուց ի վեր՝ նա տքնաջանորեն ծառայել է 

որպես Փրկչի ապրող իրականության վկա: Որպես Եկեղեցու 

Նախագահ՝ նա վկայեց Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության 

մասին նորոգված ուժով և հրատապությամբ: Նա հորդորեց 

Սրբերին «առաջնորդվել Քրիստոսի կողմից» և «վառվել Քրիս-

տոսով» 99 ապրել «Քրիստոսակենտրոն կյանք»: 100 Խոսելով Փրկչի 

մասին, նա ասել է. «Ողջ իմ հոգով ես սիրում եմ Նրան»: 101

Նախագահ Բենսոնն ուսուցանեց նաև այլ թեմաներ հրատա-

պությամբ և իշխանությամբ: Նա զգուշացրեց հպարտության 

վտանգներից: Նա վկայեց ընտանիքի հավերժական կարևորու-

թյան մասին: Նա ուսուցանեց հավատքի սկզբունքներ և ապաշ-

խարություն և շեշտեց նվիրված միսիոներական աշխատանքի 

կարիքի մասին: 

Չնայած նա չխոսեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մա-

սին այնքան հաճախ, որքան իր ծառայության վաղ շրջանում, 

նա հիշատակեց Միացյալ Նահանգների Սահմանադրության 

ստորագրման 200- ամյակը՝ խոսելով այդ թեմայի շուրջ Եկե-

ղեցու 1987 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովում: 

Եվ նա շարունակեց սիրել ազատությունը և ճշմարիտ հայրե-

նասիրությունը ողջ աշխարհում: 1980- ականների վերջում և 

1990- ականների սկզբում նա ցնծում էր այն նորություններով, 

որ Բեռլինի Պատը քանդվել էր, և որ Ռուսաստանի և արևելյան 

Եվրոպայի ժողովուրդը ստանում էր ավելի մեծ ազատություն, 

կառավարություններով, որոնք ավելի բաց էին կրոնական 

երկրպագության համար: 102

Նախագահ Բենսոնը Եկեղեցու անդամների որոշակի խմբերի 

տվեց մի շարք ելույթներ: Սկսելով 1986թվականի ապրիլից, նա 
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պատրաստեց քարոզներ ուղղված երիտասարդ տղամարդկանց, 

երիտասարդ կանանց, մայրերին, տնային ուսուցիչներին, հայրե-

րին, միայնակ ամուրի տղամարդկանց, միայնակ չամուսնացած 

կանանց, երեխաներին և տարեցներին: Ինչպես Նախագահ Հո-

վարդ Վ. Հանթերն է ասել. «Նա խոսեց ամեն մեկի հետ և մտա-

հոգություն ուներ բոլորի համար: Նա խոսեց նրանց հետ, ովքեր 

միայնակ էին, նրանց, ովքեր երիտասարդ էին, և նա սիրում էր 

խոսել Եկեղեցու երեխաների հետ: Նա տալիս էր սքանչելի մաս-

նավորված խորհուրդ ողջ անդամակցությանը, ինչպիսին էլ որ 

լիներ նրանց անձնական հանգամանքները: Այդ քարոզները 

կշարունակեն հաստատել մեզ և առաջնորդել մեզ, երբ մենք 

մտածենք դրանց շուրջ՝ գալիք շատ տարիների ընթացքում: 103 

Նախագահ Բենսոնն արտասվեց, երբ նա նամակ ստացավ 

մի ընտանիքից, որն ազդեցություն էր կրել այդ ելույթներից: 

Մի նամակում, երիտասարդ մի հայր բացատրել էր, որ իրենք 

դիտում էին գերագույն համաժողովը հեռուստատեսությամբ: 

Նրանց երեք տարեկան որդին խաղում էր կողքի սենյակում, որ-

տեղ համաժողովը միացված էր ռադիոյով: Նախագահ Բենսոնի 

երեխաներին ուղղված ուղերձը լսելուց հետո, մայրը և հայրը 

մտան սենյակ, որտեղ նրանց որդին էր խաղում: Փոքրիկ տղան 

«հուզված հաղորդեց», «Որ ռադիոյի մարդն ասաց, որ նույնիսկ, 

երբ մենք սխալներ ենք գործում, մեր Երկնային Հայրն, այնուա-

մենայնիվ, սիրում է մեզ»: Այդ պարզ միտքը, – ասել էր հայրը, 

– թողել է հարատև և իմաստալի տպավորություն մեր փոքրիկ 

տղայի վրա: Ես կարող եմ նրան դեռ այսօր էլ հարցնել, թե 

ի՞նչ է ասել Նախագահ Բենսոնը, և ստանալ նույն ոգևորված 

պատասխանը: Նրա համար մխիթարություն է իմանալ, որ նա 

ունի բարի և սիրառատ Հայր Երկնքում»: 104

1988թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովից անմի-

ջապես հետո, Նախագահ Բենսոնը կաթված տարավ, որն անհ-

նարին դարձրեց նրա համար խոսել հասարակության առջև: 

Նա որոշ ժամանակ հաճախում էր գերագույն համաժողովներ 

և այլ հասարակական հավաքներ: 1989 թվականի համաժողով-

ներում նրա խորհրդականները կարդացին նրա պատրաստած 

քարոզները: 1990 թվականից սկսած նրա խորհրդականները 

հաղորդեցին նրա սերը Սրբերի հանդեպ և մեջբերեցին նրա 

անցած քարոզներից: 1991 թվականի համաժողովը վերջինն էր, 
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որին նա մասնակցեց: Այդ ժամանակից ի վեր նա ֆիզիկապես 

անկարող էր անել ավելին, քան դիտել իրադարձությունները 

հեռուստատեսությամբ: 105

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին վերհիշում է. «Ինչպես կարելի 

էր սպասել, նրա մարմինը տարիքի հետ սկսեց թուլանալ: Նա 

չէր կարողանում քայլել ինչպես մի ժամանակ քայլում էր: Նա 

չէր կարողանում խոսել, ինչպես մի ժամանակ խոսում էր: Առկա 

էր աստիճանական վատթարացում, բայց նա դեռ Տիրոջ ընտ-

րյալ մարգարեն էր այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա ապրում 

էր»: 106 Նախագահ Հինքլին և Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն 

առաջնորդում էին Եկեղեցին այն իշխանությամբ, որը Նախա-

գահ Բենսոնն էր լիազորել նրանց, բայց Եկեղեցին երբեք առաջ 

չէր գնում նոր նախաձեռնություններով, առանց Նախագահ Բեն-

սոնի գիտության և հավանության: 107

Երբ Նախագահ Բենսոնը ֆիզիկապես թուլացավ, Ֆլորայի 

առողջությունը նույնպես փոխվեց, և նա մահացավ 1992թ. 

Օգոստոսի 14- ին: Երկու տարին դեռ չլրացած 1994թ. մայիսի 

30- ին, նա միացավ նրան և նրա մահկանացու աճյունը թաղվեց 

նրա կողքին նրանց սիրելի Ուիթնիում: Նախագահ Բենսոնի 

թաղմանը Նախագահ Մոնսոնը վերհիշում է. «Նա մի առիթով 

ինձ ասաց. «Եղբայր Մոնսոն, հիշիր անկախ նրանից, թե ինչ կա-

րող է որևէ մեկ ուրիշն առաջարկել, ես ցանկանում եմ թաղվել 

Ուիթնիում, Այդահո»: Նախագահ Բենսոն մենք կատարում ենք 

այդ ցանկությունն այսօր: Նրա մարմինը կգնա տուն՝ Ուիթնի, 

սակայն նրա հավերժական հոգին գնացել է տուն՝ Աստծո մոտ: 

Նա անկասկած ցնծում է իր ընտանիքի, իր ընկերների և իր իսկ 

սիրելի Ֆլորայի հետ: . . .

Գութան վարող տղան, ով դարձավ Աստծո մարգարեն, գնա-

ցել է տուն: Աստված օրհնի նրա հիշատակը»: 108
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Ինչպես ուսուցանեց Փրկիչը հարուստ երիտասարդին, մենք 
ցույց ենք տալիս մեր սերը Տիրոջ հանդեպ, երբ մենք օգնում 

ենք ուրիշ մարդկանց (տես Մատթեոս ԺԹ. 16–21): 
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Գ Լ Ո Ւ Խ  1

 Սիրեք Տիրոջը՝ մեծ 
պատվիրանը

«Երբ դնում ենք Աստծուն առաջին տեղում, բոլոր 
մյուս բաներն ընկնում են իրենց համապատասխան 

տեղը կամ հեռանում են մեր կյանքից»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքն արտացոլում է նրա 

սերը Տիրոջ հանդեպ և ավետարանով ապրելու նրա անսասան 

նվիրվածությունը: Ընտանիքի մոտ հարազատներից մեկն ասել 

է մի անգամ. «Էզրայի և իր ընտանիքի համար կրոնը լիակա-

տար ապրելակերպ է՝ մի բան, որով պետք է ապրել շաբաթվա 

յոթ օրը: Այն զբաղեցնում է առաջին տեղը նրա մտածողության 

մեջ, երբ որոշումներ ընդունելու ժամանակն է գալիս»: 1 

Բենսոնի ընտանիքից դուրս մարդիկ նույնպես նկատում էին 

Նախագահ Բենսոնի սերը Տիրոջ հանդեպ: 1939 թվականին, 

երբ Նախագահ Բենսոնը ծառայում էր որպես ցցի նախագահ, 

նա հրավիրվեց Վաշինգտոն` Կոլումբիայի շրջան, հանդիպելու 

Ֆերմերների Կոպերատիվների Ազգային Խորհրդի տնօրենների 

հետ: «Նրան տեսնելուց և նրա հետ հարցազրույց ունենալուց 

հետո հոգաբարձուների խորհուրդն առաջարկեց նրան այդ 

կազմակերպության գործադիր քարտուղարի պաշտոնը. . . 

Չնայած նա ոգևորված էր իր ծառայությունների համար այդ-

պիսի անսպասելի առաջարկով, նա չկամեցավ ընդունել այն: 

Ինչպես նա հասկացավ, աշխատանքը ուղեկցվելու էր ազդեցու-

թյուն առաջացնելու համար կոկտեյլի երեկոներ անցկացնելով, 

որն անհամատեղելի էր նրա կրոնի հետ: 

«Պր. Բենսոն, – պատասխանեց Դատավոր Ջոն Դ. Միլլերը՝ 

խմբի ղեկավարը, – հենց այդ պատճառով էլ մենք ընտրել 

ենք ձեզ: Մենք գիտենք, թե ինչպիսին են ձեր չափանիշները»: 
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Լիակատար հավաստիացմամբ վարչության կողմից, որ նրա-

նից չէր ակնկալվի գյուղատնտեսական խնդիրների լուծման 

համար փոխըմբռնում փնտրել կոկտեյլի բաժակների շուրջ, 

նա ուրախությամբ ընդունեց պաշտոնը, բայց միայն Առաջին 

Նախագահության և իր կնոջ հետ խորհրդակցելուց հետո»: 2

Նախագահ Բենսոնն ուսուցանել է, որ մենք դրսևորում ենք 

մեր սերն առ Տերը՝ Տիրոջ կամքն անելու մեր պատրաստա-

կամությամբ: Նա ասել է. «Ես կամեմում եմ, որ յուրաքանչյուր 

Վերջին Օրերի Սուրբ կարողանա ասել և ի նկատի ունենա սա 

ողջ իր սրտով. «Կգնամ, ուր կուզես Դու, Տեր: Կասեմ այն, ինչ 

կուզես Դու, Տեր: Կլինեմ ինչ կուզես Դու, Տեր» [տես Հիմներ, 270]: 

Եթե բոլորս կարողանայինք անել այդ, մենք անկասկած կունե-

նայինք մաքսիմալ երջանկություն այստեղ և վեհացում Աստծո 

սելեստիալ արքայությունում՝ ապագայում»: 3

1988 թվականի գերագույն համաժողովի քարոզում, քարոզ, 

որի վրա հիմնված է այս դասը, Նախագահ Բենսոնը կենտ-

րոնացավ՝ Աստծուն սիրելու առաջին և մեծ պատվիրանի 

վրա: Այս քարոզի վերաբերյալ, Երեց Ֆրենսիս Մ. Գիբբոնսը՝ 

Յոթանասունից, նկատել է. «Այն բոլորը, ինչի համար Նախա-

գահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնն աշխատել է, այն բոլորը, ինչը նա 

պաշտպանել է, և այն բոլորը, ինչի համար նա հույս է ունեցել 

իր համար, իր ընտանիքի համար և Եկեղեցու համար, մարմ-

նավորված է այս քարոզում»: 4

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Առաջին և մեծ պատվիրանը Տիրոջը սիրելն է: 

Կյանքի մեծագույն ստուգարքը Աստծուն հնազանդվելն է: 

«Եվ դրանով մենք նրանց կստուգենք», ասում է Տերը «որպեսզի 

տեսնենք, թե արդյոք նրանք կանեն այն ամենը, ինչ Տերը՝ իրենց 

Աստվածը, կպատվիրի նրանց» (Աբրահամ 3.25):

Կյանքի մեծագույն խնդիրն է սովորել Տիրոջ կամքը և ապա 

այն կատարել:

Կյանքի մեծագույն պատվիրանն է սիրել Տիրոջը:
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«Եկեք Քրիստոսի մոտ», հորդորում է Մորոնին իր եզրափա-

կիչ վկայության մեջ. . . և սիրեք Աստծուն ձեր ողջ զորությամբ, 

մտքով և ուժով» (Մորոնի 10.32):

Սա ուրեմն առաջին և մեծագույն պատվիրանն է. «Սիրիր 

քո Տեր Աստուծուն բոլոր սրտիցդ, եւ բոլոր անձիցդ, եւ բոլոր 

մտքիցդ, և բոլոր զորութիւնիցդ» (Մարկոս ԺԲ.30, տես նաև 

Մատթեոս ԻԲ.37, Բ Օրինաց Զ.5, Ղուկաս Ժ.27, Մորոնի 10.32, 

ՎևՈւ 59.5):

Դա Քրիստոսի մաքուր սերն է, որը կոչվում է գթություն, որը 

Մորմոնի Գիրքը վկայում է, որ մեծագուjնն է բոլորից, որը երբեք 

չի խափանվում, որը տևում է հավերժ, որը բոլոր մարդիկ պետք 

է ունենան, և առանց որի նրանք ոչինչ են (տես Մորոնի 7.44–47, 

2 Նեփի 26.30): 

«Ուստի, իմ սիրելի եղբայրներ, – աղերսում է Մորոնին, – 

աղոթեք Հորը, [ձեր] սրտի ողջ կորովով, որ դուք կարողնաք 

լցված լինել այդ սիրով, որը նա շնորհել է բոլոր նրանց, ովքեր 

նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներն են, որ 

դուք կարողանաք դառնալ Աստծո որդիները, որպեսզի երբ նա 

հայտնվի, մենք լինենք նրա նման» (Մորոնի 7.48):

Հարեդացիների և Նեփիացիների եզրափակիչ պատմություն-

ներում Մորոնին արձանագրում է, որ մինչև մարդիկ չունենան 

Քրիստոսի այս մաքուր սերը, որը կոչվում է գթություն, նրանք 

չեն կարող ժառանգել այն տեղը, որը Քրիստոսը պատրաստել 

է Իր Հոր ապարանքներում, ոչ էլ կարող են փրկվել Աստծո ար-

քայությունում (տես Եթեր 12.34, Մորոնի 10.21):

Այն պտուղը, որ Լեքին ճաշակեց իր տեսիլքում, և որը լցրեց 

նրա հոգին չափազանց մեծ ուրախությամբ, և որը ամենացան-

կալին էր բոլոր բաներից վեր, Աստծո սերն էր: 5

Երբ մտածում եմ գթության մասին, ես. . . հիշում եմ հորս և 

այն օրը, երբ նա կանչվեց միսիայի [տես էջեր 4–6 այս գրքում]: 

Ենթադրում եմ աշխարհում ոմանք կարող է ասեն, որ այդ կո-

չումը նրա ընդունելը ապացույց էր, որ նա իրականում չէր սի-

րում իր ընտանիքին: Թողնել երկու տարի յոթ երեխա և հղի 

կնոջը տանը մենակ, ինչպես կարող է դա լինել իսկական սեր: 
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Բայց հայրս գիտեր սիրո ավելի մեծ հեռանկար: Նա գիտեր, որ 

«Աստուծուն սիրողներին, ամեն բաները գործակից են լինում 

դեպի բարին» (Հռովմայեցիս Ը.28): Նա գիտեր, որ լավագույն 

բանը, որ նա կարող էր անել իր ընտանիքի համար, Աստծուն 

հնազանդվելն էր: 6

Սիրել Աստծուն ողջ սրտով, հոգով, մտքով և ուժով ամբող-

ջապես սպառող է և համապարփակ: Դաանեռանդ ջանք չէ: 

Դա մեր ողջ էության ամբողջական նվիրումն է Տիրոջ սիրուն՝ 

ֆիզիկապես, մտավորապես, հուզականորեն և հոգևորապես: 

Աստծո այս սիրո լայնությունը, խորությունը և բարձրությունը 

տարածվում է մարդու կյանքի բոլոր կողմերի վրա: Մեր մտքերն 

ու գորովանքը պետք է կենտրոնացած լինի Տիրոջ վրա: «Թող 

քո բոլոր մտքերն ուղղված լինեն առ Տերը», ասել է Ալման, «այո, 

թող քո սրտի գորովանքը դրված լինի Տիրոջ վրա հավիտյան» 

(Ալմա 37.36): 7

Եգիպտոսի Հովսեփը նախընտրեց գնալ բանտ, քան 
ուրանալ աստծո հանդեպ իր հավատարմությունը:
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2
Մենք ցույց ենք տալիս մեր սերն առ Աստված, երբ 

մենք առաջինը Նրան ենք դնում մեր կյանքում: 

Ինչո՞ւ Աստված առաջին պատվիրանը առաջին տեղում դրեց: 

Որովհետև Նա գիտեր, որ եթե մենք Նրան իսկապես սիրենք, 

մենք կկամենանք պահել բոլոր Նրա մյուս պատվիրանները: 

«Որովհետեւ սա է Աստուծոյ սերը, – ասում է Հովհաննեսը, – որ 

նորա պատվիրանքները պահենք» (Ա Հովհաննես Ե.3, տես նաև 

Բ Հովհաննես Ա.6):

Մենք պետք է բոլոր մյուս բաներից առաջ Աստծուն դնենք 

մեր կյանքում: Նա պետք է առաջինը լինի, ճիշտ ինչպես Նա է 

հայտարարում Իր Տասը Պատվիրաններից առաջինում. «Բացի 

ինձանից ուրիշ աստուածներ չունենաս» (Ելից Ի.3):

Երբ մենք Աստծուն առաջին տեղում ենք դնում, բոլոր մյուս 

բաներն ընկնում են իրենց համապատասխան տեղը կամ հե-

ռանում են մեր կյանքից: Տիրոջ հանդեպ մեր սերը կկառավարի 

մեր գորովանքի պահանջը, մեր ժամանակի կարիքը, հետաքրք-

րությունները, որոնց մենք հետամուտ ենք և մեր առաջնահեր-

թությունների հերթականությունը:

Մենք պետք է Աստծուն մյուս բոլորից առաջ դնենք մեր 

կյանքում: 

Երբ Հովսեփը Եգիպտոսում էր, ի՞նչն էր առաջինը նրա կյան-

քում՝ Աստված, իր աշխատանքը, թե Պետափրէսի կինը: Երբ 

վերջինս փորձեց գայթակղել նրան, Հովսեփը պատասխանեց՝ 

ասելով. «Ուրեմն ես ի՞նչպէս գործեմ այս մեծ չարութիւնը, եւ 

Աստուծոյ դէմ մեղանչեմ» (ԾննդոցԼԹ.9):

Հովսեփը բանտարկվեց, որովհետև նա առաջին տեղում 

Աստծուն դրեց: Եթե մենք հանդիպեինք նմանատիպ ընտրու-

թյան, ո՞ր տեղում կդնեինք մեր հավատարմությունը: Կարո՞ղ 

ենք մենք Աստծուն մեր ապահովությունից, խաղաղությունից, 

կրքերից, հարստությունից և մարդկանց պատիվներից առաջ 

դնել:

Երբ Հովսեփը ստիպված էր ընտրություն կատարել, նա ավելի 

մտահոգված էր գոհացնել Աստծուն, քան գոհացնել իր գործա-

տուի կնոջը: Երբ մեզանից պահանջվում է ընտրել, մենք ավելի 
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մտահոգվում ենք գոհացնել Աստծուն, թե՞ մեր ղեկավարին, մեր 

ուսուցչին, մեր հարևանին կամ մեր սիրած էակին:

Տերն ասել է.«Ով որ հորը կամ մորը ինձանից աւելի է սիրում, 

նա ինձ արժանի չէ. Եւ ով որ որդին կամ աղջիկն ինձանից 

աւելի է սիրում, նա ինձ արժանի չէ» (Մատթեոս Ժ.37): Ամենից 

դժվարագույն ստուգարքներից մեկն այն է, երբ պետք է ընտրու-

թյուն կատարենք Աստծուն գոհացնելու և մեր հարազատներից 

մեկին, հատկապես ընտանիքի անդամին գոհացնելու միջև: 

Նեփին դիմակայեց այդ ստուգարքին և լավ հաղթահարեց 

այն, երբ նրա բարի հայրը ժամանակավորապես տրտնջաց 

Տիրոջ դեմ (տես 1 Նեփի 16.18–25): Հոբը պահեց իր հավատար-

մությունը Տիրոջ հանդեպ, չնայած նրա կինը հորդորեց նրան 

անիծել Աստծուն և մեռնել (տես Յոբ Բ.9–10):

Սուրբ գրություններն ասում են. «Պատուիր քո հօրը եւ քո 

մօրը» (Ելից Ի.12, տես նաև Մոսիա 13.20): Երբեմն մարդ ստիպ-

ված է լինում ընտրել իր մահկանացու հորից առավել պատվել 

Երկնային Հորը: 

Մենք պետք է տանք Աստծուն՝ մեր հոգիների Հորը բացառիկ 

գերադասություն մեր կյանքում: Նա ունի առաջնային ծնողա-

կան պահանջ մեր հավերժական բարօրության վերաբերյալ, 

բացի բոլոր մյուս կապերից, որոնք կարող են կապել մեզ այս-

տեղ կամ այստեղից հետո: 

Աստված՝ մեր Հայրը, Հիսուսը՝ մեր Ավագ Եղբայրը և մեր 

Քավիչը, և Սուրբ Հոգին` Վկայողը, կատարյալ են: Նրանք մեզ 

ամենալավը գիտեն և ամենաշատն են սիրում մեզ և չեն թողնի 

չարված ոչ մի բան` մեր հավերժական բարօրության համար: 

Միթե՞ չպետք է մենք սիրենք նրանց դրա համար և առաջինը 

նրանց պատվենք: 

Կան հավատարիմ անդամներ, ովքեր միացել են Եկեղեցուն 

չնայած իրենց մահկանացու ազգականների առարկություն-

ներին: Աստծուն առաջին տեղը դնելով, շատերը հետագայում 

դարձան միջոց՝ առաջնորդելու այդ սիրելիներին դեպի Աստծո 

արքայություն: 

Հիսուսն ասել է. «Ես միշտ [Աստծուն] հաճելի բաներն եմ 

անում» (Հովհաննես Ը.29):



գ Լ ո ւ խ  1

51

Ինչպիսի՞ն է վիճակը մեր տներում: Արդյոք մենք ձգտո՞ւմ ենք 

Տիրոջն առաջին տեղում դնել և գոհացնել Նրան:

Հայրեր, արդյոք Տիրոջը կգոհացնե՞ր, եթե ձեր տանը լիներ 

ամենօրյա ընտանեկան աղոթք և սուրբ գրությունների ընթեր-

ցում: Իսկ ի՞նչ կասեքշաբաթական ընտանեկան երեկոների և 

պարբերաբար ձեր կնոջ և յուրաքանչյուր երեխայի հետ ժամա-

նակ անցկացնելու մասին: Իսկ եթե ձեր երեխան ժամանակա-

վորապես շեղվել է, ինչ եք կարծում Տիրոջն արդյոք կգոհացնե՞ր 

և Նա կհարգե՞ր ձեր ջանքերը, եթե դուք շարունակեիք ապրել 

օրինակելի կյանքով, անընդհատ աղոթեիք և հաճախ ծոմ պա-

հեիք այդ երեխայի համար և պահեիք այդ որդու կամ դստեր 

անունը տաճարային աղոթքի ցուցակում: 

Դո՛ւք, մայրեր, ովքեր հատկապես պատասխանատու եք 

Սիոնի երիտասարդության դաստիարակության համար, միթե՞ 

դուք առաջին տեղում չեք դնում Աստծուն, երբ հարգում եք ձեր 

աստվածային կոչումը. . . Մեր մայրերը Աստծուն առաջին տե-

ղում են դնում, երբ կատարում են իրենց բարձրագույն առաքե-

լությունը իրենց իսկ տների պատերի ներսում: 

Երեխաներ արդյոք դուք աղոթում ե՞ք ձեր ծնողների հա-

մար: Արդյոք դուք փորձո՞ւմ եք աջակցել նրանց իրենց ազնիվ 

ջանքերում: Նրանք սխալներ կգործեն՝ ձեզ նման, բայց նրանք 

ունեն աստվածային առաքելություն, որը նրանք պետք է իրա-

կանացնեն ձեր կյանքում: Կօգնե՞ք նրանց անել այդ: Արդյոք 

կավելացնե՞ք պատիվ նրանց անուններին և նրանց սփոփանք 

կբերե՞ք իրենց ծերության տարիներում: 

Եթե ինչ- որ մեկը ցանկանում է ամուսնանալ ձեզ հետ տա-

ճարից դուրս, ո՞ւմ դուք կձգտեք գոհացնել՝ Աստծուն, թե որևէ 

մահկանացուի: Եթե դուք պնդում եք ամուսնանալ տաճարա-

յին ամուսնությամբ, դուք կգոհացնեք Տիրոջը և կօրհնեք մյուս 

կողմին: Ինչո՞ւ: Որովհետև այդ անձնավորությունը կամ ար-

ժանի կդառնա տաճար գնալ, որն օրհնություն կլինի, կամ կհե-

ռանա, որը նույնպես օրհնություն կլինի, որովհետև ձեզանից ոչ 

մեկը չպետք է կամենա անհավասարապես լծված լինել (տես 

Բ Կորնթացիս Զ.14):
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Դուք պետք է որակավորված լինեք տաճարի համար: Այդ 

ժամանակ կիմանաք, որ չկա ոչ մեկը բավականաչափ լավ ձեզ 

համար տաճարից դուրս ամուսնանալու համար: Եթե այդ անձ-

նավորությունները այդքան լավն են, նրանք այնպիսի վիճակում 

կդնեն իրենց, որպեսզի իրենք ևս կարողանան ամուսնանալ 

տաճարում: 8

3
Երբ մենք ընտրում ենք առաջինը դնել Աստծուն մեր 

կյանքում, Նրա օրհնությունները գալիս են առատորեն: 

Տղամարդիկ և կանայք, ովքեր իրենց կյանքը դարձնում 

են դեպի Աստված, հայտնաբերում են, որ Նա կարող է շատ 

ավելին անել իրենց կյանքի հետ, քան իրենք կարող են: Նա 

կխորացնի նրանց ուրախությունները, կընդարձակի նրանց 

տեսահորիզոնը, կարագացնի նրանց մտքերը, կզորցնի նրանց 

մկանները, կբարձրացնի նրանց ոգին, կբազմապատկի նրանց 

օրհնությունները, կմեծացնի նրանց հնարավորությունները, 

կսփոփի նրանց հոգիները, կբարձրացնի ընկերներ և դուրս 

կթափի խաղաղություն: Ով որ կորցնի կյանքը Աստծո ծառա-

յության մեջ, կգտնի հավերժական կյանք: 9

Աստված խնդրեց Աբրահամին զոհաբերել Իսահակին: Եթե 

Աբրահամը Իսահակին ավելի շատ սիրեր, քան Աստծուն, ար-

դյոք նա կհամաձայնվե՞ր: Ինչպես Տերն է նշում Վարդապետու-

թյուն և Ուխտերում, և՛ Աբրահամը, և՛ Իսահակը այժմ նստած են 

որպես աստվածներ (տես ՎևՈւ 132.37): Նրանք պատրաստ էին 

զոհ մատուցել կամ զոհ դառնալ ինչպես Աստված կպահանջեր: 

Նրանք ավելի խորը սեր և հարգանք ունեն միմյանց նկատ-

մամբ, որովհետև երկուսն էլ պատրսատ էին Աստծուն առաջին 

տեղում դնել:

Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է, որ «պետք է որ հակադրու-

թյուն լինի բոլոր բաներում» (2 Նեփի 2.11)—և այդպես էլ կա: 

Հակադրությունը ընտրության հնարավորություն է տալիս, իսկ 

ընտրությունները բերում են հետևանքներ՝ լավ կամ վատ: 

Մորմոնի Գիրքը բացատրում է, որ մարդիկ «ազատ են ընտ-

րելու ազատություն և հավերժական կյանք, բոլոր մարդկանց 

մեծ Միջնորդի միջոցով, կամ ընտրելու գերություն և մահ, ըստ 

դևի գերության և զորության» (2 Նեփի 2.27):
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Աստված սիրում է մեզ, դևն ատում է մեզ: Աստված ուզում է, 

որ մենք ունենանք ուրախության լիություն, ինչպես Ինքն ունի: 

Դևն ուզում է, որ մենք լիենք թշվառ ինչպես ինքն է: Աստված 

պատվիրաններ է տալիս՝ օրհնելու մեզ: Դևը ստիպում է մեզ 

խախտել այդ պատվիրանները՝ մեզ անիծելու համար: 

Ամեն օր և անընդհատ մենք ընտրություն ենք կատարում մեր 

ցանկություններով, մեր մտքերով և մեր գործողություններով, 

թե մենք ուզում ենք օրհնված լինել, թե անիծված, երջանիկ թե 

թշվառ: Կյանքի փորձություններից մեկն այն է, որ մենք, սովո-

րաբար, անմիջապես չենք ստանում արդարակեցության հա-

մար լիակատար օրհնությունները, կամ լիակատար անեծքն 

ամբարշտության համար: Այն որ դա կգա, անկասկած է, բայց 

հաճախ լինում է սպասման ժամանակահատված, որը տեղի է 

ունենում, ինչպես Հոբի և Հովսեփի դեպքում էր:

Ամբարիշտները կարծում են, որ իրենց մեղքերն անհետևանք 

են մնում: Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է, որ ամբարիշտները 

«ուրախություն ունեն իրենց գործերում միառժամանակ, և շու-

տով գալիս է վերջը, և նրանք կտրվում են, և գցվում կրակի մեջ, 

որտեղից չկա վերադարձ» (3 Նեփի 27.11):

Այս ստուգողական ժամանակաընթացքում արդարները 

պետք է շարունակեն սիրել Աստծուն, վստահել Նրա խոստում-

ներին, լինեն համբերատար և հավաստիացած, ինչպես բանաս-

տեղծն է ասել, որ «ով անում է Աստծո գործը, կստանա Աստծո 

վարձքը»: . . .

Ես վկայում եմ ձեզ, որ Աստծո վարձքը լավագույն վարձքն է, 

որի մասին այս աշխարհը կամ որևէ այլ աշխարհ գիտի: Եվ այն 

գալիս է լիառատորեն միայն նրանց, ովքեր սիրում են Տիրոջը և 

Նրան դնում առաջին տեղում: 

Կյանքի մեծագույն ստուգարքը Աստծուն հնազանդվելն է: 

Կյանքի մեծագույն խնդիրը Տիրոջ կամքն իմանալն է և ապա 

այն անելը: 

Կյանքի մեծագույն պատվիրանն է. «Սիրիր քո Տէր Աստուծուն 

բոլոր սրտիցդ, եւ բոլոր անձիցդ, եւ բոլոր մտքիցդ, եւ բոլոր զո-

րութիւնիցդ» (Մարկոս ԺԲ.30):
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Թող Աստված օրհնի մեզ առաջին պատվիրանը դնել առա-

ջին տեղում և որպես արդյունք հնձել խաղաղություն այս կյան-

քում և հավերժական կյանք ուրախության լիությամբ՝ գալիք 

կյանքում: 10

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Բաժին 1- ում Նախագահ Բենսոնն ուսուցանում է «առաջին 

և մեծ պատվիրանի մասին» (Մատթեոս ԻԲ.38): Ինչո՞ւ եք 

կարծում, որ այս պատվիրանը պետք է առաջինը լինի մեզ 

համար: Ի՞նչ ներըմբռնումներ եք դուք ձեռք բերում այն ու-

ղուց, որով Նախագահ Բենսոնը կապում է գթությունը այս 

պատվիրանի հետ: 

• Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար «Աստծուն առաջին տեղում 

դնելը» (Որոշ օրինակների համար, տես բաժին 2- ը:) Ե՞րբ եք 

տեսել, որ «բոլոր մյուս բաներն ընկնում են իրենց ճիշտ տեղը 

կամ հեռանում են մեր կյանքից», երբ մենք Աստծուն առաջին 

տեղում ենք դնում: 

• Խորհեք Նախագահ Բենսոնի խոստումների մասին նրանց, 

ովքեր «իրենց կյանքը դարձնում են դեպի Աստված» 

( բաժին 3): Ի՞նչ օրինակներ եք տեսել մարդկանց, ովքեր 

իրենց կյանքը դարձրել են դեպի Աստված: Ի՞նչ ուղիներով է 

Աստված այդ մարդկանց ավելի լավը դարձրել, քան նրանք 

կկարողանային դառնալ ինքնուրույն:

Առնչվող սուրբ գրություններ

Յեսու ԻԴ.14–15, Մատթեոս Զ.33, Է.21, Հովհաննես ԺԴ.15, 

21–24, ԺԷ.3, Ա Կորնթացիս Բ.9, 1 Նեփի 3.7, Մորոնի 10.32

Օգնություն ուսուցչին

«Հավաստիացեք, որ դուք չեք հավատում, որ դուք եք «ճշմա-

րիտ ուսուցիչը»: Դա լուրջ սխալ է:. . . Զգույշ եղեք, որ դուք խո-

չընդոտ չդառնաք: Ուսուցչի հիմնական դերն այն է, որ նա 

նախապատրաստի ուղին այնպես, որ մարդիկ ունենան հոգևոր 

փորձառություն Տիրոջ հետ» (Gene R. Cook, quoted in Ուսուցում. 

չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 41):
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«Եթե մենք առաջադիմենք սրբության մեջ— աճելով Աստծո 
բարեհաճության մեջ—ոչինչ չի կարող փոխարինել աղոթքին»: 
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Գ Լ Ո Ւ Խ  2

Միշտ աղոթեք

«Ես խոնարհաբար կհորդորեի բոլորին. . . 
սերտ շփման մեջ մնալ մեր Երկնային 

Հոր հետ աղոթքի միջոցով»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

«Ողջ իմ կյանքում աղոթքին ապավինելու խորհուրդը իմ ստա-

ցած գրեթե ցանկացած այլ խորհուրդից վեր է գնահատվել, – 

ասել է Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը: – Այն դարձել է իմ 

անբաժանելի մասը, մի խարիսխ, ուժի մնայուն աղբյուր և ինձ 

համար աստվածային բաների գիտության հիմքը:

«Հիշիր, որ ինչ էլ որ անես կամ ուր էլ որ լինես, դու երբեք 

մենակ չես, – հայրիկիս հայտնի խորհուրդն էր ինձ, երբ ես 

տղա էի: – Մեր Երկնային Հայրը միշտ մոտիկ է: Դու կարող ես 

հասնել Նրան և ստանալ Նրա օգնությունը աղոթքի միջոցով»: 

Ես պարզել եմ, որ այս խորհուրդը ճիշտ է: Փառք Աստծո մենք 

կարող ենք հասնել և օգտվել այդ աներևույթ ուժից, առանց որի 

ոչ մի մարդ չի կարող անել իր լավագույնը»: 1

Նախագահ Բենսոնը հետևում էր այս խորհրդին իր կյանքի 

բոլոր բնագավառներում: Երբ նա նշանակվեց ծառայելու որ-

պես Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարար, 

նա «աղոթքով և զգուշորեն ընտրեց» մի խումբ տղամարդկանց 

իր հետ աշխատելու համար, «խնդրելով Աստծուն՝ տալ [իրեն] 

խորաթափանցության ոգի»:  2 Իրենց առաջին հանդիպման 

ժամանակ նա հարցրեց, թե «որևէ մեկը արդյոք իրենց ժողով-

ները աղոթքով բացելուն դե՞մ էր: Ոչ ոք չառարկեց: Եվ նա 

սկսեց մի գործունեություն, որը նա շարունակեց ութ տարի: Նա 

հրավիրում էր անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի հերթա-

կանությամբ ասել բացման աղոթքը»: 3 Նրա ընկերակիցները 

սկսեցին գնահատել այդ սովորույթը, չնայած սկզբում հնարա-

վոր է անհարմար էին զգում: Անձնակազմի անդամներից մեկը 
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հետագայում խոստովանեց, որ տղամարդկանցից մի քանիսը 

մանկությունից ի վեր բարձրաձայն չէին աղոթել: «Մենք կա-

կազում և խարխափում էինք, որ բառեր որոնենք»,- ասաց նա, 

– բայց նախարարը [Նախագահ Բենսոնը] երբեք նկատել չէր 

տալիս: Եվ մի քանի փորձերից հետո, բոլորը սկսեցին հար-

մարվել: Արդյոք դա օգնո՞ւմ էր: Դե՜հ, ես կասեի, որ երբ սկսում 

եք ժողովն այդ ձևով, մարդիկ հպարտությամբ չեն կենտրոնա-

նում միայն իրենց կարծիքների վրա: Դուք բավականին արագ 

եք գալիս համաձայնության, թե ինչ պետք է արվի ամեն մի 

իրավիճակում»: 4

Նախագահ Բենսոնի եղբայրները Առաջին Նախագահությու-

նում և Տասներկու Առաքյալների Քվորումում նույնպես օգուտ 

էին քաղում նրա աղոթասեր էությունից: Նախագահ Գորդոն Բ. 

Հինքլին, ով ծառայում էր որպես Նախագահ Բենսոնի Առաջին 

Խորհրդական Առաջին Նախագահությունում, ասել է. 

«Ես ծնկի եմ իջել նրա հետ և լսել նրան աղոթելիս:

Նրա աղոթքները միշտ հետաքրքիր էին: Գրեթե առանց բա-

ցառության, դրանք մեծ մասամբ բաղկացած էին շնորհակալա-

կան արտահայտություններից: Նա շատ քիչ բան էր խնդրում: 

Նա երախտագիտություն էր հայտնում շատ բաների համար:

Նա շնորհակալություն էր հայտնում կյանքի, ընտանիքի, 

ավետարանի, հավատքի, արևի լույսի և անձրևի, բնության 

պարգևների և մարդու ազատասիրական բնազդների հա-

մար: Նա շնորհակալություն էր հայտնում ընկերների և ծա-

նոթների համար: Նա սեր էր արտահայտում Փրկչի համար և 

երախտագիտություն Նրա քավիչ զոհաբերության համար: Նա 

շնորհակալություն էր հայտնում Տիրոջը՝ մարդկանց ծառայելու 

հնարավորության համար: 5

Նախագահ Բենսոնը և նրա կինը՝ Ֆլորան, հաստատեցին մի 

տուն, որտեղ ամենքն աղոթում էին, անhատապես և միասին: 

Նրանց որդին՝ Մարկը նկատել է. «Երբ հայրիկը ծնկի էր իջնում 

աղոթելու, նա չէր շտապեցնում: Նրա խոսքերի հետևում իմաստ 

կար: Դա պարզ էր և ակնհայտ, որ նա հաղորդակցվում էր մեր 

Երկնային Հոր հետ»: 6 Նախագահ և քույր Բենսոնը ուսուցանե-

ցին իրենց երեխաներին աղոթել անձնական առաջնորդության 

և ուժի համար և նաև աղոթել միմյանց համար: Ընտանիքի 
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ընկերներից մեկը մի անգամ նկատել է այդ ուսմուքների ազ-

դեցությունը, երբ նա մասնակցում էր մի նիստի գերագույն հա-

մաժողովի ժամանակ Բենսոնների հետ: Նա գրել է. 

«Մի ապրիլյան օր . . . , ես հայտնաբերեցի Գերագույն Իշխա-

նավորի ուժի աղբյուրներից մեկը:

«Ես նստած էի Երեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնի վեց երեխաների 

հետ, որոնցից մեկը իմ սենյակակիցն էր քոլեջում: Իմ հետաքրք-

րությունը մեծացավ, երբ Նախագահ [Դեյվիդ Օ.] Մակքեյը բար-

ձրացավ տեղից և հայտարարեց հաջորդ խոսնակի մասին: Ես 

հարգանքով լի հետևում էի, թե ինչպես էր Երեց Բենսոնը, որի 

հետ ես դեռ չէի ծանոթացել, քայլում դեպի բարձրախոսը: Նա 

հաղթանդամ մարդ էր՝ վեց ոտնաչափից անց: Նա մի մարդ էր, 

որը. . . միջազգային ասպարեզում հայտնի էր որպես Միացյալ 

Նահանգների Գյուղատնտեսության նախարար և Տիրոջ հատուկ 

վկա, որը խաղաղ և վստահ էր թվում, մեկը, ով դիմել էր խոսքով 

ողջ աշխարհի ունկնդիրներին: Հանկարծ մի ձեռք դիպավ ձեռ-

քիս: Մի փոքրիկ աղջնակ թեքվեց դեպի ինձ և շշնջաց. «Աղոթեք 

հայրիկի համար»:

«Մի փոքր հանկարծակի գալով, ես մտածեցի. «Այս ուղերձը 

փոխանցվում է շարքի երկայնքով և ես պետք է փոխանցեմ 

այն: Արդյոք ասեմ. «Աղոթեք Երեց Բենսոնի համար, – թե ասեմ, 

– Դուք պետք է աղոթք ասեք ձեր հայրիկի համար»: Զգալով, 

որ անմիջապես պետք է գործեի, ես թեքվեցի և պարզապես 

շշնջացի. «Աղոթեք հայրիկի համար»:

Ես հետևում էի, թե ինչպես էր այդ շշունջը փոխանցվում 

շարքի երկայնքով դեպի այն տեղը, որտեղ Քույր Բենսոնն էր 

նստած, իր գլուխն արդեն խոնարհած: . . .

Տարիների հետ շատ գերագույն համաժողովներ են եկել 

և անցել և յուրաքանչյուր անգամ, երբ Նախագահ Բենսոնը 

կանգնում էր խոսելու, ես մտածել էի. «Նրա երեխաները, ովքեր 

սփռված են մայրցամաքով մեկ, այժմ միավորված են աղոթքով 

իրենց հայրիկի համար»»: 7
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Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանել է, որ 

մենք պետք է միշտ աղոթենք: 

Իր երկրային ծառայության ընթացքում Հիսուսն ուսուցանել 

է մեզ աղոթելու նմուշը.

 Այս ձևով, հետևաբար,աղոթեք դուք. Հա՛յր մեր, որ երկնքում 

ես, թող սուրբ լինի քո անունը: 

«Գա քո արքայությունը, Քո կամքը թող կատարվի երկրի վրա, 

ինչպես որ երկնքում է: 

Մեր հանապազօրյա հացը տուր մեզ այսօր

 Եվ ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր 

պարտապաններին: 

Եւ մի տանիր մեզ փորձութեան մէջ. Այլ ազատիր մեզ չա-

րիցը. Որովհետեւ քոնն է թագավորութիւնը եւ զորութիւնը եւ 

փառքը յաւիտեանս: Ամեն» (Մատթ. Զ.9–13):

Հետո նա պատվիրեց. «Թե պէտք է ամեն ժամանակ աղոթք 

անել եւ չձանձրանալ» (Ղուկաս ԺԸ.1):

«Արթուն կացեք եւ աղոթք արեք, – ասել է Նա, – որ փոր-

ձութեան մէջ չմտնէք, հոգին յօժար է, բայց մարմինը տկար» 

(Մատթ. ԻԶ.41):

Այս տնտեսությունում Նա հորդորել է. «Միշտ աղոթիր, չլինի 

թե այն չարագործը զորություն ունենա քո վրա, և հանի քեզ քո 

տեղից» (ՎևՈւ 93.49):

 Փրկիչը հայտարարել է Ջոզեֆ Սմիթին. «Եվ ոչնչով մարդ չի 

վիրավորում Աստծուն կամ ոչ ոքի հանդեպ նրա ցասումը չի 

բռնկվում, բացի նրանցից, ովքեր չեն խոստովանում նրա ձեռքը 

բոլոր բաներում և չեն հնազանդվում նրա պատվիրաններին» 

(ՎևՈւ 59.21):

Մենք ունենք այս հրահանգը հարություն առած Տիրոջից, երբ 

Նա ծառայեց Նեփիացի ժողովրդի մեջ Արևմտյան կիսագնդում. 

«Դուք պետք է արթուն լինեք և միշտ աղոթեք, որ չլինի թե գայ-

թակղվեք դևի կողմից ու գերության տարվեք նրա կողմից . . .
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Դուք պետք է արթուն կենաք և միշտ աղոթեք, որ չլինի թե 

մտնեք գայթակղության մեջ, քանզի սատանան կամենում է տի-

րել ձեզ, որ կարողանա ցորենի պես մաղել ձեզ: 

Ուստի դուք պետք է միշտ աղոթեք Հորը՝ իմ անունով:

Եվ ինչ որ դուք խնդրեք Հորը, իմ անունով, ինչ որ ճիշտ է, 

հավատալով, որ դուք կստանաք, ահա այն կտրվի ձեզ 

(3 Նեփի18:15, 18–20): 8

Եթե մենք առաջադիմենք սրբության մեջ, աճելով Աստծո բա-

րեհաճության մեջ, ոչինչ չի կարող փոխարինել աղոթքին: Եվ 

այսպիսով, ես հորդորում եմ ձեզ կյանքում առաջնահերթյուն 

տալ աղոթքին՝ ամենօրյա աղոթքին, գաղտնի աղոթքին: Թող 

ոչ մի օր չանցնի առանց դրա: Ամենազորի հետ հաղորդակց-

վելը տղամարդկանց և կանանաց համար ուժի, ոգեշնչման 

և լուսավորման աղբյուր է եղել աշխարհի ողջ պատմության 

«մենք ունենք. . . ընտանեկան աղոթքից եկող 
սրբագործող ազդեցության կարիքը»:
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ընթացքում, ովքեր ձևավորել են անհատների և ազգերի ճա-

կատագրերը բարու համար: 9

2
Ընտանիքները, որոնք աղոթում են միասին օրհնվում են 
ավելի ուժեղ սիրո կապերով և երկնքի խաղաղությամբ: 

Տերը նշում է, որ ծնողների պարտականությունն է իրենց երե-

խաներին աղոթել սովորեցնել [տես ՎևՈւ 68.28]: Սա չի նշա-

նակում միայն գաղտնի աղոթքներ: Ես համոզված եմ, որ դա 

նշանակում է ուսուցանել օրինակով ընտանեկան աղոթքների 

միջոցով: Որպես ընտանիք՝ մենք ունենք տնային պաշտամուն-

քից՝ ընտանեկան աղոթքից եկող սրբագործող ազդեցության 

կարիքը: 10

Որպես ընտանիքներ՝ մենք պետք է ծնկի գանք ընտանեկան 

աղոթքի՝ առավոտյան և գիշերը: Ուղղակի մի քանի խոսքեր 

ավելացնելով ուտելիքի օրհնությանը, որը դառնում է սովորույթ 

որոշ մասերում, բավական չէ: Մենք պետք է ծնկի իջնենք աղոթ-

քով և երախտագիտությամբ: 11

Աղոթքը եղել և մնում է որպես մշտապես ներկա ուժի խա-

րիսխ և մեր ընտանեկան գործերի ուղղության աղբյուր: Ես հի-

շում եմ, թե ինչպես էինք ծնկի իջնում մեր փոքր երեխաների 

մահճակալների կողքին, օգնելով նրանց աղոթել իրենց ման-

կական տարիներին, իսկ հետագայում տեսնում ավելի մեծ 

եղբայրներին և քույրերին, ովքեր օգնում էին ավելի փոքրա-

հասակներին: Մենք առավոտյան և երեկոյան ունենում էինք 

ըտանեկան աղոթք, երեխաներին հնարավորություն տալով 

առաջնորդել և հղել հատուկ աղոթքներ որոշակի խնդիրներ 

հաղթահարելու համար: Ընտանեկան աղոթքում նշվում էին 

օրինակ երեխաները, ովքեր եկեղեցական հանձնարարություն-

ներ ունեին: Մենք օգնություն էինք խնդրում, երբ երեխաներից 

մեկը ավագ դպրոցում դժվար քննություն պետք է հանձներ: 

Հատուկ նշվում էին ընտանիքի այն անդամները, ովքեր հեռ-

վում էին. . . . . . Որոշակի մտահոգությունների մասին հատուկ 

նշումը մեր ընտանեկան աղոթքներում տալիս էր մեզ վստա-

հություն, համոզվածություն և ուժ ընտանիքի անդամներին՝ 

դժվարին խնդիրներին ու հանձնարարություններին դիմակա-

յելու համար: 12
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Օրվա տարաձայնություններն ու լարվածությունը հալչում 

է, երբ ընտանիքները միասին մոտենում են երկնային գահին: 

Միասնությունն աճում է: Սիրո և նվիրվածության կապերը վերս-

տին զորանում են և մուտք է գործում երկնային խաղաղությունը:

Այդպիսի տներում գաղտնի աղոթքներն ասվում են գիշերն 

ու առավոտյան՝ ընտանիքի անդամների կողմից: Անձնական 

և ընտանեկան խնդիրներին մոտենում են վստահությամբ՝ 

երկնքի բարեհաճությունը խնդրելուց հետո: Երիտասարդները, 

ովքեր մասնակցում էին այդպիսի ընտանեկան հոգևոր հավա-

քույթի, սրտները ազատված էին ունենում չար միտումներից, 

երբ նրանք գնում էին զվարճալի երեկույթի: Նրանք [երիտա-

սարդները], սովորաբար, լինում էին այն զսպող ազդեցությունը 

խմբում, երբ առաջանում էին վտանգավոր գայթակղություններ: 

Ծնողները, ովքեր շրջապատում են իրենց երեխաներին ամենօ-

րյա բարեպաշտության զտող ազդեցությամբ, կատարում են 

իրենց ներդրումը. . . տան անվտանգության համար: 13

3
Մենք կարող ենք բարելավել հաղորդակցությունը 

մեր Երկնային Հոր հետ: 

Ահա հինգ ուղիներ, որոնցով կարող ենք բարելավել հաղոր-

դակցությունը մեր Երկնային Հոր հետ: 

1. Մենք պետք է հաճախ աղոթենք: Մենք պետք է մենակ 

լինենք մեր Երկնային Հոր հետ ամեն օր առնվազն երկու կամ 

երեք անգամ՝ «առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան», ինչպես 

սուրբ գրքերն են նշում(Ալմա 34.21): Բացի այդ մեզ ասվում է 

միշտ աղոթել (Տես 2 Նեփի 32.9, ՎևՈւ 88.126): Սա նշանակում 

է, որ մեր սրտերը պետք է լցված լինեն շարունակ աղոթքով՝ 

ուղղված դեպի մեր Երկնային Հայրը (տես Ալմա 34.27):

2. Մենք պետք է գտնենք պատշաճ տեղ, որտեղ մենք կարող 

ենք մտածել և աղոթել: Մեզ հորդորվում է, որ դա լինի «[մեր] 

սենյակներում և [մեր] գաղտնի տեղերում և [մեր] անապատում» 

(Ալմա 34.26): Այսինքն, այն պետք է զերծ լինի շեղումներից, 

գաղտնի լինի (տես 3 Նեփի 13.5–6):

3. Մենք պետք է մեզ նախապատրաստենք աղոթքի համար: 

Եթե չենք ուզում աղոթել, ապա պետք է աղոթենք մինչև որ 

իսկապես ուզենանք աղոթել: Մենք պետք է խոնարհ լինենք 
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(տես ՎևՈւ 112.10): Մենք պետք է աղոթենք ներման և ողոր-

մածության համար (տես Ալմա 34.17–18): Մենք պետք է ներենք 

ամեն մեկին, ում դեմ մենք վատ զգացումներ ունենք (տես Մար-

կոս ԺԱ.25): Այնուամենայնիվ, սուրբ գրությունները նախազգու-

շացնում են, որ մեր աղոթքները զուր կլինեն, եթե մենք «երես 

դարձնենք կարիքավորից ու մերկից, և չայցելենք հիվանդին ու 

չարչարվածին, և բաժին չհանենք [մեր] ստացվածքից» (Ալմա 

34.28):

4. Մեր աղոթքները պետք է իմաստալի լինեն և տեղին: Մենք 

պետք է խուսափենք օգտագործել նույն արտահայտությունները 

յուրաքանչյուր աղոթքում: Մեզանից յուրաքանչյուրը կվիրա-

վորվեր, եթե մեր ընկերներից մեկը նույն խոսքերն ասեր մեզ 

ամեն օր, զրույցին վերաբերվեր որպես ամենօրյա գործ, և հա-

զիվ սպասեր ավարտին, որպեսզի միացներ հեռուստացույցը 

և մոռանար մեզ: . . .

Ինչի՞ համար մենք պետք է աղոթենք: Մենք պետք է աղո-

թենք մեր աշխատանքի համար, մեր թշնամիների և դևի զո-

րության դեմ, մեր բարօրության համար և մեր շրջապատի 

մարդկանց բարօրության համար: Մենք պետք է խորհուրդ 

անենք Տիրոջ հետ բոլոր մեր որոշումների և գործերի վերա-

բերյալ (տես Ալմա 37.36–37): Մենք պետք է բավականաչափ 

երախտապարտ լինենք շնորհակալություն հայտնելու այն բո-

լորի համար, ինչ մենք ունենք (տես ՎևՈւ 59.21): Մենք պետք 

է խոստովանենք Նրա ձեռքը բոլոր բաներում: Երախտամոռու-

թյունը մեր մեծագույն մեղքերից մեկն է: 

 Տերը հայտարարել է ժամանակակից հայտնության մեջ. «Եվ 

նա, ով ընդունում է բոլոր բաները գոհությամբ, պիտի փառա-

վորվի. և այս աշխարհի բաները պիտի ավելացվեն նրա հա-

մար, նույնիսկ հարյուրապատիկ, այո, ավելի շատ» (ՎևՈւ 78.19):

Մենք պետք է խնդրենք այն, ինչի կարիքն ունենք, ուշա-

դիր լինելով, որ չխնդրենք այն բաները, որոնք կլինեն ի դա-

տապարտություն մեզ (Տես Յակոբոս Դ.3): Մենք պետք է ուժ 

խնդրենք մեր խնդիրները հաղթահարելու համար (Տես Ալմա 

31.31–33): Մենք պետք է աղոթենք Եկեղեցու Նախագահի և 

Գերագույն Իշխանավորների ոգեշնչման և բարօրության, մեր 

ցցի նախագահի, մեր եպիսկոպոսի, մեր քվորումի նախա-

գահի, մեր տնային ուսուցիչների, ընտանիքի անդամների և 
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մեր քաղաքացիական ղեկավարների համար: Կարելի է այլ 

առաջարկներ ևս անել, բայց Սուրբ Հոգու օգնությամբ մենք կի-

մանանք, թե ինչի մասին մենք պետք է աղոթենք (տես Հռովմ. 

Ը.26–27): 

5. Աղոթքով խնդրանք հղելուց հետո, մենք պատասխանտ-

վություն ունենք օգնելու, որ այն շնորհվի: Մենք պետք է ունկն-

դրենք: Գուցե մինչ մենք մեր ծնկների վրա ենք, Տերը կամենա 

մեզ խորհուրդ տալ: 14

4
Աստված տեղյակ է մեր մասին և պատրաստ 

է պատասխանել մեր աղոթքներին, երբ 
մենք մեր վստահությունը դնում ենք Նրա 

վրա և անում ենք այն, ինչ ճիշտ է: 

Աղոթքի մեջ զորություն կա: Բոլոր բաները հնարավոր է 

աղոթքի միջոցով: Աղոթքի միջոցով էր, որ երկինքները բացվե-

ցին այս տնտեսությունում: Տասնչորս տարեկան տղայի աղոթքը 

Սրբազան Պուրակում բացեց ավետարանի նոր տնտեսությունը 

և առաջ բերեց Հոր և Որդու մի տեսիլք, երբ Նրանք հայտնվե-

ցին որպես փառավորված երկնային էակներ Ջոզեֆ պատանու 

առջև [տես Ջոզեֆ Ամիթ—Պատմություն 1.11–17]: 15

Իմ վկայությունն է, իմ եղբայրներ և քույրեր ու ընկերներ, որ 

Աստված իսկապես լսում է և պատասխանում աղոթքներին: Ես 

երբեք չեմ կասկածել այդ փաստի վերաբերյալ: Մանկությու-

նից սկսած, իմ մոր ծնկին, որտեղ առաջին անգամ սովորեցի 

աղոթել, որպես պատանի իմ դեռահաս տարիներին, որպես 

միսիոներ օտար երկրներում, որպես հայր, որեպես Եկեղեցու 

ղեկավար, որպես կառավարության պաշտոնյա, ես գիտեմ 

առանց որևէ կասկածի, որ հնարավոր է տղամարդկանց և կա-

նանց համար հասնել խոնարհությամբ և աղոթքով ու օգտվել 

այդ Աներևույթ Ուժից՝ ստանալ աղոթքների պատասխանները: 

Մարդը միայնակ չէ, կամ առնվազն, նա չպետք է միայնակ 

լինի: Աղոթքը դռներ կբացի, աղոթքը կվերացնի սահմանները, 

աղոթքը կթեթևացնի ճնշումները, աղոթքը կտա ներքին խաղա-

ղություն և հանգստություն լարվածության և ընկճվածության ու 

դժվարության պահերին: Շնորհակալություն Աստծուն աղոթքի 

պարգևի համար: 16
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Նույնիսկ փորձության և նեղսրտության պահերին հնարավոր 

է մոտենալ Տիրոջը, զգալ Նրա ազդեցությունը և Նրա աջակցող 

զորությունը՝ որ մարդ երբեք միայնակ չէ, եթե միայն նա խո-

նարհեցնի իրեն Ամենազորի առջև: Ես երախտապարտ եմ այդ 

վկայության համար, այդ համոզվածության համար: 17

Իմ անձնական փորձառությունից գիտեմ աղոթքի արդյունա-

վետությունն ու ուժը: . . .

1946 թվականին ինձ հանձնարարվեց Նախագահ Ջորջ 

Ալբերտ Սմիթի կողմից գնալ պատերազմներից ծվատված Եվ-

րոպա և վերահաստատել մեր միսիաները Նորվեգիայից մինչև 

Հարավային Աֆրիկա և հիմնել բարօրության պաշարների բաշ-

խման մի ծրագիր: 

Մենք մի վարչություն հաստատեցինք Լոնդոնում: Ապա 

նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք մայր-

ցամաքի ռազմական ուժերի հետ: Առաջին մարդը, որին ես 

Երեց Էզրա Թաֆտ բենսոնը և նրա ընկերակիցները աղոթեցին 
առաջնորդության համար, երբ օգնություն տարան Եվրոպա 

Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմից հետո:
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կամեցա տեսնել՝ Ամերիկյան ուժերի հրամանատարն էր Եվ-

րոպայում: Նա հիմնավորվել էր Ֆրանկֆուրտում՝ Գերմանիա:

Երբ մենք հասանք Ֆրանկֆուրտ, իմ ընկերակիցն ու ես 

գնացինք մի տեսակցություն նշանակելու գեներալի հետ: Տե-

սակցություն նշանակող սպան ասաց. «Պարոնայք, ձեզ համար 

հնարավորություն չի լինի տեսնվել գեներալի հետ առնվազն 

երեք օրվա ընթացքում: Նա շատ զբաղված է և նրա օրացույցը 

լցված է տեսակցություններով»:

Ես ասացի. «Շատ կարևոր է որ մենք տեսնվենք նրա հետ, և 

մենք չենք կարող այդքան երկար սպասել: Մենք վաղը պայ-

մանավորվածություն ունենք Բեռլինում»: 

Նա ասաց. «Ցավում եմ»:

Մենք հեռացանք շենքից, գնացինք մեր մեքենան, հանեցինք 

մեր գլխարկները և միավորվեցինք աղոթքով: Ապա ետ գնա-

ցինք շենք և գտանք մեկ ուրիշ սպայի տեսակցության պահա-

կակետում: Տասնհինգ րոպե էլ չէր անցել մենք գեներալի մոտ 

էինք: Մենք աղոթել էինք, որ կարողանայինք տեսնել նրան և 

սիրտը փափկեր, իմանալով, որ բոլոր օգնության պաշարները, 

որտեղից էլ որ դրանք նվիրաբերվեին, այդ ժամանակ պահանջ-

վում էր, որ դրվեր զինվորականների ձեռքում՝ բաշխելու հա-

մար: Մեր նպատակն էր, ինչպես բացատրեցինք գեներալին, 

բաշխել մեր պաշարները մեր իսկ ժողովրդին մեր սեփական 

կապերով և նաև նվիրտվություն անել՝ բոլոր երեխաներին կե-

րակրելու համար: 

Մենք բացատրեցինք բարօրության ծրագիրը և թե ինչպես 

էր այն աշխատում: Վերջում նա ասաց. «Դե՜հ, պարոնայք, ան-

ցեք գործի և հավաքեք ձեր պաշարները և մինչև դուք դրանք 

հավաքեք, քաղաքականությունը կարող է փոխվել»: Մենք ասա-

ցինք. «Գեներալ, մեր պաշարներն արդեն հավաքված են, դրանք 

միշտ հավաքված են: Քսանչորս ժամվա ընթացքում այն պա-

հից սկսած, երբ մենք զանգահարենք Սոլթ Լեյք Սիթի, Եկեղե-

ցու Առաջին Նախագահություն, բեռնատարներով մթերքները 

կշարժվեն դեպի Գերմանիա»:

Այդ ժամանակ նա ասաց. «Ես երբեք չէի լսել մի ժողովրդի 

մասին, որն այդպիսի խորաթափանցություն ունենար»: Նրա 
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սիրտը փափկեց, ինչպես որ մենք աղոթել էինք դրա վերաբե-

րյալ: Նախքան նրա գրասենյակից հեռանալը, մենք ստացանք 

գրավոր լիազորագիր՝ կատարելու մեր սեփական բաշխումը 

մեր իսկ ժողովրդին, մեր իսկ կապերի միջոցով: 

Մխիթարող է իմանալը, որ Աստված ուշադիր է մեր հան-

դեպ և պատրաստ է պատասխանել, երբ մենք ապավինում 

ենք Նրան և անում այն, ինչը ճիշտ է: Տեղ չկա վախի համար 

այն տղամարդկանց և կանանաց մեջ, ովքեր դնում են ապա-

վինում են Ամենազորին, ովքեր չեն տատանվում խոնարհեցնե-

լու իրենց՝ որոնելով աստվածային առաջնորդություն՝ աղոթքի 

միջոցով: Չնայած հալածանքներ են բարձրանում, չնայած ան-

հաջողություններ են գալիս, աղոթքով մենք կարող ենք գտնել 

վերահամոզում, քանզի Աստված խաղաղություն կխոսի հոգուն: 

Այդ խաղաղությունը, պայծառության այդ ոգին, կյանքի մեծա-

գույն օրհնությունն է: 

Երբ Ահարոնայան Քահանայության պատանի էի, ես սովո-

րեցի այս փոքրիկ բանաստեղծությունը: Այն մնացել է ինձ հետ.

Չգիտեմ ինչ միջոցներով հազվագյուտ,

Բայց այս մեկ բանը ես գիտեմ:

Ես գիտեմ, որ Նա տվել է Իր Խոսքը,

Որն ասում է ինձ, որ աղոթքը լսվում է,

Եվ կպատասխանվի՝ ուշ թե շուտ:

Այսպիսով, աղոթում եմ և հանգիստ սպասում:

Չգիտեմ թե սպասված օրհնությունը 

Կգա արդյոք հենց իմ մտածած ձևով,

Բայց թողնում եմ աղոթքներս Նրա հետ միայն,

Ում կամքն ավելի իմաստուն է, քան իմը,

Համոզված, որ Նա կշնորհի իմ խնդրանքը,

Կամ կուղարկի շատ ավելի օրհնված պատասխան:

. . . Ես բերում եմ վկայություն ձեզ, իմ սիրելի եղբայրներ և 

քույրեր, որ Աստված ապրում է: Նա մահացած չէ. . . Ես վկա-

յում եմ, որ կա Աստված երկնքում, ով լսում է աղոթքներն ու 

պատասխանում: Ես գիտեմ, որ սա ճիշտ է: Ես խոնարհաբար 

կհորդորեի բոլորին. . . սերտ կապ պահպանել մեր Հոր հետ, 

որը երկնքում է աղոթքի միջոցով: Ավետարանի այս տնտեսու-

թյունում երբևէ նախկինում չի եղել ավելի մեծ կարիք աղոթքի 
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համար: Իմ անկեղծ աղաչանքն է, որ մենք անընդհատ ապա-

վինենք Երկնային Հորը և ջանասիրաբար բարելավենք մեր 

հաղորդակցությունը Նրա հետ: 18

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ մենք պետք է «չթողնենք մեկ 

իսկ օր անցնի» առանց անձնական աղոթքի (բաժին 1): Ինչ-

պե՞ս եք օրհնվել անձնական աղոթքի միջոցով: 

• Բաժին 2- ում Նախագահ Բենսոնը նշում է մի քանի օրհ-

նություններ, որոնք գալիս են ընտանիքներ, որոնք կա-

նոնավորապես աղոթում են միասին: Ե՞րբ եք նկատել, որ 

ընտանեկան աղոթքը տարել է դեպի այդ օրհնությունները: 

Ի՞նչ կարող ենք անել ընտանեկան աղոթքն առաջնահերթու-

թյուն դարձնելու համար: 

• Մտածեք բաժին 3- ում Նախագահ Բենսոնի հինգ առաջարկ-

ների մասին: Ինչպե՞ս են այս առաջարկներից յուրաքան-

չյուրն օգնում մեզ «բարելավել մեր հաղորդակցությունը մեր 

Երկնային Հոր հետ»: Մտածեք այն մասին, թե ինչ կանեք 

դուք` այս խորհրդին հետևելու համար: 

• Ինչպե՞ս կարող է Նախագահ Բենսոնի խոսքերը բաժին 4- ում 

օգնել որևէ մեկին, ով կասկածում է աղոթքի ուժին: Ի՞նչ վկա-

յության խոսքեր կարող եք ավելացնելՆախագահ Բենսոնի 

խոսքերին: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Հակոբոս Ա.5–6, Ենովս 1.1–8, 3 Նեփի 14.7–8, ՎևՈւ 10.5, 19.38, 

88.63

Օգնություն ուսումնասիրողին

Սկզբունքը մի ճշմարտություն է, որն առաջնորդում է որո-

շումներում և գործողություններում: «Երբ կարդաք, հարցրեք 

ինքներդ ձեզ. «Ի՞նչ ավետարանական ճշմարտություն է ուսու-

ցանվում այս հատվածում: Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել սա իմ 

կյանքում» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում (1999), 4):
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Ընտրության ազատություն̀  
հավերժական սկզբունք

«Կամքի ազատությունը տրվել է մեզ բոլորիս 
կարևոր ընտրություններ կատարելու համար, 
որոնք ազդեցություն կունենան մեր փրկության 

վրա: Այդ որոշումներն ազդում են մեր 
երջանկության վրա հավերժության մեջ»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Ագարակում ապրելն ու աշխատելը Էզրա Թաֆտ Բենսոնին 

սովորեցրեց լավ որոշումների հետևանքների մասին: Նա վեր-

հիշում է. «Ես մեծացա՝ հավատալով, որ աշխատելու հոժարա-

կամությունն ու ունակությունը բարեհաջող հողագործության 

հիմնական բաղադրամասն է: Բանալին, տքնաջան, խելամիտ 

աշխատանքն է: Օգտագործեք այն և հաջողության համար 

ձեր հնարավորությունները դրական կլինեն»: 1 Երիտասարդ 

տարիքում Էզրան հասկացավ, որ նա և իր ընտանիքն ավելի 

շատ ուտելիք կունենան, եթե ընտրեն խնամել իրենց այգին: 

Նա սովորեց, որ եթե կամենում էր, որ ընտանիքը հաջողություն 

ունենար իրենց կաթնամթերքի արտադրության գործում, ապա 

պետք էր որոշել վաղ արթնանալ ամեն օր՝ կովերին կթելու հա-

մար: 2 Նա տեսավ, որ երբ նա ընտրում էր տքնաջան աշխատել, 

տեղի ֆերմերները վարձում էին իրեն՝ նոսրացնելու բազուկի 

սածիլները և նետելու խոտի խրձերը մեքենայի մեջ: 3 Նա տե-

սավ, որ փորձություններ գալիս են նաև հավատարիմներին, 

բայց նա նաև տեսավ, որ անհատներն ու ընտանիքները կա-

րող էին որոշել արձագանքել փորձություններին մի ձևով, որը 

նրանց կօգնի երջանիկ և հաջողակ լինել: 4

Երիտասարդ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի համար լավ որոշում-

ների որոշ հետևանքներ կարող էին չափվել դույլերով կաթի, 



72

գ Լ ո ւ խ  3

Նախամահկանացու Հիսուս Քրիստոսը հետևեց Երկնային Հոր փրկության 
ծրագրին, որը պահպանեց մեր ընտրության ազատությունը: 
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խոտով բեռնված մեքենաների կամ մեկ օրվա տքնաջան աշ-

խատանքի առատաձեռն վարձատրությամբ: Մյուսները դժվար 

էին չափել, բայց ավել հարատև էին: Օրինակ, երբ նա հետևում 

էր իր ծնողներին, նա տեսնում էր ուրախություն, խաղաղություն 

և ուժ, որը գալիս էր, երբ ընտանիքի անդամներն ընտրում էին 

հավատարիմ լինել միմյանց և Տիրոջը: 5 Նա իմացավ, որ բեր-

քահավաքի օրենքը—«ինչ որ մարդ սերմէ, այն էլ կհնձէ» (Գա-

ղատացիս Զ.7)—վերաբերում էր ինչպես հոգևոր ձգտումներին, 

այնպես էլ ֆիզիկական աշխատանքին: 

Ունենալով այս փորձառությունը որպես հիմք` Նախագահ 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնը հաճախ էր հիշեցնում Վերջին Օրերի 

Սրբերին և ուրիշներին ՝ կամքի ազատության կարևորության՝ 

ազատության մասին «ընտրելու ուղին, որին իրենք պետք է հե-

տևեն»: 6 Նրա ուսմունքները կամքի ազատության սկզբունքի 

մասին՝ ներառում էին ավելի շատ բան, քան ուղղակի հիշեցում 

«ընտրելու ճշտի և սխալի միջև»: 7 Նա խոսում էր կամքի ազատու-

թյան մասին որպես ունակություն «կարևոր որոշումներ ընդու-

նելու, որոնք ազդեցություն կունենան մեր փրկության վրա» և 

այն «կազդի հավերժության մեջ մեր երջանկության վրա»: 8 Նա 

խրախուսում էր Վերջին Օրերի Սրբերին օգտագործել իրենց 

կամքի ազատությունը «ինքնուրույն գործելու համար», առանց 

սպասելու բոլոր բաներում պատվիրվելուն: 9 Կամքի ազատու-

թյան սկզբունքը, – ասել է նա, – անցնում է ոսկյա ժապավենի 

պես Տիրոջ ավետարանի ծրագրի միջով` իր զավակների օրհ-

նության համար»: 10

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները 

1
Կամքի ազատությունը՝ ընտրության ազատությունը, 

Աստծո կողմից տրված հավերժական սկզբունք է:

Ես վկայում եմ, որ մենք սիրառատ Աստծո` մեր Երկնա-

յին Հոր, հոգևոր զավակներն ենք (տես Գործք ԺԷ.29, 1 Նեփի 

17.36): Նա ունի փրկության մեծ ծրագիր, որի միջոցով Նրա 

զավակները կարող են կատարելագործվել՝ նմանվել Իրեն, և 

կկարողանան ունենալ ուրախության լիություն, ինչը որ Ինքն 

է վայելում (տես 1 Նեփի 10.18, 2 Նեփի 2.25, Ալմա 24.14, 34.9, 

3 Նեփի 12.48, 28.10):
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Ես վկայում եմ, որ մեր նախամահկանացու վիճակում մեր հո-

գիների Ավագ Եղբայրը, այսինքն՝ Հիսուս Քրիստոսը, դարձավ 

մեր նախասահմանված Փրկիչը Հոր փրկության ծրագրում (տես 

Մոսիա 4.6–7, Ալմա 34.9): Նա մեր փրկության զորավարն է և 

միակ միջոցը, որի շնորհիվ մենք կարող ենք վերադառնալ մեր 

Երկնային Հոր մոտ՝ ձեռք բերելու ուրախության այդ լիությունը 

(տես Եբր. Բ.10, Մոսիա 3.17, Ալմա 38.9):

Ես վկայում եմ, որ Լյուցիֆերը նույնպես այդ երկնային 

խորհրդում էր: Նա որոնում էր կործանել մարդու կամքի ազա-

տությունը: Նա ապստամբեց: (Տես Մովսես 4.3): Երկնքում պա-

տերազմ էր և զորքերի մեկ երրորդը գցվեցին երկրի վրա և 

զրկվեցին մարմին ունենալուց (տես Հայտ. ԺԲ.7–9, ՎևՈււ 29.36–

37): Լյուցիֆերը բոլոր արդարության թշնամին է և ձգտում է 

ողջ մարդկության թշվառությունը (տես 2 Նեփի 2.18, 27, Մոսիա 

4.14): 11

Այդ նախաերկրային խորհրդում կենտրոնական հարցն 

էր. «Աստծո զավակները պետք է ունենան անսահմանափակ 

ազատ կամք ընտրելու ուղղությունը, որին պիտի հետևեն՝ լինի 

դա բարի թե չար, թե՞ նրանք պետք է հարկադրվեն և բռնա-

դատվեն՝ հնազանդ լինելու: Քրիստոսը և բոլորը, ովքեր հե-

տևում էին Նրան, պաշտապանում էին առաջին առաջարկը՝ 

ազատ ընտրությունը, սատանան պաշտպանում էր վերջինը՝ 

հարկադրանքն ու բռնադատումը 12:

Սուրբ գրքերը հստակեցնում են, որ մեծ պատերազմ էր երկն-

քում, պայքար ազատության սկզբունքի՝ ընտրության իրա-

վունքի համար (տես Մովսես 4.1–4, ՎևՈւ 29.36–38, 76.25–27, 

Հայտ. ԺԲ.7–9): 13

Պատերազմը, որը սկսվեց երկնքում այս հարցի կապակցու-

թյամբ դեռ չի ավարտվել: Հակամարտությունը շարունակվում է 

մահկանացու կյանքի ճակատամարտի դաշտում: 14

Ընտրության ազատությունը Աստծուց տրված հավերժա-

կան սկզբունք է: Ազատության մեծ ծրագիրը ավետարանի 

ծրագիրն է: Դրանում չկա հարկադրանք, չկա բռնություն, չկա 

ահաբեկչություն: Մարդն ազատ է ընդունել ավետարանը և 

կամ մերժել այն: Նա կարող է ընդունել այն, իսկ հետո մեր-

ժել դրանով ապրել, կամ նա կարող է ընդունել այն և լիովին 



գ Լ ո ւ խ  3

75

ապրել դրանով: Բայց Աստված երբեք չի հարկադրի մեզ ապ-

րել ավետարանով: Նա կօգտագործի համոզում Իր ծառաների 

միջոցով: Նա կկանչի մեզ և կուղղորդի մեզ և կխրախուսի մեզ 

և Նա կօրհնի մեզ, երբ մենք արձագանքենք, բայց Նա երբեք 

չի հարկադրի մարդկային մտքին (տես Hymns, 1985, no. 240): 15

2
Այս կյանքը ստուգարքի ժամանակ է, որի ընթացքում 

մենք ազատ ենք ընտրելու բարու և չարի միջև: 

Տերը Աբրահամին ցույց տվեց մեր Երկնային Հոր հոգևոր 

զավակներին՝ նախքան նրանց երկիր գալը: Նրան նաև ցույց 

տրվեց երկրի ստեղծումը և Տերն ասաց նրան. «Եվ դրանով մենք 

նրանց կստուգենք, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք նրանք կա-

նեն այն ամենը, ինչ Տերը իրենց Աստվածը, կպատվիրի նրանց» 

(Աբրահամ 3.25): Այդ աստվածային հայտարարության մեջ 

մարմնավորված է նաև ընտրության իրավունքը: 16

Այս կյանքը փորձություն է՝ փորձություն, որի ընթացքում ի 

հայտ է գալիս մեր էությունը, մի ստուգում, որն ունի հավերժա-

կան հետևանքներ յուրաքանչյուրիս համար: Եվ այժմ մեր ժա-

մանակն է ու եղանակը, ինչպես յուրաքանչյուր սերունդ ունեցել 

է իրենը՝ սովորելու մեր պարտականությունները և կատարելու 

դրանք: 17

Ճշմարիտ է այն, որ ամբարշտությունը տհաճ է Տիրոջ հա-

մար: Ճշմարիտ է նաև այն, որ Նա չի ցանկանում, որ դա տեղի 

ունենա: Եվ ճշմարիտ է այն, որ Նա օգնական կլինի նրանց, 

ովքեր ընդդիմանում են ամբարշտությանը: Բայց այն, որ Նա 

չի խոչնդոտում, որ Իր զավակները ամբարշտություն գործեն 

այստեղ՝ մահկանացու կյանքում, հաստատում է, որ Նա տվել 

է նրանց ընտրելու ազատություն, միևնույն ժամանակ հիմք 

վերապահելով Իր համար՝ նրանց վերջնական դատաստանի 

համար: 18

Չկա չարիք, որ [Հիսուս Քրիստոսը] չկարողանա վերացնել: 

Բոլոր բաները Նրա ձեռքում են: Այս երկիրը Նրա օրինական 

տիրապետության տակ է: Սակայն Նա հանդուրժում է չարիքը, 

որպեսզի մենք կարողանանք կատարել ընտրություն բարու և 

չարի միջև: 19
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Կյանքը ստուգման ժամանակաշրջան է մարդու հավերժա-

կան գոյության ընթացքում, որի ժամանակ նա տվել է. . . ճշտի և 

սխալի միջև ընտրելու իրավունքը. . . Այդ ընտրություններից մեծ 

հետևանքներ են կախված, ոչ միայն այս կյանքում, այլ նույնիսկ 

ավելի կարևորը գալիք կյանքում: Կան սահմաններ, որոնցից 

այն կողմ սատանան չի կարող գնալ: Այդ սահմանների ներ-

սում, նրան ներկայումս թույլատրվում է առաջարկել մի անար-

դար տարբերակ Աստծո արդար սկզբունքների դեմ, այսպիսով 

թույլ տալով մարդկանց ընտրել բարու և չարի միջև և դրանով 

որոշել այն տեղը, որ նրանք կզբաղեցնեն հաջորդ կյանքում: 20

3
Մենք օգտագործում ենք մեր կամքի ազատությունը՝ 

ընդունելու որոշումներ, որոնք կորոշեն մեր 
երջանկությունն այժմ և ողջ հավերժության ընթացքում: 

Աստված սիրում է ձեզ, ինչպես Նա սիրում է Իր զավակներից 

յուրաքանչյուրին և ամեն մեկին և Նրա ցանկությունն ու նպա-

տակը և փառքը ձեզ Իր մոտ վերադարձնելն է՝ մաքուր և անա-

րատ, ապացուցելուց հետո, որ դուք արժանի եք հավերժական 

ուրախության Նրա ներկայության մեջ: 

Ձեր Երկնային Հայրը ձեր մասին տեղյակ է: Նա տվել է ձեզ 

պատվիրաններ՝ առաջնորդելու ձեզ, կարգավարժելու ձեզ: Նա 

տվել է ձեզ նաև կամքի ազատություն՝ ընտրության ազատու-

թյուն, «տեսնելու թե [դուք] կանե՞ք բոլոր բաները, ինչ որ [Նա] 

պատվիրի ձեզ» (Աբր. 3.25): Նրա թագավորությունն այստեղ 

երկրի վրա լավ կազմակերպված է և ձեր ղեկավարները նվիր-

ված են՝ ձեզ օգնելու գործին: Դուք կարող եք իմանալ, որ դուք 

ունեք մեր կայուն սերը, մեր հոգածությունն ու աղոթքները: 

Սատանան ևս տեղյակ է ձեր մասին: Նա նվիրված է ձեր կոր-

ծանման գործին: Նա ձեզ չի կարգավարժում պատվիրանների 

միջոցով, այլ ընդհակառակը նա առաջարկում է ազատություն 

«անելու ձեր սեփական բանը». . . Սատանայի ծրագիրն է «այժմ 

զվարճացիր, հետո կվճարես»: Նա ձգտում է, որ բոլորը իր նման 

թշվառ լինեն [տես 2 Նեփի 2.27]: Տիրոջ ծրագիրը երջանկու-

թյունն է այժմ և ուրախությունը հավերժության մեջ՝ ավետա-

րանով ապրելու միջոցով: 21
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Մենք ազատ ենք ընտրելու, բայց մենք ազատ չենք փոխելու 

այդ ընտրությունների հետևանքները: 22

Հասկանալի է, որ կլիներ հավատքը բավականաչափ չէր 

փորձվի, եթե մենք անմիջապես ստանայինք մեր լրիվ պարգևը 

յուրաքանչյուր բարի գործի համար կամ անմիջապես հատու-

ցում ստանայինք յուրաքանչյուր մեղքի համար: Բայց որ լինելու 

է վերջնական հաշվետվություն յուրաքանչյուրի համար, չկա ոչ 

մի կասկած: 23

Չնայած մարդ կարող է ժամանակավոր հաճույք ստանալ 

մեղքից, վերջնական արդյունքը դժբախտությունն է: «Ամբարշ-

տությունը երբեք երջանկություն չի եղել» Ալմա 41.10: Մեղքը 

ստեղծում է աններդաշնակություն Աստծո հետ և ճնշում է հո-

գին: Ուստի, մարդ լավ կանի քննի իրեն՝ տեսնելու, թե ինքը 

արդյոք ներդաշնակության մե՞ջ է Աստծո բոլոր օրենքների 

հետ: Յուրաքանչյուր պահվող օրենք բերում է որոշակի օրհ-

նություն: Յուրաքանչյուր խախտված օրենք բերում է որոշակի 

վնաս: Նրանք, ովքեր ծանրաբեռնված են հուսահատությամբ, 

պետք է գան դեպի Տերը, քանզի Նրա լուծը քաղցր է, իսկ բեռը՝ 

թեթև (տես Մատթեոս ԺԱ.28–30): 24

Յուրաքանչյուր կյանքի մեծագույն գործը որոշումներ կայաց-

նելն է: Չնայած մարդուն տրված Աստծո մեծագույն պարգևնե-

րից մեկը. . . ընտրության ազատությունն է, նա նաև մարդուն 

պատասխանատվություն է տվել այդ ընտրությունների հա-

մար. . . Մենք դնում ենք մեր սեփական կյանքը հաջողության 

կամ ձախողման ուղղությամբ: Մենք չենք կարող միայն ընտրել 

վերջնական նպատակները, բայց մենք կարող ենք նաև վճռել 

և որոշել մեզ համար շատ դեպքերում, այն միջոցները որոնցով 

մենք հասնում ենք այդ նպատակներին և մեր աշխատասիրու-

թյան կամ դրա բացակայության պատճառով որոշում այն արա-

գությունը, որի միջոցով մենք կարող ենք հասնել դրանց: Դա 

պահանջում է անձնական ջանքեր և եռանդ և չի լինի առանց 

հակադրության կամ պայքարի: 25

Մարդկության և ողջ քաղաքակրթության ճակատագիրը 

կախված է նրանից, թե արդյոք մարդ կօգտագործի իր. . . 

կամքի ազատությունը իրեն կառավարելու համար, թե կան-

տեսի հավերժական օրենքները ի վտանգ իրեն և կհնձի հե-

տևանքները: Ուստի, այսօրվա իսկական հարցերը տնտեսական 
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կամ քաղաքական չեն: Դրանք հոգևոր են, որը նշանակում է, որ 

մարդը պետք է սովորի համակերպվել այն օրենքներին, որոնք 

Աստված է տվել մարդկությանը: 26

Կամքի ազատությունը տրվել է մեզ բոլորիս կարևոր ընտրու-

թյուններ կատարելու համար, որոնք ազդեցություն կունենան 

մեր փրկության վրա: Այդ որոշումներն ազդում են մեր երջան-

կության վրա հավերժության մեջ: 27

Մեր ընտրությունները դարձրել են մեզ այն, ինչ մենք կանք: 

Մեր հավերժական ճակատագիրը կորոշվի այն որոշումներով, 

որոնք մենք դեռ պետք է ընդունենք: 28

4
Էական կարևորություն ունեցող որոշումները 

պահանջում են մեր աղոթքով լի ջանքերը:

Եթե մենք պետք է ընդունենք պատշաճ՝ Քրիստոսանման 

որոշումներ, մենք առաջին հերթին պետք է այնպես ապրենք, 

որ կարողանանք հասնել և լսել այն աներևույթ ուժին, առանց 

որի ոչ մի մարդ չի կարող որոշումներ ընդունելիս անել իր 

լավագույնը: 

տերն ուզում է, որ մենք օգտագործենք մեր կամքի ազատությունը 
«ջերմեռանդ ներգրավված լինելով բարի գործի մեջ» (Վևու 58.27):
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Այս դարի մեծագույն որոշումներից մեկը այն ժամանակ 

էր, երբ Ջոզեֆ Սմիթ պատանին որոշեց, որ հետևի Հակոբոսի 

հորդորին. «Բայց եթե մէկը ձեզանից իմաստութեան պակասու-

թիւն ունի թող խնդրէ Աստուածանից, որ ամենին տալիս է առա-

տութեամբ եւ չէ նախատում, եւ կտրուի նորան: Միայն թե թող 

հավատքով խնդրէ առանց երկմտելու, որովհետեւ երկմտողը 

նման է ծովի հողմակոծուած և տատանուած ալիքին» (Հակոբոս 

Ա.5–6):

Միլիոնավոր տղամարդկանց և կանանց բուն փրկությունը 

ժամանակների լրության այս տնտեսությունում կախված է այդ 

որոշումից: Մենք պետք է մտքում պահենք, որ անհատներն 

իսկապես նշանակություն ունեն, և որ որոշումները, որ նրանք 

ընդունում են, կարող է մեծապես ազդել ուրիշների կյանքին: 29

Տերն ասել է. «Թակեք և ձեզ համար կբացվի» (3 Նեփի 14.7, 

Մատթէոս Է.7): Այլ խոսքով ասած, դա ջանք է պահանջում մեր 

կողմից: 30

Սովորաբար, իմաստուն որոշումները գալիս են աշխա-

տանքի, պայքարի և աղոթքով ջանքերի արդյունքում: Տիրոջ 

պատասխանը Օլիվեր Քաուդերիի անարդյունավետ ջանքին 

հստակեցնում է այս. «Բայց, ահա, ես ասում եմ քեզ, որ դու 

պետք է քննես այն քո մտքում. հետո դու պետք է հարցնես ինձ, 

թե արդյոք դա ճիշտ է, և եթե դա ճիշտ լինի, ես այնպես կանեմ, 

որ կուրծքդ կայրվի քո ներսում. ուստի, դու պիտի զգաս, որ դա 

ճիշտ է» (ՎևՈւ 107.8): 

Ուստի, եկեք սկսենք՝ ասելով, որ լրջորեն որոնելով մեր Երկ-

նային Հորը, ունենալով հավատք, որ Նա կպատասխանի մեր 

աղոթքներին, մխիթարիչ հիմք է, որից կարելի է սկսել. . . Տերը 

չի վերցնի ջուր չոր ջրհորից. այնպես որ մենք պետք է անենք 

մեր բաժինը: Երբեմն, ճիշտ որոշում գտնելու փորձերը մեծ քա-

նակությամբ եռանդ, ուսումնասիրություն և երկայնամտություն 

է պահանջում: 31

Վճռական կարևորություն ունեցող որոշումներում 

աղոթքի հետ միավորված ծոմը կարող է բերել մեծ հոգևոր 

ներըմբռնում: 32
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5
Մենք մեր գործակալներն ենք և Տերը սպասում է,  

որ մենք լավ բաներ անենք մեր իսկ ազատ կամքով: 

1831թվականին Տերն ասել է այս Իր Եկեղեցուն.

«Քանզի ահա, լավ չէ, որ ես պատվիրեմ բոլոր բաներում. 

քանզի ով հարկադրվում է բոլոր բաների մեջ, նա ծույլ է և 

իմաստուն ծառա չէ. ուստի նա վարձք չի ստանում: 

Ճշմարիտ ասում եմ. Մարդիկ պետք է ջերմեռանդ ներգրավ-

ված լինեն բարի գործի մեջ, և շատ բաներ անեն իրենց իսկ 

ազատ կամքով, և շատ արդարություն գործեն. 

Քանզի զորություն կա նրանց մեջ, որով նրանք գործակալն 

են իրենց կամքի: Եվ որքան որ մարդիկ բարիք գործեն, նրանք 

ոչ մի դեպքում չեն կորցնի իրենց վարձքը: 

 Բայց ով ոչինչ չի անում, մինչև նրան չեն պատվիրում, և ըն-

դունում է պատվիրանը կասկածամիտ սրտով, և պահում է այն 

ծուլությամբ, նա նզովված է» (ՎևՈւ 58.42–43):

Տիրոջ նպատակները՝ Նրա մեծ խնդիրները, շարունակում են 

նույնը լինել՝ Իր զավակների փրկությունն ու վեհացումը: 

Սովորաբար, Տերը տալիս է իրականացնելու ընդհանուր 

խնդիրներ և որոշ ուղենիշներ հետևելու համար, բայց նա սպա-

սում է, որ մենք մշակենք մանրամասների և մեթոդների մեծ 

մասը: Մեթոդներն ու ընթացակարգերը, սովորաբար, մշակ-

վում են ուսումնասիրության և աղոթքի ու ապրելու միջոցով, 

որպեսզի մենք կարողանանք ձեռք բերել և հետևել Հոգու հու-

շումներին: Ավելի քիչ հոգևոր առաջընթաց ունեցող մարդիկ, 

ինչպես օրինակ Մովսեսի օրերում, պետք է պատվիրվեին շատ 

բաներում: Այսօր՝ նրանք, ովքեր հոգեպես զգոն են, նայում են 

խնդիրներին, ստուգում են ուղենիշները, որոնք դրվել են Տիրոջ 

և Նրա մարգարեների կողմից, իսկ հետո աղոթքով գործում՝ 

առանց պատվիրվելու «բոլոր բաներում»: Այս գործելակերպը 

մարդկանց նախապատրաստում է աստվածության: . . .

Երբեմն, Տերը հույսով լի սպասում է, որ իր զավակները գոր-

ծեն ինքնուրույն, և երբ նրանք դա չեն անում, նրանք կորց-

նում են ավելի մեծ պարգևը և Տերը՝ կա՛մ մի կողմ է գցում ողջ 

հարցը և թողնում, որ նրանք տանեն հետևանքները, կա՛մ Նա 



գ Լ ո ւ խ  3

81

ավելի մեծ մանրամասներով է այն բացատրում: Սովորաբար, 

ես վախենում եմ, որքան Նա ավելի շատ է բացատրում, այնքան 

ավելի փոքր է մեր պարգևը: 33 

Մենք պետք է «ջերմեռանդորեն ներգրավված լինենք» 

բարի գործերի մեջ և մեր ապրելով՝ աշխարհը ավելի լավը 

դարձնենք: 34

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Ի՞նչ ուղիներով եք տեսել, որ «այն պատերազմը, որ սկսվել էր 

երկնքում. . . դեռ չի ավարտվել» (տես բաժին 1): Ի՞նչ կարող 

ենք անել շարունակելու պաշտպանել կամքի ազատության 

սկզբունքը: 

• Մարդիկ հաճախ զարմանում են, թե ինչո՞ւ է Աստված թույլ 

տալիս, որ չարը գոյություն ունենա աշխարհում: Ինչպե՞ս է 

Նախագահ Բենսոնի ուսմունքները բաժին 2 ում օգնում պա-

տասխանել այդ հարցին: 

• Ի՞նչ կարող ենք անել օգնելու երեխաներին և պատանինե-

րին հասկանալ բաժին 3 ի ճշմարտությունները: Ի՞նչ կարող 

ենք անել օգնելու երեխաներին և պատանիներին հասկանալ 

իրենց ընդունած որոշումների ազդեցությունը:

• Մտածեք Նախագահ Բենսոնի խորհրդի մասին՝ ընդունելով 

«պատշաճ՝ Քրիստոսանման որոշումներ» (բաժին 4): Ի՞նչ սո-

վորեցիք որոշումներ ընդունելիս աղոթքը եռանդուն ջանքե-

րին զուգակցելու վերաբերյալ: 

• Ձեզ համար ի՞նչ է նշանակում լինել «ջերմեռանդորեն ներգ-

րավված լինել բարի գործի մեջ»: Ինչպե՞ս է փոխվում ձեր 

կյանքը, երբ դուք ավելի շուտ բարի գործեր եք կատարում 

«[ձեր] իսկ ազատ կամքով», քան սպասելով պատվիրվելու 

(տես բաժին 5): 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Բ Օրինաց ԺԱ.26–28, Հեսու ԻԴ.15, 2 Նեփի 2.14–16, Ալմա 

42.2–4, Հելաման 14.30–31, ՎևՈւ 29.39–45, 101.78
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Օգնություն ուսուցչին

Փոքր խմբերով քննարկումները «մեծ թվով մարդկանց հնա-

րավորություն են տալիս մասնակցել դասին: Այն անձինք, ով-

քեր սովորաբար տատանվում են մասնակցել, կարողանում են 

կիսվել մտքերով փոքր խմբերում, որը նրանք չէին արտահայտի 

ողջ խմբի առջև» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 161): 
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Ապրել ուրախ̀  անհանգիստ 
ժամանակներում

«Երջանկությունն այստեղ և այժմ բաղկացած 
է ազատորեն, ուրախությամբ Աստծո կամքն 

ընդունելով մեզ համար և կատարելով այն՝ բոլոր 
ուղիներում և բոլոր գործերում՝ մեծ թե փոքր»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Որպես Առաքյալ` Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի վաղ հանձ-

նարարություններից մեկը II Համաշխարհային Պատերազմից 

հետո Եվրոպայի Սրբերին օգնություն բերելն էր: Երբ ճանա-

պարհորդում էր Գերմանիայում, նա հանդիպեց հավատարիմ 

մարդկանց, ովքեր կարողացել էին վեր բարձրանալ իրենց 

շրջապատի ողջ ավերվածությունից: Նա գրել է իր օրագրում.

«Վատթարագույն ավերումը, որ ես ականատես եմ եղել, 

տեսա այսօր. . . Երբ մեքենայով անցնում էի [Բեռլինի] փողոց-

ներով և քայլում մեքենայով անանցանելի որոշ տեղերով, ես. . . 

տեսա կիսասովահար կանանց, ովքեր չափից դուրս մեծ գին 

էին վճարում կարտոֆիլի կլեպների համար. . . Ես տեսա ծեր 

տղամարդկանց և կանանց, ովքեր փոքրիկ կացիններով ջա-

նասիրաբար փորփրում էին՝ ծառերի կոճղեր, փայտի կտոր-

տանքներ գտնելու վառելիքի համար, ապա դրանք հրելով 

տուն տանում մղոններ որևէ բանի վրա դարսած, որը կարող 

էր գլորվել երկու փոքրիկ անիվների վրա, որը մի ժամանակ 

երեխայի անվասայլակ էր եղել կամ փոքրիկ ձեռնասայլ՝ դրանք 

կենդանիների պես քարշ տալով:

Այնուհետև, ես տեսա 480 մրսած և կիսասովահար, բայց հա-

վատարիմ Վերջին Օրերի Սրբերի մի ռմբակոծված փողոցի կի-

սաքանդ շենքի երրորդ հարկի ցուրտ լսարանում համաժողովի 

ժամանակ: Ոգեշնչում էր տեսնել հավատքի լույսը. . . Չկար ոչ 
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մի դառնություն կամ բարկություն, այլ հաճելի փոխադարձ հա-

մակրանքի զգացումներ և ավետարանի հանդեպ հավատքի 

արտահայտություն: 1

Ոչ մի անդամ չարտահայտեց որևէ բողոք իրենց պայմաննե-

րից, չնայած այն փաստին, որ ոմանք սովահարության վերջին 

փուլում էին գտնվում հենց մեր աչքերի առջև: 

«. . . Մեր Սրբերը. . . լի են հույսով, քաջությամբ և հավատքով, 

և ամենուրեք, ավետարանի և եկեղեցու իրենց անդամակցու-

թյան հանդեպ հավատքի ամենախորը դրսևորմամբ, նրանք 

զվարթ նայում են դեպի ապագան: Դա մեր երբևէ տեսած ավե-

տարանի իսկական պտուղների մեծագույն դրսևորումներից 

մեկն էր տղամարդկանց և կանանց կյանքում»: 2

Նախագահ Բենսոնը նաև տեսել է հույսի և լավատեսության 

օրինակներ իր տան մոտ, որտեղ իր հարևան ֆերմերներից 

շատերը մնում էին ուրախ, նույնիսկ, երբ դիմակայում էին խիստ 

դժվարությունների. Նա ասել է.

«Հիշում եմ, թե ինչպես այցելեցի Այդահո՝ Բանքրոֆթի մոտա-

կայքում մի ժողովի. . . Մենք հրաշալի ժողով անցկացրեցինք 

և ավարտվելուց հետո, ես ողջունեցի հիանալի ֆերմերներից 

մի քանիսին, ովքեր այնտեղ էին և նրանց մեջ կար մի մարդ 

Եղբայր Յոսթ անունով, և ես ասացի «Եղբայր Յոսթ ինչպես են 

գործերն ագարակում»: Եղբայր Յոսթն ասաց. «Օ՜հ, գործերը 

լավ են, Եղբայր Բենսոն, թեև երեք օրում 20 հազար դոլլարի 

բերքս կորել է»: Ես ասացի. «Ի՞նչ է պատահել, նորից ցրտահա-

րությո՞ւն»: Նա ասաց. «Այո, այն խփեց ցորենին հենց խմորային 

փուլում և դուք գիտեք, թե ինչ է դա նշանակում»: Նա ասաց. 

«Առավոտյան մենք գործի ենք գցելու հնձող մեքենաները, բայց 

ամեն ինչ կարգին է: Մենք դեռ ունենք մի քիչ ցորեն ամբարում 

և մենք մեր տարեկան պաշարի մի մասը մի կողմ ենք դրել: 

Մենք չենք պատրաստվում սովի մատնվել, և կլինի դեռ ևս մեկ 

բերք»: Երբ մենք նրան թողեցինք, ես ասացի կնոջս. «Ինչպիսի 

սքանչելի ոգի»: 

«Մենք մեքենան ուղղեցինք դեպի Լոգան [մի քաղաք Յուտա-

յում, մոտ 80 մղոն կամ 130 կիլոմետր Բանքրոֆթից հեռու]: Մենք 

մեր երեխաների հետ էինք և կանգ առանք գլխավոր փողոցի 

վրա՝ գնալու մթերային խանութ՝ գնելու մի քանի խմորեղեն 
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երեխաների համար: Եվ ո՞ւմ հանդիպեցի մայթին, եթե ոչ Եղ-

բայր Յոսթին: Ես ասացի. «Այդ ի՞նչ եք անում այստեղ, այսքան 

հեռու»: Նա ասաց. «Եղբայր Բենսոն, այսօր տաճար գնալու մեր 

օրն է»: Եվ ես ասացի. «Իհարկե, անհաջողությունները ձեր ոգին 

որևէ չափով չեն թուլացնում, այնպես չէ՞»: Այնուհետև, նա ինձ մի 

դաս տվեց: Նա ասաց. «Եղբայր Բենսոն, երբ անհաջողություն-

ներ են գալիս, մենք տաճարի կարիքն ավելի շատ ունենք»: 3

Նախագահ Բենսոնի անձնական արձագանքները ձախոր-

դության ժամանակ ոգևորում էին նրանց, ովքեր գիտեին նրան, 

ճիշտ ինչպես մյուս Սրբերի օրինակը նրան էր զորացնում: Տաս-

ներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելը նկա-

րագրել է Նախագահ Բենսոնին որպես «իրադարձություններին 

ուշադիր հետևողի, [ով] պահպանում է որոշակի լավատեսու-

թյուն և զվարթություն, որին մենք լավ կանենք, որ հետևենք: 

Այդպիսի լավատեսությունը գալիս է ոչ թե պարուրող իրադար-

ձություններն անտեսելուց, այլ դրանք նկատելուց և, այնուամե-

նայնիվ, դրանցից բարձր նայելուց՝ դեպի խոստումները, որի 

վերջո արքայությունը կգերիշխի»: 4

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Մեր Երկնային Հոր հանդեպ հավատքով, մենք կարող 

ենք հույս ունենալ՝ ապագայի համար, լավատեսություն՝ 
ներկա խնդիրների համար և ներքին խաղաղություն: 

Մենք բոլորս կունենանք հիասթափություններ և հուսահա-

տություններ, որը կյանքի մի մասն է: Բայց, եթե մենք ունենանք 

հավատք, մեր ետընթացներըը կլինեն միայն մի պահ և հաջո-

ղությունը կգա մեզ թվացող ձախողումներից: Մեր Երկնային 

Հայրը կարող է գործել հրաշքներ, մեզանից յուրաքանչյուրիս 

միջոցով, եթե միայն ապավինենք ու վստահենք Նրան: 5

Մեծ օրհնություն է ունենալ ներքին խաղաղություն, ունենալ 

համոզվածություն, ունենալ հանգստության ոգին և ներքին ան-

դորր պայքարի և մաքառումների պահին, վշտի և անհաջողու-

թյունների ժամանակ: Մխիթարիչ է իմանալ, որ Աստված ղեկի 

մոտ է, որ Նա տեղյակ է Իր զավակներից, և որ մենք կարող ենք 

լիակատար վստահությամբ ապավինել Նրան: 6
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Աղոթքը՝ անընդհատ աղոթքը, կարող է մեզ կապել Աստծո՝ 

հանգստության և խորհրդի մեր մեծագույն աղբյուրի հետ: 

«Միշտ աղոթիր, որ կարողանաս հաղթող դուրս գալ» (ՎևՈւ 

10.5): «Սակայն լարելով ողջ ուժերս՝ կանչելու առ Աստված, որ 

ազատեր ինձ» ահա թե ինչպես է երիտասարդ Ջոզեֆ Սմիթը 

նկարագրում այն մեթոդը, որը նա օգտագործեց Սրբազան պու-

րակում հակառակորդին դիմադրելու իրեն կարծանելուց (ՋՍ- Պ 

1.16): 7

Առանց մեր Երկնային Հոր հանդեպ հավատքի մենք չենք 

կարող հաջողություն ունենալ: Հավատքը մեզ պատկերացում 

է տալիս, թե ինչ կարող է պատահել, հույս է տալիս ապագայի 

հանդեպ և լավատեսություն՝ մեր ներկա խնդիրներում: Որտեղ 

կա հավատք, մենք չենք կասկածում աշխատանքի վերջնական 

հաջողությանը: 8

Բոլոր մարդկանցից առավել, մենք՝ որպես Վերջին Օրերի 

Սրբեր, պետք է ամենալավատեսականը լինենք և ամենաքիչ 

վատատեսականը: Քանի որ, չնայած մենք գիտենք, որ «խաղա-

ղությունը պիտի վերցվի երկրի վրայից, և դևը զորություն պիտի 

ունենա իր իսկ տիրապետության վրա», մենք հավաստիացում 

ունենքնաև, որ «Տերը զորություն պիտի ունենա իր սրբերի վրա 

և պիտի թագավորի նրանց մեջ» (ՎևՈւ 1.35–36):

Համոզվածությամբ, որ Եկեղեցին անձեռնմխելի պիտի մնա 

Աստծո հետ ղեկավարվելով գալիք վտանգավոր այդ ժամա-

նակներում, մեր անձնական պատասխանատվությունն է դառ-

նում հոգալը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հավատարիմ մնա 

Եկեղեցուն և նրա ուսմունքներին: «Բայց ով որ կմնա հաստա-

տուն և չի հաղթվի, նա կփրկվի» (ՋՍ—Մ 1.11): 9

2
Երջանկությունը պետք է վաստակել օրեցօր, 

բայց դրա համար արժե ջանք թափել:

Մենք իրականում պատճառ չունենք անհանգստանալու: 

Ապրեք ավետարանով, պահեք պատվիրանները: Ասեք ձեր 

աղոթքները ձեր տանը գիշերը և առավոտյան: Պահպանեք 

Եկեղեցու չափանիշները: Փորձեք ապրել հանգիստ և զվարթ: 

Երջանկությունը պետք է վաստակել օրեցօր, բայց դրա համար 

արժե ջանք թափել: 10
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Երբ Ջորջ Ա. Սմիթը շատ հիվանդ էր, նրան այցելեց իր զար-

միկը՝ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը: Տանջահար մարդը գրեց. «Նա 

[Մարգարեն]» ասաց ինձ, որ ես երբեք չպետք է հուսալքվեմ, ինչ 

դժվարություններ էլ որ ինձ շրջապատեն: Եթե ես սուզվեմ Նովա 

Սքոթիայի ամենախորը փոսը և բոլոր Ռոքի լեռները դիզվեն 

իմ վրա, ես չպետք է հուսահատվեմ, այլ ապավինեմ, հավատք 

գործադրեմ, և քաջությունս պահպանեմ և ես դուրս կգամ այդ 

կույտի միջից և կհասնեմ գագաթին . . .

Կան ժամանակներ, երբ դուք ուղղակի պետք է արդարա-

կեցությամբ դիմանաք և հաղթեք դևին, մինչև նրա ընկճախտի 

ոգին հեռանա ձեզանից: Ինչպես Տերն է ասել Մարգարե Ջոզեֆ 

Սմիթին. «Քո ձախորդություններն ու քո չարչարանքները կտևեն 

միայն մի փոքր պահ: 

Եվ հետո, եթե դու լավ համբերես, Աստված քեզ վեր կբար-

ձրացնի» (ՎևՈւ 121.7–8): 

«Երջանիկ ապրել նշանակում է աճել հոգևոր 
ուժով դեպի կատարելություն»:
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Ազնիվ նախաձեռնություններում աննկուն լինելը, նույնիսկ, 

երբ շրջապատված եք ընկճախտի ամպով, ի վերջո ձեզ դուրս 

կբերի գագաթին արևաշողի մեջ: Նույնիսկ մեր Տեր Հիսուս 

Քրիստոսը, երբ դիմակայում էր այդ գերագույն ստուգարքին՝ 

ժամանակավորապես միայնակ թողնված լինելով մեր Հոր կող-

մից խաչելության ընթացքում, շարունակեց կատարել իր տքնա-

ջան աշխատանքը մարդկանց զավակների համար և դրանից 

ոչ շատ անց նա փառավորվեց և ստացավ ուրախության լրիվու-

թյուն: Մինչ դուք անցնում եք ձեր փորձությունը, դուք կարող եք 

հիշել ձեր անցյալ հաղթանակները և հաշվել օրհնությունները, 

որոնք դուք ունեք, անխախտ հույսով , որ ավելի մեծերն են հե-

տևելու, եթե հավատարիմ լինեք: Եվ դուք կարող եք ունենալ 

այդ ամուր գիտելիքը, որ ուրույն ժամանակին Աստված կսրբի 

բոլոր արցունքները և որ «ինչ որ աչք չտեսաւ եւ ականջ չլսեց 

եւ մարդի սիրտ չընկաւ, այն պատրաստեց Աստուած իրան սի-

րողների համար» (Ա Կոր. 2.9): 11

Եղե՛ք զվարթ, ինչ էլ որ դուք անեք: Ապրե՛ք ուրախ: Ապրե՛ք 

երջանիկ: Ապրեք խանդավառությամբ, գիտենալով, որ Աստված 

չի բնակվում տխրության և մելամաղձոտության մեջ, այլ լույսի 

և սիրո մեջ: 12

3
Երկնային Հայրն ուզում է, որ մենք երջանիկ 

լինենք և Նա կօրհնի մեզ, երբ մենք 
հետևենք մեզ համար Նրա կամքին:

«Մարդիկ կան, որպեսզի ունենան ուրախություն» (2 Նեփի 

2.25): Մեր Երկնային Հայրը կամենում է, որ մենք երջանիկ լի-

նենք: Բայց չկա երջանկություն չափանիշներն իջեցնելու միջո-

ցով: Չկա երջանկություն, երբ դուք ձախողվում եք ապրել ձեր 

համոզմունքների համաձայն՝ համաձայն նրա, ինչ դուք գիտեք, 

որ ճիշտ է: Այնքան հեշտ է ձևավորել սովորույթ ուղղակի թե-

թևակիորեն նայել որոշ բաների: Այնքան հեշտ է մեղք գտնելու 

կամ քննադատելու սովորույթ ձևավորել՝ մեր սրտերում վերա-

պահումներ ունենալով Եկեղեցու որոշ բաների վերաբերյալ: 

Այնքան հեշտ է մի փոքր դառնանալ, իսկ հետո մեր մեջ պահել, 

տխրել և տրտում դեմք ընդունել: Տխուր դեմքը երբեք չի հաղթա-

նակել ո՛չ պատերազմում, ո՛չ էլ սիրո մեջ: 13 
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Արդյոք մենք գիտակցո՞ւմ ենք, որ երջանկությունն այս-

տեղ և այժմ բաղկացած է ազատորեն, սիրովև ուրախությամբ 

Աստծո կամքը մեր կյանքում ընդունելով և կատարելով՝ բոլոր 

ուղիներում և բոլոր գործերում՝ թե՛ մեծ, թե՛ փոքր: Ապրել կա-

տարյալ ձևով նշանակում է ապրել երջանիկ: Երջանիկ ապրել 

նշանակում է աճել հոգևոր ուժով դեպի կատարելություն: Յու-

րաքանչյուր գործողություն, որը կատարվում է Աստծո կամքի 

համաձայն այդ աճի մի մասն է կազմում: Եկեք չմասնատենք 

մեր կյանքը: Եկեք միավորենք մեր կյանքերը, արհամարհելով 

շինծու պատվոգրերը և փառաբանությունները, որոնք չեն գա-

լիս Աստծո հավանությամբ: Եկեք հիշենք, որ մեր ուժի և երջան-

կության իսկական աղբյուրը մարդկային մտահորիզոնից կամ 

հանգամանքներից վեր է: 14 

Մենք պետք է սովորենք և կրկին սովորենք, որ միայն Տիրոջ 

կողմից ուսուցանած սիրո ավետարանը ընդունելու և ապրելու 

միջոցով և միայն Նրա կամքը կատարելու միջոցով մենք կարող 

ենք արձակել տգիտության և կասկածի կապանքները, որոնք 

կապում են մեզ: Մենք պետք է սովորենք այս պարզ, փառա-

հեղ ճշմարտությունը, որպեսզի կարողանանք վայելել Հոգու 

քաղցր ուրախություններն այժմ և հավերժորեն: Մենք պետք է 

կորցնենք մեզ՝ Նրա կամքը կատարելով: Մենք պետք է Նրան 

առաջին տեղում դնենք մեր կյանքում: Այո, մեր օրհնությունները 

բազմապատկվում են, երբ մենք կիսվում ենք Նրա սիրով մեր 

մերձավորի հետ: 15

«Եղբարք, – ասել է Պողոսը, – բայց մեկ բան կայ, ետեւի բա-

ները մոռանալով դէպի առաջի լինողներն եմ նկրտում,

Հետևում եմ դէպի նպատակը` Աստուծոյ վերին կոչումի մրցա-

նակին Քրիստոս Յիսուսումը» (Փիլիպ. Գ.13–14:):

Թող ձեր մտքերը լցված լինի Տիրոջը նման լինելու նպատա-

կով և դուք դուրս կհանեք ճնշող մտքերը, երբ մտահոգված 

ձգտեք ճանաչել Նրան և կատարեք Նրա կամքը: «Թող այս 

միտքը լինի ձեզանում», ասել է Պողոսը (Փիլիպ. Բ.5): «Նայեք 

ինձ ձեր բոլոր մտորումներում», ասել է Հիսուսը (ՎևՈւ 6.36): Եվ 

ինչ կհետևի, եթե մենք անենք: «Դու կպահես նրան կատարյալ 

խաղաղության մեջ, ում միտքը մնում է քեզանում» (Եսայ. ԻԶ.3): 16
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Մենք երբեք մենակ չենք լինի, եթե ապրենք այնպես, ինչպես 

պետք է, որովհետև մեր Հայրը միշտ մեզ հետ կլինի օրհնե-

լու մեզ: Նա ուզում է, որ մենք հաջողակ լինենք: Նա ուզում է, 

որ մենք երջանիկ լինենք: Նա ուզում է, որ մենք հասնենք լավ 

նպատակներին, որոնք մենք դրել ենք: Նա կանի իր մասը, եթե 

մենք անենք մեր մասը: 17

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Ինչո՞ւ եք կարծում որ հավատքն առ Աստված տալիս է մեզ 

«հույս ապագայի համար և լավատեսություն մեր ներկա 

հանձնարարություններում: Բաժին 1- ի ո՞ր խոսքերով կարող 

եք կիսվել որևէ մեկի հետ, ով ձգտում է ներքին խաղաղու-

թյան: Ինչո՞ւ եք ընտրում այդ բառերը:

• Երբ դուք վերանայեք բաժին 2- ը, մտածեք այն ժամանակի 

մասին, երբ դուք պետք է «արդարությամբ դիմանաք» ձա-

խորդության ժամանակ: Մտածեք թե ի՞նչ եք դուք ձեռք 

բերել այդ փորձառությունից: Ի՞նչ ուղիներով է Տերն օգ-

նում մեզ, երբ մենք հոժար ենք հավատարմորեն դիմանալ 

փորձություններին: 

• Թվեք մի քանի փորձառություններ, որոնք օգնել են ձեզ իմա-

նալ, որ Երկնային Հայրը կամենում է, որ դուք երջանիկ և հա-

ջողակ լինեք: Ինչո՞ւ եք կարծում «երջանկությունն այստեղ և 

այժմ բաղկացած է. . . մեզ համար Աստծո կամքն ընդունելուց» 

(տես բաժին 3- ը): 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Մատթեոս ԺԱ.28–30, Հովհաննես ԺԴ.27, ԺԶ.33, Գաղատացիս 

Ե.22, Մոսիա 2.41, Մորոնի 9.25–26, ՎևՈւ 101.11–16

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Պատկերացում կազմեք, արագ կարդալով գիրքը, գլուխը 

կամ վերանայելով վերնագրերը: Աշխատեք հասկանալ համա-

տեքստը և պատմական իրավիճակը» (Քարոզիր Իմ Ավետա-

րանը [2004], էջ 26): Մտածեք կարդալ գլուխը կամ հատվածը 



գ Լ ո ւ խ  4

92

մեկ անգամից ավելի, որպեսզի կարողանաք ավելի խորպես 

հասկանալ այն: Երբ դա անեք, դուք կարող եք բացահայտել 

խորը ներըմբռնումներ: 

Հղումներ

 1. A Labor of Love: The 1946 European 
Mission of Ezra Taft Benson (1989), 64, 
65.

 2. A Labor of Love, 65.
 3. “Receive All Things with Thankfulness,” 

New Era, Nov. 1976, 7–8.
 4. Neal A. Maxwell, Wherefore, Ye Must 

Press Forward (1977), 69.
 5. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988),68.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson 68.
 7. “Do Not Despair,” Ensign, Oct. 1986, 2.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson 67.

 9. “Do Not Despair,” 2.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson 342.
 11. “Do Not Despair,” 4–5; the statement 

by Joseph Smith is found in Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph 
Smith (2007), 235.

 12. The Teachings of Ezra Taft Benson 339.
 13. The Teachings of Ezra Taft Benson 361.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson 339.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson 360.
 16. «Մի հուսահատվեք» 5:
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson 385.
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Ճշմարիտ ապաշխարության 
սկզբունքներ

«Նրանց համար, ովքեր վճարում են ճշմարիտ 
ապաշխարության կողմից պահանջվող 

գինը, խոստումն անկասկած է: Դուք կարող 
եք կրկին մաքուր լինել: Հուսահատությունը 

կարող է վերանալ: Ներման քաղցր 
խաղաղությունը կհորդի ձեր կյանք»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Իր առաջին գերագույն համաժողովի ելույթի ժամանակ, որպես 

Եկեղեցու Նախագահ՝ Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը նշել է. 

«Երբ ես ուղղություն էի փնտրում Տիրոջից, մտքումս և սրտումս 

վերահաստատվեց Տիրոջ հայտարարությունը «ոչինչ մի ասա 

այս սերնդին, բացի ապաշխարությունից» (ՎևՈւ 6.9, 11.9): Սա 

թեմա է եղել յուրաքանչյուր վերջին օրերի մարգարեի համար»: 1

Նույնիսկ նախքան իր կանչվելը որպես Եկեղեցու Նախագահ, 

Նախագահ Բենսոնը դարձրեց ապաշխարությունը իր ծառայու-

թյան կարևոր թեման: Նրան խորհուրդ էր տրվել այդպես անել 

Ջորջ Ալբերտ Սմիթի՝ այդ ժամանակ Տասներկու Առաքյալների 

ՔվորումիՆախագահի կողմից: Նախագահ Բենսոնին առաքյալի 

կոչումի կանչելուց ոչ շատ անց գրված մի նամակում, Նախա-

գահ Սմիթն ասել է. «Ձեր առաքելությունը այժմվանից սկսած 

ուղիներ որոնելն է ու ճշմարտությունը տարածելը ու մարդկանց 

նախազգուշացնելը, ում հետ դուք շփման մեջ կմտնեք, հնարա-

վոր ինչ առիթ էլ որ լինի, որ ապաշխարությունը կլինի միակ 

բալասանը՝ այս աշխարհի մեղքերի համար»: 2 

Նախագահ Բենսոնը հավատարիմ էր այս հանձնարարու-

թյանը, երբ ուսուցանում էր ավետարանը ողջ աշխարհում: Նա 

ուսուցանում էր, որ «նախապատրաստելն ու կանխարգելելն 
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ավելի լավ է, քան վերականգնելն ու ապաշխարելը»: 3 Բայց նա 

նաև նկատել է, որ «մենք բոլորս կարիք ունենք ապաշխարե-

լու»: 4 Նա շեշտել է սրտի «հզոր փոփոխությունը», որն ուղեկցվում 

է ապաշխարությամբ (տես Ալմա 5.12–14) և բացատրել Փրկչի 

դերը այդ փոփոխությունն առաջացնելիս.

Տերն աշխատում է ներսից դուրս: Աշխարհն աշխատում է 

դրսից ներս: Աշխարհը մարդկանց դուրս է հանում խարխուլնե-

րից: Քրիստոսը խարխուլներն է հանում մարդկանց միջից, իսկ 

հետո նրանք ինքնուրույն դուրս են գալիս խարխուլներից: Աշ-

խարհը ձևավորում է մարդկանց՝ փոխելով նրանց միջավայրը: 

Քրիստոսը փոխում է մարդկանց, ովքեր հետո իրենք են փոխում 

միջավայրը: Աշխարհը ձևավորում է մարդու վարքագիծը, իսկ 

Քրիստոսը փոխում է մարդու էությունը: . . .

«Այո, Քրիստոսը փոխում է մարդուն, իսկ փոխված մարդը կա-

րող է փոխել աշխարհը»: 5

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմուքները

1
Իսկապես ապաշխարելու համար, մենք 
պետք է հասկանանք, որ ավետարանի 
ծրագիրը երջանկության ծրագիրն է: 

Բառի սովորական իմաստով Եկեղեցուն անդամակցելը նշա-

նակում է, որ մարդու անունը պաշտոնապես գրանցված է Եկե-

ղեցու անդամակցության արձանագրություններում: . . .

Բայց Տերը որոշում է Իր արքայության անդամին լիովին 

տարբեր ձևով: 1828 թվականին, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի մի-

ջոցով, նա ասել է. «Ահա, սա իմ վարդապետությունն է, -  ով 

ապաշխարում և գալիս է ինձ մոտ, նա իմ եկեղեցին է:» (ՎևՈւ 

10.67, շեգագիրն ավելացված է):

Այդ պատճառով ես կկամենայի սահմանել կարևոր հայեցա-

կարգեր, որոնք պետք է հասկանանք և կիրառենք, եթե մենք 

իսկապես պետք է ապաշխարենք և գանք դեպի Տերը: 

Սատանայի ամենահաճախ օգտագործվող խաբեություննե-

րից մեկն այն է, որ Աստծո պատվիրանները նախատեսված 

են կրճատելու ազատությունը և սահմանափակելու երջան-

կությունը: Հատկապես երիտասարդները, երբեմն, այնպես են 



 գ Լ ո ւ խ  5

96

զգում, թե Տիրոջ չափանիշները նման են ցանկապատների և 

շղթաների, նրանց խանգարելով այն միջոցառումներից, որոնք 

թվում են ամենահաճելին կյանքում: Բայց ճշմարիտը ճիշտ հա-

կառակն է: Ավետարանի ծրագիրնայն ծրագիրն է, որը մարդ-

կանց բերում է ուրախության լիություն: Սա առաջին տեսակետն 

է, որը ես ուզում եմ շեշտել: Ավետարանի սկզբունքները քայլեր 

են և ուղենիշներ, որոնք կօգնեն մեզ գտնել իսկական երջան-

կություն և ուրախություն: 

Այս տեսակետի ըմբռնումը ստիպեց սաղմոսողին բացական-

չել. «Որքան եմ սիրում քո օրենքը. . . Քո պատվիրանքներն ինձ 

իմաստուն են անում իմ թշնամիներիցը. . . Քո խոսքը ճրագ է իմ 

ոտների համար, եւ լույս իմ ճանապարհի համար. . . Քո վկայու-

թյունները ժառանգեցի մինչև հավիտյան. Որովհետեւ նորանք 

իմ սրտի ցնծութիւնն են» (Սաղմ. ՃԺԹ.97–98, 105, 111):

Եթե մենք ուզում ենք իսկապես ապաշխարել և գալ Նրա 

մոտ, որպեսզի կարողանանք կոչվել Նրա Եկեղեցու անդամներ, 

մենք պետք է առաջինը և ամենակարևորը գանք այս հավեր-

ժական ճշմարտության հասկացողությանը, որ ավետարանի 

ծրագիրը երջանկության ծրագիրն է: Ամբարշտությունը երբեք 

չի բերել, երբեք չի բերում, երբեք չի բերի մեզ երջանկություն 

[տես Ալմա 41.10]: Աստծո օրենքների խախտումը բերում է միայն 

թշվառություն, գերություն և խավար:  6

2
Հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս նախորդում 

է իսկական ապաշխարությանը: 

Երկրորդ հայեցակարգը, որը կարևոր է մեզ հասկանալ, 

ապաշխարության կապն է հավատքի սկզբունքի հետ: Ապաշ-

խարությունը երկրորդ հիմնական սկզբունքն է ավետարանի: 

Առաջինն այն է, որ մենք պետք է հավատք ունենանք առ Տեր 

Հիսուս Քրիստոս: Ինչո՞ւ է դա այդպես: Ինչո՞ւ պետք է Տիրոջ 

հանդեպ հավատքը նախորդի իսկական ապաշխարությանը: 

Այս հարցին պատասխանելու համար, մենք պետք է ինչ որ 

բան հասկանանք Տիրոջ քավող զոհաբերության մասին: Լեքին 

ուսուցանել է, որ «չկա մարմին. . . որ կարող է բնակվել Աստծո 

ներկայության մեջ, բացի դա լինի Սուրբ Մեսիայի արժանիք-

ների, ողորմության և շնորհի միջոցով» 2 Նեփի 2.8): Նույնիսկ 
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ամենաարդար և ուղղամիտ մարդը չի կարող փրկել իրեն մի-

միայն իր սեփական արժանիքների հիման վրա, քանզի ինչ-

պես Պողոս Առաքյալն է ասում մեզ. «. . . ամենքը մեղանչեցին. 

Եւ Աստուծոյ փառքիցը պակասուած են» (Հռովմ. Գ.23):

Եթե չլիներ Փրկչի կատարյալ, անմեղ կյանքը, որը Նա հոժա-

րակամորեն վար դրեց մեզ համար, չէր կարող լինել մեղքերի 

թողություն:

Հետևաբար, ապաշխարությունը նշանակում է ավելին քան 

ոււղղակի վարքի վերափոխումը: Աշխարհում շատ տղամարդիկ 

և կանայք ցույց են տալիս մեծ կամքի ուժ և ինքնակարգա-

պահություն՝ հաղթահարելով վատ սովորույթները և մարմնի 

թուլությունները: Սակայն, միևնույն ժամանակ, Տերը նրանց 

մտքով չի էլ անցնում, երբեմն, նույնիսկ բացեիբաց մերժում 

են Նրան: Վարքի այդպիսի փոփոխությունները, նույնիսկ, 

եթե դա դրական ուղղությամբ է, չեն սահմանում իսկական 

ապաշխարություն: 

Հավատքն առ Տեր Հիսուս Քրիստոս այն հիմքն է, որի վրա 

անկեղծ և իմաստալի ապաշխարությունը պետք է կառուցվի: 

Եթե մենք իսկապես ձգտում ենք հեռու մնալ մեղքից, առաջինը 

մենք պետք է նայենք առ Նա, ով մեր փրկության Հեղինակն է:  7

3
Ապաշխարությունը ներառում է 

սրտի հզոր փոփոխություն: 

Երրորդ կարևոր սկզբունքը, որ մենք պետք է հասկանանք, 

եթե մենք կամենում ենք Եկեղեցու իսկական անդամներ լինել, 

այն է, որ ապաշխարությունը ներառում է ոչ թե գործողություն-

ների փոփոխություն, այլ սրտի փոփոխություն: 

Երբ թագավոր Բենյամինը վերջացրեց իր նշանավոր ելույթը 

Զարահեմլայի երկրում, ժողովուրդը աղաղակեց միաձայն, որ 

նրանք հավատում են նրա խոսքերին: Նրանք համոզված գի-

տեին, որ քավության նրա խոստումները ճշմարիտ էին, որով-

հետև, նրանք ասացին. «Ամենակարող Տիրոջ Հոգին. . . մեր 

սրտերում մի զորեղ փոփոխություն է առաջացրել, [և ուշադրու-

թյուն դարձրեք], այնպես որ մենք այլևս հակված չենք գործելու 

չարիք, այլ շարունակ գործելու բարիք» (Մոսիա 5.2): 8
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Կարո՞ղ է մարդկային սիրտը փոխվել: Դե՜, իհարկե՛: Դա 

տեղի է ունենում ամեն օր Եկեղեցու միսիոներական մեծ աշ-

խատանքի ընթացքում: Դա ամենատարածված Քրիստոսի ժա-

մանակակից հրաշքներից մեկն է: Եթե դա տեղի չի ունեցել ձեզ 

հետ, այն պետք է տեղի ունենա: 

Մեր Տերն ասել է Նիկոդեմեոսին, որ «Եթե մէկը վերստին չծ-

նուի՝ կարող չէ Աստուծոյ արքայութիւնը տեսնել» (Հովհաննես 

Գ.3):. . .

Ալման հաղորդում է. «Եվ Տերն ասաց ինձ. Մի զարմացիր, 

որ ողջ մարդկությունը, այո՛, տղամարդիկ ու կանայք, բոլոր 

ազգերը, ցեղերը, լեզուները և ժողովուրդները պիտի վերստին 

ծնվեն. այո՛, Աստծո՛ւց ծնվեն, իրենց մարմնական ու ընկած 

վիճակից փոխված դեպի արդարության մի վիճակի, փրկագն-

վելով Աստծո կողմից, դառնալով նրա որդիներն ու դուստրերը. 

ապաշխարության միջոցով ալմա կրտսերը զգաց 
սրտի հրաշագործ փոփոխություն: 
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Եվ այսպես, նրանք դառնում են նոր արարածներ. և մինչև 

նրանք չանեն այս, նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող ժառանգել 

Աստծո արքայությունը» (Մոսիա 27.25–26): . . .

Ալմայի չորրորդ գլուխը նկարագրում է Նեփիացիների պատ-

մության մի ժամանակաշրջան, երբ «եկեղեցին սկսեց թերանալ 

իր առաջընթացի մեջ» (Ալմա 4.10): Ալման այս մարտահրավե-

րին դիմակայեց հրաժարվելով կառավարությունում որպես 

գլխավոր դատավոր իր պաշտոնից «և ամբողջապես սահմանա-

փակվեց Աստծո սուրբ կարգի բարձրագույն քահանայությամբ», 

պատասխանատվություն, որը նա կրում էր (Ալմա 4.20):

Նա վար խոնարհվեց «պարզ վկայությամբ» ժողովրդի դեմ 

(Ալմա 4.19) և Ալմայի հինգերորոդ գլխում նա հարցնում է 

ավելի քան քառասուն կարևոր հարցեր: Անկեղծորեն խոսելով 

Եկեղեցու անդամների հետ, նա հայտարարեց «Եվ արդ ահա, 

ես հարցնում եմ ձեզ, եկեղեցու իմ եղբայրներ, ծնվե՞լ եք դուք 

Աստծուց հոգեպես: Ընդունե՞լ եք դուք նրա պատկերը ձեր դեմ-

քին: Զգացե՞լ եք դուք այս հզոր փոփոխությունը ձեր սրտերում» 

(Ալմա 5.14):

Նա շարունակեց. «Եթե դուք զգացել եք սրտի մի փոփոխու-

թյուն, և եթե դուք տրամադրված եք եղել երգելու քավիչ սիրո 

երգը, ես կկամենայի հարցնել, այժմ դուք ունե՞ք այդպիսի զգա-

ցում» (Ալմա 5.26):

Միթե՞ Եկեղեցու առաջընթացը էականորեն չէր աճի այսօր 

նրանց թվի մեծացմամբ, ովքեր հոգեպես վերածնվել են: Կա-

րո՞ղ եք պատկերացնել, թե ի՞նչ կպատահեր մեր տներում: Կա-

րո՞ղ եք պատկերացնել, թե ի՞նչ կպատահեր Մորմոնի Գրքի 

մեծացող թվով օրինակների հետ միսիոներների աճող թվով 

ձեռքերում, ովքեր գիտեն, թե ինչպես օգտագործեն այն և ովքեր 

ծնվել են Աստծուց: Երբ այս տեղի ունենա, մենք կունենանք 

հոգիների առատ բերքահավաք, որը խոստացել է Աստված: 

«Աստծուց ծնված» Ալման էր, որը որպես միսիոներ այնքան կա-

րողունակ էր խոսքը քարոզելիս, որ շատ ուրիշներ նույնպես 

ծնվեցին Աստծուց (тես Ալմա 36.23–26): 9

Երբ մենք ենթարկվում ենք այս հզոր փոփոխությանը, որն 

առաջ է գալիս միայն հավատքով առ Հիսուս Քրիստոս և մեզ 
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վրա Հոգու ներգործությամբ, մենք կարծես թե դառնում ենք նոր 

մարդ: Այսպիսով, փոփոխությունը նմանեցվում է նորից ծնվե-

լուն: Ձեզանից հազարավորներ են զգացել այս փոփոխությունը: 

Դուք թողել եք մեղսավոր կյանքը, երբեմն խորը և վիրավորա-

կան մեղքի կյանքը, և կիրառելով Քրիստոսի արյունը ձեր կյան-

քում, դարձել եք մաքուր: Դուք միտում չունեք վերադառնալու 

ձեր հին ուղիներին: Դուք իսկապես նոր մարդ եք: Սա է այն, ինչ 

նշանակում է սրտի փոփոխություն:  10

4
Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը տանում 

է դեպի իսկական ապաշխարություն:

Չորրորդ հայեցակարգը, որի մասին կկամենայի շեշտել, այն 

է, ինչ սուրբ գրությունները կոչում են «Աստուծոյ ուզած կերպով 

տրտմություն» մեր մեղքերի համար: Անսովոր չէ գտնել աշխար-

հում տղամարդկանց և կանանց, ովքեր խղճի խայթ են զգում 

այն բաների համար, որ իրենք սխալ են արել: Երբեմն, դա այն 

պատճառով է, որ նրանց գործողությունները իրենց կամ հա-

րազատների համար մեծ վշտի և թշվառության պատճառ են 

դառնում: Երբեմն, նրանց տրտմությունն այն պատճառով, որ 

իրենց բռնում են և պատժում իրենց արարքների համար: Այդ-

պիսի աշխարհիկ զգացումները չեն հանդիսանում «Աստուծոյ 

ուզած կերպով տրտմություն»: 

. . . Նեփիացի ազգի վերջին օրերին Մորմոնն ասել է իր ժո-

ղովրդի մասին. «նրանց վշտանալն ի ապաշխարություն չէր, 

Աստծո բարության պատճառով. Այլ դա ավելի շուտ վշտա-

նալն էր նզովվածների, որովհետև Տերը միշտ չէր հանդուրժելու 

նրանց, որ երջանկություն գտնեին մեղքի մեջ:

Եվ նրանք չէին գալիս դեպի Հիսուսը կոտրված սրտով և և 

փշրված հոգով, այլ անիծում էին Աստծուն և ցանկանում մեռնել» 

(Մորմ. 2.13–14):

Արևելյան կիսագնդում Պողոս Առաքյալն աշխատում էր 

Կորնթոսի ժողովրդի մեջ: Հետագայում տեղեկություններ 

եկան Սրբերի մեջ առկա լուրջ խնդիրների, ներառյալ անբա-

րոյականության վերաբերյալ (տես Ա Կորնթ. Ե.1), Պողոսը նա-

խատինքով լի խիստ նամակ գրեց: Մարդիկ պատասխանեցին 

պատշաճ ոգով և ակնհայտորեն խնդիրներն ուղղվեցին, քանի 
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որ Պողոսն իր երկրորդ թղթում նրանց գրեց. «Հիմա ուրախ եմ, ոչ 

թե նորա համար որ տրտմեցիք՝ այլ որ տրտմեցիք ապաշխա-

րութեան համար. որ դուք Աստուծոյ ուզած կերպով տրտմեցիք»:

Որովհետեւ Աստուծոյ ուզած կերպով տրտմութիւնը, ապաշ-

խարութիւն է գործում փրկութեան համար առանց զղջալու, բայց 

աշխարհքի տրտմութիւնը մահ է գործում» (Բ Կոր. Է.9–10):

Այս երկու սուրբ գրություններում էլ Աստծո ուզած կերպով 

տրտմելը սահմանվում է որպես տրտմություն, որը տանում է 

մեզ ապաշխարության: 

Աստծո ուզած կերպով տրտմելը Հոգու պարգև է: Դա խորն 

ըմբռնում է, որ մեր գործողությունները վիրավորել են մեր Հորը 

և մեր Աստծուն: Դա խիստ և սուր գիտակցում է, որ մեր վարքը 

ստիպել է Փրկչին՝ Նրան, ով մեղք չգիտեր, նույնիսկ բոլորից 

մեծագույնին, տանել հոգևարք և տառապանք: Մեր մեղքերը 

ստիպեցին Նրան արնահոսել յուրաքանչյուր ծակոտիից: Հենց 

այս իրական մտավոր և հոգևոր տվայտանքն է այն, ինչ սուրբ 

գրությունները կոչում են «կոտրված սիրտ և փշրված հոգի»: (Տես 

3 Նեփի. 9.20, Մորոնի 6.2, ՎևՈւ 20.37, 59.8, Սաղմ. ԼԴ.18, ԾԱ.17, 

Եսայ. ԾԷ.15:) Այդպիսի ոգին բացարձակապես անհրաժեշտ 

պայման է՝ իսկական ապաշխարության համար: 11

5
Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը 

մտահոգվում են մեզ համար՝ տեսնելու մեր 
կյանքը փոխված և Նրանք կօգնեն մեզ:

Հաջորդ սկզբունքը, որը ես կկամենայի քննարկել հետևյալն 

է. Ոչ ոք ավելի շատ մտահոգված չէ տեսնել մեզ մեր կյանքը 

փոխելիս, քան Հայրը և Փրկիչը: Հայտնության գրքում կա մի 

հզոր և խորը հրավեր Փրկչից: Նա ասում է. «Ահա ես դռան 

առաջին կանգնած եմ եւ թակում եմ. Եթե մէկը լսէ իմ ձայնը եւ 

դուռը բանայ, ես կմտնեմ նորա մօտ» (Հայտ. Գ.20): Ուշադրու-

թյուն դարձրեք, որ Նա չի ասում. «Ես կանգնած եմ դռան մոտ 

և սպասում եմ, որ դուք թակեք»: Նա կանչում է, ձեռքով անում, 

խնդրում, որ մենք ուղղակի բացենք մեր սրտերը և Նրան ներս 

թողնենք:

Հավատքի մասին Մորոնիի մեծ քարոզում, այդ սկզբունքն 

ավելի հստակորեն է ուսուցանվում: Նրան ասվել է Տիրոջ 
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կողմից. «Եթե մարդիկ գան ինձ մոտ, ես նրանց ցույց կտամ 

իրենց թուլությունը: Ես մարդկանց թուլություն եմ տալիս, որ-

պեսզի նրանք խոնարհ լինեն. և իմ շնորհը բավական է բոլոր 

մարդկանց համար»: Նշանակություն չունի, թե որն է մեր պա-

կասությունը կամ թուլությունը կամ մեր անhամապատասխա-

նությունը: Նրա պարգևներն ու զորությունները բավական են՝ 

դրանք բոլորը հաղթահարելու համար: 

Մորոնին շարունակում է Տիրոջ խոսքերով. «Իմ շնորհը բա-

վական է բոլոր մարդկանց համար, ովքեր իրենց խոնարհեց-

նում են իմ առջև, քանզի եթե նրանք խոնարհեցնեն իրենց իմ 

առջև և հավատք ունենան ինձանում, այն ժամանակ, նրանց 

թույլ կողմերը ես կդարձնեմ ուժեղ» (Եթեր 12.27, շեգագիրն 

ավելացված է):

Ինչպիսի՜ խոստում Տիրոջից: Մեր դժբախտությունների բուն 

աղբյուրը կարող է փոխվել, ձուլվել և ձևավորվել՝ դառնալով 

ուժ և զորության աղբյուր: Այս խոստումը այս կամ այն ձևով 

կրկնվում է բազմաթիվ այլ սուրբ գրություններում: Եսայիան 

«իրական ապաշխարությունը հիմնված է առ տեր Հիսուս քրիստոս 
հավատքի վրա և բխում է դրանից: այլ ճանապարհ չկա»:
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ասել է. «Նա է յօգնածին ոյժ տուողը. Եւ նա կարողութիւն չու-

նեցողին զօրութիւն է շատացնում» (Ես. Խ.29): Պողոսին ասվեց 

Տիրոջ կողմից. «Բավական է քեզ իմ շնորհքը, որովհետև իմ 

զորութիւնը տկարութեան մէջ է կատարվում» (Բ Կորնթ. 12.9): 

Վարդապետություն և Ուխտերում մենք կարդում ենք. «Նա, ով 

դողում է իմ զորւթյան ներքո, ուժեղ պիտի դարձվի, և գովա-

սանքի և իմաստության պտուղներ պիտի բերի» (ՎևՈւ 52.17, 

տես նաև 1 Նեփի 17.3, 2 Նեփի 3.13, ՎևՈւ 1.28, 133.58–59): 12

Նրանց հանդեպ, ով գայթակղվել է ի մեղք, սատանայի 

ամենաարդյունավետ ռազմավարությունն է շշնջալ նրանց 

ականջին, որ նրանք արժանի չեն աղոթելու: Նա կասի ձեզ, որ 

Երկնային Հայրն այնքան դժգոհ է ձեզանից, որ երբեք չի լսի 

ձեր աղոթքները: Դա սուտ է, և նա ասում է դա, որ մեզ խաբի: 

Մեղքի զորությունը մեծ է: Որպեսզի մեզ զերծ պահենք դրա-

նից, հատկապես լուրջ մեղքից, մեզ անհրաժեշտ է ավելի մեծ 

զորություն, քան ինքներս ունենք: 

Ոչ ոք այնքան մտահոգված չէ օգնելու ձեզ փախչել մեղքից, 

որքան ձեր Երկնային Հայրը: Գնացեք Նրա մոտ: Ընդունեք ձեր 

մեղքը, խոստովանեք ձեր ամոթը և ձեր հանցանքը, ապա աղա-

չեք Նրան օգնության համար: Նա ունի զորություն օգնելու ձեզ 

հաղթել: 13

Եղբայրներ և քույրեր, մենք պետք է տանենք մեր մեղքերը 

Տիրոջը խոնարհ և վշտահար ապաշխարությամբ: Մենք պետք 

է աղաչենք Նրան ուժի համար դրանք հաղթահարելու նպա-

տակով: Խոստումներն անկասկած են: Նա կգա մեզ օգնության: 

Մենք կգտնենք ուժ փոխելու մեր կյանքը: 14

6
Մենք չպետք է կորցնենք հույսը, երբ 

ձգտում ենք դառնալ Քրիստոսանման:

Վեցերորդ և վերջին կետը, որը կկամենայի նշել ապաշխա-

րության գործընթացի վերաբերյալ, այն է, որ մենք պետք է 

զգույշ լինենք, երբ ձգտում ենք ավելի ու ավելի աստվածանման 

դառնալ, որ մենք չհուսահատվենք և չկորցնենք հույսը: Քրիստո-

սանման դառնալը ողջ կյանքի տևողություն ունեցող գործըթաց 

է և հաճախ ներառում է աճ և փոփոխություն, որոնք դան-

դաղ են կատարվում, գրեթե՝ աննկատ: Սուրբ գրություններն 
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արձանագրում են մեծ թվով գրառումներ այն մարդկանց մա-

սին, որոնց կյանքը կտրուկ փոխվել է մի ակնթարթում, ինչպես 

օրինակ՝ Ալմա կրտսերը, Պողոսը՝ Դամասկոսի ճանապարհին, 

Ենովսը, ով ամբողջ գիշեր աղոթում էր շարունակ, թագավոր 

Լամոնին: Նման զարմանալի ուժի օրինակները, որոնք փոխում 

են նույնիսկ մեղքի մեջ ընկղմվածներին, տալիս են վստահու-

թյուն, որ Քավությունը կարող է հասնել անգամ ամենախորա-

պես հուսահատվածին:

Սակայն մենք պետք է զգուշությամբ քննարկենք այս ուշագ-

րավ օրինակները: Չնայած դրանք իրական են և զորեղ, դրանք 

ավելի շատ բացառություն են, քան կանոն: Ի բացառություն 

ամեն Պողոսի, ամեն Ենովսի, ամեն թագավոր Լամոնիի կան 

հարյուրավոր և հազարավոր մարդիկ, ում համար ապաշխա-

րության գործընթացը շատ ավելի նուրբ, շատ ավելի աննկատ 

է: Օր- օրի նրանք ավելի են մոտենում Տիրոջը, գրեթե չգիտակցե-

լով, որ կառուցում են աստվածանման կյանք: Նրանք ապրում 

են բարությամբ, ծառայությամբ և նվիրվածությամբ լի հանգիստ 

կյանքով: Նրանք նման են Լամանացիներին, որոնց մասին 

Տերն ասել է՝ նրանք «մկրտվեցին կրակով և Սուրբ Հոգով, և չի-

մացան դա» (3 Նեփի 9.20, շեգագիրն ավելացված է)» (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, հոկ. 1989, 5):

Մենք չպետք է կորցնենք մեր հույսը: Հույսը խարիսխ է 

մարդկանց հոգիների համար: Սատանան կամենում է ստիպել 

մեզ հրաժարվել այդ խարիսխից: Այս ձևով նա կարող է բերել 

հուսահատություն և անձնատուր անել: Բայց մենք չպետք է 

կորցնենք հույսը: Տերը գոհ է յուրաքանչյուր ջանքից, նույնիսկ 

աննշան, ամենօրյա ջանքերից, որոնցով մենք ձգտում ենք 

ավելի շատ նմանվել Նրան: Չնայած մենք կարող ենք տեսնել, 

որ մեզ պետք է կատարելագործման ճանապարհով շատ հե-

ռուն գնալ, մենք չպետք է դադարենք հուսալուց: 15

Նրանց համար, ովքեր վճարում են գինը, որը պահանջվում է 

իսկական ապաշխարության կողմից, խոստումն անկասկած է: 

Դուք կարող եք կրկին մաքուր լինել: Հուսահատությունը կվե-

րանա: Ներման քաղցր խաղաղությունը կհորդի ձեր կյանք:

Տիրոջ խոսքերը Եսայիայի միջոցով վստահելի են. «Հիմա եկէք 

ու վիճաբանենք, ասում է Տէրը, եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կար-

միրի պէս լինին, ձիւնի պէս պիտի սպիտականան. Եթե նորանք 
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որդան կարմիրի պէս լինին, ասրի պէս սպիտակ պիտի դառ-

նան» (Ես. Ա.18):

Եվ այս տնտեսությունում Տերը խոսել է հավասար պարզու-

թյամբ, երբ Նա ասել է. «Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղքե-

րից, նա ներվում է, և ես Տերս, այլևս չեմ հիշում դրանք» (ՎևՈւ 

58.42): 16

Հուսով եմ մենք չենք ապրի անցյալում: Մարդիկ, ովքեր ապ-

րում են անցյալում, այնքան էլ շատ ապագա չեն ունենում: Կա 

մեծ միտում մեզ համար սգալ մեր կորուստների համար, այն 

որոշումների համար, որոնք մենք հետադարձ հայացք նետե-

լով մտածելում ենք, որ հավանաբար սխալ որոշումներ էին: 

Մեզ համար մեծ միտում կա վատ զգալ այն հանգամանքների 

առնչությամբ, որոնցով մենք շրջապատված ենք, մտածելով, 

որ դրանք ավելի լավը կլինեին, եթե մենք ուրիշ որոշումներ 

ընդունած լինեինք: Մենք կարող ենք օգուտ քաղել անցյալի 

փորձառություններից: Բայց եկեք ժամանակ չծախսենք ան-

հանգստանալով այն որոշումների համար, որոնք ընդունվել 

են: Եկեք ապրենք ներկայում և ապագայում: 17 

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, երբ մենք ձգտում ենք որո-

կավորված լինել որպես Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներ՝ ան-

դամներ այն իմաստով, որով նա օգտագործում է այդ բառը, 

անդամներ, ովքեր ապաշխարել են և եկել Նրա մոտ, եկեք հի-

շենք այս վեց սկզբունքները: Առաջինը, ավետարանը Տիրոջ եր-

ջանկության ծրագիրն է և ապաշխարությունը նախատեսված է 

մեզ ուրախություն բերելու համար: Երկրորդը, իսկական ապաշ-

խարությունը ներառում է սրտի փոփոխություն և ոչ թե ուղղակի 

վարքի փոփոխություն: Չորրորդը, սրտի այս հզոր փոփոխու-

թյան մասն է կազմում Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը մեր 

մեղքերի համար: Սա է այն, ինչ նշանակում է կոտրված սիրտ և 

և փշրված հոգի: Հինգերորդը, մենք պետք է հիշենք, որ ապաշ-

խարության մեծ մասը չի ընդգրկում շշմեցուցիչ կամ դրամատիկ 

փոփոխություններ, այլ ավելի շուտ քայլ առ քայլ, հաստատուն 

և հետևողական ընթացք է դեպի բարեպաշտություն:

Եթե մենք ձգտենք ընդունել այս սկզբունքները մեր կյանք 

և կիրառենք դրանք ամենօրյա հիմունքներով, մենք այդ դեպ-

քում կորակավորվենք լինելու ավելին, քան ընդամենը Հիսուս 

Քրիստոսի Եկեղեցու գրանցված անդամներ: Որպես իսկական 
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անդամներ, մենք պահանջատեր ենք Նրա խոստումին. «Ով որ 

իմ եկեղեցուց է, և իմ եկեղեցում համբերում է մինչև վերջ, նրան 

ես կհաստատեմ իմ վեմի վրա, և դժոխքի դռները չպիտի հաղ-

թեն նրանց» (ՎևՈւ 10.69):

Իմ աղոթքն է, որ մենք բոլորս այդ խոստումը նվաճենք մեզ 

համար: 18

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ իսկապես ապաշխարելու 

համար, մենք առաջինը պետք է հասկանանք, որ «ավետա-

րանի ծրագիրը երջանկության ծրագիրն է», և որ ամբարշ-

տությունը «երբեք երջանկություն չի բերում» (բաժին 1): Ինչո՞ւ 

եք կարծում այս ընբռնումը կարևոր է ապաշախարության 

գործընթացում: 

• Ապաշխարելու մեր ջանքերում, ինչո՞ւ վարքագծի փոփոխու-

թյունը բավարար չէ: (Տես բաժին 2:) Ինչո՞ւ եք կարծում, որ 

մենք պետք է նայենք առ Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի իսկա-

պես ապաշխարենք: 

• Ի՞նչ ուղիներով եք զգացել «սրտի հզոր փոփոխությունը», 

ինչպես բացատրվում է բաժին 3- ում: Ի՞նչ կարող ենք անել՝ 

օգնելու մյուսներին զգալու այս փոփոխությունը: 

• Ի՞նչ ուղիներով է «Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը» 

տարբերվում այն զղջումից, որը որոշ մարդիկ զգում են, երբ 

նրանք ինչ- որ վատ բան են անում: (Տես բաժին 4:) Ինչպե՞ս 

կարող է որևէ ծնող կամ եպիսկոպոս օգտագործել 4 բաժնում 

գտնվող ուսմունքները՝ օգնելու որևէ մեկին, ով կարիք ունի 

ապաշխարելու: 

• Երբ վերանայեք բաժին 5- ը, ի՞նչ ուսմունքներ եք դուք գտնում, 

որոնք հատկապես սփոփիչ են: Ինչո՞ւ են այս ուսմուքները 

ձեզ համար սփոփող: 

• Վկայելով Փրկչի Քավության մասին, Նախագահ Բենսոնն 

ասել է. «Մենք չպետք է կորցնենք հույսը» (բաժին 6): Երբ 
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վերանայեք բաժին 6- ը, ի՞նչ ճշմարտություններ եք Քավու-

թյան վերաբերյալ գտնում, որոնք ձեզ հույս են տալիս: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Ղուկաս ԺԵ.11–32, Մոսիա 4.10–12, 26.30–31, Ալմա 34.17–18, 

3 Նեփի 27.19–20, ՎևՈւ 18.10–16, 19.15–19

Օգնություն ուսուցչին

«Ձեր հիմնական մտահոգությունը պետք է լինի օգնել ուրիշ-

ներին սովորել ավետարանը, ոչ թե տպավորիչ ներկայացում 

պատրաստելը: Սա ներառում է ուսանողների համար միմյանց 

սովորեցնելու հնարավորություններ ապահովելը» (Ուսուցում. 

չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 64):

Հղումներ

 1. “Cleansing the Inner Vessel,” Ensign, 
May 1986, 4.

 2. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 
Biography (1987), 204.

 3. “The Law of Chastity,” New Era, Jan. 
1988, 6.

 4. In Conference Report, Apr. 1912, 67.
 5. “Born of God,” Ensign, July 1989, 4.
 6. “A Mighty Change of Heart,” Ensign, 

Oct. 1989, 2.
 7. “A Mighty Change of Heart,” 2.
 8. “A Mighty Change of Heart,” 2, 4.

 9. “Born of God,” 2, 4.
 10. “A Mighty Change of Heart,” 4.
 11. “A Mighty Change of Heart,” 4.
 12. “A Mighty Change of Heart,” 4–5.
 13. «Մաքրաբարոյության օրենքը» 7:
 14. “A Mighty Change of Heart,” 5.
 15. “A Mighty Change of Heart,” 5.
 16. «Մաքրաբարոյության օրենքը» 7:
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 387.
 18. “A Mighty Change of Heart,” 5.
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Պատմության մեծագույն իրադարձությունները նրանք 
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ամենաերկար ժամանակահատվածների ընթացքում:
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Հիսուս Քրիստոս` մեր 
Փրկիչն ու Քավիչը

«Մենք հռչակում ենք Հիսուս Քրիստոսի 
աստվածայնությունը: Մենք Նրան ենք ապավինում, 

որպես մեր փրկության միակ աղբյուրի»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

«Ես չեմ կարողանում հիշել մի ժամանակ, որ ես չհավատայի 

Հիսուս Քրիստոսին», - ասել է Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը: 

«Թվում է, որ Նրա կյանքի, մահվան և հարության իրականու-

թյունը միշտ իմ մի մասն է եղել: Ես մեծացել եմ մի տանը հա-

վատարիմ ծնողների կողմից, ովքեր անկեղծորեն հավատում 

էին և վկայում Քրիստոսի մասին, որի համար ես շատ երախ-

տապարտ եմ»: 1 

Հիսուս Քրիստոսի մասին այս վկայությունը Նախագահ Բեն-

սոնի կյանքի հիմքն էր: Այն ձևավորեց նրա առաջնահերթու-

թյունները, առաջնորդեց նրա որոշումներում և օգնեց նրան 

փորձությունների ժամանակ: Այն հեռանկար ապահովեց մահ-

կանացու կյանքի նպատակի վերաբերյալ և վստահություն խոս-

տումների և հավերժական կյանքի օրհնությունների հանդեպ:

Իր առաքելական ծառայության ընթացքում որպես Հիսուս 

Քրիստոսի հատուկ վկա, Նախագահ Բենսոնը հաճախ էր 

բերում վկայություն Փրկչի մասին: Ի նկատի ունենալով, որ 

« երբեմն հարց էր տրվում. «Արդյոք մորմոնականները Քրիստո-

նյա՞ են»»,-  նա վկայել է.

«Մենք հռչակում ենք Հիսուս Քրիստոսի աստվածայնու-

թյունը: Մենք ապավինում ենք Նրան որպես մեր փրկության 

միակ աղբյուրի:Մենք ձգտում ենք ապրել Նրա ուսմունքներով 

և մենք սպասում ենք այն ժամանակին, երբ Նա կրկին կգա 

այս երկիր՝ կառավարելու և թագավորելու որպես Թագավոր 
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Թագավորների և Տեր Տերերի: Մորմոնի Գրքի մարգարեի խոս-

քերով՝ մենք ասում ենք. «տրված չի լինի ոչ ուրիշ անուն, ոչ ու-

րիշ ճանապարհ, ոչ էլ միջոց, որի շնորհիվ կարող է փրկություն 

գալ մարդկանց զավակներին. Միայն Քրիստոսի՝ Ամենակարող 

Տիրոջ անունով և միջոցով» (Մոսիա 3.17): 2

Նախագահ Բենսոնի հայտարարությունները Հիսուս Քրիս-

տոսի աստվածայնության վերաբերյալ հաճախ կապված էին 

Մորմոնի Գրքի հետ: 3 «Մորմոնի Գրքի միջոցով Աստված ապա-

հովել է մեր օրերում մի շոշափելի ապացույց, որ Հիսուսը Քրիս-

տոսն է», -  ասել է նա: 4 Նա ուսուցանել է, որ Մորոմոնի Գրքի 

«մեծագույն առաքելությունը» մարդկանց այս ճշմարտության 

մասին համոզելն է: 5 Նրան տրվել է հարյուրից ավելի տարբեր 

անուններ Մորմոնի Գրքում: Այդ անուններն առանձնահատուկ 

նշանակություն ունեն Նրա աստվածային էությունը նկարագրե-

լու համար» (“Come unto Christ,” Ensign, Nov. 1987, 83): 6

Նախագահ Բենսոնի վկայությունը Փրկչի մասին ցույց է տա-

լիս անձնական մտերմությունը, որ նա զգում էր Նրա հանդեպ.

«Ես ողջ իմ հոգով սիրում եմ Նրան: 

Ես խոնարհաբար վկայում եմ, որ Նա նույն սիրառատ, կարե-

կից Տերն է այսօր, ինչպես այն ժամանակ էր, երբ Նա քայլում 

էր Պաղեստինի փոշոտ ճանապարհներով: Նա մտերիմ է այս 

երկրի վրայի Իր ծառաների հետ: Նա այսօր հոգ է տանում և 

սիրում յուրաքանչյուրիս: Դրա վերաբերյալ դուք կարող եք հա-

մոզված լինել: 

Նա այսօր ապրում է որպես մեր Տեր, մեր Փրկիչ, մեր Քավիչ 

և մեր Աստված: 

Աստված օրհնի մեզ բոլորիս՝ հավատալու Նրան, ընդունելու 

Նրան, երկրպագելու Նրան, լիովին վստահելու Նրան և հետևե-

լու Նրան»: 7
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Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Մեր հանդեպ Իր անսահման սիրո շնորհիվ Հիսուս 

Քրիստոսը փրկագնեց մեզ ֆիզիկական և հոգևոր մահից: 

Ոչ մի այլ ազդեցություն չի թողել այնպիսի մեծ հետք այս 

երկրի վրա, որքան Հիսուս Քրիստոսի կյանքը: Մենք չենք կա-

րող պատկերացնել մեր կյանքն առանց Նրա ուսմունքների: 

Առանց Նրա մենք կկորչեինք հավատալիքների և պաշտա-

մունքների մի մղձավանջում՝ ծնված վախից ու խավարից, որ-

տեղ զգայականն ու նյութականն են բռնատիրում: Մենք շատ 

հեռու ենք այն նպատակակետից, որ Նա է մեզ համար սահ-

մանել, բայց մենք երբեք չպետք է աչքից բաց թողնենք այն, 

ոչ էլ պետք է մոռանանք, որ մեր մեծ վերելքը դեպի լույսը, 

դեպի կատարելագործում, հնարավոր չէր լինի, առանց Նրա 

ուսուցման,Նրա կյանքի, Նրա մահվան և Նրա հարության: 8

Որևէ չափով շնորհակալություն և երախտագիտություն 

ունենալու նրա համար, ինչ [Հիսուս Քրիստոսը] իրակա-

նացրեց մեզ համար, մենք պետք է հիշենք այս կենսական 

ճշմարտությունները.

Հիսուսն աշխարհ եկավ կատարելու մեր Հոր կամքը: 

Նա եկավ կանխագիտությամբ, որ Նա պիտի կրի բոլորիս 

մեղքերի բեռը:

Նա գիտեր, որ խաչ է բարձրացվելու:

Նա ծնվել էր՝ լինելու ողջ մարդկության Փրկիչն ու Քավիչը: 

Նա կարողացավ իրականացնել Իր առաքելությունը, որով-

հետև Նա Աստծո Որդին էր և Նա ուներ Աստծո զորությունը: 

Նա հոժար էր իրականացնել Իր առաքելությունը, որովհետև 

Նա սիրում է մեզ: 

Ոչ մի մահկանացու չուներ ուժ կամ ունակություն փրկագ-

նելու բոլոր մյուս մահկանացուներին իրենց կորած և ընկած 

վիճակից, ոչ էլ կարող էր որևէ մեկը կամավոր պատժի ենթար-

կել իր կյանքը և դրա միջոցով իրականացնել համընդհանուր 

հարություն բոլոր մյուս մահկանացուների համար: 
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Միայն Հիսուս Քրիստոսն ուներ այդ կարողությունը և հոժա-

րակամ իրականացրեց այդ փրկագնող սիրո գործը: 9

Հիսուս Քրիստոսը. . . այս աշխարհ եկավ կանխորոշված ժա-

մանակին արքայական անդրանիկության իրավունքով, որը 

պահպանեց Նրա աստվածայնությունը: Նրա էության մեջ հա-

մակցված էին մարդկային գծեր և զորություններ Իր Հավերժա-

կան Հորից: 

Նրա եզակի ժառանգորդությունը Նրան դարձրեց պատ-

վավոր կոչման ժառանգորդ՝ Աստծո Միածին Որդին մարմ-

նում: Որպես Աստծո Որդի՝ Նա ժառանգեց զորություններ և 

խելամտություն, որը ոչ մի մարդկային էակ երբևէ չէր ունեցել 

նախկինում կամ այդ ժամանակից ի վեր: Նա տառացիորեն 

Էմմանուելն էր, որը նշանակում է «Աստված մեզ հետ է» (տես 

Ես. Է.14, Մատթ. Ա.23):

Չնայած Նա Աստծո Որդին էր երկիր ուղարկված, Հոր աստ-

վածային ծրագիրը պահանջում էր, որ Հիսուսը ենթարկվի 

ոչ մի որևէ այլ ազդեցություն չի թողել այնպիսի մեծ հետք 
այս երկրի վրա, ինչպես Հիսուս քրիստոսի կյանքը:



 գ Լ ո ւ խ  6

113

մահկանացու կյանքի բոլոր դժվարություններին և չարչարանք-

ներին: Այդպիսով, Նա տարավ «գայթակղություններ. . . քաղց, 

ծարավ և հոգնածություն» (Մոսիա 3.7):

Որակավորված լինելու որպես Քավիչ բոլոր մեր Հոր զավակ-

ների համար, Հիսուսը պետք է կատարելապես հնազանդ լիներ 

Աստծո բոլոր օրեքներին: Քանի որր Նա ենթարկվեց Հոր կամ-

քին, Նա աճեց «շնորհից շնորհ, մինչև որ ստացավ լիությունը» 

Հոր զորության: Այդպիսով, Նա ստացավ «ողջ զորությունը և՛ 

երկնքում, և՛ երկրի վրա» (ՎևՈւ 93.13, 17): 10 

Քանի որ [Հիսուսն] Աստված էր,այսինքն՝ Աստծո Որդին, Նա 

կարող էր Իր վրա տանել մյուս մարդկանց մեղքերի ծանրու-

թյունը և բեռը: Եսայիան մարգարեացել է մեր Փրկչի հոժարա-

կամության մասին՝ այդ անելիս հետևյալ խոսքերով. «Յիրավի 

նա մեր ցաւերը վեր առաւ. . . մեր մեղքերի համար վիրավոր-

վեցաւ, եւ մեր անօրէնութիւնների համար հարուածուեցաւ, մեր 

խաղաղութեան պատիժը նորա վերայ եղաւ եւ նորա վէրքերովը 

մենք բժշկուեցանք» (Ես. ԾԳ.4–5):

Այդ սուրբ, Իր վրա կամավոր բոլոր մյուս մարդկանց մեղքերը 

վերցնելու անեսասեր գործը՝ Քավությունն է: Թե ինչպես Մեկը 

կարողացավ կրել մեղքերը բոլորի վեր է մահկանացու մարդու 

երևակայությունից: Բայց սա ես գիտեմ. Նա իսկապես վերց-

րեց Իր վրա բոլորի մեղքերը և այդպես արեց մեզանից յուրա-

քանչյուրի հանդեպ Իր անսահման սիրուց ելնելով: Նա ասել է. 

«Քանզի ահա, ես՝ Աստվածս, տառապել եմ այս բաները բոլորի 

համար, որպեսզի նրանք չտառապեն, եթե ապաշխարեն. տա-

ռապանք, որը ստիպեց ինձ, նույնիսկ Աստծուս, բոլորից մեծա-

գույնիս, ցավից դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտիից և 

տառապել՝ թե մարմնով, թե հոգով, -  և ես ցանկացա, որ գուցե 

չխմեմ դառը բաժակը և ընկրկեմ» (ՎևՈւ 19.16, 18):

Չնայած այդ տանջալի չարչարանքին, Նա վերցրեց բաժակը 

և խմեց: Նա տարավ բոլոր մարդկանց ցավերը, որպեսզի մենք 

ստիպված չլինեինք տառապել: Նա դիմացավ Իր հալածողների 

նվաստացմանն ու վիրավորանքներին առանց բողոքելու կամ 

վրեժի: Նա կրեց խարազան, իսկ հետո վայրագ մահապատժի 

անարգանքը՝ խաչը: 11
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Գեթսեմանիում և Գողգոթայում, [Հիսուսը] ի կատար ածեց 

անսահման և հավերժական քավությունը: Դա պատմության 

մեջ արձանագրված մեծագույն սիրո միակ գործն էր: Ապա հե-

տևեց Նրա մահն ու հարությունը:

Այդպիսով, Նա դարձավ մեր Քավիչը ՝ փրկագննելով մեզ 

բոլորիս ֆիզիկական մահից և հոգևոր մահից՝ փրկագնելով 

բոլորիս, ովքեր կհնազանդվեն ավետարանի օրենքներին և 

արարողություններին: 12 

Մենք երբեք չենք կարող հասկանալ կամ ըմբռնել մահկա-

նացու կյանքում, թե ինչպես Նա իրականացրեց այն, ինչ արեց, 

բայց մենք չպետք է թերանանք հասկանալ, թե ինչու Նա արեց 

այն, ինչ արեց: 

Այն ամենը, ինչ Նա արեց, դրդված էր մեր հանդեպ Իր անե-

սասեր, անսահման սիրուց: 13

2
Հիսուս Քրիստոսը դուրս եկավ գերեզմանից և Նա 
ապրում է այսօր որպես հարություն առած էակ: 

Պատմության մեծագույն իրադարձությունները նրանք են, 

որոնք ազդում են մեծագույն թվով մարդկանց վրա ամենաեր-

կար ժամանակահատվածների ընթացքում: Այս չափանիշով, 

ոչ մի իրադարձություն չի կարող ավելի կարևոր լինել անհատ-

ների կամ ազգերի համար, քան Տիրոջ հարությունը:

Յուրաքանչյուր հոգու տառացի հարությունը, ով ապրել 

է և մահացել երկրի վրա, անկասկած է, և մարդ անպայման 

պետք է խնամքով պատրաստվի այդ իրադարձության հա-

մար: Փառահեղ հարությունը պետք է լինի յուրաքանչյուր 

տղամարդու և կնոջ նպատակը, քանի որ հարությունը լինելու 

է իրականություն: 

Ոչ մի բան այնպես բացարձակապես համընդհանուր չէ, 

որքան հարությունը: Յուրաքանչյուր ապրող էակ հարություն 

կառնի: «Ինչպէս Ադամով ամենը մեռնում են, այնպէս էլ Քրիս-

տոսով ամենը կենդանանում են» (Ա Կոր. ԺԵ.22):

Սուրբ գրային արձանագրությունները պատմում են մեզ, որ 

Հիսուսի խաչելությունից հետո՝ երրորդ օրը, մեծ երկրաշարժ 

եղավ: Քարը գերեզմանի մուտքից գլորվեց մի կողմ: Որոշ 
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կանայք՝ Նրա հետևորդներից ամենահավատարիմները, խնկեր 

առած եկան այդ վայրը. և «Տեր Հիսուսի մարմինը չգտան»:

Հրեշտակները հայտնվեցին և պարզապես ասացին «Ի՞նչ եք 

կենդանին մեռելների մեջ որոնում: Այստեղ չէ, այլ հարություն 

առավ» (Ղուկաս ԻԴ.3–6): Ոչ մի բան պատմության մեջ չի հա-

վասարվի այդ հանդիսավոր հայտարարությանը. «Այստեղ չէ, 

այլ հարություն առավ»:

Տիրոջ հարության փաստը հիմնված է բազմաթիվ վստահելի 

ականատեսների վկայությունների վրա: Հարություն առած Տերը 

հայտնվեց մի քանի կանանց, երկու աշակերտներին Էմմաուսի 

ճանապարհին, Պետրոսին, Առաքյալներին և «յետոյ» ինչպես Պո-

ղոսն է հաղորդում. «երեւեցաւ հինգ հարիւրից աւելի եղբայրնե-

րին. . . Ամենից յետոյ՝ [վերջում էլ երևաց նաև Պողոսին]» (Ա Կոր. 

ԺԵ.6, 8): . . .

Որպես Նրա վերջին օրերի վկաներից մեկը՝ ես վկայում եմ, 

որ Նա ապրում է այօր: Նա հարություն առած Էակ է: Նա մեր 

Փրկիչն է, մեր Տերը, ինքը՝ Աստծո Որդին: Ես վկայում եմ, որ Նա 

կգա նորից՝ որպես մեր փառավորված, հարություն առած Տեր: 

Այդ օրը հեռու հեռվում չէ: Բոլոր նրանց համար, ովքեր ընդու-

նում են Նրան որպես Փրկիչ և Տեր, Նրա հարությունը տառա-

ցիորեն նշանակում է, որ կյանքը չի վերջանում մահով, քանի որ 

Նա խոստացել է. «Որովհետեւ ես կենդանի եմ, եւ դուք կենդանի 

կլինիք» (Հովհ. ԺԴ.19 14):

Միայն Նա ուներ հարություն առնելու զորությունը: Եվ այս-

պես Նրա թաղումից հետո երրորդ օրը, Նա կենդանի դուրս 

եկավ գերեզմանից և Իրեն ցույց տվեց շատերին. . . Որպես 

[Նրա] այսպես կոչված հատուկ վկաներից մեկը այս օրերում, 

ես վկայում եմ ձեզ, որ Նա ապրում է: Նա ապրում է հարություն 

առած մարմնով: Չկա ոչ մի ճշմարտություն կամ փաստ, որի վե-

րաբերյալ ես ավելի համոզված կամ ավելի վստահ լինեի, քան 

մեր Տիրոջ հարության տառացի ճշմարտության վերաբերյալ: 15

3
Մենք պետք է քաջարի լինենք Հիսուս 

Քրիստոսի մեր վկայության մեջ: 

Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի մատչելի է մի ան-

գին օրհնություն, որը Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Եկեղեցու 
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աստվածայնության վերաբերյալ վկայությունն է: Վկայությունը 

այն մի քանի ունեցվածքներից մեկն է, որը մենք կարող ենք 

վերցնել մեզ հետ, երբ հեռանանք այս կյանքից: 

Հիսուսի մասին վկայություն ունենալը, նշանակում է գիտելիք 

ունենալ՝ Սուրբ Հոգու միջոցով Հիսուս Քրիստոսի աստվածային 

առաքելության մասին: 

Հիսուսի մասին վկայությունը նշանակում է իմանալ Տիրոջ 

ծննդյան աստվածային բնույթի մասին, որ Նա իսկապես Միա-

ծին Որդին է մարմնում: 

Հիսուսի մասին վկայությունը նշանակում է իմանալ, որ Նա 

խոստացված Մեսիան էր, և որ երբ Նա թափառում էր մարդ-

կանց մեջ, Նա իրականացնում էր բազմաթիվ հզոր հրաշքներ: 

Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայությունը նշանակում է իմա-

նալ, որ օրենքները, որոնք նա նշանակեց որպես վարդա-

պետություն, ճշմարիտ են և ապա մնալ այդ օրենքներում և 

արարողություններում: 

Ունենալ վկայություն Հիսուսի մասին նշանակում է իմանալ, 

որ Նա ինքնակամ Իր վրա վերցրեց ողջ մարդկության մեղ-

քերը Գեթսեմանիի պարտեզում, որը Նրան ստիպեց տառապել 

ինչպես մարմնով այնպես էլ հոգով և արնահոսել յուրաքան-

չյուր ծակոտիից: Բոլոր այս բաները Նա արեց, որպեսզի մենք 

ստիպված չլինենք տառապել, եթե մենք ապաշխարենք (тես 

ՎևՈւ 19.16, 18):

Ունենալ վկայություն Հիսուսի մասին նշանակում է իմանալ, 

որ Նա հաղթական դուրս եկավ գերեզմանից՝ ֆիզիկական, հա-

րություն առած մարմնով: Եվ որովհետև Նա ապրում է, նմանա-

պես պիտի ապրի ողջ մարդկությունը:

Վկայություն ունենալ Հիսուսի մասին նշանակում է իմանալ, 

որ Հայր Աստված և Հիսուս Քրիստոսն իսկապես հայտնվեցին 

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին հաստատելու Իր ավետարանի նոր 

տնտեսությունը, որպեսզի փրկություն քարոզվի բոլոր ազգերին 

նախքան Նրա գալը:

Վկայություն ունենալ Հիսուսի մասին նշանակում է իմա-

նալ, որ Եկեղեցին, որ Նա հաստատել է ժամանակի գագաթ-

նակետին և վերականգնել մեր ժամանակակներում, ինչպես 
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հայտարարել է Տերը. «միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին է 

ողջ երկրի երեսի վրա» (ՎևՈւ 1.30):

Այսպիսի վկայություն ունենալը կենսական է: Բայց նույնիսկ 

էլ ավելի մեծ կարևորություն ունի անվեհեր լինել մեր վկայու-

թյան մեջ: 

Հիսուսի մասին վկայությունը նշանակում է, որ մենք ընդու-

նում ենք Հիսուս Քրիստոսի աստվածային առաքելությունը, ըն-

դունում ենք Նրա ավետարանը և կատարում Նրա գործերը: 

Դա նաև նշանակում է, որ մենք ընդունում ենք Ջոզեֆ Սմիթի 

մարգարեական առաքելությունը և նրա հաջորդողներին և հե-

տևում նրանց խորհրդին: Ինչպես Հիսուսն է ասել. «լինի դա իմ 

իսկ ձայնով, թե իմ ծառաների ձայնով, միևնույն է» (ՎևՈւ 1.38):

Խոսելով նրանց մասին, ովքեր ի վերջո կստանան սելեստիալ 

արքայության օրհնությունները, Տերն ասել է Ջոզեֆ Սմիթին.

«Այդ նրանք են, ովքեր ընդունեցին Հիսուսի մասին վկա-

յությունը և հավատացին նրա անվանը, և մկրտվեցին նրա 

«իմ ետեւից եկէք» (մարկոս ա.17)
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թաղվելու ձևով, թաղվելով ջրի մեջ՝ նրա անունով, և դա՝ այն 

պատվիրանի համաձայն, որ տվել է նա» (ՎևՈւ 76.51):

Այդ նրանք են, ովքեր քաջարի են Հիսուսի իրենց վկայության 

մեջ, ովքեր, ինչպես Տերն է հայտարարել «հաղթում են հավատ-

քով և կնքվում խոստումի Սուրբ Հոգով, որը Հայրը թափում է 

բոլոր նրանց վրա, ովքեր արդար են և ճշմարիտ» (ՎևՈւ 76.53): 16

4
Հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս բաղկացած 

է ամբողջովին Նրան ապավինելուց և 
Նրա ուսմունքներին հետևելուց: 

Մեր կրոնի հիմնական սկզբունքը հավատքն է առ Տեր Հիսուս 

Քրիստոս: Ինչո՞ւ է հարկավոր, որ մենք կենտրոնացնենք մեր 

վստահությունը, մեր հույսը և մեր ապավինումը մեկ մենավոր 

անձի վրա: Ինչո՞ւ է Նրա հանդեպ հավատքն այդքան անհրա-

ժեշտ մտքի խաղաղության համար այս աշխարհում և հույսի 

համար գալիք աշխարհում:

Մեր պատասխանները այս հարցերին որոշում են, թե ար-

դյոք մենք դիմակայում ենք ապագային քաջությամբ, հույսով 

և լավատեսությամբ, թե նախազգացումով, մտահոգությամբ և 

վատատեսությամբ:

Իմ ուղերձն ու վկայությունը սա է. Միայն Հիսուս Քրիստոսն 

է անզուգականորեն որակավորված ապահովելու այդ հույսը, 

այդ վստահությունը և այն զորությունը, որի կարիքը մենք 

ունենք՝ հաղթելու աշխարհին և բարձրանալու մեր մարդկա-

յին ձախողումներից վեր: Այդ անելու համար, մենք պետք է 

դնենք մեր հավատքը Նրա վրա և ապրենք նրա օրենքներով և 

ուսմունքներով: . . .

Հավատքն առ Նա ավելին է, քան պարզապես ընդունելը, որ 

Նա ապրում է: Դա ավելին է, քան հավատք արտահայտելը:

Հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս բաղկացած է ամբողջովին 

Նրան ապավինելուց: Որպես Աստված Նա ունի անսահման 

զորություն, խելամտություն և սեր: Չկա մարդկային խնդիր, որ 

Նրա ունակությունից վեր լինի լուծելու (տես ՎևՈւ 122.8): 

Հավատքն առ Նա նշանակում է հավատալ, որ չնայած մենք 

չենք հասկանում բոլոր բաները, Նա հասկանում է: Մենք, ուստի, 
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պետք է նայենք Նրան «բոլոր մտորումներում. [չկասկածենք, 

չվախենանք]» (ՎևՈւ 6.36):

Հավատքն առ Նա նշանակում է վստահելը, որ Նա ունի ողջ 

զորությունը բոլոր մարդկանց և բոլոր ազգերի վրա: Չկա չար, 

որ Նա չկարողանա խափանել: Բոլոր բաները Նրա ձեռքում 

են: Այս երկիրը Նրա օրինական տիրապետությունն է: Այնուա-

մենայնիվ, Նա հանդուրժում է չարին, որպեսզի մենք կարողա-

նանք ընտրություններ կատարել չարի և բարու միջև: 

Նրա ավետարանը կատարյալ դեղատոմս է բոլոր մարդկա-

յին խնդիրների և հասարակական չարիքների համար: 

Բայց Նրա ավետարանն արդյունավետ է միայն այն դեպ-

քում, երբ այն կիրառվում է մեր կյանքում: Ուստի մենք պետք է 

«սնվենք Քրիստոսի խոսքերով. քանզի ահա, Քրիստոսի խոս-

քերը կասեն ձեզ բոլոր բաները, որ դուք պետք է անեք» (2 Նեփի 

32.3):

Մինչև մենքչգործենք Նրա ուսմունքներով, մենք չենք ցույց 

տա հավատք Նրա հանդեպ: 

Մտածեք, թե որքան տարբեր կլիներ այս աշխարհը, եթե ողջ 

մարդկությունն աներ այնպես ինչպես Նա է ասել. «Սիրիր քո 

Տէր Աստուծուն քո բոլոր սրտովը քո բոլոր անձովը եւ քո բոլոր 

մտքովը» (Մատթ. ԻԲ. 37, 39):

Ուրեմն որն է. «Ի՞նչ անել այն խնդիրների և երկընտրանքների 

հետ, որոնց այսօր դիմակայում են անհատները, համայնքները 

և ազգերը» հարցի պատասխանը: Ահա Նրա պարզ դեղատոմսը.

 Հավատացե՛ք Աստծուն. հավատացե՛ք, որ նա կա, և որ նա 

ստեղծել է բոլոր բաները՝ և՛ երկնքում, և՛ երկրի վրա. հավատա-

ցե՛ք, որ նա ունի բոլոր իմաստությունը և բոլոր զորությունը՝ և՛ 

երկնքում, և՛ երկրի վրա. հավատացե՛ք, որ մարդ չի ըմբռնում 

այն բոլոր բաները, որոնք Տերը կարող է ըմբռնել: 

 Եվ դարձյալ, հավատացե՛ք, որ դուք պետք է ապաշխարեք 

ձեր մեղքերից և թողնեք դրանք և խոնարհեցնեք ձեզ՝ Աստծո 

առաջ. և սրտի անկեղծությամբ խնդրեք, որ նա ների ձեզ. և 

այժմ, եթե դուք հավատում եք բոլոր այս բաներին, տեսեք, որ 

դուք անեք դրանք» (Մոսիա 4.9–10, շեգագիրն ավելացված է): 17
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5
Մենք ամենաօրհնվածն ենք և ուրախը, երբ 
ձգտում ենք նման լինել Հիսուս Քրիստոսին: 

Այս կյանքի նպատակն է մեզ համար ստուգվել՝ տեսնելու, 

թե արդյոք մենք «կանենք բոլոր բաները ինչ Տերը» մեր Աստ-

վածը կպատվիրի մեզ: (Աբր. 3.25): Կարճ ասած՝ մենք պետք է 

սովորենք Տիրոջ կամքը և անենք այն: Մենք պետք է հետևենք 

Հիսուս Քրիստոսի օրինակին և նման լինենք Նրան: 

Կյանքի հիմնական հարցը պետք է լինի նույնը, ինչ Պողոսը 

հարցրեց. «Տեր ի՞նչ ես կամենում, որ անեմ» (Գործք Թ.6): . . .

Մենք կարիք ունենք Քրիստոսին [նվիրված] ավելի շատ 

կանանց և տղամարդկանց, ովքեր միշտ կհիշեն Նրան, ովքեր 

կպահեն Նրա պատվիրանները, որոնք Նա տվել է նրանց: Հա-

ջողության մեծագույն չափանիշը տեսնելն է, թե որքան մոտիկ 

մենք կարող ենք քայլել ամեն պահ Նրա հետքերով:  18

Ոմանք. . . պատրաստ են մեռնել իրենց հավատքի համար, 

բայց նրանք պատրաստ չեն լիովին ապրել դրանով: Քրիստոսն 

ապրեց և մահացավ մեզ համար: Իր Քավության շնորհիվ և իր 

հետքերով քայլելու միջոցով մենք կարող ենք ձեռք բերել բոլոր 

պարգևներից ամենամեծը՝ հավերժական կյանքը, որը նման է 

մեծ Հավերժականի՝ մեր Երկնային Հոր կյանքին:

Քրիստոսն ուղղեց հետևյալ հարցը. «Ինչպիսի՞ մարդ եք դուք 

պարտավոր լինել»: Նա պատասխանեց, որ պետք է լինենք Իր 

նման (3 Նեփի 27.27):

Այն [մարդն] է մեծագույնը և ամենաօրհնվածը և ուրախը, ում 

կյանքն ամենաշատն է մոտենում Քրիստոսի օրինակին: Սա 

ոչ մի կապ չունի երկրային հարստության, իշխանության կամ 

հեղինակության հետ: Մեծության, օրհնվածության, ուրախու-

թյան միակ ճշմարիտ ստուգարքն այն է, թե որքան կարող է 

կյանքը մոտենալ Տիրոջը՝ Հիսուս Քրիստոսին նմանվելուն: Նա 

է ճշմարիտ ճանապարհը, լիակատար ճշմարտությունը և լիա-

ռատ կյանքը: 

Հաստատուն և ամենակրկնվող հարցը մեր մտքերում, որն 

ազդում է մեր կյանքում ամեն մտքի և գործի վրա, պետք է լինի. 

«Տեր, ինչ կկամենայիր, որ ես անեմ» (Գործք 9.6): Այդ հարցի 
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պատասխանը գալիս է միայն Քրիստոսի լույսով և Սուրբ Հոգով: 

Բախտավոր են նրանք, ովքեր այնպես են ապրում, որ նրանց 

էությունը լցված է երկուսով էլ: 

Այդ բոլորը հաշվի առնելով, որ [Հիսուս Քրիստոսը] արել է 

և անում է մեզ համար, կա մի բան, որ մենք կարող ենք տալ 

Նրան ի պատասխան: 

Քրիստոսի մեծագույն պարգևը մեզ Նրա կյանքն էր ու զոհա-

բերությունը: Ուրեմն, չպետք է արդյոք մեր փոքր ընծան Նրան 

լինի մեր կյանքն ու զոհաբերությունները, ոչ միայն հիմա, այլ 

ապագայում: 19

Քրիստոսով առաջնորդվողների կամքը կուլ է գնացած Նրա 

կամքին (տես Հովհաննես 5.30): Նրանք միշտ Տիրոջը հաճելի 

բաներ են անում (տես Հովհաննես 8.29): Ոչ միայն նրանք կկա-

մենային մեռնել Տիրոջ համար, այլ ամենակարևորը՝ նրանք 

կամենում են ապրել Նրա համար:

Նրանց տները, պատերի նկարները, դարակների գրքերը, 

երաժշտությունը, նրանց խոսքերը և գործերը կապացուցեն 

նրանց քրիստոնյա լինելը: Նրանք կանգնում են որպես Աստծո 

վկաներ բոլոր ժամանակներում, և բոլոր բաներում, և բոլոր 

տեղերում (տես Մոսիա 18.9): Նրանք Քրիստոսին պահում են 

իրենց մտքում, նայելով Նրան իրենց բոլոր մտորումներում (տես 

ՎևՈւ 6.36): Նրանք Քրիստոսին պահում են իրենց սրտերում, 

դնելով իրենց գորովանքը Նրա վրա հավիտյան (տես Ալմա 

37.36):

Գրեթե ամեն շաբաթ նրանք ընդունում են հաղորդությունը 

և վկայում իրենց Երկնային Հորը, որ հոժար են իրենց վրա 

վերցնել անունը Նրա Որդու և միշտ հիշել Նրան և պահել Նրա 

պատվիրանները (տես՝ Մորոնի 4.3):

Ըստ Մորոմոնի Գրքի լեզվի՝ «նրանք սնվում են Քրիստոսի 

խոսքերով» (2 Նեփի 32.3), «խոսում են Քրիստոսի մասին» 

(2 Նեփի. 25.26), «հրճվում ենք Քրիստոսով» (2 Նեփի 25.26), 

«դարձվել են կենդանի Քրիստոսով» (2 Նեփի 25.25), և «[նրանք]» 

հրճվում են [իրենց] Հիսուսով» (տես 2 Նեփի 33.6): Նրանք կորց-

նում են իրենց Տիրոջում և գտնում հավերժական կյանք (տես 

Ղուկաս ԺԷ.33): 20
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Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ուսուցանել է, որ չնայած մենք չենք կա-

րող լիովին հասկանալ, թեինչպես է Փրկիչն իրականացրել 

Քավությունը, մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչո՞ւ է Նա 

արել դա (տես բաժին 1): Ի՞նչ ուղիներով է այս ըմբռնումն 

ազդում ձեր կյանքի վրա: 

• Երբ ուսումնասիրեք բաժին 2- ը, մտածեք Փրկչի Հարության 

ազդեցության մասին: Ինչպե՞ս է Նրա Հարությունն ազդել ձեր 

կյանքի վրա: 

• Ինչո՞ւ եք կարծում Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը «ամե-

նաանգին օրհնությունն է» (տես բաժին 3): Ի՞նչ է նշանակում 

ձեզ համար անվեհեր լինել Փրկչի մասին ձեր վկայության 

մեջ: 

• Խորհեք առ Հիսուս Քրիստոս հավատքի վերաբերյալ Նախա-

գահ Բենսոնի խոսքերի մասին (տես բաժին 4): Ի՞նչ ձևերով է 

այս նկարագրությունը առ Քրիստոս հավատքի մասին «պար-

զապես ընդունելուց, որ Նա ապրում է» այն կողմ անցնում: 

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ «Քրիստոսով առաջնորդվող» 

մարդիկ, ում պատրաստ են մեռնել Տիրոջ համար, բայց, 

ավելի կարևոր է, որ նրանք պատրաստ են ապրել Նրա հա-

մար» (բաժին 5): Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար՝ ապրել Փրկչի 

համար:

Առնչվող սուրբ գրություններ

Հովհաննես Ժ.17–18, 2 Նեփի 9.20–24, 31.20–21, Մոսիա 16.6–

11, 3 Նեփի 27.20–22, Մորոնի 7.33, ՎևՈւ 19.1–3, 16–19, 76.22–24, 

Հավատո Հանգանակ 1.3

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Երբ դուք զգում եք ուրախություն, որը գալիս է ավետարանը 

հասկանալուց, դուք կկամենաք կիրառել, ինչ որ դուք սովորում 

եք: Ձգտեք ապրել ներդաշնակության մեջ ձեր հասկացողու-

թյան հետ: Այդպես անելը կամրացնի ձեր հավատքը, գիտելիքը 

և վկայությունը» (Քարոզիր Իմ Ավետարանը [2004], 19):



 գ Լ ո ւ խ  6

123

Հղումներ

 1. “The Meaning of Easter,” Ensign, Apr. 
1992, 2.

 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 10.

 3. Sես “Come unto Christ,” Ensign, Nov. 
1987, 83–85; “I Testify,” Ensign, Nov. 
1988, 86–87:

 4. “I Testify,” 86.
 5. “Come unto Christ,” 83; see also “Born 

of God,” Ensign, July 1989, 2.
 6. «Եկեք Քրիստոսի մոտ»:
 7. “Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer,” Ensign, June 1990, 6.
 8. “Life Is Eternal,” Ensign, Aug. 1991, 4.
 9. “Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer,” 4.
 10. “Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer,” 2.

 11. “Jesus Christ: Our Savior, Our God,” 
Ensign, Apr. 1991, 2, 4.

 12. “Keeping Christ in Christmas,” Ensign, 
Dec. 1993, 4.

 13. “Jesus Christ: Our Savior and 
Redeemer,” 4.

 14. “The Meaning of Easter,” 2, 4.
 15. “Jesus Christ: Our Savior, Our God,” 4.
 16. “Valiant in the Testimony of Jesus,” 

Ensign, Feb. 1987, 2.
 17. “Jesus Christ: Our Savior and 

Redeemer,” 2, 6.
 18. “In His Steps,” Ensign, Sept. 1988, 5, 6.
 19. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 

Ensign, Dec. 1988, 2, 4.
 20. “Born of God,” 4–5.



124

Առաջին Տեսիլքի ուղերձը «նախատեսված է մեր Հոր բոլոր 
զավակների համար, ովքեր ապրում են երկրի երեսին»:



125

Գ Լ Ո Ւ Խ  7

Ջոզեֆ Սմիթ՝ գործիք 
Տիրոջ ձեռքում

«Ջոզեֆ Սմիթը՝ վերջին օրերի Մարգարեն, 
գործիք էր Տիրոջ ձեռքում ավետարանի նոր 

տնտեսությունը բացելիս, վերջինը և մեծագույնն 
ավետարանի բոլոր տնտեսություններից»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Երբ Երեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնը ծառայում էր որպես լիաժամ-

կետ միսիոներ Անգլիայում 1920- ականների սկզբում՝ Անգլիա-

յում, նա և նրա ընկերակիցները կրեցին այսպես ասած «մեծ 

ընդդիմություն Եկեղեցու հանդեպ»: Նա հետագայում հիշում էր.

«Լրագրերը, ամսագրերը, նույնիսկ հակամորմոնական 

շարժանկարները [կինոնկարները] լցված էին ողջ Մեծ Բրի-

տանիայով մեկ»: Քանի որ ընդդիմությունն այդքան մեծ էր, 

միսիոներական աշխատանքի որոշ ձևեր, ինչպիսիք էին փո-

ղոցներում ժողով անցկացնելը և գրքույկներ բաժանելը, դա-

դարեցվեցին: «Բայց Անգլիայի հյուսիսային կողմում, որտեղ 

մենք էինք ծառայում, – ասաց նա, – մենք ունեինք մի խումբ 

մարդիկ Սաութ Շիլդս ճյուղում, ովքեր շատ հավատարիմ էին 

և շատ նվիրված ու շատ ազնիվ և նրանք հրավիրել էին իմ ըն-

կերակցին և ինձ գնալ այնտեղ և խոսել իրենց հաղորդության 

ժողովում: Նրանք ասացին. «Մեր հարևաններից շատերը չեն 

հավատում այն ստերին, որոնք տպագրվում են: Եթե դուք գաք, 

մենք փոքրիկ աղոթատունը կլցնենք մարդկանցով»: 

Եվ այսպիսով, մենք ընդունեցինք հրավերը և սկսեցինք 

նախապատրաստվել և ես սկսեցի ուսումնասիրել ուրա-

ցության մասին: Դա այն թեման էր, որ ինձ դուր էր գալիս և 

կարծում էի նրանք ունեին դրա կարիքը և ես աշխատեցի և 
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ուսումնասիրեցի և մտածեցի, որ կկարողանամ խոսել տասն-

հինգ րոպե այդ թեմայի շուրջ:

Մենք գնացինք փոքրիկ աղոթատունը և այն լիքն էր: Բոլորը 

երջանիկ էին: Եվ բացիչ հիմնից ու աղոթքից հետո ընկերա-

կիցս խոսեց, հետո ես խոսեցի մի ազատությամբ, որը երբեք 

չէի զգացել ողջ իմ կյանքում: Եվ երբ ես նստեցի և նայեցի ժա-

մացույցիս, տեսա որ խոսել էի քսանհինգ րոպե, և ես չէի նշել 

ուրացությունը, ես նույնիսկ չէի էլ մտածել ուրացության մասին: 

Ես խոսել էի Ջոզեֆ Սմիթի մասին, և ես վկայություն բերեցի, որ 

նա Աստծո մարգարեն էր, և որ ես գիտեի այդ: Ես խոսեցի Մոր-

մոնի Գրքի ի հայտ գալու մասին, որպես վկայություն Քրիստոսի 

մասին և ես վկայություն էի բերել: Երբ գիտակցեցի, թե ինչ էր 

տեղի ունեցել, ես չկարողացա զսպել արցունքներս: 

Ժողովի վերջում Սրբերից շատերն առաջ եկան և արտա-

հայտեցին իրենց երախտագիտությունը, որ ինչ որ բան ասվեց 

Ջոզեֆ Սմիթի մասին: Նրանք հաղորդեցին. «Մեր հարևաննե-

րից մի քանիսն ասացին, որ իրենք կարող էին ամեն ինչ ըն-

դունել Եկեղեցու մասին, բացի Ջոզեֆ Սմիթից»: Իսկ հետո այդ 

հարևաններից մի քանիսը մոտեցան և ասացին. «Մենք այժմ 

պատրաստ ենք: Մենք այս երեկո պատրաստ ենք: Մենք ստա-

ցանք վկայություն, որ Ջոզեֆ Սմիթն աստծո մարգարեն է»: 1

Նախագահ Բենսոնը շարունակում էր առիթներ որոնել իր 

կյանքի ընթացքում կիսվելու իր վկայությամբ Ջոզեֆ Սմիթի 

կոչման վերաբերյալ: Օրինակ, երբ նա աշխատում էր որպես 

Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության քարտուղար, մի 

ռադիոկայան հրավիրեց նրան ընտրել իր սիրելի սուրբ գրու-

թյան մի հատված կարդալ եթերում և նա ընտրեց մի մաս Ջո-

զեֆ Սմիթի Պատմությունից՝ Թանկագին Մարգարիտում: 2

Բացի այդ բոլորից, նա կանոնավորպես բերում էր ամուր 

և զորեղ վկայություն իր ընկեր Սրբերին. «Ջոզեֆ Սմիթը Կեն-

դանի Աստծո մարգարեն է, – հայտարարում էր նա, – մեծա-

գույն մարգարեներից մեկը, որը երբևէ ապրել է երկրի վրա: Նա 

գործիք էր Աստծո ձեռքում առաջնորդելով ավետարանի մեծ 

տնտեսության մուտքը՝ երբևէ եղածներից մեծագույնը և բոլորից 

վերջինը՝ ի նախապատրաստություն Տիրոջ երկրորդ գալստի»: 3
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Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Ջոզեֆ Սմիթի Առաջին Տեսիլքը մեծագույն 

իրադարձությունն էր այս աշխարհում՝ 
Հիսուս Քրիստոսի հարությունից ի վեր:

Որպես երիտասարդ պատանի՝ Ջոզեֆ Սմիթը ճշմարտության 

որոնող էր: Գորյություն ուեցող եկեղեցիների մեջ խառնաշփո-

թությունը նրան ստիպեց հարցնել Աստծուց, թե որն էր դրանցից 

ճշմարիտը: Ի պատասխան այդ աղոթքի՝ նա հաստատեց, որ 

պայծառ լույսի մի սյուն հայտնվեց: Սրանք նրա խոսքերն են.

. . . Երբ լույսը հանգչեց ինձ վրա, ես տեսա երկու Անձնավո-

րություն, ինձանից վեր՝ օդի մեջ կանգնած, որոնց պայծառու-

թյունն ու փառքն ամեն նկարագրությունից վեր էր: Նրանցից 

մեկը խոսեց ինձ հետ, դիմելով ինձ անունով, և ասաց՝ մատ-

նացույց անելով մյուսին. Սա է Իմ Սիրելի Որդին: Լսի՛ր Նրան 

(ՋՍ- Պ 1.72):

Ջոզեֆը հարցրեց երկրորդ անձնավորությանը, որը Հիսուս 

Քրիստոսն էր, թե քրիստոնեական աղանդներից ճիշտը: Նրան 

ասվեց, որ նա ոչ մեկին չպետք է հարեր, որ ոչ մեկն էլ ճիշտ 

չէր: 4

Երբ Հայր Աստված և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, գան 

երկիր, ինչպես որ Նրանք արեցին 1820 թվականին, երբ Նրանք 

հայտնվեցին պատանի մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին, դա մի բան 

չէր, որը մտահոգում էր միայն մի բուռ մարդկանց: Դա մի ու-

ղերձ է և հայտնություն, որը նախատեսված է մեր Հոր բոլոր 

զավակների համար, ովքեր ապրում են երկրի երեսին: Դա 

մեծագույն իրադարձությունն է, որ երբևէ տեղի է ունեցել այս 

աշխարհում Տիրոջ հարությունից սկսած: Երբեմն ինձ թվում է, 

թե այնքան մոտ ենք դրան, որ լիովին չենք գնահատում դրա 

նշանակությունը և կարևորությունը և դրա մեծությունը: 5

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի առաջին տեսիլքը հիմնաքարային 

աստվածաբանություն է Եկեղեցու համար: 6

Ամենաակնհայտ ճշմարտությունը, որն առաջացավ Մարգա-

րեի փորձառությունից 1820 թվականին, Աստծո գոյությունն էր 

և այն փաստը, որ Հիսուս Քրիստոսն իսկապես հարություն էր 
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առել: Նա տեսավ նրանց, որպես առանձին, որոշակի, փառա-

վորված Անձնավորություններ, ովքեր խոսեցին նրա հետ, ինչ-

պես մի մարդ խոսում է մեկ ուրիշի հետ: 7

Ես խոնարհաբար երախտապարտ եմ այն գիտելիքի համար, 

որ ունեմ, որ Հայր Աստվածը և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը՝ 

որպես փառավորված էակներ, կրկին եկել են այս աշխարհ մեր 

օրերում, այս տնտեսությունում, որ Նրանք իրոք հայտնվել են 

պատանի մարգարեին. . . Սա Աստված Հոր և Որդու ամենա-

փառահեղ դրսևորումն էր, որի մասին մենք արձանագրություն 

ունենք: 8

2
Համաձայն Նոր Կտակարանի մարգարեության՝ 

Ջոզեֆ Սմիթը ստացավ նոր հայտնություն 
և հրեշտակային այցելություն:

Ընդհանրապես հասկանալի է, որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 

Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների հավատքը հիմնված է 

այն պնդման վրա, որ Ջոզեֆ Սմիթն աստծո մարգարեն էր, և 

նաև որ նա հայտարարել է, որ Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալը 

1823 և 1827 թվականների միջև իրեն հրեշտակային այցելու-

թյունների արդյունքն էր: 

Իմանալով այս պնդման մասին՝ որոշ մարդիկ հակաճառում 

են, որ անհեթեթ է թվում, որ հրեշտակներն այցելեն երկիր ժա-

մանակակից այս դարաշրջանում: 

Աստվածաշունչը պարունակում է վկայություն, որ Աստված 

ղեկավարում էր Իր Եկեղեցու գործերը երկրի վրա մոտավորա-

պես չորս հազար տարիների ընթացքում հայտնության միջոցով 

և անհրաժեշտության դեպքում երկնային սպասավորումերով:

Նկարագրելով պայմանները Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ 

գալստից առաջ վերջին օրերի պատահարները՝ Հովհաննեսը 

մարգարեացավ Նոր Կտակարանում, որ Փրկչի վերադարձից 

առաջ, աշխարհը ստանալու էր մի նախազգուշացում, որ Աստծո 

դատաստանի ժամը մոտ էր: Այդ նախազգուշացումը պետք է 

գար մի հրեշտակի կողմից երկնքից՝ հայտարարելով «հավի-

տենական ավետարանը»: Լսեք նրա խոսքերը.
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«Եւ տեսայ մի ուրիշ հրեշտակ թռչելիս երկնքի մէջ, որ յաւի-

տենական աւետիք ունէր, որ աւետարանէր երկրի վերայ բնա-

կողներին. Եւ ամեն ազգի եւ ցեղի եւ լեզուի եւ ժողովրդի,

Եւ մեծ ձայնով ասում էր. Վախեցէք Աստուածանից, եւ փառք 

տուէք նորան. որովհետեւ նորա դատաստանի ժամը եկաւ. եւ 

երկրպագեցէք երկինքը եւ երկիրը եւ ծովը եւ ջրերի աղբիւրները 

Ստեղծողին» (Հայտ. ԺԴ.6–7):

Եթե մեկն ընդունում է Հովհաննեսի Հայտնությունը, նոր 

հայտնություն ու երկնային մի սուրհանդակի կողմից այցելու-

թյուն պիտի սպասվի երկիր:

Մեր հանդիսավոր վկայությունն է, որ այս հրեշտակային 

սուրհանդակը հայտնվեց Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին տասնին-

ներորդ դարի սկզբին: Այս հայտարարությունը, որ Աստծո կող-

մից մի հրեշտակ հայտվեց մի մարգարեի մեր ժամանակներում 

ամբողջովին հետևողական է Նոր Կտակարանի մարգարեու-

թյունների հետ և, հետևաբար, պետք է գրավի ճշմարտությունը 

յուրաքանչյուր լուրջ որոնողի ուշադրությունը: 9

մորոնին եկավ Ջոզեֆ սմիթի մոտ` ի կատարումն մարգարեության: 
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1823 թվականի սեպտեմբերի 21- ին մի հրեշտակ հայտնվեց 

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին: Հրեշտակի անունը Մորոնի էր: Նա 

վերջինն էր երկու մեծ քաղաքակրթությունների հնադարյան 

մարգարեների երկար շարքի, ովքեր ապրել էին. . . Ամերիկյան 

մայրցամաքում դարեր առաջ: 10

3
Մորմոնի Գիրքը որպես մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի 

կոչման ամենաարտասովոր ապացույցն է:

Ի աջակցություն Ամենազոր Աստծո խոսնակը լինելու Ջոզեֆ 

Սմիթի պնդման՝ ամենաարտասովոր ապացույցը սուրբգրքյան 

հիշատակարանի՝ Մորմոնի Գրքի հրատարակությունն էր: 

Մորմոնի Գիրքն ամերիկյան մայրցամաքի հնադարյան 

բնակիչների մի հիշատակարան է և արձանագրել է Հիսուս 

Քրիստոսի այցելությունը և ծառայությունն այս մայրցամաքի 

ժողովրդին՝ Երուսաղեմում Իր համբարձումից հետո: Հիշատա-

կարանի հիմնական նպատակը հետագա սերնդին համոզելն է, 

որ Հիսուսը Քրիստոսն է՝ Աստծո Որդին: Ուստի Մորմոնի Գիրքը 

հանդիսանում է մի լրացուցիչ վկայություն, Աստվածաշնչի հետ 

միասին Հիսուս Քրիստոսի աստվածայնության մասին: 

Ջոզեֆ Սմիթը ձեռք բերեց այս հնադարյան հիշատակարանը 

մի երկնային սուրհանդակից, ճիշտ ինչպես Հովհաննեսն էր 

մարգարեացել: Այդ հրեշտակը հայտնվեց նրան և բացահայ-

տեց հնադարյան հիշատակարանների տեղը, որոնք փորագր-

ված էին մետաղյա թիթեղների վրա և թաղված էին կամարաձև 

քարի ներքո: Ուրույն ժամանակին պատանի մարգարեին 

տրվեցին թիթեղները և միջոցները, որոնցով դրանք թարգման-

վեցին: Այդ ժամանակ գիրքը հրատարակվեց աշխարհի համար 

որպես կանոնական սուրբ գրություն: 

Հովհաննեսի վկայության համաձայն՝ գիրքը նաև պարունա-

կում է «հավիտենական ավետարանը»: Այժմ այն քարոզվում է 

մեր միսիոներների կողմից աշխարհին:

Մենք հրավիրում ենք ձեզ ստուգել մեր վկայության հիմնա-

վորությունը Մորոմնի Գրքի ծագման վերաբերյալ: Դուք կարող 

եք դա անել կարդալով այն և հարցնելով մեր Երկնային Հորը, 

թե արդյոք այդ բաները ճշմարիտ են: Ես խոստանում եմ ձեզ, 



գ Լ ո ւ խ  7

131

եթե դուք անկեղծ լինեք, ապա կստանաք հաստատում՝ ճշմար-

տացիության մասին Սուրբ Հոգու միջոցով: Միլիոնավոր մար-

դիկ լրջամտությամբ և անկեղծությամբ վկայում են, որ գիտեն՝ 

այն Աստծուց է: 11

Եթե Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է, ապա Հիսուսը Քրիստոսն 

է, Ջոզեֆ Սմիթը Նրա մարգարեն է, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 

Օրերի Սրբերի Եկեղեցին ճշմարիտ է և այն առաջնորդվում է 

այսօր հայտնություններ ստացող մարգարեի կողմից: 12

4
Աստված վերահաստատել է Իր արքայությունը 
երկրի վրա Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով: 

Քրիստոնեական դավանանքները ողջ աշխարհում դարեր 

շարունակ աղոթել են, որ Աստծո արքայությունը գա [տես Մատ-

թեոս Զ.10]: Մենք հանդիսավորապես և հասարակավ հայտա-

րարում ենք. այդ օրն այստեղ է հիմա: 13

Տասնչորս տարեկան տղայի աղոթքը Սրբազան պուրակում 

բացեց ավետարանի նոր տնտեսությունը: 14

Աստված կրկին հաստատել է Իր արքայությունը երկրի վրա 

ի կատարումն մարգարեության: . . .

. . . Ջոզեֆ Սմիթը կանչվեց Աստծո կողմից վերահաստատելու 

այդ արքայությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 

Եկեղեցին: Ես վկայում եմ, որ նա իրականացրեց այդ աշխա-

տանքը, որ նա դրեց հիմքերը, և որ նա հանձնեց Եկեղեցուն 

բանալիներն ու զորությունները՝ շարունակելու Վերջին Օրերի 

վիթխարի աշխատանքը, որը նա սկսեց Ամենազոր Աստծո ղե-

կավարության ներքո: 15

Ջոզեֆ Սմիթին հայտնվեցին ուրիշ էակներ, ներառյալ Հով-

հաննես Մկրտիչը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը, ովքեր կարգեցին 

նրան՝ իշխանություն տալով գործելու Աստծո անունով (տես 

ՋՍ–Պ 1.68–72, ՎևՈւ 27.5–13): Եկեղեցին և Աստծո արքայու-

թյունը վերականգվեց այս վերջին օրերում, այսինքն՝ Հիսուս 

Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին, բոլոր պարգև-

ներով, իրավունքներով, զորություններով, վարդապետություն-

ներով, պաշտոնյաներով և օրհնություններով (տես ՎևՈւ 65, 

115.3–4): 16
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Մարգարե Ջոզեֆին հրամայվեց առաջ գնալ որպես մի 

գործիք Աստծո ձեռքում և կազմավորել Եկեղեցին, հռչակել 

աշխարհին որպես Հիսուս Քրիստոսի աստվածայնության լրա-

ցուցիչ վկայություն, Մորմոնի Գիրքը, որը վերցվել էր սրբազան 

հիշատակարաններից: . . .

Ավետարանի այս վերականգնումը, լույսի և ճշմարտության 

ետ բերումը, նախատեսված է բոլոր Աստծո զավակների օգտի 

և օրհնության համար: Եվ այսպես, խոնարհաբար և երախտա-

գիտորեն մեր միսիոներները դուրս են գալիս դեպի աշխարհ՝ 

հրապարակելու, որ ուրացություն է եղել ճշմարտությունից, բայց 

Աստծո բարության շնորհիվ Երկինքները կրկին բացվել են և 

ավետարանը հայտնի է դարձվել մարդուն՝ Ջոզեֆ Սմիթի՝ Մար-

գարեի միջոցով: 17

5
Ջոզեֆ Սմիթը հավատարիմ էր և 
ճշմարիտ նույնիսկ մինչև մահ:

Եկեղեցու վաղ զարգացմանը համընթաց կար ընդդիմության 

ոգի և հալածանք: Որտեղ որ փոքրիկ «մանանեխի սերմ էր» 

ցանվում, փորձեր էին արվում խափանել դրա աճը: 18

Տասնչորս տարեկան տղան հավատարիմ կանգնեց աշ-

խարհի դեմ: Աստված գիտեր Իր որդուն, երբ նա ընտրվեց: Նա 

գիտեր, որ նա հավատարիմ կլիներ մինչև մահ: 19

Ոմանք վերաբերվեցին [Ջոզեֆ Սմիթի] վկայությանը մեծ 

արհամարհանքով և սկսեցին հնարել կեղծ պատմություններ 

և հալածանք նրա դեմ: Երիտասարդ մարգարեն՝ Պողոս Առա-

քյալի նման, չհրաժարվեց իր վկայությունից, այլ պաշտպանեց 

իր պնդումն այս խոսքերով. 

«Ես տեսել էի տեսիլք. ես գիտեի դա և գիտեի, որ Աստված 

գիտի դա, և չէի կարող ուրանալ, ոչ էլ կհամարձակվեի դա անել. 

Համենայն դեպս, ես գիտեի, որ այդպես անելով, կմեղանչեի 

Աստծո առաջ և կընկնեի դատապարտության տակ» (ՋՍ- Պ 

1.25): 20

Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեն հոժարակամորեն գնաց մահ-

վան: Նա կնքեց իր վկայությունն իր կյանքով՝ իր սեփական 

արյամբ: Այդ ճակատագրական օրը Նավույում, Իլլինոյս, երբ 
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նա ետ նայեց իր քաղաքին և ժողովրդին, ում նա սիրում էր, 

դեպի Քարթեջի բանտն ու դեպի իր նահատակությունը տանող 

ճանապարհին, նա հայտարարեց. «Սա ամենագեղեցիկ վայրն 

է և լավագույն ժողովուրդը երկնքի ներքո. նրանք շատ քիչ բան 

գիտեն այն փորձությունների մասին, որոնք սպասում են իրենց» 

[History of the Church, 6:554]:

Հետագայում Մարգարեն ասաց զգացմունքային, բայց հան-

գիստ և խիզախ տոնով. «Ես գնում եմ ինչպես գառ մորթվելու, 

բայց ես այնպես հանգիստ եմ, ինչպես ամառային առավոտը: 

Իմ սիրտը մաքուր է Աստծո առաջ և բոլոր մարդկանց հանդեպ: 

Եթե նրանք վերցնեն իմ կյանքը, ես կմեռնեմ որպես անմեղ 

մարդ և իմ արյունը կաղաղակի գետնից վրեժխնդրության հա-

մար և ինձ համար կասվի. «Նա սպանվեց սառնարյուն ձևով» 

[History of the Church, 6:555]: 21

Այսպես Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը վախճանի հասցրեց իր երկ-

րային կյանքը և կատարեց աստվածայնորեն իրեն նշանակ-

ված մահկանացու առաքելության իր մասը: Այս մահկանացու 

առաքելությունը, հստակեցրեց նա, չպետք է վերջանար, մինչև 

լիովին ավարտվեր: Փրկչի առաքելության նման, «մորթված գառ 

նախքան աշխարհի հիմնադրումը» [տես Հայտնություն ԺԳ.8], Ջո-

զեֆն իսկապես նախասահմանված էր իր մեծ առաքելության 

համար: 22

6
Ջոզեֆ Սմիթը կանգնած է այսօր բոլոր 

ավետարանական տնտեսություններից այս 
վերջինի և մեծագույնի ղեկավար: 

Ես գիտեմ, որ Ջոզեֆ Սմիթը, չնայած սպանվեց որպես նա-

հատակ հանուն ճշմարտության, դեռ ապրում է և որպես այս 

տնտեսության ղեկավար՝ մեծագույնը բոլոր ավետարանական 

տնտեսություններից, նա այսպես կշարունակի կանգնել գալիք 

հավերժությունների ընթացքում: 23

Ջոզեֆ Սմիթի ուղերձը՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 

Սրբերի Եկեղեցու ուղերձը, Մորմոնականության ուղերձը, ամե-

նակարևոր ուղերձն է այս աշխարհում: Եվ Ջոզեֆ Սմիթը՝ Մար-

գարեն, ով ապրում է այսօր, շարունակում է կարևոր դեր դրա 

ղեկավարման մեջ՝ այստեղ երկրի վրա: 24
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Մարգարեի երկրային առաքելության մեծության մասին 

պատկերացում ունենալու համար, մենք պետք է նայենք դրան 

հավերժության լույսի ներքո: Նա «ազնվազարմ ու մեծ հոգի-

ների» մեջ էր, որին Աբրահամը նկարագրել է հետևյալ ձևով.

«Արդ, Տերն ինձ՝ Աբրահամիս, ցույց էր տվել այն բանականու-

թյունները, որոնք կազմավորվել էին նախքան աշխարհի լինելը. 

և նրանց բոլորի մեջ կային շատ ազնվազարմ ու մեծ հոգիներ. 

Եվ Աստված տեսավ այդ հոգիները, որ նրանք լավն էին, և նա 

կանգնեց նրանց մեջ և ասաց. Սրանց ես կդարձնեմ իմ կառա-

վարիչները. քանզի նա կանգնել էր նրանց մեջ, ովքեր ոգի էին, 

և նա տեսավ, որ նրանք լավն էին. և նա ասաց ինձ. Աբրահամ, 

դու սրանցից մեկն ես. դու ընտրվել էիր նախքան քո ծնվելը» 

(Աբրահամ 3.22–23):

Այդպես էր և Ջոզեֆ Սմիթի հետ: Նա նույնպես այնտեղ էր: 

Նա նույնպես նստած էր խորհրդի ազնվազարմերի և մեծերի 

հետ: Զբաղեցնելով նշանավոր պատվավոր և առանձնահատուկ 

տեղ՝ նա անկասկած օգնել է Տիրոջ վիթխարի աշխատանքի 

ծրագրավորմանն ու կատարմանը՝ «իրականացնել[ու] մարդու 

անմահությունն ու հավերժական կյանքը», մեր Հոր բոլոր զա-

վակների փրկությունը [տես Մովսես 1.39]: Նրա առաքելությունն 

ունեցել էր և պետք է ունենա ազդեցություն բոլորի վրա, ովքեր 

աշխարհ էին եկել, բոլորը, ովքեր բնակվում էին երկրի վրա և 

դեռ չծնված միլիոնավոր մարդկանց վրա: 

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն այս հավերժական փաստը հստա-

կեցրե լ է այս խոսքերով. «Յուրաքանչյուր մարդ, ով կոչում ունի 

ծառայելու աշխարհի բնակիչներին, կարգվել է այդ իսկ նպա-

տակին երկնային մեծ խրհրդում նախքան այս երկրի լինելը: 

Ես ենթադրում եմ, որ կարգվել եմ այս իսկ պաշտոնին այդ մեծ 

խորհրդում: Սա այն վկայությունն է, որը ես կամենում եմ, որ ես 

Աստծո ծառան եմ և այս ժողովուրդը Նրա ժողովուրդն է» [տես 

History of the Church, 6:364]: . . .

Մեծագույն գործն այս աշխարհում կամ գալիք աշխարհում 

ուղղակիորեն կապված է Ջոզեֆ Սմիթի աշխատանքի և առա-

քելության հետ՝ ճակատագրի մարդու՝ Աստծո մարգարեի 

հետ: Այդ աշխատանքը մարդու փրկությունն է և հավերժա-

կան կյանքը: Այդ նպատակով է այս երկիրը ստեղծվել, Աստծո 
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մարգարեներ կանչվել , երկնային սուրհանդակներ ուղարկվել, 

և սրբազան և կարևոր առիթներով, նույնիսկ Աստված՝ Հայրը 

մեր բոլորիս, բարեհաճում է գալ երկիր և ներկայացնել Իր սի-

րելի Որդուն: 

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը ոչ միայն «ազնվազարմերից և մեծե-

րից մեկն էր», այլ նա դարձրել է և շարունակում է ուշադրություն 

դարձնել կարևոր հարցերի վրա այստեղ երկրի վրա, նույնիսկ 

այսօր, վերին ոլորտներից: Քանզի Տիրոջ աչքում՝ Հոր ներքո 

այս աշխարհի Աստծո աչքում, այս բոլորը մեկ հավերժական 

մեծ ծրագիր է, որում Մարգարե Ջոզեֆը խաղում է կարևոր դեր, 

բոլորը հավերժական քահանայության և Աստծո իշխանության 

միջոցով: 25

Ես վկայում եմ ձեզ, որ Ջոզեֆ Սմիթն աստծո մարգարե էր և 

է, բոլոր ժամանակների իսկապես մեծ մարգարեներից մեկը, 

ճակատագրի մարդ, խորապես հոգևոր մարդ, Տիրոջ Աստվա-

ծանման մի մարգարե՝ , բոլոր ժամանակների իսկապես ազն-

վազարմն ու մեծը: 26

Այո՛, Ջոզեֆ Սմիթը՝ վերջին օրերի Մարգարեն, գործիք էր Տի-

րոջ ձեռքում՝ բացելով ավետարանի նոր տնտեսությունը՝ բոլոր 

ավետարանի տնտեսություններից մեծագույնը: 27

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ Ջոզեֆ Սմիթի Առաջին Տեսիլքը «մեծա-

գույն իրադարձությունն էր. . . Տիրոջ հարությունից սկսած» 

(տես բաժին 1): Ի՞նչ ուղիներով է այս իրադարձությունն ազ-

դել ձեր կյանքի վրա:

• Ինչպե՞ս է օգնում ձեզ այն գիտելիքը, որ Հովհաննես Հայտ-

նողը մարգարեացել է Ջոզեֆ Սմիթին Մորոնիի այցելության 

մասին (տես բաժին 2):

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ Մորոմոնի Գիրքը «ամենաան-

զուգական ապացույցն է», որ Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե է (տես 

բաաժին 3): Ինչպե՞ս է Մորմոնի Գրքի ձեր ուսումնասիրու-

թյունն ազդել Ջոզեֆ Սմիթի առաքելության մասին ձեր վկա-

յության վրա: 
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• Խորհեք Նախագահ Բենսոնի վկայության խոսքերի մասին 

բաժին 4- ում: Որո՞նք են այն մի քանի օրհնությունները, 

որոնք եկել են ձեզ և ձեր ընտանիքին ավետարանի վերա-

կանգման շնորհիվ:

• Ի՞նչ եք սովորում բաժին 5- ից հալածանքներին դիմակայելու 

մասին: Ի՞նչ կարող ենք սովորել Ջոզեֆ Սմիթի օրինակից, 

որը կօգնի մեզ, երբ մարդիկ մարտահրավեր նետեն մեր 

վկայություններին: 

• Անդրադառնալով Ջոզեֆ Սմիթի նախակարգմանը, Նախա-

գահ Բենսոնն ասել է. «Նրա առաքելությունն ունեցել է և 

պետք է ունենա ազդեցություն բոլորի վրա, ովքեր աշխարհ 

էին եկել, բոլորը, ովքեր բնակվում էին երկրի վրա և դեռ 

չծնված միլիոնավոր մարդկանց վրա»: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Եսայիա ԻԹ.13–14, 2 Նեփի 3.3–15, 3 Նեփի 21.9–11, ՎևՈւ 

5.9–10, 135, Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն

Օգնություն ուսուցչին

«Խնդրեք մասնակիցներին կիսվել, թե ինչ են սովորել գլխի 

իրենց անձնական ուսումնասիրությունից»: Օգտակար կլինի 

կապվել մի քանի մասնակիցների հետ շաբաթվա ընթացքում 

և խնդրել նրանց գալ նախապատրստված՝ կիսվելու նրանով, 

ինչ իրենք սովորել են» (էջ vii այս գրքում):

Հղումներ

 1. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 206, 207.

 2. Sես Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 
Biography (1987), 292.

 3. In Conference Report, Apr. 1961, 114.
 4. “Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation,” Ensign, Nov. 1981, 61–62.
 5. God, Family, Country: Our Three Great 

Loyalties (1974), 57.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson, 

101.
 7. Come unto Christ (1983), 74.
 8. In Conference Report, Apr. 1958, 60.
 9. “Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation,” 61.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 46.

 11. “Joseph Smith: Prophet to Our 
Generation,” 61.

 12. “The Book of Mormon Is the Word of 
God,” Ensign, Jan. 1988, 4.

 13. “May the Kingdom of God Go Forth,” 
Ensign, May 1978, 34.

 14. In Conference Report, Oct. 1956, 108.
 15. “A Message to the World,” Ensign, Nov. 

1975, 34.
 16. “I Testify,” Ensign, Nov. 1988, 86.
 17. In Conference Report, Oct. 1949, 27, 

28.
 18. Come unto Christ, 81.
 19. God, Family, Country, 38.
 20. “Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation,” 62.



գ Լ ո ւ խ  7

137

 21. God, Family, Country, 37–38.
 22. God, Family, Country, 29.
 23. “A Message to the World,” 34.
 24. God, Family, Country, 40–41.

 25. God, Family, Country, 30–31.
 26. God, Family, Country, 37.
 27. God, Family, Country, 39.
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Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը հաճախ էր 
վկայում Աստծո խոսքի զորության մասին: 
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Խոսքի զորությունը

«Աստծո խոսքը, ինչպես որ գտնվում է սուրբ 
գրքերում, ապրող մարգարեների խոսքերում 

և անձնական հայտնությունում, զորություն 
ունի ամրացնելու Սրբերին և զինելու նրանց 

Հոգով, որպեսզի նրանք կարողանան 
դիմադրել չարին, ամուր բռնեն բարուց և 

ուրախություն գտնեն այս կյանքում»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Երբ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը ծառայում էր որպես Նա-

խագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի Երկրորդ Խորհրդական Առա-

ջին Նախագահությունում, նա նկատել է. «Նախագահ Բենսոնն 

արագ է ըմբռնում հարցերը, որոնք գրավում են նրա ուշադրու-

թյունը: Նա կարիք չունի երկար ժամանակ մտածելու հարցի 

շուրջ, նախքան Տիրոջ կողմից ոգեշնչում գտնելը` ուղղորդելու 

իրեն որոշում ընդունելիս: Այսօրվա պայմաններում, երբ Եկե-

ղեցին աշխարհով մեկ տարածված է և բազմատեսակ հարցեր 

են դրվում Առաջին Նախագահության առջև, մանրամասների 

մեջ կտրուկ ներթափանցելու և հարցի էությունն ըմբռնելու նրա 

այս ունակությունը կենսական է Եկեղեցու կառավարումն իրա-

կանացնելու համար»: 1

1986 թվականի ապրիլի 4- ին Նախագահ Բենսոնը նախագա-

հեցորպես Եկեղեցու Նախագահ իր առաջին գերագույն համա-

ժողովին առնչվող քահանայության առաջնորդների մի հատուկ 

ժողովում: Մասնակից եղբայրները տեսան «մանրամասների 

մեջ կտրուկ ներթափանցելու և հարցի էությունն ըմբռնելու» նրա 

ունակությունը: Երբ նա դիմեց հավաքվածներին, նա նշեցՎեր-

ջին Օրերի Սրբերի առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերները, 

ինչպես օրինակ՝ գայթակղությունները, ընտանեկան վեճերը և 
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դժվարությունները պատվիրանները պահելիս և Եկեղեցու 

պարտականությունները կատարելիս, և նա կիսվեց նրանով, 

թե ինչ էր տեսնում որպես այդ մարտահրավերների լուծում:

Նախագահ Բենսոնը կիսվեց իր ելույթի միայն մի մասով քա-

հանայության առաջնորդների այդ ժողովում և առաջարկեց, որ 

ամբողջ քարոզը ներառվի Եկեղեցու ամսագրերի համաժողովի 

թողարկման մեջ: Այս գլուխը պարունակում է այդ ելույթն իր 

ամբողջությամբ: Չնայած Նախագահ Բենսոնի դիտողություն-

ներն ուղղված էին քահանայության առաջնորդներին, նրա 

ուսուցանած սկզբունքները վերաբերում են Եկեղեցու բոլոր 

անդամներին: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Մեր ժամանակների վիթխարի մարտահրավերներին 

բախվելիս մենք պետք է ամուր բռնենք Աստծո խոսքից:

Իմ սիրելի եղբայրներ, ինչպիսի հուզումնալի տեսարան է 

նայել քահանայության ղեկավարների այս խմբին և իմանալ, 

թե քանի հազարավոր Սրբերի եք դուք ծառայում և թե որքան 

մեծ նվիրում և հավատարմություն եք դուք հավաքականորեն 

ներկայացնում: Ոչ մի տեղ աշխարհում չկա ուրիշ այդպիսի 

մարմին, որ հավաքվի նմանատիպ արդար նպատակի համար, 

ինչպես այս խումբը, ոչ էլ կա որևէ այլ քաղաքական, կրոնական 

կամ ռազմական խումբ, որը կրի այն ուժը, որ դուք եք կրում 

այստեղ այս երեկո:

Մենք ապրում ենք վիթխարի մարտահրավերների օրերում: 

Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, որի մասին Տերը խո-

սել է, երբ Նա ասել է. «Խաղաղությունը պիտի վերցվի երկրի 

վրայից և դևը զորություն պիտի ունանա իր իսկ տիրապետու-

թյան վրա» (ՎևՈւ 1.35): Մենք ապրում ենք այն օրերում, որը 

Հովհաննես Հայտնողը կանխագուշակեց, երբ «վիշապը բարկա-

ցաւ այն կնկայ վերայ, եւ գնաց պատերազմ անելու նորա մյուս 

զավակների հետ, ովքեր Աստուծոյ պատվիրանքները պահում 

են, եւ Յիսուսի Քրիստոսի վկայութիւնն ունին» (Հայտ. ԺԲ.17): 

Վիշապը սատանան է. կինը ներկայացնում է Հիսուս Քրիս-

տոսի Եկեղեցին: Սատանան պատերազմ է մղում Եկեղեցու 



գ Լ ո ւ խ  8

141

անդամների դեմ, ովքեր վկայություններ ունեն և աշխատում 

են պահել պատվիրանները: Եվ չնայած մեր շատ անդամներ 

մնում են հավատարիմ և ուժեղ, ոմանք տատանվում են: Ոմանք 

ընկնում են: Ոմանք իրականացնում են Հովհաննեսի մարգա-

րեությունը, որ սատանայի հետ պատերազմում, որոշ Սրբեր 

կհաղթվեն (տես Հայտ. ԺԳ.7):

Մարգարե Լեքին ևս կյանքի ծառի իր մեծ տեսիլքային երա-

զում տեսավ մեր օրերը: Նա տեսավ, որ շատ մարդիկ կթա-

փառեն կուրորեն խավարի մշուշներում, որոնք խորհրդանշում 

են դևի գայթակղությունները (տես 1 Նեփի 12.17): Նա տեսավ 

ոմանց շեղվելիս դեպի «արգելված ուղիներ», մյուսներին խեղդ-

վելիս աղտոտված գետերում, ուրիշներին էլ «անծանոթ ճանա-

պարհներով» թափառելիս (1 Նեփի 8.28, 32): Երբ կարդում ենք 

թմրադեղերի տարածվող անեծքի մասին կամ կարդում պոռ-

նոգրաֆիայի կործանարար հեղեղի և անբարոյականության 

մասին, արդյոք մեզանից որևէ մեկը կասկածո՞ւմ է, որ սրանք 

արգելված ուղիներն են և աղտոտության գետերը, որոնք Լեքին 

է նկարագրել:

Նրանցից ոչ բոլորն էին աշխարհից, ում Լեքին տեսավ կոր-

ծանվելիս: Ոմանք եկել էին ծառի մոտ և ճաշակել էին պտղից: 

Այլ խոսքով ասած, Եկեղեցու որոշ անդամներ այսօր այն հոգի-

ների շարքում էին, ում տեսավ Լեքին, որոնք կորան: 

Պողոս Առաքյալը ևս տեսավ մեր օրերը: Նա նկարագրել է 

այն՝ որպես մի ժամանակ, երբ այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են՝ 

աստվածանարգությունը, անազնվությունը, դաժանությունը, 

անբնական սեռական կապը, հպարտությունը և ցանկասի-

րությունը կառատանա (տես Բ Տիմ. Գ.1–7): Նա նաև նախազ-

գուշացրել է, որ «չար և խաբեբայ մարդիկն յառաջ կգնան 

չարութեան մէջ, մոլորեցնելով եւ մոլորվելով» (Բ Տիմ. Գ.13): 

Այդպիսի մռայլ կանխագուշակումները հին մարգարեների 

կողմից կարող էր լինել մեծ վախի և հուսահատության պատ-

ճառ, եթե նրանք միևնույն ժամանակ չառաջարկեին լուծում: 

Նրանց ոգեշնչված խորհրդով մենք կարող ենք գտնել պատաս-

խան մեր դարի հոգևոր ճգնաժամի համար: 

Իր երազում Լեքին տեսավ մի երկաթյա ձող, որն առաջնոր-

դում էր խավարի մշուշների միջով: Նա տեսավ, որ եթե մարդիկ 
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ամուր բռնեն այդ ձողից, նրանք կխուսափեն աղտոտության 

գետերից, հեռու կմնան արգելված ուղիներից, կդադարեն թա-

փառել անծանոթ ճանապարհներում, որոնք տանում են դեպի 

կործանում: Հետագայում նրա որդին՝ Նեփին հստակորեն 

բացատրեց երկաթյա ձողի խորհրդանշական իմաստը: Երբ 

Լամանն ու Լեմուելը հարցրեցին. «Ի՞նչ է նշանակում երկաթյա 

ձողը»: Նեփին պատասխանեց. «Դա Աստծո խոսքն է, և [ուշադ-

րություն դարձրեք այս խորհրդին] նրանք, ովքեր ականջ կդնեն 

Աստծո խոսքին և ամուր կբռնեն դրանից, երբեք չեն կորչի. 

ոչ էլ գայթակղությունները և հակառակորդի կրակոտ նետերը 

կարող են հաղթել նրանց՝ կուրացնելով, տանելով նրանց 

դեպի կործանում: (1 Նեփի 15.23–24, շեգագիրն ավելացված է): 

Աստծո խոսքը մեզ ոչ միայն կտանի դեպի պտուղը, որը բաղ-

ձալի է բոլորից առավել, այլ Աստծո խոսքում և Աստծո խոսքով 

մենք կարող են գտնել ուժ՝ դիմակայելու գայթակղությանը, ուժ՝ 

խափանելու սատանայի և նրա համախոհների աշխատանքը:

Պողոսի ուղերձը նույնն է, ինչ Լեքիինը: Ապագայի սոսկալի 

ամբարշտության ժամանակները պատկերելուց հետո՝ ապագա 

նրա համար, բայց ներկա մեզ համար, նա ասաց Տիմոթեոսին 

հետևյալը. «Բայց դու հաստատ կաց նորանցում, որ սովորեցիր 

եւ հաւատացիր»: . . .

«Մանկութիւնիցդ սուրբ գրքերը գիտես, , որ կարող են քեզ 

իմաստուն անել փրկութեան համար» (Բ Տիմ.Գ.14–15, շեղագիրն 

ավելացված է):

Իմ սիրելի եղբայրներ, սա պատասխան է մեր ժամանակի 

մեծ մարտահրավերին: Աստծո խոսքը, ինչպես որ գտնվում է 

սուրբ գրքերում, ապրող մարգարեների խոսքերում և անձնա-

կան հայտնությունում, զորություն ունի ամրացնելու Սրբերին և 

զինելու նրանց Հոգով, որպեսզի նրանք կարողանան դիմադրել 

չարին, կառչեն բարուց և ուրախություն գտնեն այս կյանքում: 2 
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2
Երբ անդամներն անհատապես և ընտանիքներով 

խորասուզվում են սուրբ գրություններում, 
Եկեղեցու գործունեության մյուս կողմերն 

ինքնաբերաբար իրականանում են: 

Արդ, ձե՛զ, քահանայության առաջնորդներ, մենք ասում 

ենք, ուշադրություն դարձրեք Լեքիի և Պողոսի և նրանց նման 

ուրիշների մարգարեական խորհրդին: Այդ խորհրդում դուք 

լուծում կգտնեք ձեր դեմ ծառացած մարտահրավերներին՝ 

ձեր հոտերն ապահով պահելով «գիշատիչ գայլերից», որոնք 

շրջապատում են նրանց (տես Մատթ. Է.15, Գործք Ի.29): Մենք 

գիտենք, որ դուք ևս մեծ մտահոգություններ ունեք ձեր ծխերի 

և ցցերի անդամների համար և շատ ժամանակ և ջանքեր եք 

ծախսում նրանց համար: Շատ բաներ կան, որոնք մենք պա-

հանջում ենք ձեզանից, որ ընտրված եք որպես ղեկավարներ: 

մեծ օրհնություններ են գալիս «երբ անհատ անդամներն ու 
ընտանիքները խորասուզվում են սուրբ գրություններում»: 
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Մենք շատ բեռներ ենք դնում ձեր ուսերին: Ձեզանից խնդրվում 

է վարել Եկեղեցու ծրագրերը, հարցազրույցներ անցկացնել և 

խորհրդակցել անդամների հետ, հոգ տանել, որ ցցերի և ծխերի 

ֆինանսական գործերը պատշաճորեն վարեն, կառավարել բա-

րօրության ծրագրերը, շենքեր կառուցել և զբաղվել բազմաթիվ 

այլ ժամանակ սպառող գործերով:

Չնայած այս գործերից ոչ մեկը չի կարող անտեսվել և մի 

կողմ դրվել, դրանք ամենակարևոր բաները չեն, որ դուք կարող 

եք անել նրանց համար, ում դուք ծառայում եք: Վերջին տարի-

ներին ժամանակ առ ժամանակ մենք խորհուրդ ենք տվել ձեզ, 

որ որոշակի գործեր բերում են ավելի մեծ հոգևոր շահույթներ, 

քան մյուսները: 1970 թվականներին Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին 

ասաց տարածաշրջանային ներկայացուցիչներին. 

«Մենք համոզված ենք, որ մեր անդամները քաղց ունեն ավե-

տարանի հանդեպ, անխառն իր առատ ճշմարտություններով և 

ներըմբռնումներով. . . Կան մարդիկ, ովքեր թվում է մոռանում 

են, որ ամենաուժեղ զենքերը, որ Տերը տվել է մեզ այն բոլորի 

դեմ, ինչ չար է, Իր սեփական հայտարարություններն են, փրկու-

թյան պարզ և հասարակ վարդապետությունները, ինչպես որ 

գտնվում են սուրբ գրություններում» (In Regional Representatives’ 
Seminar, 1 Oct. 1970, p. 6): 

1976 թվականի Առաջին Նախագահության ուղերձում Նախա-

գահ [Սպենսեր Վ. Քիմբալն] ասել է. 

«Ես համոզված եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, առնվազն 

մեր կյանքի ինչ- որ մի հատվածում, պետք է իր համար բա-

ցահայտի սուրբ գրությունները, և ոչ թե ուղղակի մեկ անգամ 

բացահայտի, այլ վերաբացահայտի կրկին ու կրկին: . . .

«Տերը չի կատակում մեզ հետ, երբ մեզ տալիս է այս բաները, 

քանզի «այն ամենին որ շատ տրուեց՝ նորանից շատ կուզուի»: 

Տերը (Ղուկաս ԺԲ.48): Այդ բաներին հասանելի լինել, նշանա-

կում է պատասխանատվություն կրել դրանց համար: Մենք 

պետք է ուսումնասիրենք սուրբ գրությունները համաձայն Տիրոջ 

պատվիրանների (տես3 Նեփի 23.1–5), և մենք պետք է թողնենք, 

որ դրանք կառավարեն մեր կյանքը (Ensign, Sept. 1976, pp. 4–5):

1982 թվականի ապրիլին Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին տա-

րածքաշրջանային ներկայացուցիչների հետ խոսել է այն 
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առաջնահերթության մասին, որ սուրբ գրությունները պետք է 

զբաղեցնեն մեր աշխատանքներում: Նա ասել է. «Մենք այնքան 

զբաղված ենք ծրագրերով ու վիճակագրություններով և առա-

ջընթացի միտումներով, սեփականության ու հողերի հարցե-

րով, մամոնայով և մեր աշխատանքի գերազանցությունը ցույց 

տվող նպատակներ իրականացնելով, որ մենք «բաց ենք թողել 

օրենքի ավելի ծանրակշիռ հարցերը». . . Որքան էլ մարդիկ տա-

ղանդավոր լինեն կառավարման հարցերում, որքան էլ պերճա-

խոս լինեն իրենց տեսակետներն արտահայտելիս, որքան էլ 

նրանք կրթված լինեն աշխարհիկ բաներում, նրանց կմերժվի 

Հոգու քաղցր հուշումները, որոնք կարող էր նրանցը լինել, մինչև 

նրանք չվճարեն սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու, դրանց 

մասին խորհելու և աղոթելու գինը» (In Regional Representatives’ 
Seminar, 2 Apr. 1982, pp. 1–2):

Այդ նույն օրը Երեց Բոյդ Ք. Փաքերը խոսեց ցցի նախա-

գահների և տարածաշրջանային ներկայացուցիչների հետ: 

Նա ասաց. «Շենքերը և բյուջեները և հաշվետվություններն ու 

ծրագրերը և ընթացակարգերը շատ կարևոր են: Բայց դրանք 

ինքնին չեն կրում այն հիմնական սնուցումը և չեն իրակա-

նացնի այն, ինչ Տերն է տվել մեզ անելու. . . Ճիշտ բաները, որոնք 

հոգևոր ճշմարիտ սնուցում են ապահովում, ամփոփված են 

սուրբ գրքերում» (In Meeting with Stake Presidents and Regional 
Representatives, 2 Apr. 1982, pp. 1–2): 

Ես ավելացնում եմ իմ ձայնն այս իմաստուն և ոգեշնչված եղ-

բայրներին և ասում ձեզ, որ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ 

կարող եք անել որպես քահանայության առաջնորդներ, սուրբ 

գրությունների մեջ խորասուզվելն է: Ջանասիրաբար ուսումնա-

սիրեք դրանք: Սնվեք Քրիստոսի խոսքերով: Սովորեք վարդա-

պետությունը: Տիրապետեք սկզբունքներին, որոնք գտնվում են 

այնտեղ: Ուրիշ շատ ջանքեր չկան, որոնք ավելի մեծ շահաբա-

ժին կբերեն ձեր կոչմանը: Չկան ուրիշ շատ ուղիներ ավելի մեծ 

ոգեշնչում ձեռք բերելու hամար, երբ դուք ծառայում եք:

Բայց որքան էլ արժեքավոր լինի, միայն դա բավարար չէ: 

Դուք պետք է տարածեք ձեր ջանքերն ու գործունեությունը 

խթանելու նաև իմաստալի սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյուն Եկեղեցու անդամների մեջ: Հաճախ մենք մեծ ջանքեր ենք 

գործադրում փորձելով մեծացնել ակտիվության մակարդակը 
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մեր ցցերում: Մենք ջանասիրաբար աշխատում ենք բարձրաց-

նել հաղորդության ժողովների մասնակիցների տոկոսները: 

Մենք տքնում ենք միսիայի գնացող երիտասարդ տղամարդ-

կանց ավելի բարձր տոկոս ստանալ: Մենք ձգտում ենք բարե-

լավել նրանց թիվը, ովքեր ամուսնանում են տաճարում: Բոլոր 

այս բաները գովելի ջանքեր են և կարևոր են արքայության աճի 

համար: Բայց, երբ անհատ անդամներն ու ընտանիքները կա-

նոնավորապես և հետևողականորեն խորասուզվում են սուրբ 

գրություններումջ, գործունեության մյուս ոլորտներն ինքնաբե-

րաբար կկարգավորվեն: Վկայությունները կաճեն: Պարտավո-

րությունները կամրանան: Ընտանիքները կզորանան: Կհորդի 

անձնական հայտնությունը: 3

3
Երբ մենք ուսումնասիրում ենք Աստծո խոսքը, մենք 

առաջնորդություն ենք ստանում մեր ամենօրյա 
կյանքում, հոգու բժշկություն և զորություն խուսափելու 

խաբկանքից և դիմադրելու գայթակղությանը:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է, որ «Մորմոնի Գիրքն ամե-

նաճիշտն է երկրի վրա եղած բոլոր գրքերից և մեր կրոնի պոր-

տաքարն է, և ապրելով ըստ դրա ցուցումների, մարդ ավելի 

շատ կմոտենա Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների» 

(Մորմոնի Գիրքը, Նախաբան, շեգագիրն ավելացված է): Միթե՞ 

դա այն չէ, ինչ մենք ենք ուզում մեր ծխի և ցցի անդամների հա-

մար: Միթե՞ մենք չենք ցանկանում, որ նրանք ավելի մոտենան 

Աստծուն: Ուրեմն խրախուսեք նրանց հնարավոր ամեն ձևով, որ 

նրանք խորասուզվեն Քրիստոսի այս սքանչելի վերջին օրերի 

վկայության մեջ: 

Դուք պետք է օգնեք Սրբերին տեսնել, որ սուրբ գրություն-

ներն ուսումնասիրելն ու քննելը բեռ չէ նրանց վրա դրված Տիրոջ 

կողմից, այլ սքանչելի օրհնություն և հնարավորություն: Հիշեք, 

որ Տերն Ինքն է ասել Իր խոսքն ուսումնասիրելու օգուտների 

մասին: Մեծ մարգարե առաջնորդ Յեսուին, Նա ասել է.

«Այս օրէնքի գիրքը քո բերանիցը չհեռանայ, այլ գիշեր եւ ցե-

րեկ նորա վերայ մտածես, որ պահես եւ կատարես բոլոր նորա 

միջի գրուածի պէս. Որովհետեւ այն ժամանակ ճանապարհները 
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յաջողակ կանես, եւ այն ժամանակ խելամուտ կլինես» (Յեսու 

Ա.8, շեգագիրն ավելացված է):

Տերը չէր խոստանում Յեսուին նյութական հարստություն և 

հռչակ, այլ որ նրա կյանքը կբարգավաճեր արդարությամբ և որ 

նա կունենար հաջողություն այն բանում, որն ամեակարևորն է 

կյանքում, այսինքն՝ ճշմարիտ ուրախություն գտնելու որոնումը 

(տես 2 Նեփի 2.25): 

Արդյոք դուք ունե՞ք անդամներ ձեր ցցերում, որոնց կյանքը 

ջարդվել է մեղքից կամ ողբերգությունից, ովքեր հուսահատու-

թյան մեջ են և առանց հույսի: Արդյոք կամեցե՞լ եք ինչ- որ ձևով 

հասնել և ամոքել նրանց վերքերը, հանգստացնել նրանց վշտա-

հար հոգիները: Մարգարե Հակոբը հենց սա է առաջարկում այս 

նշանավոր խոստմամբ. «Նրանք եկել են այստեղ՝ լսելու Աստծո 

հաճելի խոսքը, այո, խոսքը, որն ամոքում է վիրավոր հոգին» 

(Հակոբ 2.8, շեղագիրն ավելացված է):

Այսօր աշխարհը լցված է հրապուրիչ և գայթակղիչ գաղա-

փարներով, որոնք կարող են տանել նույնիսկ մեր լավագույն 

անդամներին սխալի և խաբեության: Ուսանողները համալսա-

րաններում երբեմն այնքան լցված են աշխարհիկ վարդապե-

տություններով, որ նրանք սկսում են կասկածել ավետարանի 

վարդապետություններին: Ինչպե՞ս եք կարողանում որպես 

քահանայության ղեկավար օգնել ամրացնել ձեր անդամներին 

այդպիսի սուտ ուսմունքների դեմ: Փրկիչը պատասխան տվեց 

Ձիթենաց Լեռան Իր մեծ քարոզում, երբ խոստացավ. «Եվ ով, 

որ գանձում է իմ խոսքը, չի մոլորվի» (ՋՍ–Մ. 1.37, շեգագիրն 

ավելացված է):

Սուրբ գրությունները գերհագեցած են խոսքի արժեքի վերա-

բերյալ նմանատիպ խորհուրդներով: Դուք ունե՞ք անդամներ, 

ովքեր ձգտում են ուղղորդման և առաջնորդության իրենց կյան-

քում: Սաղմոսներն ասում են մեզ. «Քո խոսքը ճրագ է իմ ոտների 

համար, եւ լույս իմ ճանապարհի համար» (Սաղմ. ՃԺԹ.105), և 

Նեփին խոստանում է, որ Քրիստոսի խոսքերով սնվելը, «կասեն 

ձեզ բոլոր բաները, որ դուք պետք է անեք» (2 Նեփի 32.3): 

Կան արդյոք ձեր հոտում անդամներ, ովքեր խորը մեղքի մեջ 

են և պետք է նրանց քաշել ետ: Հելամանի խոստումը նրանց 

համար է: «Այո, մենք տեսնում ենք, որ ով որ կամենա, կարող 
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է կառչած մնալ Աստծո խոսքին, որը կենդանի է և հզոր, որը 

կտոր կտոր է անում դևի ողջ խորամանկությունը և ծուղակները 

և խաբեությունները» (Հել. 3.29):

Արդարակեցության մեջ առաջանալը, խաբեությունից խույս 

տալը և գայթակղությանը դիմակայելը, մեր առօրյա կյանքում 

առաջնորդություն ստանալը, հոգին ապաքինելը, – այս բոլորը 

միայն մի քանիսն են Տիրոջ խոստումներից, որոնք տրվել են 

նրանց, ովքեր կընդունեն Նրա խոսքը: Միթե՞ Տերը խոստանում 

է և չի կատարում: Անկասկած, եթե Նա ասում է մեզ, որ այս բա-

ները տրվելու են մեզ, եթե կառչած մնանք Նրա խոսքին, ապա 

օրհնությունները մերը կլինեն: Եվ եթե մենք չենք անում, ապա 

օրհնությունները կարող են կորչել: Ինչքան էլ որ ջանասեր լի-

նենք այլ բնագավառներում, որոշակի օրհնություններ կարելի 

է գտնել միայն սուրբ գրություններում, միայն մոտենալով Տիրոջ 

խոսքին և ամուր բռնելով դրանից, մինչ մենք ուղի ենք հարթում 

խավարի մշուշների միջով դեպի կենաց ծառը: 4

4
Տիրոջ խոսքը թանկարժեք պարգև է, և մենք 

չպետք է դրան թեթևորեն վերաբերվենք: 

Իսկ եթե մենք անտեսենք այն, ինչ Տերը տվել է մեզ, մենք 

կարող ենք կորցնել հենց այն ուժն ու օրհնությունները, որոնց 

ձգտում ենք: Վաղ օրերի Սրբերին ուղղված մի նախազգուշաց-

ման մեջ Տերն ասում է հետևյալը Մորմոնի Գրքի մասին. «Եվ ձեր 

միտքն անցյալում մթագնել է անհավատության պատճառով, և 

որովհետև դուք թեթևամտորեն եք վերաբերվել այն ամենին, 

ինչ ստացել եք,

Ունայնություն և անհավատություն, որոնք դատապարտու-

թյան տակ են դրել ողջ եկեղեցին:

Եվ այդ դատապարտությունն ընկած է Սիոնի զավակների, 

նույնիսկ բոլորի վրա:

Եվ նրանք պետք է մնան այդ դատապարտության տակ, 

մինչև որ ապաշխարեն և հիշեն նոր ուխտը, այսինքն՝ Մորմոնի 

Գիրքը» (ՎևՈւ 84.54–57):

Օ՜, իմ եղբայրներ, եկեք թեթևամտորեն չվերբերվենք այն 

մեծ բաներին, որոնք մենք ստացել ենք Տիրոջ ձեռքից: Նրա 
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խոսքն ամենաարժեքավոր պարգևներից մեկն է, որը Նա տվել 

է մեզ: Ես հորդորում եմ ձեզ վերապարտավորվեք ուսումնա-

սիրել սուրբ գրությունները: Ամեն օր խորասուզվեք դրանցում, 

որպեսզի Հոգու զորությունը ներկա լինի ձեզ հետ ձեր կոչում-

ները կատարելիս: Կարդացեք դրանք ձեր ընտանիքներում և 

ուսուցանեք ձեր երեխաներին սիրել և գանձել դրանք: Ապա 

աղոթքով և խորհրդակցելով մյուսների հետ, որոնեք ամեն հնա-

րավոր ուղի խրախուսելու Եկեղեցու անդամներին հետևել ձեր 

օրինակին: Եթե այդպես անեք, դուք կգտնեք ինչպես Ալման 

գտավ, որ «խոսքը մեծ միտում ունի առաջնորդել ժողովրդին 

անելու այն, ինչն արդար [է], այն ունենում է ավելի զորավոր 

ազդեցություն մարդկանց մտքերի վրա, քան սուրը, կամ որևէ 

այլ բան, որ պատահել է նրանց» (Ալմա 31.5):

Ալմայի նման ես ասում եմ ձեզ «Հարկ է, որ [դուք] փորձեք 

Աստծո խոսքի ուժը» (Ալմա 31.5): 5

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Մտածեք այն մասին ինչ Նախագահ Բենսոնն է ասել 

« պատասխան է մեր ժամանակի մեծ մարտահրավերին» (բա-

ժին 1): Ի՞նչ ձևով կարող է այս պատասխանն օգնել մեզ դի-

մավորել մարտահրավերները, որոնց մենք դիմակայում ենք: 

•  Վերանայեք այն արդյունքները, որ Նախագահ Բենսոնն 

ասաց, որ կգան «երբ անհատ անդամներն ու ընտանիքները 

կանոնավորապես և հետևողականորեն խորասուզվում են 

սուրբ գրություններում» (բաժին 2): Ինչո՞ւ եք կարծում, որ 

սուրբ գրությունների ուսումանսիրությունը տանում է դեպի 

այդպիսի արդյունքների: 

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ սուրբ գրությունների ուսում-

նասիրությունը օրհնություն է, ոչ թե բեռ (տես բաժին 3): Ի՞նչ 

օրհնություններ են եկել ձեզ և ձեր ընտանիքին սուրբ գրու-

թյուններն ուսումնասիրելու միջոցով: Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք 

ինչ- որ մեկին, որը զգում է, որ սուրբ գրություններն ուսումնա-

սիրելը բեռ է: 
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• Որո՞նք են Աստծո խոսքին թեթևամտորեն վերաբերվելու 

որոշ վտանգները (տես բաժին 4): Թվարկեք մի քանի բաներ, 

որ կարող ենք անել Աստծո խոսքին ավելի մեծ ուշադրություն 

դարձնելու համար: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Գործք Ժէ.11, Բ Տիմոթեոս Գ.16–17, 1 Նեփի 19.23–24, Ալմա 

32.21–43, ՎևՈւ 18.33–36, 21.4–6, 68.1–4

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Շատերը գտնում են, որ ուսումնասիրելու լավագույն ժամա-

նակն առավոտյան է, գիշերային հանգստից հետո. . . Մյուսները 

նախընտրում են ուսումնասիրել խաղաղ ժամերին, երբ օրվա 

աշխատանքն ու մտահոգություններն ավարտվում են. . . Թերևս, 

ավելի կարևորը, քան օրվա ժամը՝ ուսումանսիրության համար 

կանոնավոր մի ժամ նշանակելն է» (Howard W. Hunter, “Reading 
the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64):

Հղումներ

 1. Thomas S. Monson, in Sheri L. Dew, 
Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 
487–88.

 2. “The Power of the Word,” Ensign, May 
1986, 79–80.

 3. “The Power of the Word,” 80–81.
 4. “The Power of the Word,” 81–82.
 5. “The Power of the Word,” 82.
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Մորմոնի Գիրքը̀  մեր 
կրոնի պորտաքարը

«Չկա՞ արդյոք մի բան մեր սրտի խորքում, որ 
ցանկանում է ավելի մոտենալ Աստծուն. . . Եթե 

այդպես է, ապա Մորմոնի Գիրքը կօգնի մեզ ավելի 
լավ անել դա, ավելի լավ, քան որևէ այլ գիրք»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

1986 թվականի հունվարի 5- ին Նախագահ Էզրա Թաֆտ 

Բենսոնը նախագահում էր ցցի համաժողովում Անանդեյլում՝ 

Վիրջինիա նահանգ,որպես Եկեղեցու Նախագահ իր առաջին 

ցցի համաժողովում: Ներկա գտնվող Վերջին Օրերի Սրբերը 

«ակնհայտորեն հուզվեցին», երբ նրանք լսում էին նրան խոսե-

լիս: Իր քարոզում «նա վկայություն բերեց կյանքեր փոխելու և 

ժողովրդին դեպի Քրիստոս բերելու Մորմոնի Գրքի զորության 

մասին»: Նա «հոգևոր մարտահրավեր [հղեց]՝ ուսումնասիրելու 

այդ սուրբ գիրքը»: 1

Այդ ուղերձը նոր չէր Նախագահ Բենսոնի ծառայությունում: 

Որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ, նա հաճախ 

էր խրախուսել Վերջին Օրերի Սրբերին ուսումնասիրել Մոր-

մոնի Գիրքը և հետևել դրա ուսմունքներին: 2 Բայց որպես Եկե-

ղեցու Նախագահ՝ նա ոգեշնչվել էր էլ ավելի շատ շեշտադրել 

այդ ուղերձը: Նա ասել է. «Տերը ոգեշնչել էր Իր ծառա Լորենզո 

Սնոուին կրկին շեշտադրում անել տասանորդի սկզբունքի վրա՝ 

Եկեղեցին ֆինանսական գերությունից փրկագնելու համար. . . 

Այժմ՝ մեր օրերում, Տերը հայտնել է Մորմոնի Գրքի վրա կրկին 

շեշտադրում անելու կարիքը» 3 Նախագահ Բենսոնը վկայում էր 

Մորմոնի Գրքի մասին որտեղ էլ որ գնում էր՝ միսիոներական 

ժողովներում, ցցի և տարածքային համաժողովներում և Բար-

ձրագույն Իշխանավորների ժողովներում: 4
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 Իր առաջին գերագույն համաժողովի ելույթում որպես Եկե-

ղեցու Նախագահ, Նախագահ Բենսոնը կիսվեց այս ուղերձի 

հրատապության վերաբերյալ մի պատճառով: Մինչև մենք 

չկարդանք Մորմոնի Գիրքը և ուշադրություն չդարձնենք դրա 

վարդապետություններին, – նախազգուշացրեց նա, – Տերն ասել 

է Վարդապետություն և Ուխտերի 84 բաժնում, որ ամբողջ Եկե-

ղեցին դատապարտության տակ է. «Եվ այդ դատապարտու-

թյունն ընկած է Սիոնի զավակների, նույնիսկ բոլորի վրա»[ՎևՈւ 

84.56]: Տերը շարունակում է. «Եվ նրանք պետք է մնան այդ դա-

տապարտության տակ, մինչև որ ապաշխարեն և հիշեն նոր 

ուխտը, այսինքն՝ Մորմոնի Գիրքը և նախկին պատվիրանները, 

որոնք ես տվել եմ նրանց, որ ոչ միայն խոսեն, այլ գործեն՝ հա-

մաձայն նրա, ինչ ես գրել եմ» [ՎևՈւ 84.57]: 5

Հետևյալ մեջբերումները, բոլորը Նախագահ Բենսոնի քա-

րոզներից, որոնք նա հաղորդել է որպես Եկեղեցու Նախագահ, 

տալիս են նրա նախազգուշացումների և խոստումների մի ընտ-

րանի են. 

«Այժմ մենք ոչ միայն պետք է ասենք ավելի շատ Մորմոնի 

Գրքի մասին, այլ պետք է անենք ավելի շատ բան անենք դրա 

հետ: Ինչո՞ւ: Տերը պատասխանում է. «Որ նրանք կարողանան 

իրենց Հոր արքայությանը վայել պտուղներ առաջ բերել. այլա-

պես, մնում է խարազան և դատաստան թափվի Սիոնի զավակ-

ների վրա» [ՎևՈւ 84.58]: Մենք զգացել ենք այդ խարազանըև 

դատաստանը:

. . . Մորմոնի Գիրքը դեռևս կենտրոնական դեր չունի մեր 

անձնական ուսումնասիրման, մեր ընտանեկան ուսուցման, քա-

րոզելու և միսիոներական աշխատանքի մեջ: Դրա համար մենք 

պետք է ապաշխարենք»: 6

«Մենք չենք օգտագործում Մորմոնի Գիրքն ինչպես հարկն է: 

Մեր տներն այդքան ուժեղ չեն լինի մինչև մենք այն չօգտագոր-

ծենք, որպեսզի Քրիստոսի մոտ բերենք մեր երեխաներին: Մեր 

ընտանիքները կարող են փչանալ աշխարհիկ միտումներից և 

ուսմունքներից, մինչև մենք չիմանանք թե ինչպես օգտագոր-

ծենք գիրքը՝ մերկացնելու և մաքառելու կեղծիքների դեմ. . . 

Մեր միսիոներներն այդքան էլ արդյունավետ չեն լինի, մինչև 

նրանք [չսովորեցնեն] դրանով: Հասարակական, էթնիկական, 
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մշակութային, կամ կրթական նորադարձները չեն գոյատևի 

օրվա տապին, մինչև որ իրենց հիմնական արմատները չխո-

րանան ավետարանի լրիվության մեջ, որը պարունակում է Մոր-

մոնի Գիրքը: Մեր Եկեղեցու դասերն այնպես Հոգով լցված չեն 

լինի, եթե բարձր չպահենք այն որպես ուղեկից դրոշ»: 7

«Ես օրհնում եմ ձեզ Մորմոնի Գրքի աճող իմացությամբ: Ես 

խոստանում եմ ձեզ, որ այս պահից ի վեր, եթե մենք ամեն օր 

սնվենք դրա էջերով և հետևենք նրա սկզբունքներին, Աստված 

դուրս կթափի Սիոնի յուրաքանչյուր զավակի և Եկեղեցու վրա 

մինչև այժմ չիմացված մի օրհնություն և մենք կաղերսենք Տի-

րոջը, որ Նա սկսի բարձրացնել դատապարտությունը՝ խարա-

զանը և դատաստանը: Սրա մասին ես բերում եմ հանդիսավոր 

վկայություն»: 8

«Ես չգիտեմ լիովին, թե ինչու է Աստված պահպանել իմ 

կյանքը մինչև այս տարիքը, բայց ես իսկապես գիտեմ հե-

տևյալը. Որ ներկա ժամին Նա հայտնել է ինձ բացարձակ անհ-

րաժեշտություն՝ առաջ մղել Մորմոնի Գիրքն այժմ մի սքանչելի 

ձևով: Դուք պետք է օգնեք տանել այդ բեռը և այդ օրհնությունը, 

որը Նա դրել է ողջ Եկեղեցու վրա, այսինքն՝ Սիոնի բոլոր զա-

վակների վրա: 

Մովսեսը երբեք չմտավ խոստացված երկիր, Ջոզեֆ Սմիթը 

երբեք չտեսավ փրկագնված Սիոնը: Մեզանից ոմանք գուցե 

չապրեն բավականաչափ երկար՝ տեսնելու այն օրը, երբ Մոր-

մոնի Գիրքը կհեղեղի աշխարհը և երբ Տերը կվերացնի Իր դա-

տապարտությունը (տես ՎևՈւ 84.54–58): Բայց եթե Աստված 

կամենա, ես մտադիր եմ անցկացնել բոլոր իմ մնացած օրերն 

այդ փառահեղ ջանքում»: 9 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Մորմոնի Գիրքը մեր կրոնի պորտաքարն է:

Որքա՞ն կարևոր է Մորմոնի Գիրքը: Ջոզեֆ Սմիթը կոչել է այն 

«մեր կրոնի պորտաքար» (History of the Church, 4:461): «Վերցրեք 

Մորմոնի Գիրքը և հայտնությունները, – ասել է նա, – և ո՞ւր է 

մեր կրոնը»: Մենք չունենք ոչինչ» (History of the Church, 2:52).10
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Պորտաքարը կենտրոնական քարն է կամարի: Այն տե-

ղում է պահում բոլոր մյուս քարերը և եթե հեռացվի, կամարը 

կփլուզվի: 

. . . . Ճիշտ ինչպես կամարն է փլուզվում, եթե պորտաքարը 

հեռացվում է, այնպես էլ ողջ Եկեղեցին կանգուն կմնա կամ 

անկում կապրի Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության հետ: Եկե-

ղեցու թշնամիները դա հստակորեն հասկանում են: Այդ պատ-

ճառով նրանք այդքան մեծ ջանքեր են գործադրում՝ փորձելով 

վարկաբեկել Մորմոնի Գիրքը, քանի որ գիրքը արժեքազրկելով 

կվարկաբեկվի նաև Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը: Դրանով կպա-

խարակվեն նաև քահանյության բանալիների, հայտնության և 

վերականգված Եկեղեցու մասին մեր պնդումները: Բայց նմա-

նապես, եթե Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է, – և միլիոնավոր մար-

դիկ այսօր վկայում են, որ Հոգու հաստատում են ստացել, որ 

այն իսկապես ճշմարիտ է, – հետևաբար, մարդ պետք է ընդունի 

Վերականգման մասին բոլոր պնդումները և դրան ուղեկցող 

հայտարարությունները»: 11

Հավանաբար, ոչ մի բան չկա, որ ավելի հստակորեն վկայի 

այս սուրբ գրքի կարևորության մասին, քան այն, ինչ Տերն Ինքն 

է ասել դրա մասին: 

Իր բերանով Նա վկայություն է բերել, (1) որ այն ճշմարիտ է 

(ՎևՈւ 17.6), (2) որ այն պարունակում է ճշմարտությունը և Իր 

խոսքերը (ՎևՈւ 19.26), (3) որ այն թարգմանվել է ի վերուստ 

ստացած զորությամբ (ՎևՈւ 20.8), (4) որ այն պարունակում է 

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լրիվությունը (ՎևՈւ 20.9; 42.12), 

(5) և որ այն տրվել է ոգեշնչմամբ և հաստատվել է հրեշտակ-

ների սպասավորությամբ (ՎևՈւ 20.10), (6) որ այն ապացույց 

է սուրբ գրությունների ճշմարտության մասին (ՎևՈւ 20.11), և 

(7) որ նրանք, ովքեր ընդունում են այն հավատքով, կստանան 

հավերժական կյանք (ՎևՈւ 20.14): 12

2
Մորմոնի Գիրքը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի 
մասին և մեզ ավելի է մոտեցնում Աստծուն:

Մորմոնի Գրքի հիմնական առաքելությունը, ինչպես գրված 

է գրքի տիտղոսաթերթում, համոզելն է «հրեային և հեթանոսին, 
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որ Հիսուսը Քրիստոսն է՝ Հավերժական Աստվածը, որն իրեն 

հայտնում է բոլոր ազգերին»:

Ճշմարտության անկեղծ որոնողը կարող է վկայություն ստա-

նալ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, եթե աղոթքով խորհի Մորմոնի 

Գրքի ոգեշնչված խոսքերի շուրջ»: 13

Արդյոք մենք հիշո՞ւմ ենք նոր ուխտը, այսինքն՝ Մորմոնի 

Գիրքը: Աստվածաշնչում մենք ունենք Հին Կտակարանը և Նոր 

Կտակարանը: Կտակարան բառը կարող է թարգմանվել նաև 

որպես վկայություն կամ ուխտ: Արդյոք Տերը դա՞ նկատի ուներ, 

երբ Նա կոչեց Մորմոնի Գիրքը «նոր ուխտ»: Այն իսկապես ևս 

մեկ ուխտ կամ վկայություն է Հիսուսի մասին: Սա պատճառնե-

րից մեկն է, թե ինչու մենք վերջերս ավելացրեցինք «Եվս մեկ 

վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին» խոսքերը Մորմոնի Գրքի 

վերնագրին: . . .

Մորմոնի Գիրքը Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր վկայության 

պորտաքարն է, որն Ինքը` այն ամենի անկյունաքարն է, ինչ 

մենք անում ենք: Այն վկայություն է բերում Նրա իրականու-

թյան մասին` զորությամբ և պարզությամբ: Ի տարբերություն 

մորմոնի գրքում Հիսուս քրիստոսի մասին վկայությունը 
«մաքուր է, չխեղաթյուրված և լի զորությամբ»: 
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Աստվածաշնչի, որը սերունդներ շարունակ անցել է կրկնօրինա-

կողների, թարգմանիչների և արատավոր կրոնավորների ձեռ-

քերով, որոնք խառնել են գրվածքը, Մորմոնի Գիրքը մեզ տրվել 

է գրողից ընթերցողին` ոգեշնչված թարգմանության միայն մեկ 

քայլով: Հետևաբար, Վարդապետի մասին դրա վկայությունը 

մաքուր է, չխեղաթյուրված և լի զորությամբ: Սակայն այն ավե-

լին է: Այսօր Քրիստոնյա աշխարհի մեծ մասը մերժում է Փրկչի 

աստվածային բնույթը: Մարդիկ կասկածի տակ են դնում Նրա 

հրաշափառ ծնունդը, Նրա կատարյալ կյանքը և Նրա փառահեղ 

Հարության իրականությունը: Մորմոնի Գիրքը պարզ և անսխալ 

արտահայտություններով մեզ ուսուցանում է բոլոր բաների 

ճշմարտությունը: Այն տալիս է նաև Քավության վարդապետու-

թյան առավել ամբողջական բացատրությունը: Իսկապես, աստ-

վածայնորեն ոգեշնչված այդ գիրքը պորտաքար է` աշխարհին 

Հիսուս Քրիստոսի մասին վկայություն բերելու գործում: 14

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն. . . ասել է. «Ես ասացի եղբայր-

ներին, որ Մորմոնի Գիրքն ամենաճիշտն է երկրի վրա եղած 

բոլոր գրքերից և մեր կրոնի պորտաքարն է, և ապրելով ըստ 

դրա ցուցումների, մարդ ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան 

ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների» [History of the Church, 4:461]: 

Միթե՞ մեր սրտի խորքերում չկա ինչ- որ բան, որը փափագում է 

ավելի մոտենալ Աստծուն, ավելի նմանվել Նրան մեր ամենօրյա 

գործերում, զգալ Նրա ներկայությունը մեզ հետ անընդհատ: 

Եթե այդպես է, ապա Մորմոնի Գիրքը կօգնի մեզ այդ հարցում 

ավելի շատ, քան որևէ այլ գիրք: . . . 

Մեր սիրելի եղբայր Նախագահ Մարիոն Գ. Ռոմնին. . . ով 

անձամբ ծանոթ է այն զորությանը, որն ունի այս գիրքը, վկայել 

է այն օրհնությունների մասին, որոնք կարող են գալ նրանց 

կյանք, ովքեր կկարդան և կուսումնասիրեն Մորմոնի Գիրքը. 

Նա ասել է.

«Ես հաստատ զգում եմ, որ եթե մեր տներում ծնողները 

կարդան Մորմոնի Գրքից աղոթքով և կանոնավորապես, ինչ-

պես ինքուրույն, այնպես էլ իրենց երեխաների հետ, այդ մեծ 

գրքի ոգին կգա և կներթափանցի մեր տները և բոլոր նրանց 

մեջ, ովքեր բնակվում են այնտեղ: Ակնածանքի ոգին կառա-

տանա, փոխադարձ հարգանքն ու միմյանց հանդեպ ուշադրու-

թյունը կմեծանա: Հակառակության ոգին կհեռանա: Ծնողները 
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կխորհրդակցեն իրենց երեխաների հետ ավելի մեծ սիրով և 

իմաստությամբ: Երեխաներն ավելի լավ կարձագանքեն ու 

կենթարկվեն իրենց ծնողների խորհրդին: Արդարակեցությունը 

կառատանա: Հավատքը, հույսը և գթությունը՝ Քրիստոսի մա-

քուր սերը, կաճի մեր տներում և կյանքում, բերելով իրենց հետ 

խաղաղություն, ուրախություն և երջանկություն» (Ensign, May 
1980, p. 67):

Այդ խոստումները` ավելի մեծ սերը և ներդաշնակությունը 

տանը, ավելի մեծ հարգանքը ծնողի և երեխայի միջև, հոգևորու-

թյան և արդարակեցության ավելացումը, դատարկ խոստումներ 

չեն, այլ հենց այն, ինչ ի նկատի ուներ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը, 

երբ ասում էր, որ Մորմոնի Գիրքը կօգնի մեզ ավելի շատ մո-

տենալ Աստծուն: 15

3
Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է ճշմարիտ 
վարդապետություն, կործանում է կեղծ 

վարդապետությունները և դիմակազերծում 
է Քրիստոսի թշնամիներին:

Տերն Ինքն է հայտարարել, որ Մորմոնի Գիրքը պարունակում 

է «Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լրիվությունը» (ՎևՈւ 20.9): 

Դա չի նշանակում, որ այն պարունակում է ամեն մի ուսմունք, 

ամեն մի վարդապետություն, որը երբևէ հայտնվել է: Ավելի 

շուտ, դա նշանակում է, որ Մորմոնի Գրքում մենք կգտնենք մեր 

փրկության համար անհրաժեշտ վարդապետությունների լրի-

վությունը: Եվ դրանք ուսուցանված են պարզ և հասարակ ձևով, 

որպեսզի անգամ երեխան կարողանա սովորել փրկության և 

վեհացման ճանապարհները: Մորմոնի Գիրքն այնքան շատ 

բան է առաջարկում, որ ընդարձակում է փրկության վարդա-

պետությունների մեր հասկացողությունը: Առանց սրա հազիվ 

թե մյուս սուրբ գրություններում ուսուցանվող բաների մեծ մասը 

լիներ այնքան պարզ և արժեքավոր: 16

Որքանով որ ավետարանի քարոզմանն է վերաբերում Մոր-

մոնի Գիրքը պարունակում է ամենապարզ, ամենահակիրճ և 

լիարժեք բացատրությունը: Չկա դրա հետ համեմատելի մեկ այլ 

հիշատակարան: Ո՞ր հիշատակարանում դուք կարող եք գտնել 

այնպիսի լիարժեք հասկացողություն Անկման, ֆիզիկական և 
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հոգևոր մահի բնույթի, Քավության վարդապետության , ար-

դարադատության և ողորմածության վարդապետության վե-

րաբերյալ` ինչ վերաբերում է Քավությանը և ավետարանի 

սկզբունքներին և արարողություններին: Մորմոնի Գիրքը պա-

րունակում է այդ հիմնարար վարդապետությունների ամենա-

բազմակողմանի շարադրանքը: 17

Մորմոնի Գիրքը. . . հաստատում է և պարզաբանում Աստ-

վածաշունչը: Այն հեռացնում է գայթակղության քարերը, այն 

վերականգնում է շատ պարզ և արժեքավոր բաներ: Մենք վկա-

յում ենք, որ երբ օգտագործվում են միասին, Աստվածշունչն ու 

Մորոմոնի Գիրքը կործանում են կեղծ վարդապետությունները, 

տապալում հակառակությունները և հաստատում խաղաղու-

թյուն (տես 2 Նեփի 3.12): 18

Մենք պետք է իմանանք Մորմոնի Գիրքն ավելի լավ, քան 

որևէ այլ գիրք: Ոչ միայն մենք պետք է իմանանք, թե ինչ հի-

շատակարան և հավատք ներշնչող պատմություններ է այն 

պարունակում, այլ պետք է հասկանանք գրքի ուսմունքները: 

Եթե մենք իսկապես կատարենք մեր տնային աշխատանքը և 

մոտենանք Մորմոնի Գրքին վարդապետորեն, մենք կարող ենք 

բացահայտել ներկայիս կեղծ շատ տեսությունների և փիլիսո-

փայությունների սխալները և գտնել ճշմարտություններ՝ դրանց 

դեմ պայքարելու համար: 

Ես նկատել եմ Եկեղեցու ներսում խորաթափանցության, նե-

րըմբռնման, համոզմունքի և տրամադրվածության տարբերու-

թյուն նրանց միջև, ովքեր գիտեն և սիրում են Մորմոնի Գիրքը 

և նրանց միջև, ովքեր չգիտեն: Այդ գիրքը մեծ մաղ է: 19

Մորմոնի Գիրքը բացահայտում է Քրիստոսի թշնամիներին: 

Այն կործանումէ կեղծ վարդապետությունները և տապալում 

հակառակությունները (տես 2 Նեփի 3.12): Այն ամրացնում է 

մեր օրերում Քրիստոսի խոնարհ հետևորդներին չարի ծրագ-

րերի, ռազմավարության և դևի վարդապետությունների դեմ: 

Մորմոնի Գրքի ուրացողները նման են այն տիպին, որը մենք 

ունենք այսօր: Աստված Իր անսահման կանխագիտությամբ 

այնպես է ձևավորել Մորմոնի Գիրքը, որ մենք կարողանանք 

տեսնել սխալը և իմանալ թե ինչպես պայքարել մեր օրերի կեղծ 

կրթական, քաղաքական, կրոնական և փիլիսոփայական տե-

սակետների դեմ: 20
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4
Վարդապետություն և Ուխտերը կապող 
օղակ է Մորմոնի Գրքի և Վերականգման 

շարունակվող հայտնության միջև: 

Ես կկամենայի խոսել մասնավորապես Մորմոնի Գրքի 

և Վարդապետություն և Ուխտերի մասին: Այս երկու վերջին 

օրերի սուրբ գրությունների մեծ գրքերը միմյանց հետ կապված 

են որպես հայտնություններ Իսրայելի Աստծո կողմից՝ Իր ժո-

ղովրդին հավաքելու և նախապատրաստելու նպատակով: . . .

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին Տերն ասել է. «Բայց այս սերունդն 

իմ խոսքը կունենա քո միջոցով» (ՎևՈւ 5.10): Մորմոնի Գիրքը և 

Վարդապետություն և Ուխտերն այդ խոստման իրականացման 

մասն են կազմում: Միասին սուրբ գրքյան այս երկու մեծ գոր-

ծերը մեծ օրհնություններ են բերում այս սերնդին: . . .

Վերջին օրերի այս երկու հիանալի սուրբ գրություններից 

յուրաքանչյուրը հզոր և պերճախոս վկայություն են բերում Տեր 

Հիսուս Քրիստոսի մասին: Փաստորեն, ինչպես Վարդապետու-

թյուն և Ուխտերի, այնպես էլ Մորմոնի Գրքի յուրաքանչյուր էջն 

ուսուցանում է Տիրոջ մասին՝ Իր զավակների հանդեպ Նրա մեծ 

սիրո մասին և Նրա քավող զոհաբերության մասին և ուսու-

ցանում է մեզ, թե ինչպես ապրենք, որպեսզի կարողանանք 

վերադառնալ Նրա և Երկնային Հոր մոտ: 

Այս վերջին օրերի երկու հիանալի սուրբ գրությունների 

գրքերը պարունակում են գիտություն և զորություն՝ օգնելու 

մեզ ապրել ավելի լավ կյանքով մեծ ամբարշտության և չարիքի 

ժամանակաշրջանում: Նրանք, ովքեր խնամքով և աղոթքով 

հետազոտում են այս գրքերի էջերը, կգտնեն մխիթարություն, 

խորհուրդ, առաջնորդություն և իրենց կյանքը բարեփոխելու 

խաղաղ զորություն: 21 

Վարդապետություն և Ուխտերը Մորմոնի Գրքի և Մարգարե 

Ջոզեֆ Սմիթի և նրան հաջորդողների շարունակվող Վերա-

կանգման աշխատանքի միջև կապող օղակ է: 

Վարդապետություն և Ուխտերում մենք իմանում ենք տա-

ճարային աշխատանքի, հավերժական ընտանիքների, փառքի 

աստիճանների, Եկեղեցու կազմակերպության և Վերկանգման 

ուրիշ շատ մեծ ճշմարտությունների մասին: . . .
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Մորմոնի Գիրքը մեր կրոնի «պորտաքարն» է, իսկ Վարդա-

պետություն և Ուխտերը գագաթի քարը՝ վերջին օրերի շարու-

նակվող հայտնությամբ: Տերը դրել է Իր հավանության կնիքն 

ինչպես պորտաքարի, այնպես էլ գագաթի քարի վրա: 22

Վարդապետություն և Ուխտերը մեր սերնդին ուղղակիորեն 

տրված մի փառահեղ սուրբ գրության գիրք է: Այն պարունա-

կում է Տիրոջ կամքը մեզ համար այս վերջին օրերում, որոնք 

նախորդում են Քրիստոսի Երկրորդ գալստին: Այն պարունա-

կում է շատ ճշմարտություններ և վարդապետություններ, որոնք 

լիովին չեն հայտնի դարձվել այլ սուրբ գրքերում: Մորմոնի 

Գրքի նման այն կզորացնի նրանց, ովքեր խնամքով և աղոթքով 

սովորում են դրանց էջերից: 

Արդյոք մենք՝ որպես Սրբեր Ամենաբարձրյալ Աստծո, գան-

ձո՞ւմ ենք այն խոսքը, որ Նա պահպանել է մեզ համար այդ-

պիսի մեծ գնով: Արդյոք մենք օգտագործո՞ւմ ենք այս վերջին 

օրերի հայտնության գրքերը՝ օրհնելու մեր կյանքը և դիմադրե-

լու այն չար մեկի զորություններին: Սա է այն նպատակը, որի 

համար դրանք տրվել են: Ինչպե՞ս կարող ենք դատապարտ-

ված չկանգնել Տիրոջ առջև, եթե մենք վերաբերվենք դրանց թե-

թևամտորեն, թույլ տալով, որ դրանք այլևս ոչինչ չանեն, բացի 

մեր դարակների վրա փոշի հավաքելուց:

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես բերում եմ իմ հանդի-

սավոր վկայությունը, որ այս գրքերը պարունակում են Տիրոջ 

միտքն ու կամքը մեզ համար փորձությունների և չարչարանք-

ների այս օրերում: Դրանք կանգնած են Աստվածաշնչի հետ 

վկայություն տալու Տիրոջ և Նրա աշխատանքի մասին: Այս 

գրքերը պարունակում են Տիրոջ ձայնը մեզ համար այս վերջին 

օրերում: Թող որ մենք շրջվենք դեպի նրանց սրտի ողջ անկեղ-

ծությամբ և օգտագործենք դրանք այն ուղով, ինչպես որ Տերն 

է կամենում, որ մենք օգտագործենք: 23 

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Երբ կարդում եք Նախագահ Բենսոնի ուսմունքը Մոր-

մոնի Գիրքը մեր կրոնի պորտաքարը լինելու մասին (տես 
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բաժին 1), մտածեք ձեր կյանքում եղած նրա տեղի մասին: 

Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի Մորմոնի Գիրքն ավելի 

կենտրոնական տեղ ունենա ավետարանով ապրելու մեր 

ջանքերում:

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ Մորմոնի Գիրքը վկայում է 

Հիսուս Քրիստոսի մասին և ավելի է մեզ մոտեցնում Աստծուն 

(տես բաժին 2): Որո՞նք են այն բաները, որոնք դուք սովորել 

եք Փրկչի մասին, երբ ուսումնասիրել եք Մորմոնի Գիրքը: Ինչ-

պե՞ս է Մորմոնի Գիրքը ձեզ և ձեր ընտանիքին ավելի շատ 

մոտեցրել Աստծուն: 

• Ինչո՞ւ մենք «պետք է Մորմոնի Գիրքն ավելի լավ իմանանք, 

քան որևէ ուրիշ գիրք»: Ինչպե՞ս են Մորմոնի Գրքի վարդա-

պետություններն ամրացրել ձեզ «դևի վարդապետությունների 

դեմ մեր օրերում» (տես բաժին 3): 

• Ի՞նչ ուղիներով են Մորմոնի Գիրքը և Վարդապետություն և 

Ուխտերը միասին աշխատում մեզ զորացնելու համար (տես 

բաժին 4): 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Եսայիա ԻԹ.9–18, 1 Նեփի 13.35–41, 2 Նեփի 25.23, 26, 29.6–9, 

ՎևՈւ 1.17–29

Օգնություն ուսուցչին

«Ձեռնարկների դասերի մեծ մասը տալիս են հարցեր քննար-

կումներ առաջացնելու և դրանք շարունակելու համար: Դուք 

կարող եք օգտագործել այդ հարցերը և պատրաստել ձեր 

սեփականը: Տվեք հարցեր, որոնք խրախուսում են խելամիտ 

մեկնաբանություններ և օգնեք մարդկանց ավետարանի շուրջ 

իսկապես խորհրադածել» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում 

[1999], 63): 

Հղումներ

 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 
Biography (1987), 489.

 2. Sես, օրինակ, “The Book of Mormon 
Is the Word of God,” Ensign, May 1975, 
63–65; “A New Witness for Christ,” 
Ensign, Nov. 1984, 6–8; տես նաև Ezra 
Taft Benson: A Biography, 491–93:

 3. “A Sacred Responsibility,” Ensign, 
May 1986, 78; տես նաև Teachings of 
Presidents of the Church: Lorenzo Snow 
(2012), 157–60.

 4. Sես Ezra Taft Benson: A Biography, 
495.

 5. “Cleansing the Inner Vessel,” Ensign, 
May 1986, 5.
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God,” Ensign, Jan. 1988, 5.
 8. “A Sacred Responsibility,” Ensign, May 

1986, 78; italics removed from original.
 9. “Flooding the Earth with the Book of 

Mormon,” Ensign, Nov. 1988, 6.
 10. “A New Witness for Christ,” 6.
 11. “The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5, 6.
 12. “The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion,” 4.
 13. “Come unto Christ,” Ensign, Nov. 1987, 

83.
 14. “The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion,” 4, 5.
 15. “The Book of Mormon—Keystone of 

Our Religion”, 7: Նախագահ Մարիոն 

Գ. Ռոմնին ծառայել է որպես Առա-
ջին Նախագահության խորհրդական 
1972թ. հուլիսից մինչև 1985թ. նոյեմ-
բեր ամիսը:

 16. “The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion,” 6:

 17. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 56.

 18. “A New Witness for Christ,” 8.
 19. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 

Ensign, Dec. 1988, 4.
 20. “The Book of Mormon Is the Word of 

God,” Ensign, Jan. 1988, 3.
 21. “The Gift of Modern Revelation,” 

Ensign, Nov. 1986, 79.
 22. “The Book of Mormon and the 

Doctrine and Covenants,” Ensign, May 
1987, 83.

 23. “The Gift of Modern Revelation,” 80.
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Հեղեղել երկիրը և մեր 
կյանքը Մորմոնի Գրքով

«Գրքի մեջ մի զորություն կա, որը սկսում է 
թափանցել ձեր կյանք այն պահից, երբ դուք 

սկսում եք այդ գրքի լուրջ ուսումնասիրությունը»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

1989 թ. ապրիլի գերագույն համաժողովում Նախագահ 

Թոմաս Ս. Մոնսոնը մի ուղերձ ընթերցեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնի 

կողմից՝ ուղղված Եկեղեցու երեխաներին: Ուղերձում Նախա-

գահ Բենսոնն ասել է. 

«Ես գիտեմ, որ դուք կարդում եք Մորմոնի Գիրքը, քանի որ 

ես ստացել եմ հարյուրավոր նամակներ ձեզանից, որոնք ասում 

են ինձ, որ դուք կարդում եք այս սրբազան գիրքը: Դա ինձ 

ստիպում է արտասվել ուրախությունից, երբ ես լսում եմ դա: . . .

«Որքան գոհ եմ լսել Մորմոնի Գրքի հանդեպ ձեր սիրո մա-

սին: Ես էլ եմ սիրում այն և Երկնային Հայրը կամենոււմ է, որ 

դուք շարունակեք սովորել Մորմոնի Գրքից ամեն օր: Դա Երկ-

նային Հոր հատուկ նվերն է ձեզ: Հետևելով դրա ուսմուքներին, 

դուք կսովորեք կատարել մեր Հոր կամքը, որ Երկնքում է: 1

Ողջ Եկեղեցում Վերջին Օրերի Սրբերն ականջ դրեցին Մար-

գարեի խորհրդին: Հետևյալ պատմությունները տալիս են օրի-

նակներ այն օրհնությունների վերաբերյալ, որոնք եկան նրանց, 

ովքեր պատասխանեցին Նախագահ Բենսոնի կոչին «հեղեղելու 

աշխարհը և [իրենց] կյանքը Մորմոնի Գրքով»: 2

«Նա չի կարող լուրջ լինել, – մտածեց Մարգո Մերրիլը. . . 

երբ առաջին անգամ լսեց Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բեն-

սոնին խնդրելիս, որ ծնողները կարդան Մորմոնի Գիրքն 

իրենց երեխաներին: – Իմ երեխաներն ընդամենը վեց, հինգ և 
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երկու տարեկան են: Ես ուղղակի կվատնեմ իմ ժամանակը և 

համբերությունը»:

Եղբայր և Քույր Մերրիլը համենայն դեպս որոշեցին փորձել 

կարդալ Մորմոնի Գիրքն իրենց երեխաների հետ: Երբ նրանք 

հասան Նեփիի պատմությանը և նրա աղեղը կոտրելուն, վեց 

տարեկան Մելիսան հիվանդացավ թոքաբորբով:

«Չնայած հիվանդ էր, Մելիսան աղերսում էր ինձ թույլ տալ, 

որ դպրոց գնա, – [ասաց] Մարգոն: – Նա ասում էր, որ եթե 

ինքը չգնար դպրոց, նրա ընկերուհի Պամելան, որն ուրիշ Եկե-

ղեցու անդամ էր, չէր իմանա, թե ինչ եղավ Նեփիի հետ: Ապա 

Մելիսան հեկեկաց և ընկավ գիրկս: Ես չորացրեցի նրա ար-

ցունքները և առաջարկեցի, որ նա զանգահարեր հեռախոսով 

և պատմեր նրան, թե ինչ էր պատահել Նեփիի հետ: 

«Երբ ես լսեցի Մելիսային մանրամասնորեն պատմելիս 

Նեփիի ջարդված աղեղի հետ կապված դեպքը, ես հիշեցի ոչ 

վաղ անցյալում ունեցած իմ մտքերն այն մասին, թե կվատնեի 

ժամանակս և համբերությունս՝ կարդալով Մորմոնի Գիրքն իմ 

փոքրիկ երեխաներին: Օ՜հ, ինչպես էի ես թերագնահատել Մոր-

մոնի Գրքի դասերը նրանց սովորելու ունակությունը»: 3 

Հովարդ Ջ. Մաքոմբերը Բ խորհրդածել էր Նախագահ Բեն-

սոնի երկիրը Մորմոնի Գրքով հեղեղելու հորդորի մասին: Նա 

զարմանում էր. «Ինչպե՞ս կարող եմ որպես անհատ այդպիսի 

հեղեղման նշանակալի մասը լինել:

Ապա մի գիշեր, – ասում է Եղբայր Մաքոմբերը, – երբ խոր-

հում էի այս խնդրի շուրջ, ես հասկացա, որ կարող էի յուրա-

քանչյուր անձնավորության հնարավորություն տալ ստանալու 

Մորմոնի Գրքի մի օրինակ: 

Բայց խնդիրը նրանում էր, որ նրանք գիտեին ինձ: Նրանք 

գիտեին իմ շան մասին, որը խիստ հաճախ էր հաչում և առա-

վոտյան շատ վաղ: Նրանք գիտեին, որ իմ բակը շրջակայքում 

ամենալավ խնամվածներից չէր: Նրանք գիտեին իմ թերություն-

ները՝ որպես հարևան. նրանք, հավանաբար, ինձ կմերժեին: 

Ես որոշեցի հավատք դրսևորել և ամեն դեպքում գործել: Ես 

առաջարկելու էի գիրքը, եթե նրանք նույնիսկ դեն շպրտեին այն 

կամ թույլ տային, որ դարակում փոշի հավաքվեր տարիներ շա-

րունակ: Այնուամենայնիվ, ես պարզեցի, որ ինքս բացասական 
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էի մտածում, ես գրեթե համոզել էի ինքս ինձ, որ իմ ջանքերն 

անարդյունք էին լինելու: 

«Հետո ես հիշեցի, որ ես իմ հարևաններին առնվազն այնքան 

լավ գիտեի, որքան նրանք ինձ գիտեին: Մի քանիսը կասկա-

ծելի կատակներ էին պատմել համայնքի զարգացման վերջին 

ժողովում և մի քանիսն էլ խիստ շատ էին խմել հարևանության 

հետ վերջին խորովածի ժամանակ: Ոմանք թվում էր քիչ նպա-

տակներ ունեին իրենց կյանքում: Ես զարմանում եմ, թե ինչ 

կդառնայի, եթե Եկեղեցու անդամ չլինեի, կամ եթե երբեք Մոր-

մոնի Գրքի մասին լսած չլինեի: Հստակորեն, այս գիրքը կկա-

րողանար օգնել նրանց, ովքեր կկամենային հնարավորություն 

տալ նրան: 

Այսպիսով, ես կապ հաստատեցի իմ փողոցից ամեն մեկի 

հետ և առաջարկեցի նրանց Մորմոնի Գրքի մի օրինակ, և 

նրանք բոլորը շնորհակալություն հայտնեցին ինձ: Դա այնքան 

լավ առաջ գնաց, որ ես գնացի մյուս փողոցը, ավարտեցի սահ-

մանակից փողոցը և անցա հաջորդ փողոցին: Երբ ավարտեցի, 

ես այցելել էի 104 տուն և բաժանել քառասուն գիրք: 

Մորմոնի Գրքի օրինակներ ծանոթներին առաջարկելը սկսեց 

հեշտ դառնալ: 

Ժամանակի ընթացքում ես տվեցի Մորմոնի Գրքի օրինակներ 

իմ բոլոր յոթանասունհինգ աշխատողներին իմ աշխատանքի 

վայրում: Նրանցից քսանհինգն անցան միսիոներական զրույց-

ները: Յոթը հետագայում մկրտվեցին և չորս երեխաներ, ովքեր 

պատկանում էին իմ աշխատակիցներին, նույնպես միացան 

Եկեղեցուն: Մի մարդ անցավ երկու զրույց, իսկ հետո կորցրեց 

Եկեղեցին ուսումնասիրելու հետաքրքրությունը: Յոթ ամիս անց, 

երբ նա տեղափոխվել էր աշխատելու մեկ այլ ընկերությունում, 

նա զանգեց ասելու ինձ, որ նա կարդում էր Մորմոնի Գիրքը և 

հասկացել էր, որ զգում էր Հոգու մեղմ, խաղաղ ազդեցությունը, 

ճիշտ ինչպես ես էի նկարագրել այն: Նա կրկին մասնակցեց 

միսիոներական զրույցներին և մկրտվեց: 

Ես սիրում եմ Մորմոնի Գիրքը: Ես մտածում եմ դրա մա-

սին, որպես Տիրոջ հրավիրատոմս և ես զարմացած եմ, թե որ-

քան հեշտ է սկսել հոգևոր հեղեղը դրա միջոցով անձնական 
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մասշտաբով: Երբ մենք անում ենք Տիրոջ աշխատանքը, մենք 

ստանում ենք Նրա օգնությունը»: 4

Մեկ այլ անդամ պատմեց այն փոխակերպման մասին, որ 

տեղի ունեցավ իր վկայության մեջ, երբ նա հետևեց Նախա-

գահ Բենսոնի Մորմոնի Գիրքը կարդալու խորհրդին. «Երբ 

Նախագահ Բենսոնը կոչ արեց մեզ կարդալ Մորմոնի Գիրքը, 

ես տասնհինգ տարեկան էի: Ես արդեն սուրբ գրությունների 

հավատարիմ կարդացող էի, կենտրոնանալով մեծամասամբ 

Նոր Կտակարանի վրա: Բայց Նախագահ Բենսոնի հորդորով 

ես սկսեցի ուսումնասիրել ամեն օր Մորմոնի Գիրքը: Դա ինձ 

համար մեծ շրջադարձային կետ էր: Նոր Կտակարանը սովո-

րեցրեց ինձ Հիսուս Քրիստոսի երկրային ծառայության մասին և 

ես միշտ երախտապարտ կլինեմ դրա համար: Բայց ես կարիք 

ունեի խորության, որը եկավ Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրությու-

նից: Մինչ Աստվածաշունչն օգնեց ինձ իմանալ, թե ինչ արեց 

Հիսուսը մարդկանց համար Սուրբ Երկրում, Մորմոնի Գիրքը 

տվեց ինձ խորը հասկացողություն, թե Նա ինչ է արել ինձ հա-

մար: Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրության միջոցով ես վկայու-

թյուն ձեռք բերեցի իմ Փրկչի անսահման Քավության մասին: 

Եվ հետագայում, երբ ես ճգնաժամ ապրեցի, որը փորձեց իմ 

հավատքը, ես վերադարձա դեպի Մորմոնի Գիրքը՝ մխիթարու-

թյան և ուժի համար: Այժմ ես երբեք չեմ բաց թողնում մի օր իսկ՝ 

առանց կարդալու Մորմոնի Գիրքը: 5

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Մորմոնի Գիրքը գրվել է մեզ համար.

Մորմոնի Գիրքը. . . գրվել է մեր օրերի համար: Նեփիացիները 

երբեք չեն ունեցել այդ գիրքը, ոչ էլ Լամանացիներն են ոնեցել 

հին ժամանակներում: Այն նախատեսված է եղել մեզ համար: 

Մորմոնն այն գրել է Նեփիացիների քաղաքակրթության մայ-

րամուտին: Աստծո ոգեշնչման ներքո, ով տեսնում է ամեն ինչ 

սկզբից ի վեր, նա կրճատեց դարերով գրված արձանագրու-

թյունները, ընտրելով այն պատմությունները, քարոզներն ու 

իրադարձությունները, որոնք կլինեին ամենաօգտակարը մեզ 

համար: 
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Մորմոնի գրքի հիմնական գրողներից յուրաքանչյուրը վկայել 

է, որ գրում է գալիք սերունդների համար. . . Եթե նրանք տեսել 

են մեր օրը և ընտրել այն, ինչն առավել մեծ արժեք կունենար 

մեզ համար, ապա ինչպե՞ս մենք պետք է ուսումնասիրենք Մոր-

մոնի Գիրքը: Մենք պետք է շարունակ հարցնենք ինքներս մեզ. 

«Ինչո՞ւ Տերը ոգեշնչեց Մորմոնին (կամ Մորոնիին, կամ Ալմա-

յին) ընդգրկել այս կամ այն հատվածն իր գրառումների մեջ: 

Ի՞նչ դաս կարող եմ ես սովորել դրանից, որը կօգնի ինձ ապրել 

այս օրը և այս դարաշրջանում»:

Եվ օրինակը օրինակի ետևից երևում է, թե ինչպես այդ 

հարցը կստանա իր պատասխանը: Օրինակ՝ Մորմոնի Գրքում 

մենք գտնում ենք Երկրորդ Գալստին պատրաստվելու մի օրի-

նակ: Գրքի մի նշանակալից մաս գրված է Ամերիկա Քրիստոսի 

գալստից առաջ ընկած մի քանի տասնամյակների մասին: 

Այդ ժամանակահատվածի ուշադիր ուսումնասիրությունը մեզ 

օգնում է հասկանալ, թե ինչու ոմանք կործանվեցին սաստիկ 

դատաստանների մեջ, որոնք նախորդեցին Նրա գալստյանը, 

և ինչը բերեց մյուսներին` տաճարի մոտ, Լիառատ երկրում, որ-

պեսզի նրանք կարողանային իրենց ձեռքերով շոշափել Նրա 

ձեռքերի և ոտքերի վերքերը:

Մորմոնի Գրքից մենք սովորում ենք, թե ինչպես էին Քրիս-

տոսի աշակերտներն ապրում պատերազմի ժամանակ: Մոր-

մոնի Գրքում մենք տեսնում ենք գաղտնի խմբակցությունների 

գործած չարիքները և դրանց սարսափեցնող իրականությունը: 

Մորմոնի Գրքում մենք գտնում ենք դասեր` ուրացությանը և 

հալածանքին դիմակայելու համար: Մենք շատ բան ենք սովո-

րում միսիոներական աշխատանքի մասին: Եվ առավել պարզ, 

քան որևէ այլ գրքում, մենք Մորմոնի Գրքում տեսնում ենք նյու-

թապաշտության և մեր սրտերն աշխարհի բաների վրա դնելու 

վտանգները: Կարո՞ղ է որևէ մեկը կասկածել, որ այս գիրքը 

նախատեսված է եղել մեզ համար, և որ նրանում մենք կգտնենք 

մեծ զորություն, մեծ սփոփանք և մեծ պաշտպանություն: 6
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2
Երբ ուսումնասիրում ենք Մորմոնի Գիրքն ամեն օր, 

գրքի զորությունը հորդում է դեպի մեր կյանք:

Դա այն պատճառով չէ միայն, որ Մորմոնի Գիրքն ուսու-

ցանում է մեզ ճշմարտությունը, թեև դա իսկապես ճիշտ է: Դա 

միայն այն պատճառով չէ, որ Մորմոնի Գիրքը վկայում է Քրիս-

տոսի մասին, թեև դա նույնպես ճիշտ է: Այլ կա ավելի մեծ պատ-

ճառ: Գրքում կա մի զորություն, որը սկսում է ներթափանցել ձեր 

կյանք այն պահից, երբ դուք սկսում եք լուրջ ուսումնասիրել այդ 

գիրքը: Դուք կգտնեք ավելի մեծ զորություն՝ դիմակայելու գայ-

թակղությանը: Դուք կգտնեք ավելի մեծ զորություն՝ խուսափելու 

խաբեությունից: Դուք կգտնեք ավելի մեծ զորություն՝ մնալու 

նեղ և անձուկ արահետում: Սուրբ գրությունները կոչվում են 

«կյանքի խոսքեր» (ՎևՈւ 84.85), և դա առավելապես ճշմարիտ է 

Մորմոնի Գրքի համար: Երբ դուք սկսեք կյանքի խոսքերի քաղց 

և ծարավ զգալ, դուք կգտնեք դա այդ գրքում՝ ավելի ու ավելի 

առատությամբ: 7

Մարդիկ հնարավոր է խաբեն միմյանց, բայց Աստված չի խա-

բում մարդկանց: Ուստի, Մորմոնի Գիրքն առաջարկում է լավա-

գույն ստուգարքը դրա ճշմարտացիությունը որոշելու համար՝ 

այսինքն, կարդալ այն և ապա հարցնել Աստծուն, թե արդյոք 

այն ճշմարիտ է [տես Մորոնի 10.4]: . . .

Հետևաբար, սա գերագույն հավաստիացում է սրտով ազնիվ-

ների համար՝ իմանալու անձնական հայտնությամբ Աստծուց, 

որ Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է: Միլիոնավոր մարդիկ ստուգել 

են այդ խոստումը և գիտեն դրա ճշմարտացիության մասին և 

միլիոնավոր մարդիկ կիմանան դա ապագայում: 

Այժմ հոգին, ինչպես նաև մարմինը, կարիք ունեն մշտական 

սնուցման: Երեկվա ճաշը բավական չէ, որ բավարարի այսօրվա 

պահանջները: Այդպես նաև «ամենաճիշտը երկրի վրա եղած 

բոլոր գրքերից» ինչպես Ջոզեֆ Սմիթն է կոչել, այն ոչ հաճախ 

կարդալը, բավարար չէ (History of the Church, 4:461):

Ոչ բոլոր ճշմարտություններն են հավասար նշանակու-

թյան, ոչ էլ բոլոր սուրբ գրություններն են նույն արժեքի: Հոգին 

սնուցելու ուրիշ ինչ ավելի լավ ուղի կա, քան հաճախ սնվելը 

այն գրքից, որի մասին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է, որ 
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«ապրելով ըստ դրա ցուցումների, մարդ ավելի շատ կմոտենա 

Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների» (History of the 
Church, 4.461): 8

Արդյո՞ք հավերժական հետևանքները կախված են այս գրքի 

հանդեպ մեր վերաբերմունքից: Այո՛, կա՛մ ի օրհնություն մեզ, 

կա՛մ ի դատապարտություն մեզ:

Յուրաքանչյուր Վերջին Օրերի Սուրբ պետք է այս գրքի ու-

սումնասիրությունը դարձնի ողջ կյանքի նպատակ: Հակառակ 

դեպքում նա իր հոգին դնում է վտանգի տակ և անտեսում այն, 

ինչը կարող էր տալ հոգևոր և մտավոր միասնություն իր ողջ 

կյանքի համար: Տարբերություն կա այն նորադարձի միջև, ով 

ամրանում է Քրիստոսի վեմի վրա՝ Մորմոնի Գրքի միջոցով, 

և մնում ամուր բռնած երկաթյա ձողից, և մյուսի միջև, որը չի 

մնում ամուր բռնած: 9 

Մենք ունենք աճող թվով մարդիկ, ովքեր համոզվել են Մոր-

մոնի Գրքի միջոցով, որ Հիսուսը Քրիստոսն է: Այժմ մենք կարիք 

ունենք աճող թվով մարդկանց, ովքեր կկամենան օգտագործել 

«Ես կանխատեսություն ունեմ երկիրը մորմոնի 
գրքով հեղեղելու վերաբերյալ»:



 գ Լ ո ւ խ  1 0

172

Մորմոնի Գիրքը Քրիստոսին նվիրված դառնալու համար: Մենք 

պետք է համոզվենք և նվիրվենք:

. . . Իմ սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, եկեք կարդանք Մոր-

մոնի Գիրքը և համոզվենք, որ Հիսուսը Քրիստոսն է: Եկեք 

անընդհատ վերընթերցենք Մորմոնի Գիրքը, որպեսզի կարո-

ղանանք ավելի լիովին մոտենալ Քրիստոսին, նվիրվել Նրան, 

կենտրոնանալ Նրա վրա և կլանվել Նրանով: 

Մենք հանդիպում ենք հակառակորդին ամեն օր: Այս դարի 

մարտահրավերները կմրցակցեն անցյալի հետ և այդ մարտահ-

րավերները կաճեն՝ ինչպես հոգեպես, այնպես էլ ֆիզիկապես: 

Մենք պետք է մոտ լինենք Քրիստոսին, մենք պետք է ամեն օր 

վերցնենք Նրա անունը մեզ վրա, միշտ հիշենք Նրան և պահենք 

Նրա պատվիրանները: 10

3
Մենք պետք է հեղեղենք երկիրը և 

մեր կյանքը Մորմոնի Գրքով: 

Մենք յուրաքանչյուրս պետք է ստանանք մեր սեփական 

վկայությունը Մորմոնի Գրքի մասին Սուրբ Հոգու միջոցով: Այդ 

ժամանակ մեր վկայությունը, միացած Մորմոնի Գրքի հետ 

պետք է կիսել մյուսների հետ, որպեսզի նրանք ևս կարողանան 

իմանալ Սուրբ Հոգու միջոցով դրա ճշմարտացիության մասին: 11

Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե ինչ կպատահեր աճող թվով 

Մորմոնի Գրքի օրինակներով աճող թվով միսիոներների ձեռ-

քերում, ովքեր գիտեն ինչպես օգտագործել այն և ովքեր ծնվել 

են Աստծուց: Երբ դա պատահի, մենք կունենանք հոգիների 

առատ բերքահավաք, որը խոստացել է Տերը: 12

Ես ունեմ համոզմունք. Որքան ավելի շատ ուսուցանենք և 

քարոզենք Մորմոնի Գրքից, այնքան ավելի շատ կգոհացնենք 

Տիրոջը և ավելի մեծ կլինի մեր խոսելու զորությունը: Այդ անե-

լով, մենք մեծ չափով կավելացնենք մեր նորադարձների թիվը, 

ինչպես Եկեղեցու ներսում այնպես էլ նրանց մեջ, ովքեր քա-

րոզում են. . . Ուրեմն մեր առաջադրանքն է՝ ուսուցանել ավե-

տարանի սկզբունքները, որոնք Աստվածաշնչում են և Մորմոնի 

Գրքում: «Սրանք կլինեն նրանց ուսուցումները, երբ նրանք ուղ-

ղորդվեն Հոգու կողմից» (ՎևՈւ 42.13): 13
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Մորմոնի Գիրքն այն գործիքն է, որով Տերը նախատեսել է 

«սրբել երկիրը, ասես ջրհեղեղով, [Իր] ընտրյալներին հավաքելու 

համար» (Մովսես 7.62): Այս սուրբ գրության այս հատորը պետք 

է դառնա ավելի կենտրոնական մեր քարոզելում, մեր ուսուցա-

նելում և մեր միսիոներական աշխատանքում:

. . . Էլեկտրոնային զանգվածային լրատվամիջոցների և 

աշխարհում տպագրված խոսքի մասսայական բաշխման այս 

դարում Աստված հաշվետու կդարձնի մեզ, եթե մենք այժմ չտա-

րածենք Մորմոնի Գիրքը՝ հավերժացնելով այն: 

Մենք ունենք Մորմոնի Գիրքը, մենք ունենք անդամներին, 

մենք ունենք միսիոներներ, մենք ունենք ռեսուրսներ, իսկ աշ-

խարհն ունի կարիքը: Այժմ է ժամանակը:

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր մենք հազիվ թե խորամուխ 

լինենք Մորմոնի Գրքի զորությանը, ոչ էլ դրա աստվածային 

դերին, որ պետք է խաղա, ոչ էլ այն չափին, որով այն պետք է 

շարժվի: . . .

Ես կոչ եմ անում մեզ բոլորիս աղոթքով մտածել քայլեր կա-

տարել, որոնք մենք կարող ենք անհատապես անել՝ բերելու 

այս նոր վկայությունը Քրիստոսի մասին ավելի լիովին մեր 

սեփական կյանք և մի աշխարհ, որն այնքան հուսահատորեն 

դրա կարիքն ունի:

Ես կանխատեսություն ունեմ փոխված տների, աշխույժ դա-

սարանների և Մորմոնի Գրքի ուղերձներով բոցավառված աշա-

կերտների վերաբերյալ: 

Ես կանխատեսություն ունեմ տնային ուսուցիչների և այցելող 

ուսուցիչների, ծխի և ճյուղի պաշտոնյաների և ցցի ու միսիայի 

ղեկավարների կողմից Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ, որպես 

երկրի երեսին ամենաճշմարիտ գիրք մեր ժողովրդին խորհուրդ 

տալու մասին: 

Ես կանխատեսություն ունեմ Մորմոնի Գրքի հիանալի կեր-

պարների և հրաշալի թեմաների շուրջ կինոֆիլմեր թողարկելու, 

թատերական ներկայացումներ դնելու, գրականության, երաժշ-

տության և նկարչության մեջ օգտագործելու մասին: 
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Ես կանխատեսություն ունեմ Մորոմոնի գրքից հարյուրավոր 

հատվածներ անգիր սովորած հազարավոր միսիոներների մի-

սիոներական դաշտ գնալու մասին, որպեսզի նրանք կարողա-

նան սնուցել հոգեպես սովահար աշխարհի կարիքները:

Ես կանխատեսություն ունեմ Մորմոնի Գրքի կանոններում 

մնալու միջոցով ողջ Եկեղեցին Աստծուն ավելի մոտենալու 

մասին: 

Իսկապես, ես կանխատեսություն ունեմ երկիրը Մորոմոնի 

Գրքով հեղեղելու մասին: 14

Ցանկանում եմ գովաբանել ձեզ հավատարիմ Սրբեր որ 

ձգտում եք հեղեղել երկրագունդը և ձեր կյանքերը Մորմոնի 

Գրքով: Մենք պետք է առաջ շարժվենք՝ հավերժացնելով Մոր-

մոնի Գիրքը, ոչ միայն ավելի շատ օրինակներ տարածելով, այլ 

նաև նրա սքանչելի պատգամները մեր մեջ և երկրագնդով մեկ 

համարձակորեն տարածելով: 15

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Բաժին 1- ում վերանայեք Նախագահ Բենսոնի խորհուրդը, թե 

ինչպես ուսումնասիրել Մորմոնի Գիրքը: Ինչպե՞ս կարող է 

այս խորհուրդն օգնել մեզ դիմակայել մարտահրավերներին: 

Որո՞նք են այն մի քանի հատվածները, որոնք կապված են 

մարտահրավերների հետ, որոնց մենք դիմակայում ենք: 

• Ի՞նչ ուղիներով եք տեսել բաժին 2- ում թվարկվող խոստում-

ների իրականացումը: Որո՞նք են այն մի քանի բաները, որ 

կարող ենք անել՝ կիսվելով Մորմոնի Գրքով մարդկանց հետ, 

ովքեր իրենց կյանքում այս խոստումների կարիքն ունեն: 

• Ի՞նչ եք կարծում, ինչ է նշանակում «հեղեղել երկրագունդը և 

[մեր] կյանքը Մորմոնի Գրքով» (Որոշ օրինակների համար 

տես բաժին 3-ը):

Առնչվող սուրբ գրություններ

2 Նեփի 27.22, Մորմոն 8.26–41, Մորոնի 1.4, 10.3–5, տես նաև 

Մորմոնի Գրքի նախաբան
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Օգնություն ուսումնասիրողին

Կարդալիս «ընդգծեք և նշեք խոսքերն ու արտահայտություն-

ները, որպեսզի առանձնացնեք գաղափարները մեկ [հատվա-

ծում]. . . Լուսանցքներում գրեք սուրբ գրության հղումները, 

որոնք հստակեցնում են հատվածները, որոնք դուք ուսումնա-

սիրում եք» (Քարոզիր Իմ Ավետարանը [2004], 23):

Հղումներ

 1. “To the Children of the Church,” 
Ensign, May 1989, 81–82.

 2. “Beware of Pride,” Ensign, May 1989, 4.
 3. LaRene Gaunt, “Does the Book of 

Mormon Count?” Ensign, June 1991, 20.
 4. Howard J. McOmber II, in “Finding 

Truth in the Book of Mormon,” Ensign, 
Jan. 1996, 10–11.

 5. Անունն անհայտ է, չտպագրված 
ձեռագիր:

 6. “The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 6–7.

 7. “The Book of Mormon—Keystone of 
Our Religion,” 7:

 8. “A New Witness for Christ,” Ensign, 
Nov. 1984, 6–7.

 9. “The Book of Mormon Is the Word of 
God,” Ensign, Jan. 1988, 5.
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Հետևեք ապրող Մարգարեին

«Ամենակարևոր մարգարեն, որքանով 
մեզ է վերաբերում, նա է, ով ապրում է 

մեր օրերում և դարաշրջանում»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Մի երեկո, երբ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը 15 տարեկան էր, նա 

նստած էր ընթրիքի սեղանի շուրջ իր ընտանիքի մնացածի հետ 

և լսում էր իր հորը, որը կարդում էր Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ 

Սմիթի և Առաջին Նախագահության նրա խորհրդականների 

նամակը: Նամակը մասնավորապես ասում էր. «Մենք խորհուրդ 

ենք տալիս և հորդորում «Ընտանեկան երեկոյի» հանդիսավոր 

բացումը ողջ Եկեղեցում, որի ժամանակ հայրերը և մայրերը 

կարող են տանը հավաքել իրենց տղաներին և աղջիկներին 

իրենց շուրջը և ուսուցանել նրանց Տիրոջ խոսքը. . . Եթե Սրբերը 

հնազանդվեն այս խորհրդին, մենք խոստանում ենք, որ մեծ 

օրհնություններ կլինեն արդյունքում: Տանը սերն ու ծնողներին 

հնազանդությունը կմեծանա: Հավատքը կզարգանա Իսրայելի 

երիտասարդության սրտերում և նրանք ձեռք կբերեն զորու-

թյուն՝ պայքարել իրենց շրջապատող չարի ազդեցությունների 

ու գայթակղությունների դեմ»: 1

Նախագահ Բենսոնը հետագայում վերհիշում էր. «Երբ [hայրս] 

ավարտեց նամակը, նա ասաց. «Նախագահությունը խոսել է այս 

և սա Տիրոջ խոսքն է մեզ համար»: Այդ օրվանից ի վեր մենք 

ջանասիրաբար անցկացնում էինք ընտանեկան երեկո իմ պա-

տանեկության տանը»: 2

Երբ Նախագահ Բենսոնն ունեցավ իր սեփական ընտանիքը, 

նա և իր կինն այդ ավանդույթը շարունակեցին, որը նա սովո-

րել էր իր ծնողների տանը: Նա ասել է. «Ես վկայում եմ ելնե-

լով [ծնողներիս տանն ունեցած] և իմ սեփական ընտանեկան 
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երեկոների փորձառությունից իմ տանը, որ մեծ հոգևոր օրհնու-

թյուններ կարող են առաջանալ»: 3

1947թ. Առաջին Նախագահությունն ուղղություն տվեց Եկեղե-

ցու անդամներին վերսկսել ընտանեկան երեկոներ անցկացնե-

լու ջանքերը: Նախագահ Բենսոնը, այդ ժամանակ Տասներկու 

Առաքյալների Քվորումի անդամ, այդ թեմայի վրա շեշտադրում 

դրեց գերագույն համաժողովի մի ելույթում: Նա վկայեց, որ ըն-

տանիքը «աստվածային հաստատություն է»  4 և նա հիշեցրեց 

Սրբերին այն օրհնությունների մասին, որոնք կգային, եթե 

նրանք հետևեին մարգարեի խորհրդին զորացնելու իրենց ըն-

տանիքները և անցկացնեին ընտանեկան երեկոներ: Նա վկա-

յեց. «Մեր երջանկությունն այստեղ և այստեղից հետո կապված 

է մեր այս մեծ պատասխանատվությունը հաջողությամբ կատա-

րելուց: Այն արժանի է իմ եղբայրներ և քույրեր մեր աղոթքով 

ծրագրավորելուն և ուշադրությանը, և ես վստահ եմ սրտումս, 

որ մեծ օրհնություններ կլինեն, որ մեծ ուրախություն և բավա-

կանություն կգա, եթե մենք ականջ դնենք սրան, ինչպես բոլոր 

մյուս խորհուրդներին, որոնք տրվում են մեզ Եկեղեցու Նախա-

գահության կողմից»: 5

Զգալով օրհնությունները, որոնք գալիս են Տիրոջ ընտրյալ 

ծառաներին ականջ դնելուց, Էզրա Թաֆտ Բենսոնը հաճախ էր 

հորդորում Վերջին Օրերի Սրբերին պահել իրենց աչքերն ապ-

րող մարգարեի վրա: Նա համարձակորեն վկայում էր Եկեղեցու 

Նախագահի աստվածային կոչման մասին, որոնց հետ նա ծա-

ռայում էր: 6 Երբ Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալը, ով ձեռնադր-

վել էր որպես Առաքյալ նույն օրը, ինչ որ Նախագահ Բենսոնը, 

հաղորդեց իր առաջին ելույթը որպես Եկեղեցու Նախագահ՝ 

Եկեղեցու ղեկավարների մի խմբի, Նախագահ Բենսոնը «վեր 

կացավ և հուզումնալի ձայնով, արձագանքելով բոլոր ներկա-

ների զգացմունքները՝ ամփոփելով ասաց. «Նախագահ Քիմբալ, 

բոլոր տարիների ընթացքում, որ այս ժողովները տեղի են ունե-

ցել, մենք երբեք այսպիսի ելույթ չէինք լսել, որը դուք հենց նոր 

հաղորդեցիք: Իսկապես Իսրայելում կա մարգարե»: 7 Իսկ երբ 

այդ աստվածայինն կոչումը եկավ Նախագահ Բենսոնին՝ Նա-

խագահ Քիմբալի մահից հետո, նա ընդունեց դա համեստորեն 

և վճռականորեն: Նա ասաց. «Իմ կինը՝ Ֆլորան, և ես անընդ-

հատ աղոթել ենք, որ Նախագահ Քիմբալի օրերը երկարեն այս 



 գ Լ ո ւ խ  1 1

179

երկրի վրա և մեկ այլ հրաշք կատարվի նրա համար: Այժմ, երբ 

Տերն է խոսել, մենք կանենք մեր լավագույնը, Նրա ղեկավարող 

ուղղորդմամբ, առաջ տանելու աշխատանքը երկրի վրա»: 8

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Եկեղեցու Նախագահը Տիրոջ խոսնակն է երկրի վրա:

Սովորեք պահել ձեր աչքը մարգարեի վրա: Նա Տիրոջ խոս-

նակն է և միակ մարդը, ով կարող է խոսել Տիրոջ համար այսօր: 

Թող Նրա ոգեշնչող խորհուրդն առաջնահերթություն վերցնի: 

Թող Նրա ոգեշնչող խոսքերը հիմք հադիսանան բոլոր ավելի 

ցածր իշխանավորների խորհուրդը գնահատելիս: Հետո ապրեք 

մոտ Հոգուն, որպեսզի դուք կարողանաք իմանալ ճշմարտու-

թյունը բոլոր բաների մասին: 9

Տիրոջ խոսնակն ու մարգարեն երկրի երեսին այսօր ստացավ 

իշխանություն մարգարեների մի գծի միջոցով, որը ետ է գնում 

դեպի Ջոզեֆ Սմիթը, ով ձեռնադրվել է Պետրոսի, Հակոբոսի և 

Հովհաննեսի կողմից, ովքեր ձեռնադրվել էին Քրիստոսի կող-

մից, ով Եկեղեցու գլուխն էր և է, այս երկրի Արարիչը, և Աստ-

ված, ում առջև բոլոր մարդիկ պետք է հաշվետու լինեն: 10 

Այս Եկեղեցին չի ուղղորդվում մարդկանց իմաստությամբ: Ես 

գիտեմ այդ: Ամենազոր Աստծո զորությունն ու ազդեցությունն է 

ուղղորդում Իր Եկեղեցին: 11 

2
Ամենակարևոր մարգարեն մեզ 
համար ապրող մարգարեն է: 

Աստված գիտի բոլոր բաները, վերջը սկզբից ի վեր և ոչ 

մի մարդ չի դառնում եկեղեցու նախագահ պատահաբար, 

կամ մնում այնտեղ պատահականորեն կամ տուն կանչվում 

դիպվածով:

Ամենակարևոր մարգարեն, որքանով մեզ է վերաբերում, 

նա է, ով ապրում է մեր օրերում և դարարաշրջանում: Սա է 

մարգարեն, ով ունի Աստծո կողմից այսօրվա հրահանգները 

մեզ: Աստծո հայտնությունն Ադամին Նոյին չուսուցանեց, թե 

ինչպես կառուցի տապանը: Ամեն սերունդ հնադարյան սուրբ 
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գրությունների կարիքն ունի գումարած ընթացիկ սուրբ գրու-

թյուններն ապրող մարգարեի կողմից: Ուստի, ամենակարևոր 

ընթերցումը և խորհրդածումը, որ դուք պետք է անեք, վերաբե-

րում է ամենավերջին Տիրոջ խոսնակի խոսքերին: Այդ պատճա-

ռով, կարևոր է, որ դրանք ձեզ հասանելի լինեն և դուք ուշադիր 

կարդաք նրա խոսքերը: . . .

Այո, շնորհակալ ենք, Ո՜վ Աստված, մարգարեի համար, որ 

առաջնորդում է մեզ այսօր [տես Հիմներ էջ 36, Փառք Քեզ Տեր 

Մարգարեի համար,] 12

Զգուշացեք նրանցից, ովքեր կդնեն մահացած մարգարենե-

րին ապրող մարգարեների դեմ, քանի որ ապրող մարգարե-

ները միշտ վերցնում են առաջնությունը: 13 

Յուրաքանչյուր Նախագահ եզակիորեն ընտրված է այն ժա-

մանակի և իրավիճակի համար, որի կարիքն ուներ աշխարհն 

ու Եկեղեցին: Բոլորն էլ եղել են «ճիշտ ժամանակի մարդիկ», 

ինչպես մենք ականատե ենք եղել Նախագահ Սպենսեր Վ. 

որպես Եկեղեցու Նախագահ՝ Էզրա Թաֆտ բենսոնը 
խոսում էր մեծ սիրով ու հրատապության զգացումով: 
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Քիմբալի դեպքում: Մտածեք այդ նախասահմանվածության և 

նախապատրաստության հրաշքի մասին: Չնայած կանչվել էր և 

տրվել բանալիները թիկնոցը, նրա վրա ընկնելու ժամանակից 

շատ տարիներ առաջ, նախագահը միշտ ճիշտ մարդն էր ճիշտ 

տեղում այդ ժամանակների համար: Այս հրաշքը միայն Եկեղե-

ցու աստվածայնության նշաններից մեկն է: 14 

Թույլ տվեք հարցնել, արդյոք մենք Տիրոջ ճշմարիտ մարգա-

րեի կարիքն ունենք երկրագնդի վրա այսօր: Նոյի օրերում ար-

դյոք մարդիկ կարիք ունեին մարգարեի, որ նախազգուշացներ 

իրենց հոգեպես և ֆիզիկապես: Մարդը, ով մերժել էր հետևել 

Նոյին, կկարողանար արդյոք փրկվել ջրհեղեղից: Սակայն 

Աստվածաշունչն ասում է, որ վերջին օրերին, որում մենք ենք 

ապրում, մարդկանց ամբարշտությունը կհամեմատվի Նոյի 

օրերի մարդկանց ամբարշտությանը, երբ Աստված մաքրեց 

երկիրը ջրհեղեղով [տես Մատթեոս ԻԴ.37–39]: Ի՞նչ եք կար-

ծում, մենք արդյոք կարիք ունե՞նք մարգարեի, որպեսզի նա 

մեզ նախազգուշացնի և պատրաստի մեզ` այն մաքրագործման 

համար, որ Աստված խոստացել է մեզ, որ լինի կրակով: 15

Եթե մենք ուզում ենք իմանալ, թե որքանով ենք մոտիկ կանգ-

նած Տիրոջ հետ, ապա եկեք հարցնենք ինքներս մեզ, թե որքա-

նով ենք մոտիկ կանգնած Նրա մահկանացու հրամանատարի 

հետ — թե որքանով է մոտ մեր կյանքը ներդաշնակ Տիրոջ 

օծյալի — ապրող մարգարեի —Եկեղեցու Նախագահի և Առա-

ջին Նախագահության Քվորումի հետ: 16

3
Ապրող մարգարեն ասում է մեզ այն, ինչ 
մենք պետք իմանանք, ոչ թե անպայման 

այն, ինչ մենք ուզում ենք լսել:

Ճշմարիտ մարգարեի բացահայտիչ հատկանիշն այն է, որ 

նա հայտարարում է ուղերձ Աստծո կողմից: Նա ներողություն 

չի խնդրում ուղերձի համար, ոչ էլ վախենում է որևէ հասարա-

կական հետևանքներից, որոնք կարող են տանել դեպի ծաղրի 

կամ հալածանքի: 17

Երբեմն կան մարդիկ, ովքեր զգում են իրենց երկրային գի-

տելիքը որոշ հարցերի վերաբերյալ ավելի բարձր է, քան երկ-

նային գիտելիքը, որն Աստված տալիս է Իր մարգարեին նույն 
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հարցի կապակցությամբ: Նրանք կարծում են մարգարեն պետք 

է ունենա այն նույն առավելությունը կամ ուսուցումը, որն իրենք 

են ունեցել, որպեսզի նրանք ընդունեն մարգարեի ասածը, որը 

կարող է հակասի իրենց երկրային կրթությանը: Որքան երկրա-

յին կրթություն ուներ Ջոզեֆ Սմիթը: Սակայն նա տվել է հայտ-

նություններ բոլոր տեսակի հարցերի վերաբերյալ. . . Մենք 

խրախուսում ենք երկրային գիտելիքը շատ բնագավառներում, 

բայց հիշեք, եթե երբևէ հակասություն է լինում երկրային գի-

տելիքի և մարգարեի խոսքերի միջև, դուք կանգնեք մարգարեի 

կողքին և դուք կօրհնվեք և ժամանակը ցույց կտա, որ դուք 

ճիշտ բան եք արել:

. . . . Մարգարեն կարիք չունի ասելու «Այսպես է ասում Տերը»` 
մեզ սուրբ գրություն տալու համար:

Երբեմն կան մարդիկ, ովքեր վիճում են խոսքերի վերաբե-

րյալ: Նրանք կարող է ասեն մարգարեն տվել է մեզ խորհուրդ, 

բայց մենք պարտավոր չենք հետևել դրան մինչև նա չասի 

որ դա պատվիրան է: Բայց Տերն ասում է Մարգարեի մասին. 

«Ուստի դու պիտի ուշք դարձնես նրա բոլոր խոսքերին ու պատ-

վիրաններին, որոնք նա կտա քեզ» (ՎևՈւ 21.4): 

. . . Մարգարեն մեզ ասում է այն, ինչ մենք պետք է իմանանք, 

և ոչ միշտ այն, ինչ մենք ուզում ենք իմանալ:

«Դու մեզ խիստ բաներ քարոզեցիր, ավելին, քան մենք ի 

վիճակի ենք տանել», բողոքեցին Նեփիի եղբայրները: Բայց 

Նեփին պատասխանեց` ասելով. «Մեղավորնեը կարծում են 

ճշմարտությունը խիստ է, քանի որ այն խոցում է նրանց հենց 

կենտրոնից» (1 Նեփի 16.1–2):

Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին ասել է.

Դուք գուցե չհավանեք այն, ինչ դուրս է գալիս Եկեղեցու 

իշխանավորի բերանից: Այն կարող է հակասել ձեր հասա-

րակական հայացքներին: Այն կարող է խանգարել ձեր հասա-

րակական տեսակետներին. . . Ձեր ապահովությունը և մերը 

կախված է նրանից, թե արդյոք մենք կհետևենք. . . Եկեք մեր 

աչքը պահենք Եկեղեցու Նախագահի վրա» (Conference Report, 
October 1970, p. 152–153):

Բայց իրականում ապրող մարգարեն է, որ տխրեցնում է աշ-

խարհը: «Նույնիսկ Եկեղեցում, – ասել է Նախագահ Քիմբալը, 
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– շատերն են միտված զարդարել երեկվա մարգարեների 

գերեզմանները և մտքով քարկոծել ապրող մարգարեներին» 

(Instructor, 95:257):

Ինչո՞ւ: Որովհետև ապրող մարգարեն այն բանի վրա է ու-

շադրություն հրավիրում, որն այժմ մենք պետք է իմանանք, և 

աշխարհը նախընտրում է, որ մարգարեները կամ մահացած 

լինեն կամ անհանգստանան իրենց սեփական գործերով: . . .

Երբ մարգարեն խոսում է այն, ինչ անհրաժեշտ է մեզ, բայց 

կնախընտրեինք չլսել, նրա խոսքի մեր արձագանքը դառնում է 

մեր հավատարմության ստուգարքը: . . .

Ուսյալները գուցե մտածեն, որ մարգարեն միայն ոգեշնչված 

է, երբ նրա խոսքերը համընկնում են իրենց կարծիքին, այլապես 

մարգարեն ուղղակի արտահայտում է իր կարծիքը` խոսելով 

որպես մարդ: Հարուստներն էլ գուցե կարծեն, որ իրենք կարիք 

չունեն խորհուրդ վերցնելու համեստ մարգարեից: . . .

. . . Մարգարեն միշտ չէ, որ ճանաչված է աշխարհում կամ 

աշխարհիկներին:

Երբ մարգարեն հայտնում է ճշմարտությունը, այն բաժանում 

է մարդկանց: Սրտով ազնիվները լսում են նրա խոսքերը, իսկ 

անարդարները կամ անտեսում են մարգարեին կամ կռվում 

նրա դեմ: Երբ մարգարեն մատնացույց է անում աշխարհի մեղ-

քերը, աշխարհիկ մարդիկ կա՛մ ուզում են փակել մարգարեի 

բերանը, կա՛մ գործում կարծես մարգարեն գոյություն չունի, փո-

խարեն ապաշխարեն իրենց մեղքերից: Ժողովրդականությունը 

երբեք ճշմարտության ստուգարք չէ: Շատ մարգարեներ են 

սպանվել կամ դուրս գցվել: Որքան մենք մոտենում ենք Տիրոջ 

երկրորդ գալստին, դուք կարող եք ակնկալել, որ երբ մարդիկ 

ավելի ամբարիշտ դառնան, մարգարեն ավելի քիչ ժողովրդա-

կանություն կվայելի նրանց մոտ: 18

4
Մենք կօրհնվենք, երբ հետևենք ապրող մարգարեին:

Որպեսզի օգնեմ ձեզ անցնել կարևոր ստուգարքներ, որոնք 

դեռ առջևում են, ես պատրաստվում եմ տալ ձեզ. . . մի գլխա-

վոր բանալի, որը եթե դուք հարգեք, կպսակի ձեզ Աստծո 
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փառքով և դուրս կբերի ձեզ հաղթական չնայած սատանայի 

կատաղությանը:

. . . Որպես Եկեղեցի՝ մենք երգում ենք օրհներգը, Փառք Քեզ 

Տեր Մարգարեի համար: [Օրհներգեր, no. 19]: Ուրեմն, այստեղ 

է այդ գլխավոր բանալին —Հետևեք մարգարեին: . . .

. . . Մարգարեն միակ մարդն է, որը խոսում է Տիրոջ փոխարեն 

բոլոր հարցերում:

Վարդապետություն և Ուխտերի132 բաժնի 7 հատվածում 

Տերը խոսում է մարգարեի—նախագահի մասին— և ասում. 

«Տվյալ պահին կա միայն մեկը, որին շնորհված է այս զորու-

թյունը և այս քահանայության բանալիները»:

Ապա բաժին 21 հատված 4–6- ում, Տերն ասում է.

 «Ուստի, դու, նկատի ունենալով եկեղեցին, պիտի ուշք դարձ-

նես նրա բոլոր խոսքերին ու պատվիրաններին, որոնք նա 

կտա քեզ, երբ նա ստանա դրանք՝ ողջ սրբությամբ քայլելով 

իմ առաջ. 

Քանզի նրա խոսքը դուք պետք է ընդունեք, ինչպես որ իմ իսկ 

բերանից, ողջ համբերությամբ ու հավատքով:

Քանզի այդ բաները կատարելով դժոխքի դռները չեն հաղթի 

ձեզ»: 19

Մարգարեն երբեք չի տանի Եկեղեցին սխալ ուղով:

Նախագահ Վիլֆորդ Վուդրուֆը նշել է. «Ես ասում եմ Իսրա-

յելին, Տերը երբեք չի թույլ տա ինձ կամ որևէ այլ մարդու, ով 

կարգվել է որպես Եկեղեցու նախագահ, ձեզ շեղել: Դա նա-

խատեսված չէ ծրագրում: Դա Աստծո մտադրությունը չէ» [տես 

Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004), 

199]:

Նախագահ Մարիոն Գ. Ռոմնին պատմում է այս դեպքի մա-

սին, որը տեղի է ունեցել նրա հետ.

«Ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ ես եպիսկոպոս էի, ես 

լսեցի Նախագահ Հեբեր Ջ. Գրանթի ելույթը մեր ծխում. Ժողովից 

հետո ես նրան տուն տարա մեքենայով. . . Կանգնելով կողքիս 

նա ձեռքը դրեց ուսիս և ասաց. «Տղաս, դու միշտ աչքդ Եկեղեցու 

Նախագահի վրա պահիր և եթե նա երբևէ քեզ որևէ բան ասի 
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որ անես և այն սխալ լինի, բայց դու անես այն, Տերը կօրհնի 

քեզ դրա համար»: Ապա աչքով անելով ինձ նա ասաց. «Բայց 

դու կարիք չունես անհանգստանալու: Տերը երբեք թույլ չի տա, 

որ Իր խոսնակը ժողովրդին շեղի ճանապարհից» (Conference 
Report, October 1960, p. 78): 20

Մի պատմություն է պատմվել Բրիգամ Յանգի մասին, թե 

ինչպես մեքենայով մի համայնքով անցնելիս, նա տեսավ մի 

մարդու, որը տուն էր կառուցում և պարզապես ասաց նրան, որ 

կրկնապատկեր իր պատերի հաստությունը: Ընդունելով Նա-

խագահ Յանգին որպես մարգարե, մարդը փոխեց իր պլան-

ները և կրկնապատկեց պատերը: Ոչ շատ անց մի ջրհեղեղ 

եկավ այդ քաղաքը, առաջացնելով մեծ ավերածություններ, 

բայց այդ մարդու պատերը կանգուն մնացին: Երբ նա դնում 

էր իր տան կտուրը, լսվում էր թե նա ինչպես էր երգում. «Փա՜ռք 

քեզ Տեր, մարգարեի համար»: 21

Որպես Եկեղեցու անդամներ՝ մենք ունենք որոշ դժվարու-

թյուններ հաղթահարելու, եթե պատրաստվում ենք ապահով 

տուն հասնել: Մեզ կտրվի հնարավորություն մարդկանց կողմից 

տրված հակասական խորհրդի միջև ընտրություն կատարելու: 

Այդ պատճառով մենք պետք է սովորենք և որքան ավելի շուտ 

սովորենք, այնքան ավելի լավ կպահենք մեր աչքը Մարգարեի` 
Եկեղեցու Նախագահի վրա: 22

Առաջարկներ ուսումնասիրելու և 
ուսուցանելու համար

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է. «Սովորեք պահել ձեր աչքը մար-

գարեի վրա» (բաժին 1): Ի՞նչ է դա նշանակում ձեզ համար:

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ ամենակարևոր մարգարեն մեզ հա-

մար Եկեղեցու ներկա Նախագահն է: (Տես բաժին 2:) Ի՞նչ 

խորհուրդ ենք վերջերս ստացել ապրող մարգարեի կողմից:

• Երբ վերանայեք բաժին 3- ը, մտածեք մի ժամանակի մասին, 

երբ դուք հետևել եք մարգարեի խորհրդին չնայած դուք լիո-

վին չեք հասկացել այն: Ի՞նչ կարող ենք սովորել այդպիսի 

փորձառություններից:
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• Մտածեք «գլխավոր բանալու» մասին, որը Նախագահ Բեն-

սոնը նշում է բաժին 4- ում: Ի՞նչ օրհնություններ եք ստացել, 

երբ հավատարիմ օգտագործել եք այդ գլխավոր բանալին: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Բ Մնացորդաց Ի.20, Ամովս 3.7, Եփեսացիս Բ.19–20, Դ.11–15, 

ՎևՈւ 1.14–16, 37–38, 107.91–92, Հավատո Հանգանակ 1.6

Օգնություն ուսուցչին

«Մի վախեցեք լռությունից: Հաճախ մարդկանց ժամանակ է 

անհրաժեշտ մտածելու համար և պատասխանելու հարցերին 

կամ արտահայտելու այն, ինչ իրենք զգում են: Դուք կարող եք 

դադար տալ հարցը տալուց հետո, հոգևոր փորձառությունով 

կիսվելուց հետո, կամ երբ մարդը դժվարություն է ունենում ար-

տահայտվելիս» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 67):

Հղումներ

 1. Joseph F. Smith, Anthon H. Lund, and 
Charles W. Penrose “Home Evening,” 
Improvement Era, June 1915, 733–34.

 2. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 528.

 3. The Teachings of Ezra Taft Benson 528.
 4. In Conference Report, Oct. 1914, 98.
 5. In Conference Report, Oct. 1947, 27.
 6. Sես, օրինակ, Conference Report, Oct. 

1968, 17; Conference Report, Apr. 1970, 
127; Ensign, Jan. 1973, 57; Ensign, Nov. 
1980, 34; Ensign, May 1984, 8:

 7. W. Grant Bangerter, “A Special Moment 
in Church History,” Ensign, Nov. 1977, 
27.

 8. Quoted in Don L. Searle, “President 
Ezra Taft Benson Ordained Thirteenth 
President of the Church,” Ensign, Dec. 
1985, 5.

 9. The Teachings of Ezra Taft Benson 134.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson 132.
 11. The Teachings of Ezra Taft Benson 132.
 12. “Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 

New Era, May 1975, 16–17.

 13. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” Tambuli, June 1981, 3.

 14. The Teachings of Ezra Taft Benson 142.
 15. “Listen to a Prophet’s Voice,” Ensign, 

Jan. 1973, 59.
 16. “Fourteen Fundamentals in Following 

the Prophet,” 8.
 17. “Joseph Smith: Prophet to Our 

Generation,” Ensign, Nov. 1981, 61.
 18. “Fourteen Fundamentals in Following 

the Prophet,” 3–4, 6; italics removed 
from original.

 19. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” 1–2; italics removed from 
original.

 20. “Fourteen Fundamentals in Following 
the Prophet,” 3; italics removed from 
original.

 21. “Civic Standards for the Faithful Saints,” 
Ensign, July 1972, 61; see also Sidney 
Alvarus Hanks and Ephraim K. Hanks, 
Scouting for the Mormons on the Great 
Frontier [1948], 78–80.

 22. In Conference Report, Oct. 1966, 122.
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Որոնեք Հոգին բոլոր 
բաներում, որ դուք անում եք

«Մենք պետք է մնանք բաց և զգայուն 
Սուրբ Հոգու հուշումների հանդեպ մեր 

կյանքի բոլոր հանգամանքերում»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

«Երբ Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը խորհուրդ էր տալիս 

մյուս Բարձրագույն իշխանավորներին Եկեղեցուն ծառայելու 

վերաբերյալ, նա հաճախ ասում էր. «Հիշեք Եղբայրներ, այս 

աշխատանքում Հոգին է, որ կարևոր է»: 1 Եվ երբ նա և այս եղ-

բայրները միասին ծառայեցին, նա ուսուցանեց այս սկզբունքը 

օրինակով` ցույց տալով, որ Տերը «մոտիկ է Իր ծառաներին, նույ-

նիսկ շշնջալու հեռավորության վրա»: 2 Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսը` 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, պատմել է մի ժամանակի 

մասին, երբ նա ուղեկցում էր Նախագահ Բենսոնին մի ցցի հա-

մաժողովի ժամանակ, որի ընթացքում մի նոր ցցի նախագահ 

պետք է կանչվեր. 

«Աղոթելուց, հարցազրույց անցկացնելուց, ուսումնասիրելուց 

և կրկին աղոթելուց հետո, Երեց Բենսոնը հարցրեց, թե արդյոք 

գիտեի, թե ով պետք է լիներ նոր նախագահը: Ես ասացի, որ 

դեռ չէի ստացել այդ ոգեշնչումը: Նա ինձ նայեց երկար ժամա-

նակ և պատասխանեց, որ ինքն էլ չէր ստացել: Սակայն մենք 

ոգեշնչվեցինք արժանավոր երեք քահանայություն կրողների 

խնդրել, որ խոսեն համաժողովի երեկոյան նիստի ժամանակ: 

Մի քանի րոպե անց, երբ երրորդ խոսնակը սկսեց, Հոգին ինձ 

հուշեց, որ նա պետք է լիներ ցցի նոր նախագահը: Ես նայեցի 

Նախագահ Բենսոնին և տեսա արցունքներ էին գլորվում նրա 

դեմքի վրայով: Հայտնություն տրվեց երկուսիս էլ, բայց միայն 
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 «Ինչպե՞ս ենք մենք ձեռք բերում Հոգին: 
«Հավատքի աղոթքով», ասում է Տերը»: 
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Երկնային Հոր կամքը շարունակաբար որոնելուց հետո, երբ 

հավատքով առաջ շարժվեցինք»: 3

Նոր միսիայի նախագահների համաժողովի սկզբում Նախա-

գահ Բենսոնը կիսվեց հետևյալ խորհրդով.

«Ես այնքան շատ անգամներ եմ ասել իմ եղբայրներին, որ 

Հոգին է ամենակարևոր միակ տարրն այս աշխատանքում: 

Հոգով և մեծարելով ձեր կոչումը, դուք կարող եք հրաշքներ 

գործել Տիրոջ համար միսիայի դաշտում: Առանց Հոգու դուք 

երբեք հաջողության չեք հասնի անկախ ձեր տաղանդներից և 

ունակությունից»:

«Հաջորդ երեք օրվա ընթացքում դուք կստանաք գերազանց 

հրահանգավորում: Դասագրքերը կբաժանվեն, պարտականու-

թյուններն ու ընթացակարգերը կքննարկվեն, մարտավարու-

թյունը կվերլուծվի և այս բոլորը խիստ օգտակար կլինի ձեզ 

համար: Բայց մեծագույն օգնությունը, որը դուք երբևէ կստա-

նաք որպես միսիայի նախագահ, չի լինի ձեռնարկներից կամ 

դասագրքերից: Ձեր մեծագույն օգնությունը կգա Տիրոջից` հենց 

Իրենց, երբ դուք խնդրեք և աղերսեք Նրան խոնարհ աղոթքով: 

Երբ դուք կրկին և կրկին ծնկի իջնեք խնդրելու Նրան երկնա-

յին օգնություն ձեր միսիան կատարելու համար, դուք կզգաք 

Հոգին, դուք կստանաք ձեր պատասխանը վերևից, ձեր միսիան 

կծաղկի հոգեպես` Նրա հանդեպ ձեր վստահության և ապա-

վինելու շնորհիվ»: 4

Նախագահ Բենսոնը այս խորհուրդն է հղել Եկեղեցու բոլոր 

անդամներին, ներառյալ փոքր երեխաներին:.5 Նա ասել է. «Այս 

աշխատանքում Հոգին է, որ կարևորություն ունի, որտեղ էլ որ 

դուք ծառայեք: Ես գիտեմ, որ պետք է ապավինեմ Հոգուն: Եկեք 

ձեռք բերենք այդ Հոգին և լինենք Եկեղեցու հավատարիմ ան-

դամներ, նվիրված զավակներ և ծնողներ, արդյունավետ տնա-

յին ուսուցիչներ, դաստիարակող հրահանգիչներ, ոգեշնչված 

ծխի և ցցի ղեկավարներ»: 6 

Չնայած Նախագահ Բենսոնն ուսուցանել է այս ճշմարտու-

թյունը հրապարակավ և համարձակորեն ողջ աշխարհով մեկ, 

դրան հետևելու նրա հիմնական ջանքն անձնական էր և լուռ: 

Այն սկսվեց տանն իր կնոջ Ֆլորայի ընկերակցությամբ: Ֆլորան` 
Ջուլիա Դալեյի ոչ արյունակից քույրը, մի անգամ այցելելով 
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Բենսոններին, այնուհետև մի նամակ գրեց Ֆլորային, մեկնա-

բանելով Բենսոնների ընտանիքի: Նա ասել է. «Ի՞նչը կարող է 

ավելի իդեալական լինել երկրի վրա: Ես հիանում եմ ձեր ապ-

րելակերպի պարզությամբ, բայց ամենաշատը ես տպավորվեցի 

այն փաստից, որ ձեր տանը բնակվում էր Տիրոջ Հոգին»: 7

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Մենք պետք է ձգտենք Սուրբ Հոգու մշտական 
ընկերակցությանը մեր կյանքի բոլոր օրերում:

Ուղիներից մեկը, որով մենք կարող ենք որոշել, թե արդյոք 

մենք նեղ և անձուկ արահետի վրա ենք, այն է, որ մենք ունենում 

ենք Տիրոջ Հոգին մեզ հետ:

Սուրբ Հոգին ունենալն առաջ է բերում որոշ պտուղներ:

«Պողոս Առաքյալն ասել է. «Հոգու պտուղն է` սէր, ուրախութիւն, 

խաղաղութիւն, երկայնամտութիւն, քաղցրութիւն, բարութիւն, 

հաւատք, հեզութիւն, [և] ժուժկալութիւն» (Գաղ. Ե.22–23):

Մեր կյանքում ամենակարևոր բանը Հոգին է: Ես միշտ դա 

զգացել եմ: Մենք պետք է բաց և զգայուն մնանք Սուրբ Հոգու 

հուշումներին մեր կյանքի բոլոր հանգամանքներում. . . Այս հու-

շումներն ամենահաճախը գալիս են, երբ մենք տեսակցություն-

ների ճնշման տակ չենք գտնվում և երբ մենք չենք տարվում 

ամենօրյա կյանքի հոգսերով: 8

Հոգևորությունը— ներդաշնակության մեջ լինելով Տիրոջ Հո-

գու հետ, ամենամեծ անհրաժեշտությունն է, որ մենք բոլորս 

ունենք: Մենք պետք է ձգտենք Սուրբ Հոգու մշտական ընկերակ-

ցությանը մեր կյանքի բոլոր օրերում: Երբ մենք ունենում ենք 

Հոգին,մենք սիրում ենք ծառայել և մենք սիրում ենք Տիրոջը և 

մենք սիրում ենք նրանց, ում հետ մենք ծառայում ենք և նրանց, 

ում մենք ծառայում ենք:

Ջոզեֆ Սմիթի նահատակությունից մի քանի տարի անց, նա 

հայտնվեց Նախագահ Բրիգամ Յանգին: Լսեք նրա ուղերձը. 

«Ասա մարդկանց խոնարհ և հավատարիմ լինեն և հոգ տա-

րեք պահելու Տիրոջ հոգին և այն նրանց ճիշտ կառաջնորդի: 

Ուշադիր եղեք և մի շրջվեք ցածր, հանդարտ ձայնից, այն 
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կասի ձեզ, թե ինչ անեք և ուր գնաք, այն կտա թագավորության 

պտուղները: Ասա եղբայրներին, որ իրենց սրտերը բաց պահեն 

համոզմունքին, այնպես որ, երբ Սուրբ Հոգին գա նրանց մոտ, 

նրանց սրտերը պատրաստ լինեն ընդունելու այն»: . . .

Վերջին օրերի այս աշխատանքը հոգևոր է: Հոգևորություն է 

պահանջվում հասկանալու այն, սիրելու այն, և զանազանելու 

այն: Ուստի որոնեք Հոգին բոլոր բաներում, ինչ դուք անում եք: 

Ձեզ հետ պահեք այն մշտապես: Դա մեր մարտահրավերն է: 9

Մենք ապրում ենք շատ ամբարիշտ աշխարհում: Մենք շրջա-

պատված ենք չարի քարոզչությամբ, որ չարը բարի է և բարին 

չար է: Գրեթե այն ամենը, ինչ անարատ է, բարի, մաքուր, վե-

հացնող և զորացնող, մարտահրավերի է ենթարկվում ինչպես 

երբեք նախկինում:

Մեր այս երկրի վրա լինելու պատճառներից մեկը ճշմար-

տության և սխալի միջև զանազանելն է: Այս զանազանելը 

գալիս է Սուրբ Հոգու միջոցով, ոչ թե ուղղակի մեր մտավոր 

ունակություններից: 

Երբ մենք լրջորեն և ազնվորեն ձգտում ենք ճշմարտությանը, 

այս գեղեցիկ խոստումն իրականանում է. «Աստված ձեզ գիտե-

լիք կտա իր Սուրբ Հոգու միջոցով, այո, Սուրբ Հոգու անասելի 

պարգևով» (Վարդապետություն և Ուխտեր 121.26): 10

2
Երբ մենք խոնարհ ենք և զգայուն, Տերը 
կհուշի մեզ մեր զգացումների միջոցով:

Աղոթեք Երկնային Հորը՝ օրհնելու ձեզ Իր Հոգով բոլոր դեպ-

քերում: Մենք հաճախ Հոգուն կոչում ենք Սուրբ Հոգի. . . Սուրբ 

Հոգին օգնում է ձեզ ընտրել ճիշտը: Սուրբ Հոգին կպահպանի 

ձեզ չարից: Նա շշնջում է ձեզ ցածր, մեղմ ձայնով ճիշտն անել: 

Երբ դուք անում եք լավ բան, դուք լավ եք զգում , և դա Սուրբ 

Հոգին է խոսում ձեզ հետ: Սուրբ Հոգին սքանչելի ընկերակից է: 

Նա միշտ այնտեղ է օգնելու ձեզ: 11

Խորհեք այն բաների մասին, որոնք դուք չեք հասկանում: 

Ինչպես Տերը պատվիրել է Օլիվեր Քաուդերիին. «Դու պետք է 

քննես այն քո մտքում. հետո դու պետք է հարցնես ինձ, թե ար-

դյոք դա ճիշտ է, և եթե դա ճիշտ լինի, ես այնպես կանեմ, որ 
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կուրծքդ կայրվի քո ներսում. Ուստի, դու պիտի զգաս, որ դա 

ճիշտ է» (ՎևՈւ 9.8, շեգագիրն ավելացված է):

Արդյոք նկատեցի՞ք այն վերջին արտահայտությունը: «Դուք 

կզգաք որ դա ճիշտ է»:

Մենք հաճախ զգում ենք Սուրբ Հոգու խոսքերը զգալու մի-

ջոցով: Եթե մենք խոնարհ ենք և զգայուն, Տերը կհուշի մեզ մեր 

զգացումների միջոցով: Ահա թե ինչու հոգևոր շշունջները հու-

զում են մեզ որոշ դեպքերում մեծ ուրախությամբ, երբեմն էլ 

արցունքներ առաջացնելով: Շատ անգամներ իմ հուզումները 

քնքշալի են դարձվել և իմ զգացումները շատ զգայունակ, երբ 

զգացել եմ Հոգու հպումը:

Սուրբ Հոգին դարձնում է մեր զգացումներն ավելի քնքուշ: 

Մենք ավելի գթառատ և կարեկից ենք դառնում միմյանց հան-

դեպ: Մենք ավելի հանգիստ ենք մեր հարաբերություններում: 

Մենք ավելի մեծ կարողություն ունենք սիրելու միմյանց: Մար-

դիկ սիրում են մեզ հետ լինել, որովհետև մեր դեմքը շողում 

է Հոգու ազդեցությունից: Մենք ավելի աստվածային ենք մեր 

բնավորությամբ: Արդյունքում մենք գնալով դառնում ենք ավելի 

զգայուն Սուրբ Հոգու հուշումների հանդեպ և այդպիսով, կարո-

ղանում ենք հոգևոր բաներն ավելի հստակորեն հասկանալ: 12 

3
Մենք ձեռք ենք բերում Հոգին անկեղծ 

աղոթքի և ծոմի միջոցով:

Ինչպե՞ս ձեռք բերել Հոգին: «Հավատքի աղոթքով», – ասում 

է Տերը [ՎևՈւ 42.14]: Ուստի, մենք պետք է աղոթենք անկեղծո-

րեն և իսկական միտումով: Մենք պետք է աղոթենք ավելի մեծ 

հավատքով և աղոթենք, որ Հոգին ուղեկցի մեր ուսուցանման 

ընթացքում: Մենք պետք է Տիրոջից ներում խնդրենք: 

Մեր աղոթքները պետք է հղվեն նույն ոգով և նույն խան-

դավառությամբ, ինչ Ենովսի աղոթքները Մորմոնի գրքում: Մե-

ծամասնությունը ծանոթ է այդ ոգեշնչող պատմության հետ, 

այնպես որ ես չեմ կրկնի այդ պատմությունը: Ես միայն կկամե-

նայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս խոսքերի վրա: Ենովսը 

վկայել է. «Եվ ես կպատմեմ ձեզ գոտեմարտի մասին, որը ես 

ունեցա Աստծո առաջ մինչև մեղքերի թողություն ստացա»: Նա 
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պարզաբանել է այդ գոտեմարտն Աստծո հետ: Ուշադրություն 

դարձրեք նրա խնդրանքի խանդավառությանը:

«Իմ հոգին քաղցում էր»:

«Ես ծնկի իջա իմ Արարչի առջև»:

«Ես աղաղակեցի առ նա զորեղ աղոթքով և աղաչանքով իմ 

սեփական հոգու համար:»

«Ողջ օրվա ընթացքում ես աղաղակեցի առ նա»:

Այնուհետև, Ենովսը վկայում է. «Եվ մի ձայն եկավ ինձ՝ ասե-

լով. Ենո՛վս, քո մեղքերը ներված են քեզ, և դու պիտի օրհն-

վես. . . Ուստի, իմ հանցանքը սրբվեց»: Երբ նա հարցրեց 

Տիրոջը թե ինչպես դա կատարվեց, Տերը պատասխանեց նրան. 

«ամենօրյա սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը 
հրավիրում է Հոգին»:
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«Քրիստոսի հանդեպ քո հավատքի շնորհիվ. . . քո հավատքը 

քեզ ողջ դարձրեց» (Ենովս 1.2, 4–8, շեգագիրն ավելացված է): 

Ենովսը հոգեպես բժշկվեց: Իր հզոր աղոթքներով առ Աստ-

ված, նա զգաց այն, ինչ հավատարիմներն ամեն տնտեսությու-

նում կարող են զգալ, զգում են և պետք է զգան, եթե նրանք 

պիտի տեսնեն Աստծուն և լցվեն Նրա Հոգով:13

Եթե դուք ուզում եք ստանալ ձեր պաշտոնի կամ կոչման 

ոգին. . . փորձեք ծոմ պահել որոշ ժամանակահատված: Ես 

ի նկատի չունեմ ուղղակի մեկ ճաշ բաց թողնելը, ապա երկու 

անգամ ավելի շատ ուտելը հաջորդ ճաշին: Ես ի նկատի ունեմ 

իսկապես ծոմ պահելը և աղոթելն այդ ընթացքում: Դա ավելի 

շատ բան կանի` տալով ձեզ ձեր պաշտոնի և կոչման իսկական 

ոգին և թույլ կտա Հոգուն գործել ձեր միջոցով, քան իմ գիտե-

ցած որևէ բան: 14

4
Ամենօրյա սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը̀  

ներառյալ խորհրդածելը սուրբ գրությունների 
հատվածների վերաբերյալ, հրավիրում է Հոգին:

Հետազոտեք սուրբ գրությունները ջանասիրաբար անձնա-

կան ուսումնասիրության միջոցով ամեն օր: Ամենօրյա սուրբ 

գրությունների ուսումնասիրությունը հրավիրում է Հոգին: 15

Ժամանակ տրամադրեք խորհրդածության համար: Սուրբ 

գրության մի հատվածի վերաբերյալ խորհրդածելը—Հակոբոս 

Ա.5— առաջնորդեց եիտասարդ մի տղայի ծառերի պուրակ` 
հաղորդակցվելու իր Երկնային Հոր հետ: Դա այն էր, ինչը բա-

ցեց երկինքն այս տնտեսությունում: 

Խորհրդածելը Նոր Կտակարանի Հովհաննեսի գրքի սուրբ 

գրության մի հատվածի վերաբերյալ առաջ բերեց մեծ հայտ-

նություն փառքի երեք աստիճանների վերաբերյալ [տես Հով-

հաննես Ե.29, ՎևՈւ 76]:

Խորհրդածելը սուրբ գրության մեկ այլ հատվածի վերաբե-

րյալ Պետրոսի Թղթից բացեց երկինքը Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. 

Սմիթին և նա տեսավ հոգևոր աշխարհը: Այդ հայտնությունը, 

որը հայտնի է Մահացածների Փրկագնման Տեսիլք, այժմ 
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Վարդապետություն և Ուխտերի մասն է կազմում [տես Ա Պետ-

րոս Գ.18–20, Դ.6, ՎևՈւ.138]:

Խորհեք պատասխանատվության կարևորության մասին, որը 

Տերը տվել է ձեզ: Տերը խորհուրդ է տվել. «Թող հավերժության 

հանդիսավոր բաները հանգչեն ձեր մտքերում» (ՎևՈւ 43.34): 

Դուք չեք կարող անել դա, երբ ձեր մտքերը գերզբաղված լինեն 

աշխարհի հոգսերով:

Կարդացեք և ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները: Սուրբ 

գրությունները պետք է ուսումնասիրվեն տանը հայրերի և մայ-

րերի ղեկավարությամբ և նրանց օրինակով: Սուրբ գրություն-

ները պետք է հասկացվեն Սուրբ Հոգու զորությամբ, քանի որ 

Տերը տվել է այս խոստումն իրեն հավատարիմներին և հնա-

զանդներին, որ «Դու կարողանաս իմանալ խորհուրդներն ու 

խաղարարար բաները» (ՎևՈւ 42.61):

Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ հայտարարու-

թյունը ցույց է տալիս, թե ինչպես մենք կարող ենք զարգացնել 

ավելի շատ հոգևորություն մեր կյանքում.

«Ես պարզել եմ, որ երբ ես անփույթ եմ դառնում աստվա-

ծության հետ իմ հարաբերություններում և երբ թվում է, թե ոչ 

մի աստվածային ականջ չի լսում և ոչ մի աստվածային ձայն 

չի խոսում, որ ես հեռու հեռվում եմ, եթե ես խորասուզվում եմ 

սուրբ գրություններում, հեռավորությունը կրճատվում է և հոգևո-

րությունը վերադառնում է: Ես զգում եմ, որ ավելի ուժգնորեն 

եմ սիրում նրանց, ում պետք է սիրեմ իմ ողջ սրտով և մտքով 

և ուժով և նրանց ավելի սիրելով, գտնում եմ, որ ավելի հեշտ է 

դառնում նրանց խորհրդում մնալը»: . . .

Սա մեծ խորհուրդ է, որը ես գիտեմ փորձառությամբ, որ 

ճիշտ է:

Որքան ավելի լավ եք ծանոթանում սուրբ գրություններին, 

այնքան ավելի մոտիկ եք դառնում Տիրոջ մտքին և կամքին և 

ավելի մոտ դառնում որպես ամուսին և կին և երեխաներ: Դուք 

կպարզեք, որ սուրբ գրությունները կարդալով հավերժության 

ճշմարտությունները կհանգչեն ձեր մտքին: 16
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Հակառակորդը չի ուզում, որ սուրբ գրությունների ուսում-

նասիրություն տեղի ունենա մեր տներում, և այսպիսով, նա 

կստեղծի խնդիրներ, եթե կարողանա: Բայց մենք պետք է հա-

մառ լինենք: 17

Մենք չենք կարող ճանաչել Աստծուն և Հիսուսին առանց ու-

սումնասիրելու նրանց մասին և հետո անելու նրանց կամքը: 

Այդ ընթացքը կառաջնորդի դեպի լրացուցիչ գիտելիքի բացա-

հայտման, որին, եթե հնազանդվենք, ի վերջո կտանի մեզ հե-

տագա ճշմարտությունների: Եթե մենք հետևենք այդ օրինակին, 

մենք կստանանք ավելի շատ լույս և ուրախություն, որն ի վերջո 

կտանի Աստծո ներկայություն, որտեղ մենք Նրա հետ կունե-

նանք լիություն: 18

5
Սուրբ Հոգին կմնա մեզ հետ, եթե մենք պատվենք, 

հարգենք և հնազանդվենք Աստծո օրենքներին:

Մենք ուսուցանվել ենք, որ Հոգին չի բնակվի անմաքուր տա-

ճարներում [տես Հելաման 4.24]: Ուստի, մեր առաջին առաջնա-

հերթություններից մեկը պետք է լինի համոզված լինել, որ մեր 

անձնական կյանքը կարգին վիճակում է: 19

Եկեք խոսենք հնազանդության մասին: Դուք այժմ սովորում 

եք պահել Տիրոջ բոլոր պատվիրանները: Երբ այդ անեք, դուք 

կունենաք Նրա Հոգին ձեզ հետ: Դուք լավ կզգաք ձեզ: Դուք չեք 

կարող սխալ գործել և զգալ ճիշտ: Դա անհնարին է: 20

[Իմաստության Խոսքին] հնազանդվելու ֆիզիկական խոս-

տումն է. Նրանք «կունենան առողջություն իրենց պորտում և 

ծուծ իրենց ոսկորներում. . . [նրանք] կվազեն ու չեն հոգնի, և 

կքայլեն ու չեն նվաղի» (ՎևՈւ 89.18, 20):

Ես միշտ զգացել եմ, այնուամենայնիվ, որ Իմաստության 

Խոսքին և բոլոր մյուս պատվիրաններին հնազանդվելու ավելի 

մեծ օրհնությունը հոգևոր է: 

Լսեք հոգևոր խոստումին. «Բոլոր սրբերը, ովքեր հիշում են, 

որ պահեն և կատարեն այս ասածները, քայլելով պատվիրան-

ներին հնազանդ. . . կգտնեն իմաստություն և գիտության մեծ 
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գանձեր, նույնիսկ թաքնված գանձեր» (ՎևՈւ 89.18, 19, շեշտադ-

րումն ավելացված է):

Որոշ մարդիկ մտածում էին, որ այս խոստումը կախված էր 

ուղղակի Իմաստության խոսքի խորհուրդները պահելուց: Բայց 

դուք կնկատեք, որ մենք պետք է հնազանդությամբ քայլենք 

բոլոր պատվիրաններին: Այդ ժամանակ մենք կստանանք որո-

շակի հոգևոր խոստումներ: Սա նշանակում է՝ մենք պետք է 

հնազանդվենք տասանորդի օրենքին, սուրբ պահենք հանգս-

տյան օրը, պահենք մեզ բարոյապես մաքուր և ողջախոհ և 

հնազանդվենք բոլոր պատվիրաններին: 

Երբ մենք անենք բոլոր այս բաները, խոստումն է. Նրանք 

«կգտնեն իմաստություն և գիտության մեծ գանձեր, նույնիսկ 

թաքնված գանձեր» (ՎևՈւ 89.19):

Ո՞ր հայրը կամ մայրը չէր կամենա Տիրոջ ոգեշնչումն իրենց 

երեխաներին մեծացնելիս: Ես վկայում եմ այս օրհնությունները 

կարող են լինել ձերը: Իհարկե, ծնողները չէին կամենա, ան-

հանզանդության պատճառով, խանգարել իրենց երեխաներին 

ստանալ Տիրոջ օրհնությունները: Բոլոր հայրերն ու մայրերն 

Իսրայելում պետք է որակավորվեն այս խոստման համար:

Աստծո պատվիրաններով ապրելն արժանավորության պայ-

մանն է Տիրոջ Տունը մտնելու համար: Այնտեղ իմաստություն և 

«գիտության մեծ գանձեր» են տրվում, որոնք կապված են մեր 

երջանկության հետ այս կյանքում և ուրախության հետ ողջ 

հավերժությունում: . . .

Ես չեմ հավատում, որ Եկեղեցու անդամը կարող է ակտիվ, 

վառ վկայություն ունենալ ավետարանի մասին առանց պահելու 

պատվիրանները: Վկայություն ունենալը ներկա ոգեշնչում ունե-

նալն է, գիտենալը որ աշխատանքը ճշմարիտ է, ոչ թե մի բան, 

որը մենք միայն մեկ անգամ ենք ստանում: Սուրբ Հոգին մնում 

է նրանց հետ, ովքեր պատվում են, հարգում և հնազանդվում 

Աստծո օրենքներին: Եվ դա այն Հոգին է, որը տալիս է ոգեշնչում 

մարդուն: Ես խոնարհաբար վկայում եմ այդ խոստումի իրակա-

նության մասին: 21
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Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ Սուրբ Հոգու հուշումները 

«ամենահաճախը գալիս են, երբ մենք տեսակցությունների 

ճնշման տակ չենք և մենք չենք տարված ամենօրյա կյանքի 

հոգսերով: 

• Նախագահ Բենսոնն ուսուցանել է. «Եթե մենք խոնարհ ենք և 

զգայուն, Տերը կհուշի մեզ մեր զգացումների միջոցով» (բա-

ժին 2): Ի՞նչ սովորեցիք այդպիսի հուշումներն հասկանալու 

մասին:

• Բաժին 3- ում Նախագահ Բենսոնը խրախուսում է մեզ հե-

տևել Ենովսի օրինակին, ինչպես գրված է Մորոմոնի Գրքում: 

Որո՞նք են այն դասերը Հոգին որոնելու մասին, որոնք մենք 

կարող ենք սովորել Ենովսից:

• Ձեզ համար ո՞րն է տարբերությունը սուրբ գրքերը կարդալու 

և որևէ սուրբ գրության հատվածի շուրջ «խորհրդածելու» միջև 

(տես բաժին 4- ը): Ինչո՞ւ եք կարծում, որ ջանասեր, ամենօրյա 

սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը օգնում է մեզ բաց 

լինել Հոգու հուշումների հանդեպ:

• Նախագահ Բենսոնն ասել է. «Սուրբ Հոգին մնում է նրանց 

հետ, ովքեր պատվում են, հարգում և հնազանդվում են 

Աստծո օրենքներին» (բաժին 5): Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ են 

պատվիրանները պահելու մեր ջանքերն ազդում ոգեշնչում 

ստանալու մեր ունակության վրա:

Առնչվող սուրբ գրություններ

1 Նեփի 10.17–19, 2 Նեփի 4.15–16, Մոսիա 2.36–37, ՎևՈւ 8.2–3, 

45.56–57, 76.5–10, 121.45–46

Օգնություն ուսումնասիրողին

« Ուսումնասիրության ժամանակ առանձնահատուկ ուշադրու-

թյուն դարձրեք ձեր մտքերին և սրտի զգացումներին» (Քարոզիր 

իմ ավետարանը [2004], 21): Մտածեք ձեր ստացած տպավո-

րությունները գրի առնելու մասին, նույնիսկ երբ թվում է դրանք 

կապ չունեն ձեր կարդացած խոսքերի հետ: Դրանք կարող են 

լինել հենց այն բաները, ինչ Տերն ուզում է բացահայտել ձեզ:
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Տիրոջ Տան անգին 
օրհնությունները

 «Տաճարներում է, որ մենք ձեռք ենք բերում 
հավերժական կյանքի հետ կապված 
Աստծո մեծագույն օրհնությունները»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

«Ես երախտապարտ եմ Տիրոջը, որ տաճարի վերաբերյալ իմ 

հիշողությունները տարածվում են ետ, նույնիսկ, մինչև պատա-

նեկություն, – ասել է Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը: – Այն-

քան լավ եմ հիշում, երբ փոքրիկ տղա էի, դաշտից տուն գալով 

և մոտենալով գյուղական հին տանն Ուիթնիում, Այդահո, ես 

լսեցի մայրիկիս «Արդյոք արե՞լ եմ աշխարհում բարիք այսօր» 

երգը երգելիս (Օրհներգեր, հ. 58): 

Ես դեռ հիշում եմ նրան իմ մտքի աչքով՝ արդուկի տախտա-

կին կռացած, լրագրերը հատակին, ճերմակ հագուստի երկար 

ժապավեններն արդուկելիս` քրտինքի կաթիլները ճակատին: 

Երբ ես հարցրեցի, թե ինչ էր անում, նա ասաց. «Սրանք տաճա-

րային թիկնոցներ են, որդիս: Հայրդ և ես գնում ենք տաճար»: . . .

Ապա նա դրեց հին արդուկը վառարանին, մոտ բերեց աթոռը 

իմին և պատմեց ինձ տաճարային աշխատանքի մասին, թե որ-

քան կարևոր է կարողանալ տաճար գնալ և մասնակցել սրբա-

զան արարողություններին, որոնք կատարվում են այնտեղ: Նա 

նաև արտահայտեց իր պայծառ հույսը, որ մի օր իր երեխաները 

և թոռներն ու ծոռները կունենան հնարավորություն վայելելու 

այդ անգին օրհնությունները: 

Այս քաղցր հիշողությունները տաճարային աշխատանքի 

ոգու մասին օրհնություն էին մեր գյուղական տանը. . . Այս հի-

շողությունները վերադառնում էին, երբ ես կատարում էի ամուս-

նություն մեր երեխաներից և թոռներից յուրաքանչյուրի համար՝, 
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մայրիկիս թոռների և ծոռների համար, Հոգու ազդեցության 

ներքո Տիրոջ տանը: 

Սրանք ընտիր հիշողություններ են ինձ համար»: 1

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

1
Տաճարները խորհրդանիշ են այն 
ամենի, ինչը մեզ համար թանկ է: 

Տաճարը մահկանացու աշխարհում ամենամոտիկ վայրն է 

երկնքին: 2

Տաճարը լույս կլինի բոլորին տարածքում` խորհրդանիշ այն 

ամենի, ինչ մենք փայփայում ենք: 3

Տաճարը մշտապես առկա հիշեցում է, որ Աստված ուզում է, 

որ ընտանիքը հավերժական լինի: 4 

[Տաճարը] մշտական, տեսանելի խորհրդանիշ է, որ Աստված 

չի թողել մարդուն խարխափելու խավարում: Այն հայտնու-

թյան տեղ է: Չնայած մենք ապրում ենք ընկած աշխարհում, 

ամբարիշտ աշխարհում, սուրբ վայրերը կարգվում են և սրբա-

գործվում, որպեսզի արժանավոր տղամարդիկ և կանայք 

կարողանան սովորել երկնքի կարգը և հնազանդվել Աստծո 

կամքին: 5

[Տաճարը] կանգուն վկա է, որ Աստծո զորությունը կարող է 

հաղթել չարի ուժերին մեր մեջ: Շատ ծնողներ Եկեղեցուց դուրս 

և ներսում մտահոգվում են ամբարշտության անընդհատ աճով, 

որը սպառնում է հաղթել Քրիստոնեական սկզբունքները: Ես 

լիակատար ներդաշնակության մեջ եմ II Համաշխարհային Պա-

տերազմի ժամանակ Նախագահ Հարոլդ Բ. Լիի արտահայտած 

մտքին: Նա ասել է. «Մենք խոսում ենք այս օրվա ապահովու-

թյան մասին, և, այնուամենայնիվ, թերանում ենք հասկանալ, 

որ. . . սուրբ տաճարը կանգուն է, որտեղ մենք կարող ենք գտնել 

խորհրդանիշներ, որոնց միջոցով կարող է զորություն առաջա-

նալ, որը կփրկի այս ազգին կործանումից»: 6

Լոս Անջելոսում [Կալիֆոռնիա] Բեվերլի Հիլզի մի երեկույթի 

ժամանակ ինձ խնդրվեց Միացյալ ՆահանգներիՆախագահի 

կողմից [որպես իր գյուղատնտեսության նախարար] ողջունել 
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մեր նոր հանրապետություններից մեկի նախագահին` ութսու-

նութ միլիոն ժողովրդի մի նախագահի, որը ցրված էր մոտ 1600 

կիլոմետր երկարությամբ 3, 000 կղզիների վրա, մի պետություն, 

որը գոյություն ուներ միայն մի քանի տարի: Երբ մենք նստած 

էինք այդ ճաշին, որը հովանավորված էր մեծամասամբ կի-

նոարտադրողների արդյունաբերության կողմից, և, որի ժա-

մանակ ներկա էին շատ կինոաստղեր, ես նայեցի դուրս մի 

գեղեցիկ լայն պատուհանից: Այդ մայրուղով ներքև, բարձունքի 

վրա ես տեսա մեղմ լուսարձակներ մեր փառահեղ Լոս Անջե-

լոսի Տաճարի շուրջը, և ես ուրախությամբ մատնացույց արեցի 

այն իմ հյուրերին և մեր սեղանակից և մյուս սեղանների շուրջ 

նստած ընկերներին: Ես մտածեցի, երբ մենք նստած էինք այն-

տեղ. «մեծ մասը ինչ այսօր երեկոյան տեղի է ունենում պարզա-

պես կյանքի փրփուրն է: Այն բաները, որոնք հարատևում են, 

այն բաները, որոնք իրական են, այն բաները, որոնք կարևոր 

են, – նրանք են, որ ներկայացվում են Աստծո տաճարում»: 7 

Թող [տաճարը] լինի մշտական հիշեցում, որ կյանքը հավեր-

ժական է և որ մեր կողմից կապված ուխտերը մահկանացու 

կյանքում կարող են հավիտենական լինել: 8 

2
Մենք կարիք ունենք տաճարային 

արարողությունների և ուխտերի, որպեսզի մտնենք 
քահանայության լրիվության մեջ և պատրաստվենք 

վերստանալ Աստծո ներկայությունը: 

Երբ Երկնային Հայրը դրեց Ադամին և Եվային այս երկրի 

վրա, նրա մտքում նպատակ կար ուսուցանել նրանց ինչպես 

վերստանալ Իր ներկայությունը: Մեր Հայրը խոստացավ Փրկիչ՝ 

փրկագնելու նրանց իրենց ընկած վիճակից: Նա տվեց նրանց 

փրկության ծրագիրը և ասաց նրանց, որ ուսուցանեն իրենց 

երեխաներին հավատք առ Հիսուս Քրիստոս և ապաշխարու-

թյուն: Հետագայում, Ադամին ու նրա սերնդին Աստծո կողմից 

պատվիրվեց մկրտվել, ստանալ Սուրբ Հոգին և մտնել Աստծո 

Որդու կարգի մեջ: 

Մտնել Աստծո Որդու կարգի մեջ հավասարազոր է այսօր 

մտնել Մելքիսեդեկյան Քահանայության լրիվության մեջ, որը 

ստանում են միայն Տիրոջ տանը: 
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Քանի որ Ադամն ու Եվան համապատասխանեցին այս պա-

հանջներին, Աստված ասաց նրանց. «Դու ըստ նրա կարգի ես, 

որն առանց օրերի սկզբի է կամ տարիների վերջի, ողջ հավեր-

ժությունից ողջ հավերժություն» (Մովսես 6.67): 

Ադամի մահից երեք տարի առաջ տեղի ունեցավ մի մեծ իրա-

դարձություն: Նա վերցրեց իր որդի Սեթին, իր թոռ Ենովսին և 

այլ քահանայապետերի, ովքեր նրա ուղիղ գծով ժառանգներն 

էին և իր արդար ժառանգներից մյուսներին Ադամ- Օնդի-  Ահ-

ման կոչվող հովիտը: Այնտեղ Ադամն այս արդար ժառանգնե-

րին տվեց իր վերջին օրհնությունը: 

Ապա Տերը հայտնվեց նրանց [տես ՎևՈւ 107.53–56]: . . .

Ինչպե՞ս Ադամը բերեց իր ժառանգներին Տիրոջ ներկայու-

թյան մեջ: 

Պատասխանը. Ադամը և նրա ժառանգները մտան Աստծո քա-

հանայության կարգի մեջ: Այսօր մենք կասեինք նրանք գնացին 

Տիրոջ Տունը և ստացան իրենց օրհնությունները: 

Սուրբ գրություններում խոսվող քահանայության կարգը եր-

բեմն նշվում է որպես հայրապետական կարգ, որովհետև այն 

եկել է հորից որդուն: Բայց այս կարգն այլ կերպ ժամանակա-

կից հայտնության մեջ նկարագրվում է որպես ընտանեկան կա-

ռավարման կարգ, որտեղ տղամարդը և կինը մտնում են ուխտի 

մեջ Աստծո հետ, ճիշտ ինչպես Ադամն ու Եվան՝ կնքվելու հա-

վերժության համար, ունենալու սերունդ և կատարելու Աստծո 

կամքն ու աշխատանքը իրենց մահկանացու կյանքում: 

Եթե զույգը հավատարիմ է իր ուխտերին, նրանք արժանա-

նում են այն օրհնությանը, որը բարձրագույն աստիճանն է սե-

լեստիալ արքայությունում: Այս ուխտերի մեջ այսօր կարելի է 

մտնել՝ Տիրոջ տունը գնալու միջոցով: 

Ադամը հետևեց այդ կարգին և բերեց իր սերնդին Աստծո 

ներկայության մեջ: . . .

. . . Քահանայության այդ կարգի մեջ կարելի է մտնել, երբ 

մենք համապատասխանում ենք Աստծո բոլոր պատվիրաննե-

րին և ձգտում հայրերի օրհնություններին, ինչպես վարվեց Աբ-

րահամը [տես Աբարահամ 1.1–3] գնալով մեր Հոր տունը: Դրանք 

չեն ստացվում ոչ մի ուրիշ տեղ երկրի վրա: 
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. . . Գնացեք տաճար՝ մեր Հոր տունը, ստանալու ձեր հայ-

րերի օրհնությունները, որպեսզի դուք կարողանաք իրավասու 

լինել քահանայության բարձրագույն օրհնությունների համար: 

«Քանզի առանց դրա, ոչ ոք չի կարող տեսնել Աստծո, այսինքն՝ 

Հոր երեսը, և ապրել» (ՎևՈւ 84.22): 

Մեր Հոր տունը կարգ ու կանոնի տուն է: Մենք գնում ենք 

Նրա տունը մտելու Քահանայության այդ կարգի մեջ, որը մեզ 

իրավասու կդարձնի բոլոր այն բաների համար, ինչ հայրն ունի, 

եթե մենք հավատարիմ ենք: 9

3
Տաճարային արարողությունների և ուխտերի 
միջոցով, մենք կարող ենք պաշտպանություն 

ստանալ և Աստծո մեծագույն օրհնությունները, 
որոնք կապված են հավերժական կյանքի հետ: 

Տիրոջ տան օրհությունները հավերժական են: Դրանք մե-

ծագույն կարևորության են մեզ համար, որովհետև տաճարնե-

րում է, որ մենք ձեռք ենք բերում հավերժական կյանքի հետ 

կապված Աստծո մեծագույն օրհնությունները: Տաճարներն իս-

կապես դարպասամուտք են դեպի երկինք: 10

Տիրոջ ցանկությունն է յուրաքանչյուր չափահաս տղամարդու 

և կնոջ համար Եկեղեցում ստանալ տաճարային արարողու-

թյունները: Սա նշանակում է, որ նրանք պետք է օժտվեն և որ 

բոլոր ամուսնացած զույգերը պետք է կնքվեն հավերժության 

համար: Այս արարողություններն ապահովում են պաշտպա-

նություն և օրհնություն նրանց ամուսնության համար: Նրանց 

երեխաները նույնպես օրհնվում են ծնված լինելով ուխտի մեջ: 

Ուխտի մեջ ծնված լինելը իրավասու է դարձնում այդ երեխա-

ներին ի ծնե մի օրհնություն, որը երաշխավորում է նրանց հա-

վերժական ազգակցություն, անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի 

ծնողների հետ, այնքանով որքանով երեխաներն արժանի 

կմնան օրհնություններին: 11

Միթե նշանակալի չէ ձեզ համար, որ այսօր Սրբերը ցրված են 

ողջ աշխարհի երեսով մեկ և իրենց ցրված վիճակում տաճար-

ներ են ապահովվում նրանց համար: Այն արարողություններով, 

որ նրանք ստանում են սուրբ վայրերում, նրանք զինված կլինեն 

արդարությամբ և օժտված մեծապես Աստծո զորությամբ: 12
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Կան ուժեր, որոնք կապված են երկնքի արարողությունների 

հետ, այսինքն՝ բարեպաշտության զորության հետ, որոնք կա-

րող են և կխափանեն չարի ուժերը, եթե մենք արժանի լինենք 

այդ սրբազան օրհնություններին: [Մեր] համայնքը պաշտպան-

ված կլինի, մեր ընտանիքները պաշտպանված կլինեն, մեր 

երեխաները կունենան պաշտպանություն, երբ մենք ապրենք 

ավետարանով, այցելենք տաճար և ապրենք Տիրոջը մոտիկ. . . 

Աստված օրհնի մեզ որպես Սրբեր՝ ապրելու արժանի այն ուխ-

տերին և արարողություններին, որոնք արվում են այս սրբազան 

վայրում: 13 

Տաճարային ծիսակատարությունները տրվել են իմաս-

տուն Երկնային Հորից՝ օգնելու մեզ դառնալ ավելի 

Քրիստոսանման: 14

Մենք չենք կարողանա ապրել սելեստիալ էակների ընկե-

րակցությամբ, մինչև չդառնանք անբիծ և սուրբ: Օրենքներն ու 

արարողությունները, որոնք տղամարդկանց և կանանց դուրս 

են բերում աշխարհից և դարձնում են սրբագործված, սպա-

սավորվում են միայն այս սուրբ վայրերում: Դրանք տրվել են 

հայտնությամբ և հասկացվում են հայտնության միջոցով: Այս 

պատճառով է, որ Եղբայրներից մեկն ակնարկել է տաճարը, 

որպես «Տիրոջ համալսարան»: 15

Եկեղեցու ոչ մի անդամ չի կարող կատարելագործվել առանց 

տաճարային արարողությունների: Մենք առաքելություն ունենք՝ 

աջակցելու նրանց, ովքեր դրանք ստանալու այս օրհնություն-

ները չունեն: 16

4
Մենք արտոնություն ունենք փրկության 
դռներ բացելու մեր նախնիների համար: 

Տաճարները կառուցվում են և նվիրագործվում, որպեսզի քա-

հանայության միջոցով ծնողները կարողանան կնքվել իրենց 

երեխաներին, իսկ երեխաները կարողանան կնքվել ծնողնե-

րին: Այդ կնքման արարողությունները վերաբերում են ինչպես 

ապրողներին, այնպես էլ մահացածներին: Եթե մենք թերանում 

ենք կնքվել մեր ծնողների և մեր ժառանգների հետ, այս երկրի 

նպատակը՝ մարդու վեհացումը, լիովին կխափանվի, որքանով 

որ դա մեզ է առնչվում: 17
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Բավական չէ ամուսնու և կնոջ համար կնքվել տաճարում 

երաշխավորելու համար իրենց վեհացումը, եթե նրանք հավա-

տարիմ են, նրանք պետք է նաև հավերժորեն կապված լինեն 

իրենց նախնիների հետ և հոգ տանեն, որ աշխատանքը կա-

տարվի այդ նախնիների համար: «Առանց մեզ նրանք չեն կա-

րող կատարյալ դառնալ, – ոչ էլ մենք կարող ենք կատարյալ 

դառնալ առանց մեր մահացածների» (ՎևՈւ 128.15): Ուստի մեր 

անդամները պետք է հասկանան, որ իրենք ունեն անհատա-

կան պատասխանատվություն հոգ տանելու, որ իրենք կապված 

լինեն իրենց նախնիների հետ, կամ ինչպես սուրբ գրությունն 

է նշում, մեր «հայրերին»: Սա է բաժին 2, հատված 2- ի իմաստը 

Վարդապետություն և Ուխտերում, երբ Մորոնին հայտարարեց, 

որ Եղիան «կսերմանի հայրերին տված խոստումները, և զա-

վակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը»: 18 

Երբ ես մտածում եմ ծագումնաբանության մասին, ես տես-

նում եմ մարդկանց՝ մարդկանց, ում ես սիրում եմ, ովքեր սպա-

սում են մեր ընտանիքին, իրենց սերնդին, օգնելու նրանց ձեռք 

բերել վեհացում սելեստիալ արքայությունում: 19

Մերն է արտոնությունն այն հոգիների համար փրկության 

դռներ բացելու, ովքեր կարող է բանտարկված լինեն հոգիների 

աշխարհի խավարում, որ նրանք կարողանան ստանալ ավե-

տարանի լույսը և դատվեն նույն ձևով, ինչպես մենք: Այո, «այն 

գործերը որ ես եմ անում» ՝ կատարելով ավետարանի փրկա-

րար արարողություններն ուրիշների համար, «դուք նույնպես 

պիտի անեք» [տես Հովհաննես ԺԴ.12]: Մեր ազգի քանի հազա-

րավորներ դեռ սպասում են այդ կնքող արարողություններին: 

Լավ է հարցնենք. «Արդյոք ես արե՞լ եմ այն ամենը, ինչ կարող 

եմ, որպես անհատ վարագույրի այս կողմում: Արդյոք կլինե՞մ 

փրկիչ նրանց համար, ովքեր իմ սեփական նախնիներն են»: 

Առանց նրանց, մենք չենք կարող կատարյալ դառնալ: Վեհա-

ցումն ընտանեկան գործ է: 20

Վարագույրը շատ բարակ է: Մենք ապրում ենք հավերժու-

թյունում: Ամենը մեկ օրվա պես է Աստծո համար: Ես պատկե-

րացնում եմ, որ Տիրոջ համար չկա վարագույր: Ամբողջը մեկ 

մեծ ծրագիր է: Ես համոզված եմ, որ երկնքում ուրախություն 

է, երբ մենք հանդիպում ենք [տաճարում]: Մեր նախնիներն 
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ուրախանում են և իմ հույսն է և աղոթքը, որ մենք այժմ 

կօգտվենք կանոնավորապես տաճար գնալու մեզ ընձեռվող 

հնարավորություններից: 21 

Ձեզանից նրանք, ովքեր աշխատել են իրենց ծագումնաբա-

նության վրա, ովքեր հասկանում են աշխատանքի կարևորու-

թյունը և զգացել են հուզմունքը, որը գալիս է ընտանիքները 

միմյանց կապելուց և ձեր ազնվական ժառանգությունը իմա-

նալուց, պետք է կիսվեն այդ հուզմունքով ուրիշների հետ: Օգ-

նեք նրանց տեսնել ուրախությունը և իրականացումը, որ դուք 

տեսնում եք այդ աշխատանքում: Մենք պետք է քարոզենք մեր 

անդամներից ավելի շատերին դեպի այս աշխատանքը: Շատ 

բան կա անելու, ինչպես դուք բոլորդ գիտեք և կան շատ ու 

շատ անդամներ, ովքեր կկարողանային անել աշխատանքը 

և ովքեր բավականություն կստանան անելով աշխատանքը, 

«Թող աստված օրհնի մեզ ուսուցանելու մեր երեխաներին 
և մեր թոռներին, թե ինչ մեծ օրհնություններ են 

սպասում իրենց տաճար գնալով»: 
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եթե մեզանից ոմանք, դուք բոլորդ, ուղղակի այդ կայծը վառեք 

նրանց մեջ ձեր խանդավառության, օրինակի և անձնվիրության 

միջոցով: 22

5
Երեխաները և երիտասարդությունը պետք 
է սովորեն օրհնությունների մասին, որոնք 
սպասվում են նրանց համար տաճարում: 

Տաճարը սրբազան վայր է, և տաճարային արարողություն-

ները սրբազան բնույթի են: Դրանց սրբազանության պատ-

ճառով, մենք երբեմն դժկամությամբ ենք ասում որևէ բան մեր 

երեխաներին և թոռներին: 

Դրա հետևանքով շատերը չեն զարգացնում իսկական ցան-

կություն տաճար գնալու, կամ երբ նրանք գնում են այնտեղ, 

նրանք դա անում են այն պարտականությունների և ուխտերի 

համար առանց մեծ hասկացողության, որոնց մեջ նրանք 

մտնում են: 

Ես հավատում եմ պատշաճ ըմբռնումը կամ նախապատրաս-

տությունը անչափ կօգնի պատրաստվել մեր երիտասարդներին 

տաճարի փորձառությանը: Այդ ըմբռնումը, ես հավատում եմ, 

նրանց մեջ կառաջացնի ցանկություն՝ ձգտել իրենց քահանա-

յության օրհնություններին, ճիշտ ինչպես Աբրահամն էր ձգտում 

իրենին [տես Աբրահամ 1.1–4]: 23

Երբ ձեր երեխաները հարցնում են, թե ինչու ենք մենք 

ամուսնանում տաճարում, դուք պետք է նրանց ուսուցանեք, որ 

տաճարները միակ վայրերն են երկրի վրա, որտեղ որոշակի 

արարողություններ կարող են կատարվել: Դուք կարող եք նաև 

կիսվել ձեր երեխաների հետ ձեր անձնական զգացումներով, 

երբ դուք ծնկի էիք իջել սրբազան զոհասեղանի առջև և վերցրել 

ձեզ վրա ուխտեր, որոնք հնարավոր դարձրեցին նրանց համար 

կնքվել ձեզ հետ հավերժ: 24 

Միանգամայն տեղին է մայրերի և հայրերի համար մատ-

նացույց անել տաճարը և ասել իրենց երեխաներին. «Ահա այն 

վայրը, որտեղ մենք ամուսնացել ենք հավերժության համար»: 

Այդպես անելով տաճարային ամուսնության տիպարը կարող 

է սերմանվել ձեր երեխաների մտքում և սրտում, նրանց վաղ 

մանկությունից ի վեր: 25 
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Մենք պետք է կիսվենք մեր ընտանիքների հետ՝ մեր սիրով 

մեր նախնիների հանդեպ և մեր երախտագիտությամբ, որ կա-

րող ենք օգնել նրանց ստանալ փրկարար արարողությունները, 

ճիշտ ինչպես իմ ծնողներն են արել ինձ հետ: Երբ մենք դա 

անենք, շնորհակալության և սիրո կապերը կզարգանան մեր 

ընտանիքների մեջ: 26 

Հավատում եմ՝ երիտասարդությունը ոչ միայն հոժար է և ու-

նակ կատարելու ծագումնաբանական հետազոտություն, այլ 

նրանք լավ միջոց են ողջ ծրագրի կենսունակության համար: 27

Թող Աստված օրհնի մեզ ուսուցանելու մեր երեխաներին և 

մեր թոռներին, թե ինչ մեծ օրհնություններ են սպասվում նրանց 

տաճար գնալով: 28

6
Տաճարային հաճախումների ավելացումը տանում 

են անձնական հայտնության մեծացման: 

Ես դարձրել եմ սովորույթ, որ երբ ամուսնություն եմ կա-

տարում, առաջարկում եմ երիտասարդ զույգին, որ նրանք 

վերադառնան տաճար, հենց որ կարող են և նորից անցնեն 

տաճարով որպես ամուսին և կին: Հնարավոր չէ նրանց հա-

մար լիովին հասկանալ սուրբ օժտման կամ կնքման իմաստը 

տաճարային մեկ ուղևորությամբ, բայց եթե նրանք կրկնում 

են իրենց այցելությունները տաճար, գեղեցկությունը, նշանա-

կությունը և կարևորությունն այդ բոլորի կշեշտադրվի նրանց 

վրա: Հետագայում ես ստացել եմ նամակներ այդ զույգերից՝ 

արտահայտելով շնորհակալություն, որ այդ թեման հատկապես 

շեշտադրվել էր: Երբ նրանք կրկնում են իրենց այցելությունները 

տաճար, նրանց սերը միմյանց հանդեպ միտում ունի աճելու և 

նրանց ամուսությունը միտում ունի ամրանալու: 29

Մեր տաճարային այցելությունների ընթացքում, մեզ տրվում 

են ներըմբռնումներ մարդու հավերժական ճամփորդության 

իմաստի մասին: Մենք տեսնում ենք գեղեցիկ և տպավորիչ 

խորհրդանշումներ կարևորագույն իրադարձությունների մա-

սին՝ անցյալ, ներկա, և ապագա՝ խորհրդանշելով Աստծո հետ 

կապված մարդու առաքելությունը: Մեզ հիշեցվում է մեր պար-

տականությունների մասին, երբ մենք հանդիսավոր ուխտեր 

ենք կապում հնազանդության, նվիրաբերման, զոհաբերության 
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և մեր Երկնային Հոր հանդեպ անձնազոհ ծառայության 

վերաբերյալ: 30 

Ես խոստանում եմ ձեզ, որ Աստծո տաճարներ մեր հաճա-

խումների ավելացմամբ, դուք կստանաք անձնական հայտնու-

թյունների մեծացում՝ օրհնելու ձեր կյանքը, երբ դուք օրհնում 

եք նրանց, ովքեր մահացել են: 31

Այս գեղատեսիլ տաճարների խաղաղության մեջ, երբեմն, 

մենք լուծումներ ենք գտնում կյանքի դժվարին խնդիրներին: 

Հոգու ազդեցության ներքո երբեմն մաքուր գիտելիքը հորդում 

է դեպի մեզ այնտեղ: Տաճարներն անձնական հայտնության 

վայրեր են: Երբ ես ծանրաբեռնված եմ եղել որևէ խնդրով 

կամ դժվարությունով, ես գնացել եմ Տիրոջ Տունն աղոթքով իմ 

սրտում պատասխանների համար: Այդ պատասխանները եկել 

են հստակ և անսխալական ուղիներով: 32

Արդյոք մենք հաճա՞խ ենք վերադառնում տաճար՝ ստանա-

լու անձական օրհնություններ, որոնք գալիս են տաճարային 

կանոնավոր երկրպագությունից: Աղոթքները պատասխանվում 

են, հայտնություն է գալիս և հրահանգավորումը Հոգու կողմից 

տեղի է ունենում Տիրոջ սուրբ տաճարներում: 33

Եկեք դարձնենք տաճարը մեր հավերժական տնից հեռու մի 

սրբազան տուն: 34

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ տաճարը «խորհրդանիշ է այն 

ամենի, ինչը մեզ համար թանկ է» և նա նշել է որոշ ճշմար-

տություններ, որոնք խորհրդանշում են տաճարները (տես 

բաժին 1): Ի՞նչ են նեկայացնում տաճարները ձեզ համար: 

• Բաժին 2- ում ինչպե՞ս է Նախագահ Բենսոնի ուսմունքները 

քահանայության օրհնությունների մասին վերաբերում բո-

լոր ընտանիքի անդամներին: Երբ վերանայեք այս բաժինը, 

մտածեք ձեր արտոնության և պատասխանատվության մա-

սին՝ օգնելու ընտանիքի անդամներին նախապատրաստվել 

վերադառնալու Աստծո ներկայություն: 
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• Երբ կարդաք բաժին 3- ը, խորհեք Նախագահ Բենսոնի ուս-

մունքների մասին, այն օրհնությունների մասին, որոնք մենք 

ստանում ենք տաճարային արարողությունների միջոցով: 

Ի՞նչ ուղիներով եք դուք օրհնվել տաճարային արարողու-

թյունների միջոցով: Եթե դուք դեռ չեք ստացել տաճարային 

արարողություններ, խորհեք թե ինչ կարող եք անել նախա-

պատրաստվելու դրանք ստանալու համար: 

• Նախագահ Բենսոնն ասել է. «Երբ ես մտածում եմ ծագում-

նաբանության մասին, ես տեսնում եմ մարդկանց՝ մարդ-

կանց ում ես սիրում եմ» (բաժին 4): Ինչպե՞ս կարող է այս 

դիտարկումն ազդել ընտանեկան պատմության հանդեպ 

ձեր մոտեցման վրա: Ի՞նչ կարող ենք անել մենք ՝ օգնելու 

մեր նախնիներից ավելի շատերին ստանալ ավետարանի 

օրհնությունները: 

• Որո՞նք են այն բաները, որոնք մենք կարող ենք անել օգնե-

լու երեխաներին և երիտասարդներին նախապատրաստվել 

տաճարային արարողությունների և ուխտերի համար: Ի՞նչ 

ուղիներով կարող է երիտասարդությունը միջոց լինել «ողջ 

ծրագրի կենսունակության համար»: (Տես բաժին 5:)

•  Նախագահ Բենսոնը խրախուսում էր մեզ «դարձնել տաճարը 

մեր հավերժական տնից հեռու մի սրբազան տուն» (բաժին 6): 

Ի՞նչ է այս միտքը նշանակում ձեզ համար: Մտածեք օրհ-

նությունների մասին, որ դուք ստացել եք, երբ տաճար եք 

վերադարձել: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Եսայիա Բ.1–3, ՎևՈւ 97.15–16, 109.8–23, 124.39–41, 138.32–34

Օգնություն ուսուցչին

«Հաճախ դասը կպարունակի ավելի շատ նյութ, քան դուք 

կարող եք ուսուցանել այն ժամանակահատվածի ընթացքում, 

որը ձեզ տրված է: Այդպիսի դեպքերում, դուք պետք է ընտ-

րեք նյութը, որն ամենաօգտակարը կլինի նրանց համար, ում 

դուք ուսուցանում եք»: (Ուսուցոմ. չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 

98–99): 
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Նախագահ և Քույր Բենսոնը միշտ անձնվեր և հավատարիմ էին միմյանց: 
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Ամուսնություն և ընտանիք՝ 
կարգված Աստծո կողմից

«Ընտանիքը մեր օրերի չարիքների դեմ 
Աստծո մեծագույն ամրոցներից է: Օգնեք ձեր 
ընտանիքն ամուր և մոտիկ ու արժանի պահել 

մեր Երկնային Հոր օրհնություններին»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Իրենց ամուսնության սկզբից ի վեր Էզրա և Ֆլորա Բենսոնները 

դարձրեցին իրենց տունն ու ընտանիքը իրենց գլխավոր առաջ-

նահերթությունը: Երբ նրանց երեխաները փոքր էին, նրանք 

սկսեցին շեշտել, որ նրանք ուզում էին, որ իրենց ընտանիքը 

«դատարկ աթոռներ» չունենար հավերժություններում: 1 Նախա-

գահ Բենսոնը շեշտեց այս նույն ուղերձը որպես Եկեղեցու ղե-

կավար իր ծառայության ընթացքում: Նա ասաց. 

«Աստված նախատեսել է, որ ընտանիքը հավերժական լինի: 

Ողջ իմ սրտով ես վկայում եմ այդ հայտարարության ճշմարտա-

ցիության մասին: Թող որ Նա օրհնի մեզ ամրացնել մեր տները 

և յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի կյանքը, որպեսզի ուրույն 

ժամանակին մենք կարողանանք զեկուցել մեր Երկնային Հորը 

Նրա սելեստիալ տանը, որ մենք բոլորս այնտեղ ենք՝ հայր, 

մայր, քույր, եղբայր, – բոլորս, ովքեր միմյանց համար թանկ 

ենք: Յուրաքանչյուր աթոռ զբաղված է: Մենք բոլորս ետ ենք 

վերադարձել տուն»: 2

Նախագահ և Քույր Բենսոնի համար իրենց ընտանիքն ամ-

րացնելու ջանքը սկսվեց իրենց ամուսնությունը ամրացնե-

լուց: Նրանք սիրալիր էին և նվիրված, հավատարիմ և շիտակ: 

Չնայած նրանք հակված չէին վիճելու, նրանք հաճախ էին ու-

նենում անկեղծ քննարկումներ: 3 Նրանք բացարձակ վստահու-

թյուն ունեին միմյանց հանդեպ, որը նրանք զգում էին իրենց 
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ամուսնության մեծ ուժերից մեկն էր: «Ես երբեք, երբեք որևէ 

հարց չեմ ունեցել Ֆլորայի անձնվիրության վերաբերյալ», ասել 

է Նախագահ Բենսոնը: 4

Նախագահ և Քույր Բենսոնն աջակցում և զորացնում էին մի-

մյանց: «Ֆլորան ավելի մեծ պատկերացում ունի իմ և իմ ներուժի 

մասին, քան որևէ մեկ ուրիշը իմ կյանքում: Նրա հավատքը և 

աջակցությունը մեծ օրհնություն է եղել», ասել է Նախագահ 

Բենսոնը: 5 Հաճախ, երբ նա անհամապատասխան էր զգում 

իր խստապահանջ պարտականություններին, Քույր Բենսոնը 

սրբում էր նրա արցունքները և մխիթարում նրան: 6 Նա որո-

նում էր Տիրոջ օգնությունը նրան հաստատելու համար, և նա 

համախմբում էր երեխաներին անելու նույնը: «Հայրիկի համար 

շատ էինք աղոթում և ծոմ պահում», ասել է դուստր Բարբարան: 7

Իրենց ամուսնության ամուր հիմքի վրա կառուցելով Նա-

խագահ և Քույր Բենսոնն ուսուցանում էին իրենց երեխաներին 

հավերժական ընտանիքի փոխհարաբերությունների կարևո-

րության մասին: «Մեր ծնողներն անձնվիրության և սիրո խորը 

զգացումներ են սերմանել մեզ՝ երեխաներիս մեջ, – ասել է նրա 

որդի Մարկը: – Կարծում եմ այդպիսի մթնոլորտ ոչ թե ինքնա-

բերաբար է առաջանում տանը, այլ խրախուսվում և խթանվում 

է հոգատար և սիրառատ մոր և հոր կողմից»: 8

Վարքի չափանիշը, որ Բենսոններն էին ակնկալում, ինչպես 

նաև առաջնահերթությունը, որ նրանք տալիս էին ընտանիքին, 

կենտրոնացած էր ավետարանի վրա: Նրանք աշխատում էին 

ստեղծել տուն, որտեղ սերն էր գերիշխում, որտեղ երեխաները 

սովորում էին և զարգանում և որտեղ նրանք ուրախ ժամա-

նակ էին անցկացնում: Բենսոնները իրենց տունը կամենում էին 

սրբավայր լիներ աշխարհից: «Դա չի նշանակում մենք չէինք 

ունենում մաքառումներ, – ասել է որդի Ռիդը: – Մենք միշտ չէ 

որ միմյանց հետ լեզու էինք գտնում: Մենք միշտ չէ, որ անում 

էինք մեր տնային գործերը: Մենք երբեմն ստուգում էինք մայ-

րիկի համբերությունը մինչև վերջին կետը: Բայց այդ բոլորով 

հանդերձ ընտանեկան միասնության զգացում կար, որով մենք 

փորձում էինք միասին աշխատել»: 9 Քույր Բենսոնն ընդունում 

էր. «Ոչ մեկն էլ կատարյալ չէ: Մեր ընտանիքում մեր նպատակը 

միմյանց թերությունները չափազանցնելը չէ, այլ միմյանց խրա-

խուսելը, որ բարեփոխվենք»: 10



գ Լ ո ւ խ  1 4

217

Բենսոնների երեխաները դեռ փոքր էին, երբ նրանց հայրը 

կանչվեց ծառայելու Տասներկու Առաքյալների Քվորում և նա 

մտահոգվում էր, թե ինչպես էր իր ուղևորությունների գրաֆիկն 

ազդելու նրանց հետ անցկացվող իր ժամանակի վրա: Նա գրել 

է իր օրագրում. « Եկեղեցու գործերով մեծածավալ ճամփորդու-

թյունները իմ ընտանիքից ինձ կհեռացնեն մեծ չափով. . . Ես 

անկեղծորեն հույս եմ փայփայում, որ կկարողանամ հավատա-

րիմ լինել իմ ընտանիքին, նրանց Եկեղեցուն մոտ պահել, և, այ-

նուամենայնիվ, կատարել իմ պարտականությունները, որպես 

Բարձրագույն Իշխանավորներից մեկը: Այս ես գիտեմ, որ հեշտ 

հարց չի լինելու»: 11

Այն փաստը, որ սա հեշտ չէր լինելու, հուշեց Նախագահ Բեն-

սոնին տքնաջանորեն աշխատել մոտիկ մնալու իր ընտանիքին: 

«[Իմ] կյանքի ամենաքաղցր, ամենահոգեպարար տպավորու-

թյուններից և փորձառություններից մի քանիսը կապված են 

տան և ընտանեկան կապերի հետ», - ասել է նա: 12

1957 թվականին Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսու-

թյան նախարար Նախագահ Բենսոնը չորս շաբաթյա շուր-

ջերկրյա ուղևորության մեկնեց՝ ստեղծելու առևտրական 

հնարավորություններ: Քույր Բենսոնը և Բեվերլի և Բոննի 

դուստրերն ուղեկցում էին նրանց: Նրանք այցելեցին 12 երկիր, 

որտեղ հանդիպեցին կառավարության ղեկավարների և այցե-

լեցին հողատարածքներ, փախստականների բնակավայրեր և 

գյուղատնտեսական արտադրություններ: Նախագահ Բենսոնը 

զգում էր, որ ուղևորությունը բարեհաջող էր առևտրական հնա-

րավորությունները մեծացնելու և նաև Եկեղեցու համար բարի 

կամք ստեղծելու տեսակետից: Երբ նրանք տուն վերադարձան, 

դուստր Բեթը սպասում էր, երբ ինքաթիռը վայրէջք կատարեց: 

Երբ նա տեսավ իր ծնողներին, նա արցունքն աչքերին վազեց 

դեպի նրանց: Նրա հայրը հասավ և գրկախառնվեց նրա հետ: 

Նա հիշում էր. «Աշխարհի բոլոր հրաշալիքներով [որ մենք տե-

սել էինք], այդ պահը հանկարծակի դարձավ լավագույնը ողջ 

ուղևորության ընթացքում»: 13
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Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Ընտանիքն ամենակարևոր կազմակերպությունն 

է ժամանակի և հավերժության մեջ: 

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին համա-

րում է ընտանիքը որպես ամենակարևոր կազմակերպություն 

ժամանակի և ողջ հավերժության մեջ: Եկեղեցին ուսուցանում է, 

որ ամեն ինչ պետք է կենտրոնացած լինի ընտանիքի մեջ և 

ընտանիքի շուրջ: Այն շեշտում է, որ ընտանեկան կյանքի պահ-

պանումը ժամանակի և հավերժության մեջ ավելի բարձր դիրք 

ունի, քան բոլոր մյուս հետաքրքրությունները: 14

 Ոչինչ չի կարող բավականաչափ փոխարինել տանը: Նրա 

հիմքն այնքան հին է, որքան աշխարհը: Նրա առաքելությունն 

Աստծո կողմից է կարգվել: 15

Ոչ մի ազգ երբևէ չի բարձրացել իր տներից վեր: Այս Եկե-

ղեցին երբեք չի բարձրանա իր տներից վեր: Որպես ժողո-

վուրդ՝ մենք ավելի լավը չենք, քան մեր հավաքատեղերը, մեր 

տները. . . Լավ տունն է հիմնաքարը, քաղաքակրթության ան-

կյունաքարը: Այն պետք է պահպանվի, այն պետք է ամրացվի: 16 

Որոշ մարդիկ հարցնում են ինձ՝ որպես Եկեղեցու առաջ-

նորդի, թե ինչո՞ւ ենք մենք այդքան շատ շեշտադրում տունը 

և ընտանիքը, երբ կան այդքան ավելի մեծ խնդիրներ մեր 

շրջապատում: Պատասխանն այն է, իհարկե, որ մեծ խնդիր-

ները պարզապես արտացոլումն են անձնական և ընտանեկան 

խնդիրների: 17

Ամուսնությունն ու ընտանեկան կյանքը կարգված են Աստ-

ծուց: Հավերժական իմաստով, փրկությունն ընտանեկան գործ 

է: Աստված ծնողներին պատասխանատու է համարում ընտա-

նիքը խնամելու իրենց պարտականության համար: Դա ամե-

նասրբազան պատասխանատվությունն է: 18 

2
Երջանիկ ամուսնություններում ամուսիններն ու 

կանայք սիրում և ծառայում են Աստծուն և միմյանց: 

Անուսնությունը, տունը և ընտանիքն ավելին են, քան ըն-

դամենը հասարակական հաստատություններ: Դրանք 
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աստվածային են, ոչ թե մարդու կողմից ստեղծված: Աստված 

կարգեց ամուսնությունը հենց սկզբից ի վեր: Այդ առաջին 

ամուսնության արձանագրությունից, որը գրի է առնված Ծննդոց 

գրքում, Տերը տալիս է չորս կարևոր հայտարարություններ՝ 

առաջինը, որ տղամարդու համար լավ չէ մենակ լինել, երկ-

րորդը, որ կինը ստեղծվել է լինելու տղամարդու համար օգնա-

կան, երրորդը, որ նրանք երկուսով պետք է լինեն մեկ մարմին, 

և չորրորդը, որ տղամարդը պետք է թողնի հորը և մորը և հարի 

իր կնոջը (տես Ծննդոց Բ.18, 24): 

Հետագայում, կարծես թե ավելի վաղ հայտարարվածը վե-

րահաստատելու համար, Տերն ասել է. «Արդ այն, որ Աստուած 

միաւորեց, թող մարդը չբաժանէ» (Մատթեոս ԺԹ.6): Նա նաև 

ասաց. «Սիրիր կնոջդ քո ողջ սրտով ու հարիր նրան և ուրիշ ոչ 

մեկի» (ՎևՈւ 42.22): 19

Սուրբ գրություններն ասում են. «Ադամը սկսեց մշակել եր-

կիրը. . . ինչպես որ ես՝ Տերս, պատվիրել էի նրան: Եվ Եվան՝ 

իր կինը, ևս տքնում էր նրա հետ»: Եվ Ադամն ու Եվան օրհնե-

ցին Աստծո անունը, և նրանք բոլոր բաները հայտնի դարձրե-

ցին իրենց որդիներին ու դուստրերին. . . Եվ Ադամն ու Եվան՝ 

իր կինը, չդադարեցին կանչել առ Աստված» (Մովսես 5.1–2, 4, 

12, 16): 

Այս ոգեշնչված արձանագրությունից մենք տեսնում ենք, որ 

Ադամն ու Եվան տվեցին մեզ ամուսնության փոխհարաբերու-

թյան ուխտի մի կատարյալ օրինակ: Նրանք աշխատում էին 

միասին, նրանք երեխաներ ունեցան միասին, նրանք աղոթում 

էին միասին և նրանք ուսուցանում էին իրենց երեխաներին 

ավետարանը միասին: Սա է այն օրինակը, որ Աստված կամե-

նում է բոլոր արդար տղամարդիկ և կանայք ընդօրինակեն: 20

Ամուսնությունը ինքնին պետք է համարվի որպես սրբազան 

ուխտ Աստծո առաջին: Ամուսնացած զույգն ունի պարտակա-

նություն՝ ոչ միայն միմյանց, այլ նաև Աստծո հանդեպ: Նա 

օրհնություններ է խոստացել նրանց, ովքեր պատվում են այդ 

ուխտը: 

Հավատարմությունն ամուսնության երդումների հանդեպ բա-

ցարձակապես կարևոր է սիրո, վստահության և խաղաղության 
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համար: Շնությունը, միանշանակ, դատապարտվում է Տիրոջ 

կողմից: . . .

Ժուժկալությունը և ինքնավերահսկողությունը պետք է ղե-

կավարող սկզբունք լինի ամուսնական փոխհարաբերության 

մեջ: Զույգերը պետք է սովորեն սանձել ինչպես իրենց լեզուն, 

այնպես էլ իրենց կրքերը: 

Աղոթքը տանը և աղոթքը միմյանց հետ կամրացնի [զույգի] 

միությունը: Աստիճանաբար, մտքերը, ձգտումները և գաղա-

փարները, մեկ ամբողջություն կդառնան, այնպես որ դուք 

կձգտեք նույն նպատակներին և նշանակետերին: 

Ապավինեք Տիրոջը՝ մարգարեների ուսմունքներին և սուրբ 

գրքերին առաջնորդության և օգնության համար, հատկապես, 

տարաձայնություններ կամ խնդիրներ առաջանալու դեպքում: 

Հոգևոր աճը գալիս է միասին խնդիրներ լուծելուց, ոչ թե 

դրանցից փախչելուց: Այսօրվա անսովոր շեշտն անհատա-

կանության վրա բերում է եսասիրություն և բաժանում: Երկու 

«սերը, որ մենք ճանաչում ենք այստեղ. . . բուն այն նյութն է, որ 
կապում է ընտանիքները միմյանց ժամանակի և հավերժության մեջ»: 
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անձանց դառնալը «մեկ մարմին» դեռևս Տիրոջ չափանիշն է 

(տես Ծննդոց Բ.24): 

Երջանիկ ամուսնության գաղտնիքն Աստծուն և միմյանց ծա-

ռայելն է: Ամուսնության նշանակետը միասնությունն է և մեկ 

լինելը, ինչպես նաև ինքնազարգացումը: Տարաբանականորեն, 

որքան ավելի շատ ենք միմյանց ծառայում, այնքան ավելի մեծ 

է մեր հոգևոր և էմոցիոնալ աճը: 21

Պողոս Առաքյալի խորհուրդն ամենագեղեցիկն է և ճիշտ տե-

ղին: Նա պարզապես ասել է. «Մարդիկ սիրեցեք ձեր կանանցը, 

ինչպէս Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցուն» (Եփեսացիս Ե.25): 

Վերջին օրերի հայտնության մեջ Տերը խոսում է կրկին այս 

պարտականության մասին: Նա ասել է. «Սիրիր կնոջդ քո ողջ 

սրտով ու հարիր նրան և ուրիշ ոչ մեկի» (ՎևՈւ 42.22): Որքան 

գիտեմ, կա միայն մեկ այլ բան ողջ սուրբ գրությունների մեջ, 

որը մեզ պատվիրված է սիրել ողջ մեր սրտով, և դա Ինքն Աստ-

ված է: Մտածեք թե դա ինչ է նշանակում: 

Ձեր կանանց հանդեպ նման սեր ցուցաբերելը հնարավոր 

է բազմաթիվ ձևերով: Առաջինը և ամենակարևորը, ոչ մի բան, 

բացի Իրենից՝ Աստծուց, ձեր կնոջից բարձր առաջնահերթու-

թյուն չէ ձեր կյանքում՝, ո՛չ աշխատանքը, ո՛չ զվարճությունը, ո՛չ 

սիրելի զբաղմունքները: Ձեր կինը ձեր թանկագին, հավերժա-

կան օգնականն է՝ ձեր զուգընկերը: 

Ի՞նչ է նշանակում սիրել ինչ- որ մեկին ողջ ձեր սրտով: Նշա-

նակում է սիրել ողջ ձեր հուզական զգացմունքներով և ողջ ձեր 

նվիրվածությամբ: Իհարկե, եթե դուք սիրում եք ձեր կնոջը ողջ 

ձեր սրտով, դուք չեք կարող նսեմացնել նրան, քննադատել 

նրան, հանցանք գտնել նրա մեջ, կամ վիրավորել նրան խոս-

քերով, խոժոռ վերաբերմունքով կամ արարքներով: 

Ի՞նչ է նշանակում «հարել նրան»: Դա նշանակում է մոտիկ 

մնալ նրան, լինել անձնվեր և հավատարիմ նրան, հաղորդակց-

վել նրա հետ և ցույց տալ նրա հանդեպ ձեր սերը: 22

Ամուսիններն ու կանայք, ովքեր սիրում են միմյանց 

կհայտնաբերեն, որ սերն ու հավատարմությունը փոխհա-

տուցող են: Այդ սերը կապահովի դաստիարակող մթնոլորտ 

երեխաների հուզական աճի համար: Ընտանեկան կյանքը 

պետք է լինի երջանկության և ուրախության ժամանակ, որ 
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երեխաները կարողանան ետ նայել սիրելի հիշողություններով 

և պատմություններով: 23 

3
Ուժեղ ընտանիքները զարգացնում են 

սեր, հարգանք և աջակցություն ընտանքի 
յուրաքանչյուր անդամի հանդեպ: 

Եկեք զորացնենք ընտանիքը: Ընտանեկան և անհատա-

կան աղոթքներն առավոտյան և երեկոյան կարող են հրավի-

րել Տիրոջ օրհնությունները մեր տնեցիների վրա: Ճաշի ժամն 

ընձեռում է հիանալի ժամանակ վերանայելու օրվա գործերը 

և ոչ միայն սնել մարմինը, այլ նաև սնել հոգին, ընտանիքի 

անդամների հետ հերթով կարդալով սուրբ գրությունները, 

հատկապես Մորմոնի Գիրքը: Գիշերային ժամը հիանալի ժա-

մանակ է մշտազբաղ հոր համար մոտենալու յուրաքանչյուր 

երեխայի մահճակալին, խոսելու նրանց հետ, պատասխանելու 

նրանց հարցերին և ասելու նրանց, թե որքան շատ են նրանք 

սիրված: 24 

Ընտանիքն աստծո մեծագույն ամրոցներից մեկն է մեր օրերի 

չարիքների դեմ: Օգնեք պահել ձեր ընտանիքներն ուժեղ և մո-

տիկ և արժանի մեր Երկնային Հոր օրհնություններին: Երբ այդ-

պես վարվեք, դուք կստանաք հավատք և ուժ, որոնք կօրհնեն 

ձեր կյանքը հավիտյան: 25 

Մեկ հիանալի բան, որ Տերը պահանջում է մեզանից, այն է, 

որ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ապահովի մի տուն, որ-

տեղ գոյություն ունի երջանիկ, դրական ազդեցություն բարու 

համար: Ապագա տարիներին տնային կահույքի թանկությունը 

կամ լողասենյակների թիվն այնքան շատ կարևորություն չի 

ունենա, բայց այն ինչ գլխավորապես կարևոր կլինի, այն է, 

թե մեր երեխաներն արդյոք զգացե՞լ են սեր և ընդունելություն 

տանը: Շատ մեծ նշանակություն կունենա, թե արդյոք կար եր-

ջանկություն և ծիծաղ, թե վեճ ու հակառակություն: 26

Հաջող ընտանիքները սեր ունեն և հարգանք յուրաքանչյուր 

ընտանիքի անդամի հանդեպ: Ընտանիքի անդամները գիտեն, 

որ իրենք սիրված են և գնահատված: Երեխաները զգում են, որ 

իրենք սիրված են իրենց ծնողների կողմից: Այդպիսով, նրանք 

ապահով են և ինքնավստահ: 
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Ուժեղ ընտանիքները զարգացնում են արդյունավետ հա-

ղորդակցության հատկանիշ: Նրանք արտահայտվում են 

իրենց խնդիրների մասին, ծրագրեր կազմում միասին և հա-

մագործակցում ընդհանուր նպատակակետերի իրականացման 

համար: Տնային ընտանեկան երեկոն և ընտանեկան խորհուրդ-

ները իրականացվում են և օգտագործվում որպես արդյունա-

վետ միջոցներ այդ նպատակի համար: 

Հայրերն ու մայրերն ուժեղ ընտանիքներում մոտ են մնում 

իրենց երեխաներին: Նրանք խոսում են: Որոշ հայրեր պաշտո-

նապես հարցազրույց են անցկացնում յուրաքանչյուր երեխայի 

հետ, մյուսներն անում են դա ոչ պաշտոնական, իսկ ուրիշներն 

էլ առիթն օգտագործում են կանոնավորապես առանձին ժամա-

նակ անցկացնել յուրաքանչյուր երեխայի հետ: 

Յուրաքանչյուր ընտանիք խնդիրներ ունի և մարտահրա-

վերներ: Բայց հաջող ընտանիքները փորձում են աշխատել 

միասին լուծումներ գտնելու համար, ոչ թե տեղ տալիս քննա-

դատության և հակառակության: Նրանք աղոթում են միմյանց 

համար, քննարկում և խրախուսում: Ժամանակ առ ժամանակ 

այս ընտանիքները ծոմ են պահում միասին ընտանիքի անդամ-

ներից մեկին աջակցելու համար: 

Ուժեղ ընտանիքներն աջակցում են միմյանց: 27

4
Տունը լավագույն տեղն է երեխաների համար սովորելու 

ավետարանի սկզբունքներն ու կանոնները: 

Ընտանիքն ամենաարդյունավետ տեղն է սերմանելու 

մշտատև արժեքներ իր անդամների մեջ: Որտեղ ընտանեկան 

կյանքն ուժեղ է և հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 

սկզբունքների և կանոնների վրա. . . հեշտությամբ խնդիրներ 

չեն ծագում: 28

Հաջողված ծնողները պարզել են, որ հեշտ չէ երեխաներ 

մեծացնել չարով աղտոտված միջավայրում: Ուստի, նրանք 

դիտավորյալ քայլեր են ձեռնարկում՝ ապահովելու լավագույն 

առողջարար ազդեցությունները: Ուսուցանում են բարոյական 

սկզբունքներ: Լավ գրքեր են մատչելի դարձվում և կարդում: 

Հեռուստադիտումները վերահսկվում են: Լավ և վեհացնող 

երաժշտություն է ապահովվում: Բայց ամենակարևորը, սուրբ 
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գրություններն են կարդացվում և քննարկվում որպես միջոց՝ 

զարգացնելու հոգևոր մտածելակերպ: 

Հաջողակ Վերջին Օրերի Սրբերի տներում ծնողներն ուսու-

ցանում են իրենց երեխաներին հասկանալ հավատք առ Աստ-

ված, ապաշխարություն, մկրտություն և Սուրբ Հոգու պարգևը 

(տես ՎևՈւ 68.25): 

Ընտանեկան աղոթքը հետևողական սահմանված կարգ է 

այս ընտանիքներում: Աղոթքը միջոց է արտահայտելու շնորհա-

կալություն օրհնությունների համար և խոնարհաբար ընդունելու 

կախվածությունն ամենազոր Աստծուց՝ ուժի, կենսամիջոցների 

և աջակցության համար: 

Իմաստուն և ճիշտ ասացվածք է, որ ընտանիքները, որոնք 

միասին ծնկի են իջնում, ուղի՛ղ են կանգնած Տիրոջ առջև: 29

Երեխաները պետք է իմանան, թե իրենց ինքնությամբ՝ հա-

վերժական իմաստով, ովքեր են իրենք: Նրանք պետք է իմա-

նան, որ իրենք ունեն հավերժական Երկնային Հայր, որին 

նրանք կարող են ապավինել, որին նրանք կարող են աղոթել, 

և որից նրանք կարող են ստանալ առաջնորդություն: Նրանք 

պետք է իմանան որտեղից են իրենք եկել, որպեսզի նրանց 

կյանքը իմաստ և նպատակ ունենա: 

Երեխաները պետք է ուսուցանվեն աղոթել, ապավինել Տի-

րոջն առաջնորդության համար և արտահայտել շնորհակալու-

թյուն օրհնությունների համար, որոնք ստացել են: Ես հիշում եմ, 

թե ինչպես էինք ծնկի իջնում մեր փոքր երեխաների մահճա-

կալի կողքին, օգնելով նրանց իրենց աղոթքներում: 

Երեխաները պետք է ուսուցանվեն տարբերել ճիշտը սխալից: 

Նրանք կարող են և պետք է սովորեն Աստծո պատվիրանները: 

Նրանք պետք է ուսուցանվեն, որ սխալ է գողանալ, ստել, խաբել 

կամ ցանկանալ ուրիշների ունեցվածքը: 

Երեխաները պետք է ուսուցանվեն աշխատել տանը: Նրանք 

այնտեղ պետք է սովորեն, որ ազնիվ աշխատանքը զարգաց-

նում է արժանապատվություն և ինքնահարգանք: Նրանք պետք 

է սովորեն աշխատանքը, գործը լավ անելու հաճույքը: 

Երեխաների հանգստի ժամանակը պետք է ուղղորդվի կա-

ռուցողական ձևով դեպի օգտակար, դրական զբաղմունքներ: 30
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Ընտանիքը զորացնելու և ապահով դարձնելու համար նա-

խատեսված Եկեղեցու ընտանեկան երեկոյի ծրագիրը սահմա-

նել է՝ ամեն շաբաթ մեկ երեկո հատկացնել հայրերի և մայրերի 

համար, իրենց որդիներին և դուստրերին տանը իրենց շուրջը 

հավաքելու նպատակով: 31 

Ավետարանի սկզբունքները կարելի է սերմանել արդյունա-

վետ տնային ընտանեկան երեկոների միջոցով, որտեղ երի-

տասարդները կամրացվեն, որպեսզի նրանք կարիք չունենան 

վախենալու իրենց ապագայի համար: Այդպիսի ուսուցանումը 

պետք է արվի հավատքով, վկայությամբ և լավատեսությամբ: 32

Ձեր տները կարգի դնելը Աստծո պատվիրանները պահելն է: 

Այն բերում է ներդաշնակություն և սեր. . . Դա ամենօրյա ըն-

տանեկան աղոթքն է: Դա ձեր ընտանիքին ուսուցանելն է հաս-

կանալ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը: Դա յուրաքանչյուր 

ընտանիքի անդամի կողմից Աստծո պատվիրանները պահելն է: 

Դա. . . արժանի լինելն է ստանալու տաճարային երաշխավո-

րագիր, բոլոր ընտանիքի անդամների վեհացման արարողու-

թյունները ստանալը և ձեր ընտանիքը հավերժության համար 

կնքված լինելը: Դա ազատ լինելն է մեծ պարտքերից, ընտա-

նիքի անդամների ազնիվ տասանորդներ և զոհաբերություններ 

վճարելը: 33 

5
Աստված հայտնել է, որ ընտանիքը կարող 

է հարատևել գերեզմանից այն կողմ: 

Սերը, որ մենք ճանաչում ենք այստեղ, անցողիկ ստվեր չէ, 

այլ բուն այն նյութն է, որը կապում է ընտանիքները միմյանց՝ 

ժամանակի և հավերժության համար: 34

Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով էր, որ Երկնքի Աստվածը բացա-

հայտեց ճշմարտությունը, որ ընտանիքը կարող է հարատևել 

գերեզմանից այն կողմ, որ մեր համակրանքները, մտերմու-

թյունները և սերը միմյանց հանդեպ կարող է հավերժ գոյություն 

ունենալ: 35

Ոչ մի զոհաբերություն խիստ մեծ չէ՝ հավերժական ամուս-

նության օրհնություններն ունենալու համար: Մեզանից շա-

տերի համար տաճարն այնքան մատչելի է, գուցե այնքան 
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հարմարավետ, որ օրհնությունը վերցվում է խիստ անփութորեն: 

Ինչ վերաբերում է ավետարանով ապրելու հավատարմության 

մյուս հարցերին, Աստծո ձևով ամուսնացած լինելը պահանջում է 

հոժարակամություն՝ հրաժարվել անաստվածությունից, աշխար-

հիկությունից և վճռականություն՝ կատարելու մեր Հոր կամքը: 

Հավատքի այս գործողությամբ մենք ցույց ենք տալիս մեր սերն 

Աստծո հանդեպ և մեր հարգանքը դեռ չծնված սերնդի հանդեպ: 

Ինչպես ընտանիքն այս կյանքում է մեր մեծագույն ուրախության 

աղբյուրը, նույնը կարող է լինել հավերժության մեջ: 36

Տուն և ընտանիք: Ինչպիսի քաղցր հիշողություններ են առա-

ջանում մեր կրծքում պարզապես հենց միայն այդ փայփայված 

խոսքերը նշելուց: Ես ցանկանում եմ և աղոթում ձեզ համար 

իմ հոգու ողջ կորովով, որպեսզի դուք կարողանաք իմանալ 

պատվավոր ծնող լինելու ուրախությունն ու բավականությունը: 

Դուք բաց կթողնեք այս կյանքի և հավերժության ամենախորն 

ուրախությունները, եթե կամավոր խուսափեք ծնող լինելու և 

տուն ստեղծելու պարտականություններից: Ինչպես հայտնի է 

դարձվել Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, տան և հարատևող 

ընտանեկան փոխհարաբերությունների փառահեղ գաղափարն 

այժմ և մշտապես ընկած է մեր երջանկության բուն հիմքում: 37

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ուսուցանել է. «Հավերժական իմաստով, 

փրկությունն ընտանեկան գործ է» (բաժին 1): Ի՞նչ է նշանա-

կում այս ձեզ համար: Ի՞նչ կարող են ընտանիքի անդամներն 

անել միմյանց փրկության համար: 

• Երբ ուսումանսիրեք Նախագահ Բենսոնի խորհուրդը բաժին 

2- ում, խորհեք թե այդ բոլորն ինչպես է կապված նրա կոչած 

«երջանիկ ամուսնության գաղտնիքի» հետ: Ինչո՞ւ եք կարծում, 

որ այդ «գաղտնիքը» տանում է դեպի երջանկություն: 

• Բաժին 3- ում, մտածեք, թե ինչ է ասում Նախագահ Բենսոնը 

հաջողակ ընտանեկան սովորույթների մասին: Ինչպե՞ս են 

այդ սովորույթները զորացնում ընտանիքները: Խորհեք, թե 

ինչ կարող եք անել հետևելու այս խորհրդին: 
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• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ ընտանիքն է «ամենարդյունավետ 

տեղը հարատևող արժեքներ սերմանելու համար»: (Տես բա-

ժին 4, նշելով Նախագահ Բենսոնի հատուկ խորհուրդն ըն-

տանիքում ուսուցանելու մասին:) 

• Նախագահ Բենսոնը վկայել է, որ ընտանիքները կարող են 

«հարատևել գերեզմանից այն կողմ» (բաժին 5): Ինչպիսի՞ն 

են ձեր մտքերն ու զգացումները, երբ խորհում եք այս ճշմար-

տության մասին: Որո՞նք են այն «քաղցր հիշողությունները», 

որոնք գալիս են ձեզ, երբ նշում եք տան և ընտանիքի մասին: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Սաղմոս ՃԻԷ.3–5, Ա Կորնթացիս ԺԱ.11, 3 Նեփի 18.21, ՎևՈւ 

49.15, 132.18–19, տես նաև «Ընտանիք՝ Հայտարարություն Աշ-

խարհին», Ensign, Nov. 2010, 129

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Ավետարանի ձեր ուսումնասիրությունը առավել արդյունա-

վետ կլինի, եթե դուք սովորեք Սուրբ Հոգով: Ավետարանի ձեր 

ուսումնասիրությունը միշտ սկսեք աղոթքով, որպեսզի Սուրբ 

Հոգին օգնի ձեզ սովորել» (Քարոզիր Իմ Ավետարանը [2004], 

21):
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Հայրերի և մայրերի 
սրբազան կոչումները

«Թող որ մենք հավատարիմ լինենք 
այս մեծ պարտականությանը, այս 
սրբազան պարտականությանը»:

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Խոսքով և օրինակով, տանը և ողջ աշխարհում, Եկեղեցում 

և քաղաքացիական միջավայրում, Նախագահ Էզրա Թաֆտ 

Բենսոնն ուսուցանում էր լավ ծնողներ լինելու կարևորությունը: 

«Դաստիարակեք ձեր երեխաներին սիրով և Տիրոջ հորդորնե-

րով, – ասել է նա: 1 – Աստված ծնողներին պատասխանատու 

է համարում ընտանիքը խնամելու իրենց պարտականության 

համար: Դա ամենասրբազան պատասխանատվությունն է»: 2

Նախագահ Բենսոնը և նրա կինը՝ Ֆլորան, սերտորեն աշ-

խատում էին միասին կատարելով իրենց սրբազան պարտա-

կանությունները որպես ծնողներ: Նրանք «մոտենում էին իրենց 

ընտանեկան միավորը խնամելու խնդրին եռանդով և խանդա-

վառությամբ»: 3 Նրանք հաճախ էին խորհրդակցում միմյանց 

հետ՝ իրենց երեխաների մասին և այլ հարցերով: «Ես կող-

քիս տեսնում էի հոգևոր զգայունակ կնոջ», ասել է Նախագահ 

Բենսոնը: 4

Նրանք աշխատում էին միասին՝ ստեղծելու մի տուն, որտեղ 

նրանց երեխաները կկարողանային աճել և սովորել և որ-

տեղ նրանց երեխաները կկամենային լինել: «Ես ավելի շատ 

տանն էի ուզում լինել, քան որևէ այլ տեղ, – ասել է նրանց որդի 

Մարկը: – Այն ապաստարան էր փոթորկից: Մայրիկը հովանա-

վորող տարրն էր, իսկ հայրիկն այնտեղ էր իր ուժով»: 5

Նախագահ և Քույր Բենսոնը՝ որպես ծնողներ, մոտենում էին 

իրենց պարտականություններին աղոթքով: Մարկն ասել է. 
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Էզրա Թաֆտ Բենսոնը իր որդիների՝ Ռիդի և Մարկի հետ: 
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«Մայրիկն ավելի շատ հավատք ուներ, քան որևէ կին, ում եր-

բևէ ճանաչել եմ. . . Ես երբեք չեմ տեսել ավելի շատ աղոթող 

իմ կյանքում: Նա անմիջապես ծնկի էր իջնում, աղոթելով երե-

խաների համար՝ լիներ ստուգարքի համար, թե կռիվ դպրոցա-

կան բակում, նշանակություն չուներ: Նա և Հայրիկն ունեին այդ 

պարզ հավատքը»: 6 

Նախագահ Բենսոնը հաճախ էր հեռու լինում տնից, աշ-

խատանքի և Եկեղեցու պարտականությունների բերումով, 

այսպիսով, Ֆլորան էր ստանձնում իրենց վեց երեխաների դաս-

տիարակությունը և ուսուցումը: Նա հրճվում էր մայրության իր 

դերով: «Տունը մեր մահկանացու կյանքի քնքշանքների կենտ-

րոնն է», ասել է նա: 7 Մարկը հիշել է. «Մայրիկը բացարձակապես 

սիրում էր տունը: Եվ նա մեզ սիրում էր ոչ թե այն պատճառով, 

որ դա նրա պարտականությունն էր, այլ որովհետև դա նրա 

կյանքն էր»: 8 Արտահայտելով իր զգացմունքները մայր լինելու 

կարևորության մասին՝ Ֆլորան գրել է. «Եթե ուզում եք գտնել 

մեծություն, մի գնացեք դեպի գահը, գնացեք դեպի օրօրոցը: 

Մոր մեջ հզոր ուժ կա: Նա է սրտեր ձուլողը, կյանքեր կերտողը 

և բնավորություն ձևավորողը»: 9 

Երբ Նախագահ Բենսոնը հեռու էր լինում տնից, նա միշտ 

գտնում էր ուղիներ վերահսկելու և զորացնելու իր ընտանիքը: 

Նա կանոնավոր կապ էր պահպանում նրանց հետ հեռախոսա-

յին զանգերի և նամակների միջոցով: Երբ նա տանն էր լինում, 

նա այնքան շատ ժամանակ էր նրանց հետ անցկացնում, որ-

քան որ հնարավոր էր: Նա հաճախ էր մեջբերում պատմությունը 

«մի զբաղված հոր մասին, ով բացատրում էր իր որդու հետ 

գնդակ խաղալը՝ ասելով. «Ավելի լավ է այժմ մեջքի ցավ զգամ, 

քան հետո սրտի ցավ»: 10 

Նա նաև շատ ժամանակ էր անցկացնում իր երեխաների հետ 

անհատապես: Մարկը վերհիշում է իր հոր տանելը իրեն Սոլթ 

Լեյք Սիթի՝ բժշկի. «Ինչքան զվարճալի էր լինել Հայրկի հետ, 

միայն նա և ես: Մենք խոսում էինք այն ամենի մասին, ինչ ես 

կամենում էի, որ մենք խոսենք: Նույնիսկպատանեկության տա-

րիքում ես գիտեի Հայրիկը սիրում էր ինձ, որովհետև նա իմ հետ 

էր և օգնում էր ինձ լավը դառնալ»: 11 
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Երբ հնարավոր էր լինում, Նախագահ Բենսոնը տանում էր 

իր երեխաներին իր հետ իր ճանապարհորդությունների ընթաց-

քում: 1948 թվականի մարտին նա տարավ իր Բոննի դստերը, 

որը յոթ տարեկան էր այդ ժամանակ, գյուղատնտեսական ժո-

ղովի Նեբրասկայում: «Լրատվամիջոցներն այնքան հետքրքր-

ված էին այդ փոքրիկ աղջկա կեցվածքով և նրա հոր արտառոց 

օրինակով, որը բերել էր այդպիսի փոքրիկ երեխային այդպիսի 

երկար ճամփորդության՝ մասնակցելու այդպիսի մի նշանավոր 

գործունեության, որ Բոննիի նկարը հաջորդ առավոտ զարդա-

րում էր լրագրի առաջին էջը: Բայց Երեց Բենսոնի համար այդ 

դեպքն արտառոց չէր: Նա հաճախ էր երեխաներին տանում 

իր հետ քաղաքից դուրս ճանապարհորդությունների, ինչպես 

նրանց հետ փոխհարաբերություններն ամրացնելու, այնպես էլ 

նրանց կրթելու համար»: 12

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Հոր կոչումը հավերժական է: 

Հայրեր, ձերը հավերժական կոչում է, որից դուք երբեք չեք 

ազատվի: Եկեղեցական կոչումները, որքան էլ դրանք կարևոր 

են, իրենց իսկ բնույթով միայն մի որոշ ժամանակահատվածի 

համար են, իսկ հետո պատշաճ ազատում է տեղի ունենում: 

Բայց հոր կոչումը հավերժական է և դրա կարևորությունն անց-

նում է ժամանակի սահմանները: Այն կոչում է ինչպես ժամա-

նակի, այնպես էլ հավերժության համար: 13

Հայրության համար մեր օրինակը կամ նախատիպը մեր 

Երկնային Հայրն է: Ինչպե՞ս է Նա աշխատում Իր զավակների 

հետ: Դե՜, որպեսզի իմանան այդ, իհարկե [հայրերը] պետք է 

իմանան ինչ- որ բան ավետարանի մասին՝ Տիրոջ մեծ ծրագրի 

մասին: 14

Տղամարդու համար չկա կոչում, որն այնքան բարձր լինի, որ-

քան արդար հայրապետի կոչումը, ամուսնացած Տիրոջ տանը, 

նախագահելով Իր երեխաների վրա: Անգամ նույն Էլոհիմը 

պատվիրել է մեզ կոչել Իրեն որպես «Հայր մեր, որ երկնքում 

ես» (Մատթեոս Զ.9, 3 Նեփի 13.9): 15
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2
Հայրերը պետք է հոգևոր առաջնորդություն 

ապահովեն իրենց ընտանիքներին: 

Հայրը պետք է քաղց, ծարավ ու անձկություն զգա՝ օրհնելու 

իր ընտանիքը, աղոթելու Տիրոջը, խորհելու Տիրոջ խոսքերի վրա 

և ապրի Հոգով` իմանալու Տիրոջ միտքն ու կամքը և թե ինչ 

պետք է նա անի իր ընտանիքին առաջնորդելու համար: 16 

[Հայրե՛ր,] դուք սրբազան պարտականություն ունեք ապահո-

վելու հոգևոր առաջնորդություն ձեր ընտանիքում: 

Մի գրքույկում, որը հրատարակվեց մի քանի տարի առաջ 

Տասներկուսի Խորհրդի կողմից, մենք ասել ենք հետևյալը. «Հայ-

րությունը առաջնորդ լինել է, ամենակարևոր առաջնորդ լինելը: 

Դա միշտ այդպես է եղել, դա միշտ այդպես կլինի: Հայրե՛ր, ձեր 

հավերժական ընկերակցի խորհրդով ու քաջալերանքով, դուք 

եք նախագահում տանը» (Father, Consider Your Ways [pamphlet, 
1973], 4–5): . . .

Իսրայելի հայրերի հանդեպ սիրով լցված սրտով թույլ տվեք 

առաջարկել 10 հատուկ ուղիներ, որոնցով հայրերը կարող են 

հոգևոր առաջնորդություն տալ իրենց երեխաներին: 

1. Տվեք հայրական օրհնություններ ձեր երեխաներին: 

Մկրտեք և հաստատեք ձեր երեխաներին: Քահանայության 

կարգեք ձեր որդիներին: Դրանք կդառնան հոգևոր ուղենիշներ 

ձեր զավակների կյանքում: 

2. Անձնապես ղեկավարեք ընտանեկան աղոթքները, ամենօ-

րյա սուրբ գրությունների ընթերցումը և ամենշաբաթյա տնային 

ընտանեկան երեկոները: Ձեր անձնական ներգրավվածությունը 

ցույց կտա ձեր երեխաներին, թե իրականում որքան կարևոր են 

այդ միջոցառումները: 

3. Հնարավորության դեպքում ընտանյոք հանդերձ հաճա-

խեք Եկեղեցու ժողովները: Ընտանեկան երկրպագությունը 

ձեր առաջնորդությամբ կենսական է ձեր երեխաների հոգևոր 

բարօրության համար: 

4. Դուրս եկեք ձեր երեխաների հետ՝ հայր- դուստր ժամադ-

րության, հայր և որդի զբոսանքի: . . .
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5. Ստեղծեք ընտանեկան արձակուրդների և ուղևորություն-

ների ու զբոսախնջույքների ավանդույթներ: Այդ հիշողություն-

ները երբեք չեն մոռացվի ձեր երեխաների կողմից: 

6. Կանոնավորապես մեկ առ մեկ զրույցներ անցկացրեք ձեր 

երեխաների հետ: Թողեք, որ խոսեն ինչ որ կկամենան: Ուսու-

ցանեք նրանց ավետարանի սկզբունքներ: Ուսուցանեք նրանց 

իրական արժեքներ: Ասեք նրանց, որ սիրում եք նրանց: Անձնա-

կան ժամանակը ձեր երեխաների հետ ասում է նրանց, որտեղ 

են Հայրիկի առաջնահերթությունները: 

7. Ուսուցանեք ձեր երեխաներին աշխատել և ցույց 

տալ նրանց արժանավոր նպատակի համար աշխատելու 

արժեքը: . . .

8. Խրախուսեք լավ երաժշտություն և արվեստ ու գրականու-

թյուն ձեր տներում: Տները, որոնք ունեն նրբագեղության և գե-

ղեցկության ոգի, հավերժ կօրհնեն ձեր երեխաներին: 

9. Եթե հեռավորությունը թույլ է տալիս, կանոնավոր տա-

ճար հաճախեք ձեր տիկնոջ հետ: Ձեր երեխաներն այդ դեպ-

քում ավելի լավ կհասկանան տաճարային ամուսնության 

«կանոնավորապես մեկ առ մեկ զրույցներ 
անցկացրեք ձեր երեխաների հետ»: 
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ու տաճարային խոստումների և հավերժական ընտանիքի 

կարևորությունը: 

10. Թող ձեր երեխաները տեսնեն ձեր ուրախությունը և բա-

վարարվածությունը Եկեղեցում ծառայելիս: Սա կարող է նրանց 

համար վարակիչ դառնալ, այսպիսով նրանք նույնպես կուզե-

նան ծառայել Եկեղեցում և կսիրեն արքայությունը: 

Օ՜հ, ամուսիններ և հայրեր Իսրայելում, դուք այնքան շատ 

բան կարող եք անել ձեր ընտանիքների փրկության և վեհաց-

ման համար: Ձեր պարտականություններն այնքան կարևոր 

են: 17 

Մենք երբեմն լսում ենք պատմություններ տղամարդկանց 

մասին, ովքեր մտածում են, որ տան գլուխը լինելը ինչ որ տեղ 

նրանց դնում է ավելի գերադաս դերում և թույլ տալիս նրանց 

թելադրել և պահանջներ առաջադրել իրենց ընտանիքին: 

Պողոս Առաքյալը նշում է, որ «մարդը կնոջ գլուխն է ինչպէս 

Քրիստոս էլ եկեղեցու գլուխը» (Եփեսացիս Ե.23, շեգագիրն 

ավելացված է): Սա է մեր օրինակը որին պետք է հետևենք 

տանը նախագահելու մեր դերում: Մենք չենք տեսնում Փրկչին 

Եկեղեցին կոպիտ կամ դաժան ձեռքով առաջնորդելիս: Մենք 

չենք տեսնում, որ Փրկիչը Իր Եկեղեցուն անհարգալից կամ 

անփութորեն վերաբերվի: Մենք չենք տեսնում Փրկչին ուժ 

կամ հարկադրանք գործադրելիս՝ Իր նպատակներն իրակա-

նացնելու համար: Ոչ մի տեղ մենք չենք տեսնում Փրկչին որևէ 

բան անելիս, բացի դաստիարակելուց, բարձրացնելուց, մխի-

թարելուց և Եկեղեցին վեհացնելուց: Եղբայրնե՛ր, ես ասում 

եմ ձեզ ողջ լրջությամբ, Նա՛ է օրինակը, որին մենք պետք է 

հետևենք, երբ ստանձնում ենք մեր ընտանիքների հոգևոր 

առաջնորդությունը: 18

Որպես ձեր տան հայրապետ, դուք լուրջ պատասխանատ-

վություն ունեք ստանձնելու ղեկավարություն՝ աշխատելով ձեր 

երեխաների հետ: Դուք պետք է օգնեք ստեղծել տուն, որտեղ 

Տիրոջ Հոգին կարող է բնակվել: . . .

Ձեր տները պետք է լինեն երկինք և խաղաղություն ու ու-

րախություն ձեր ընտանիքի համար: Անկասկած, ոչ մի երեխա 

չպետք է վախենա իր սեփական հորից, հատկապես քահանա-

յություն կրող հորից: Հոր պարտականությունն է դարձնել իր 
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տունը երջանկության և ուրախության տուն. . . արդարակյաց 

հայրերի հզոր ազդեցության օրինակ հանդիսանալը՝ կարգա-

վարժելում և ուսուցանելում, դաստիարակելում և սիրելում, կեն-

սական է [իրենց] երեխաների հոգևոր բարօրության համար: 19 

3
Մոր դերը կարգված է Աստծուց: 

[Մայրերն] ընտանիքի բուն սիրտն ու հոգին են կամ պետք 

է լինեն: Գոյություն չունի ոչ մի ավելի սրբազան խոսք աշ-

խարհիկ կամ սուրբ գրություններում, քան մայր բառը: Չկա 

ավելի ազնիվ աշխատանք, քան բարի և Աստվածավախ մոր 

աշխատանքը: 

Հավերժական ընտանիքոււմ Աստված հաստատել է, որ հայ-

րերը պետք է նախագահեն տանը: Հայրերը պետք է ապա-

հովեն, սիրեն, ուսուցանեն և ուղղորդեն: Մոր դերը նույնպես 

Աստծուց է կարգված: Մայրերը պետք է հղիանան, ծննդաբե-

րեն, սնուցեն, սիրեն և սովորեցնեն: Այսպես են հայտարարում 

հայտնությունները: 20

Մենք հասկանում ենք, որ որոշ կանայք, ոչ իրենց մեղքով, 

չեն կարող երեխաներ ունենալ: Այս հիանալի քույրերին, Աստծո 

յուրաքանչյուր մարգարե խոստացել է, որ նրանք կօրհնվեն 

երեխաներով հավերժություններում և որ սերունդ ունենալը 

նրանց չի մերժվի: 

Անբիծ հավատքով, աղերսալի աղոթքներով, ծոմապահու-

թյամբ և հատուկ օրհնություններով, այս հիանալի քույրերից 

շատերը, իրենց ազնիվ ընկերակիցներով իրենց կողքին, ու-

նեցել են հրաշքներ կատարվելիս և օրհնվել են զավակներով: 

Մյուսները, աղոթքով լցված, ընտրել են որդեգրել երեխաներ: 

Մենք ողջունում ենք այդ սքանչելի զույգերին, այն զոհաբերու-

թյունների և սիրո համար, որ դուք դրսևորել եք այդ երեխաների 

հանդեպ:, ում դուք ընտրել եք կոչել ձեր սեփականը: 21

Թող Աստված օրհնի մեր սքանչելի մայրերին: Մենք աղոթում 

ենք ձեզ համար: Մենք աջակցում ենք ձեզ: Մենք հարգում ենք 

ձեզ, երբ դուք լույս աշխարհ եք բերում, սնուցում, վարժեցնում, 

ուսուցանում և սիրում հավերժության համար: Ես խոստանում 

եմ ձեզ երկնքի օրհնությունները և «բոլորը ինչ Հայրն ունի» (տես 
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ՎևՈւ 84.38) մինչ դուք մեծարում եք ամենաազնվագույնը հա-

մարվող՝ Սիոնի մայր կոչումը: 22

4
Մայրերը պետք է սիրեն, ուսուցանեն և արդյունավետ 

ժամանակ անցկացնեն իրենց երեխաների հետ: 

Մայրեր Սիոնում, ձեր Աստվածատուր դերը չափազանց կեն-

սական է ձեր վեհացման համար և ձեր ընտանիքի փրկության և 

վեհացման համար: Երեխան մոր կարիքն ավելի շատ ունի, քան 

բոլոր բաները, որոնք փողով կարելի է գնել: Ձեր երեխաների 

հետ ժամանակ անցկացնելը բոլորից մեծագույն պարգևն է: 23

Սիոնի մայրերի հադեպ սիրով լցված սրտով, ես կկամենայի 

այժմ ձեզ առաջարկել 10 հատուկ ուղիներ, որոնցով մեր մայ-

րերը կարող են արդյունավետ ժամանակ անցկացնել իրենց 

երեխաների հետ: 

[Նախ], երբ հնարավոր է, դիմավորեք և ճանապարհեք, երբ 

ձեր երեխաները մեկնում են կամ վերադառնում, երբ նրանք 

գնում են դպրոց կամ վերադառնում, երբ նրանք գնում են 

ժամադրության կամ վերադառնում, երբ նրանք ընկերներ են 

«Ժամանակ հատկացրեք, որպեսզի կարդաք ձեր երեխաների համար»: 
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բերում տուն: Եղեք նրանց ճանապարհին՝ ձեր երեխաները լի-

նեն 6 տարեկան, թե 16: . . .

Երկրորդը՝ մայրե՛ր, ժամանակ տրամադրեք լինել ձեր երե-

խաների իսկական ընկերը: Լսեք ձեր երեխաներին, իսկապես 

լսեք: Խոսեք նրանց հետ, ծիծաղեք և կատակեք նրանց հետ, 

երգեք նրանց հետ, նրանց հետ խաղացեք, լացեք նրանց հետ, 

գրկեք նրանց, ազնվորեն գովեք նրանց: Այո, կանոնավորպես, 

մեկ առ մեկ զրույցներ անցկացրեք յուրաքանչյուր երեխայի 

հետ: Եղեք ձեր երեխաների իսկական ընկերը: 

Երրորդ՝ ժամանակ տրամադրեք կարդալ ձեր երեխաների 

հետ: Սկսած օրօրոցից կարդացեք ձեր որդիների և դուստրերի 

համար. . . Դուք կսերմանեք սեր լավ գրականության հանդեպ և 

իսկական սեր սուրբ գրությունների հանդեպ, եթե դուք կարդաք 

ձեր երեխաների համար կանոնավորապես: 

Չորրորդ՝ ժամանակ տրամադրեք աղոթել ձեր երեխաների 

հետ: Ընտանեկան աղոթքները հոր ղեկավարությամբ պետք է 

արվեն առավոտյան և երեկոյան: Թող ձեր երեխաները զգան 

ձեր հավատքը, երբ դուք կանչում եք երկնքի օրհնությունները 

նրանց վրա. . . Թող ձեր երեխաները մասնակցեն ընտանեկան 

և անձնական աղոթքներին և ուրախացեք իրենց Երկնային 

Հորն ուղղված նրանց քաղցր թոթովանքներով: 

Հինգերորդ՝ ժամանակ տրամադրեք իմաստալի ամենշաբա-

թյա տնային երեկո անցկացնելու համար: Թող ձեր երեխաներն 

ակտիվորեն ներգրավվեն: Ուսուցանեք նրանց ճիշտ սկզբունք-

ներ: Սա դարձրեք ձեր ընտանեկան ավանդույթներից մեկը: . . .

Վեցերորդ, ժամանակ տրամադրեք որքան հնարավոր է 

հաճախ միասին լինելու ճաշի ժամանակ: Սա մարտահրա-

վեր է դառնում, երբ երեխաները մեծանում են և կյանքը զբաղ-

ված է դառնում: Բայց երջանիկ զրույցները, օրվա պլաններով 

կիսվելը, միջոցառումները և ուսուցման հատուկ պահերը տեղի 

են ունենում ճաշի ժամանակ, որովհետև ծնողներն ու երեխա-

ներն աշխատում են դրա վրա: 

Յոթերորդ՝ ժամանակ հատկացրեք կարդալու սուրբ գրու-

թյունները միասին, որպես ընտանիք. . . Հատկապես ընտանի-

քով Մորմոնի Գրքի կարդալը կբերի աճող հոգևորություն ձեր 

տուն և կտա ինչպես ծնողներին, այնպես էլ երեխաներին ուժ՝ 
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դիմադրելու գայթակղությանը և ունենալու Սուրբ Հոգին որպես 

իրենց մշտական ուղեկից: Ես խոստանում եմ ձեզ, որ Մորմոնի 

Գիրքը կփոխի ձեր ընտանիքի կյանքը: 

Ութերորդը, ժամանակ տրամադրեք ընտանիքով անել գոր-

ծեր: Դարձրեք ընտանիքով քաղաքից դուրս գնալը և զբո-

սախնջույքները և ծննդյան օրերի տոնելը և ուղևորություններն 

առանձնահատուկ պահեր և հիշողություններ ստեղծող փոր-

ձառություններ: Հնարավորության դեպքում, հաճախեք, որպես 

ընտանիք միջոցառումների, որտեղ ներգրավված է ընտանիքի 

անդամներից մեկը, ինչպես օրինակ՝ դպրոցական միջոցառում, 

խաղ, դերասանական կամ համերգային մենակատարություն: 

Հաճախեք Եկեղեցու ժողովները միասին և ընտանիքով միասին 

նստեք, երբ կարող եք: Մայրերը, ովքեր օգնում են ընտանիք-

ներին աղոթել և խաղալ միասին [կօգնեն նրանց] միասնական 

մնալ և կօրհնեն երեխաների կյանքը հավիտյան: 

Իններորդ՝ մայրեր, ժամանակ հատկացրեք ուսուցանելու ձեր 

երեխաներին: Որսացեք ուսուցողական պահերը ճաշի ժամա-

նակ, առօրյա իրավիճակներում կամ հատուկ առիթով միասին 

նստած պահերին, օրվա վերջում մահճակալի կողքին նստած 

կամ վաղ առավոտյան միասին զբոսանքի ժամանակ: . . .

Մոր սերը և աղոթքով լի մտահոգությունը իր երեխաների 

համար ամենակարևոր բաղադրիչներն են իր սեփական ու-

սուցանման համար: Ուսուցանեք երեխաներին ավետարանի 

սկզբունքներ: Ուսուցանեք նրանց, որ բարի լինելը հատուցվում 

է: Ուսուցանեք նրանց, որ ապահովություն չկա մեղքում: Ուսու-

ցանեք նրանց սեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հանդեպ և 

վկայություն դրա աստվածայնության վերաբերյալ: 

Ուսուցանեք ձեր որդիներին և դուստրերին համեստություն 

և ուսուցանեք նրանց հարգել տղամարդկությունը և կանացիու-

թյունը: Ուսուցանեք ձեր երեխաներին սեռական մաքրություն, 

պատշաճ ժամադրության չափանիշներ, տաճարային ամուս-

նություն, միսիոներական ծառայություն և Եկեղեցական կոչում-

ներ ընդունելու և մեծարելու կարևորությունը: 

Ուսուցանեք նրանց սեր աշխատանքի հանդեպ և լավ կրթու-

թյան արժեքը: 
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Ուսուցանեք նրանց ճիշտ զվարճության տեսակի կարևո-

րությունը, ներառյալ կինոնկարների, տեսաֆիլմերի, երաժշ-

տության, գրքերի և ամսագրերի պատշաճությունը: Քննարկեք 

պոռնոգրաֆիայի և թմրադեղերի չարիքները և սովորեցրեք 

մաքուր կյանքով ապրելու արժեքը: 

Այո՛, մայրեր, ուսուցանեք ձեր զավակներին ավետարանը 

ձեր իսկ տներում, ձեր սեփական բուխարիի կողքին: Դա 

ամենաարդյունավետ ուսուցումն է, որ ձեր երեխաները երբևէ 

կստանան: . . .

Տասներորդը և վերջինը՝ մայրեր, ժամանակ հատկացրեք 

իսկապես սիրելու ձեր փոքրիկ երեխաներին: Մոր անսահմա-

նափակ սերը մոտ է Քրիստոսանման սիրուն: 

Ձեր դեռահաս երեխաները նույնպես կարիք ունեն այդ նույն 

տեսակի սիրո և ուշադրության: Ավելի հեշտ է թվում շատ մայ-

րերի և հայրերի համար արտահայտել իրենց սերը իրենց երե-

խաների հանդեպ, երբ նրանք փոքր են, բայց ավելի դժվար, երբ 

նրանք մեծ են:Աղոթքով աշխատեք այդ ուղղությամբ: Չպետք 

է լինի անդունդ սերունդների միջև: Եվ բանալին սերն է: Մեր 

երիտասարդները կարիք ունեն սիրո և ուշադրության, ոչ թե 

երեսառածության: Նրանք կարիք ունեն, որ իրենց դրության 

մեջ մտնենք և հասկանանք, ոչ թե անտարբերություն տեսնեն 

մայրերից ու հայրերից: Նրանք ծնողների ժամանակի կարիքն 

ունեն: Մոր բարությամբ ուսուցումները և նրա սերը և վստահու-

թյունը դեռահաս որդու կամ դստեր հանդեպ կարող է տառա-

ցիորեն փրկել նրանց ամբարիշտ աշխարհից: 24 

Արդյոք գիտե՞ք, թե ինչու են արդարակյաց մայրերն այդքան 

շատ սիրում իրենց երեխաներին: Որովհետև նրանք այնքան 

շատ բան են զոհաբերում նրանց համար: Մենք սիրում ենք 

նրան, ում համար մենք զոհաբերում ենք և մենք զոհաբերում 

ենք այն, ինչ մենք սիրում ենք: 25 

5
Ծնողները պետք է միասնաբար աշխատեն համատեղ 

և սիրով՝ մեծացնելով իրենց երեխաներին: 

Ամուսինները և կանայք, որպես համատեղ արարիչներ, 

պետք է պատրաստակամորեն և աղոթքով երեխաներ ունե-

նան. . . Օրհնված են այն ամուսինն ու կինը, ովքեր երեխաներով 
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ընտանիք ունեն: Ամենախորն ուրախությունները և օրհնություն-

ները կյանքում կապված են ընտանիքի, ծնող լինելու, և զոհա-

բերության հետ: Այդ քաղցր հոգիներին տուն բերելու համար 

փաստորեն արժե ցանկացած զոհաբերություն: 26 

Երբ ծնողներն ընկերակցությամբ, սիրով և միաբանությամբ 

կատարում են իրենց երկնքով նախատեսված պատասխանատ-

վությունը և երեխաները պատասխանում են սիրով և հնազան-

դությամբ, արդյունքը մեծ ուրախություն է: 27

Թող Աստված օգնի մեզ աջակցել միմյանց: Թող այն սկսվի 

տանը, երբ մենք աջակցում ենք մեր ընտանիքներին: Թող այն-

տեղ լինի անձնվիրության, միասնության, սիրո և փոխադարձ 

հարգանքի ոգի: Թող ամուսիններն անձնվեր լինեն իրենց կա-

նանց, հավատարիմ մնան, սիրեն նրանց, ձգտեն թեթևացնել 

նրանց բեռները և կիսեն խնամելու, ուսուցանելու և երեխանե-

րին մեծացնելու պատասխանատվությունը: Թող մայրերն ու կա-

նայք ցույց տան իրենց ամուսիններին օգնելու, բարձրացնելու և 

սատարելու ոգի նրանց քահանայության պարտականություն-

ներում և լինեն անձնվեր ու հավատարիմ այն կոչումներին, 

որոնք տրվում են նրանց Աստծո քահանայության կողմից: 28 

Թող որ մենք հավատարիմ լինենք ծնող լինելու այս մեծ 

պարտականությանը, որ մենք կառուցենք մեր տներն ամուր՝ 

հավերժական սկզբունքների վրա, որպեսզի մենք չունենանք 

զղջումներ: Թող որ մենք երբեք թուլակամ [անհավատարիմ] 

չլինենք այն մեծ վստահությանը, որը դրվել է մեզ վրա: Թող որ 

մենք միշտ պահենք մեր մտքում, որ այս հոգիները, որոնք մտել 

են մեր տներն ընտրյալ հոգիներ են: 29 

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է. «Մեր օրինակը կամ նախատիպը 

հայրության համար մեր Երկնային Հայրն է» (բաժին 1): Ի՞նչ 

ուղիներով կարող են երկրային հայրերը հետևել Երկնային 

Հոր սահմանած օրինակին: 

• Քննեք Նախագահ Բենսոնի առաջարկած «10 հատուկ ուղի-

ները, որոնցով հայրերը կարող են հոգևոր առաջնորդություն 
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տալ իրենց երեխաներին» (բաժին 2): Ի՞նչ եք կարծում, ինչ-

պե՞ս կարող է այդ հանձնարարականներից յուրաքանչյուրն 

ազդել երեխաների վրա: 

• Նախագահ Բենսոնը հայտարարել է. «Չկա ավելի ազնիվ աշ-

խատանք, քան բարի և Աստվածավախ մոր աշխատանքը» 

(բաժին 3): Ազնիվ մայրության ի՞նչ օրինակներ եք տեսել: 

Երբ մայրության հանդեպ աշխարհիկ մոտեցումները փոխ-

վեն, ի՞նչ կարող եք անել բարձրացնելու մայրերի ազնիվ և 

սրբազան պարտականությունները: 

• Թվարկեք մի քանի օգտակար բաներ, որոնք տեղի են ունե-

նում, երբ ծնողները և երեխաները միմյանց հետ ժամանակ 

են անցկացնում (Որոշ օրինակների համար, տես բաժին 4): 

• Որո՞նք են այն օրհնությունները, որոնք տուն են գալիս, երբ 

ծնողները միաբանված են իրենց պարտականություններում 

(տես բաժին 5): Ի՞նչ կարող են անել հայրերն ու մայրերն 

ավելի միաբանված լինելու համար: Ի՞նչ ուղիներով կարող 

են միայնակ ծնողները ստանալ այն ուժը, որի կարիքը նրանք 

ունեն այս պարտականությունները կատարելու համար: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Առակաց ԻԲ.6, Եփեսացիս Զ.4, Մոսիա 4.14–15, Ալմա 56.45–

48, 3 Նեփի 22.13, տես նաև «Ընտանիք. Հայտարարություն Աշ-

խարհին», Ensign, Nov. 2010, 129

Օգնություն ուսուցչին

«Երբ դուք նախապատարստվեք հոգեպես և երախտապարտ 

լինեք Տիրոջը ձեր ուսուցման համար, դուք կդառնաք գործիք 

Նրա ձեռքում: Սուրբ Հոգին կմեծացնի ձեր խոսքերը զորու-

թյամբ» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 41): 
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Տարեցները Եկեղեցում

«Թող այս ոսկե տարիները լինեն ձեր ամենալավ 
տարիները, երբ դուք լիարժեք ապրում եք և 

սիրում ու ծառայում: Եվ Աստված օրհնի նրանց, 
ովքեր ծառայում են ձեր կարիքներին, ձեր 

ընտանիքին, ձեր ընկերներին և ձեր ընկերակից 
Եկեղեցու անդամներին ու ղեկավարներին»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Էզրա Թաֆտ Բենսոնը 86 տարեկան էր, երբ դարձավ Եկեղեցու 

Նախագահը: Նա հասկանում էր ուրախությունները և մարտահ-

րավերները, որոնք գալիս են կյանքի ավելի ուշ տարիներին: 

Ուրախություններից մեկը նրա համար իր շարունակվող հա-

ղորդակցումն էր իր կնոջ՝ Ֆլորայի հետ: Զույգը տոնեց իր հար-

սանյաց 60- րդ տարեդարձը որպես նախագահ նրա առաջին 

տարվա ընթացքում: Նրանք վայելում էին միմյանց ընկերակցու-

թյունը և տաճար էին հաճախում միասին գրեթե ամեն ուրբաթ 

առավոտյան: Իր 87 ծննդյան տարեդարձի ժամանակ, ինչ- որ 

մեկը հարցրեց Նախագահ Բենսոնին իր երկար երջանիկ 

կյանքի գաղտնիքը: «Նախքան նա կպատասխաներ, Քույր Բեն-

սոնն ասաց կատակով, բայց նշանակալի. «Նա լավ կին ունի»: 1

Իրենց տարեց հասակում Նախագահ և Քույր Բենսոնները 

սիրում էին ժամանակ անցկացնել իրենց երեխաների և թոռ-

ների հետ և նրանց ընտանիքը շարունակում էր սովորել նրանց 

օրինակից: «Թոռնուհիներից մեկն ապրում էր իր տատիկի և 

պապիկի հետ նրա նախագահ դառնալու առաջին տասնութ 

ամիսների ընթացքում և նրանց խնդրանքով հաճախ էր ճա-

նապարհորդում նրանց հետ՝ օգնելու նրանց և ծառայելու 

նրանց անձնական կարիքներին: Եվ նա մոտիկից հետևում էր 

իր տատիկին ու պապիկին տանը՝ նրանց ժամադրություննե-

րին հյուրասենյակում պաղպաղակի շուրջ, բազմոցին նստած 
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և միմյանց ձեռք բռնած, երբ նրանք հիշում էին, երգում և միա-

սին ծիծաղում, այն ջերմ հանդիպումները, որ նրանք ունենում 

էին տնային ուսուցիչների և ուրիշների հետ, ովքեր գալիս էին 

այցելության»: 2

Թոռները հասկանում էին, թե ինչ օրհնություն էր իմաստուն 

և սիրառատ տատիկ պապիկ ունենալը: «Մի թոռնուհի Նախա-

գահ Բենսոնին շնորհակալություն էր գրել իրեն և իր ամուս-

նուն մի դժվար որոշման հետ կապված խորհուրդ տալուց հետո: 

Մենք հարցրեցինք քեզ, թե ինչ էիր կարծում և դու ասացիր. 

«Աղոթեք դրա մասին: Ես հավատում եմ, որ դուք կընդունեք 

ճիշտ որոշում»: Քո հավատքը մեր հանդեպ տվեց մեզ հավելյալ 

վստահություն»: 3

Գերագույն համաժողովի համար, որն անմիջապես հետևեց 

նրա 90- ամյակին, Նախագահ Բենսոնը պատրաստեց մի ելույթ 

ուղղված «Եկեղեցու տարեց անդամներին և նրանց ընտանիք-

ներին և նրանց, ովքեր ծառայում են նրանց կարիքներին»: Նե-

րածությունում, նա արտահայտեց իր անձնական կապն այդ 

թեմայի հետ. «Ես հատուկ զգացումներ ունեմ տարեցների հան-

դեպ՝ տղամարդկանց և կանանց այդ սքանչելի խմբի հանդեպ: 

Ես զգում եմ, որ ինչ որ չափով ես հասկանում եմ նրանց, քանի 

որ ես նրանցից մեկն եմ»: 4

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Տերը գիտի և սիրում է տարեցներին և նրանց վրա է 

դրել Իր մեծագույն պարտականություններից շատերը: 

Տերը գիտի և սիրում է Իր ժողովրդի միջի տարեցներին: Դա 

միշտ այդպես է եղել, և նրանց վրա է Նա դրել Իր մեծագույն 

պարտականություններից շատերը: Տարբեր տնտեսություննե-

րում Նա առաջնորդել է Իր ժողովրդին մարգարեների միջո-

ցով, ովքեր իրենց տարեց հասակում են եղել: Նա տարիքային 

իմաստության ու փորձառության կարիքն է ունեցել, ոգեշնչված 

ուղղորդումը նրանց կողմից, ովքեր երկար տարիների ստուգ-

ված հավատարմություն են ունեցել Իր ավետարանի հանդեպ: 

Տերն օրհնեց Սարային իր տարեց հասակում, Աբրահամին 

զավակ ծնելով: Հավանաբար, թագավոր Բենյամինի մեծագույն 
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քարոզը տրվեց շատ տարեց հասակում և մահին խիստ մո-

տիկ: Նա իսկապես գործիք էր եղել Տիրոջ ձեռքում, քանի որ 

կարողացել էր առաջնորդել և հաստատել խաղաղություն իր 

ժողովրդի մեջ: 

Շատ ուրիշ տղամարդիկ և կանայք դարերի ընթացքում իրա-

գործել են մեծ բաներ, երբ նրանք առաջ են գնացել ծառայելու 

Տիրոջը և նրա զավակներին, նույնիսկ իրենց տարեց հասակում: 

Մեր տնտեսության ժամանակաշրջանում, [այդ] մարգարենե-

րից, ովքեր կանչվել են Տիրոջ կողմից, շատերը կանչվել են, երբ 

իրենց յոթանասուն կամ ութանասուն տարին բոլորած են եղել 

կամ ավելի ծեր: Որքան է Տերը ճանաչում և սիրում Իր զավակ-

ներին, ովքեր այնքան շատ բան են տվել իրենց փորձառության 

տարիներին: 

Ես սիրում եմ ձեզ, ովքեր տարեցներ եք Եկեղեցում: Դուք 

այսօր բնակչության ամենաարագ աճող տարիքային խումբն 

եք աշխարհում, ինչպես նաև Եկեղեցում: 

Մեր ցանկություններն են, որ ձեր ոսկե տարիները լինեն 

սքանչելի և պարգևատրող: Մենք աղոթում ենք, որ դուք զգաք 

լավ անցկացված կյանքի ուրախությունը՝ սիրելի հիշողու-

թյուններով և նույնիսկ ավելի մեծ ակնկալիքներով՝ Քրիստոսի 

քավության միջոցով: Մենք հուսով ենք դուք կզգաք այն խաղա-

ղությունը, որը Տերն է խոստացել նրանց, ովքեր շարունակում 

են ձգտել Իր պատվիրանները պահել և հետևել Իր օրինակին: 

Մենք հուսով ենք, որ ձեր օրերը լցված են անելիքներով և մի-

ջոցներով, որոնցով դուք կարող եք ծառայություն մատուցել ու-

րիշներին, ովքեր այնքան բախտավոր չեն, որքան դուք: Ավելի 

տարեց գրեթե միշտ նշանակում է ավելի լավը, քանի որ ձեր 

իմաստության և փորձառության հարստությունը կարող է շա-

րունակել ընդարձակվել և մեծանալ, երբ դուք օգնության եք 

հասնում ուրիշներին: 5

2
Մենք կարող ենք մեր ավագ տարիները 

դարձնել լավագույնը: 

Թույլ տվեք առաջարկել ութ ասպարեզներ, որոնցում մենք 

կարող ենք մեր ավագ տարիները դարձնել լավագույնը.
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1. Ծառայեք տաճարում և հաճախ այցելեք: Մենք, ովքեր 

ավելի տարեց ենք, պետք է օգտագործենք մեր էներգիան, ոչ 

միայն օրհնելու մեր նախնիներին, այլ հավաստիանալու, որ որ-

քանով որ հնարավոր է, ողջ մեր սերունդը կարողանա վեհաց-

ման արարողություններ ստանալ տաճարում: Աշխատեք ձեր 

ընտանիքների հետ, խորհրդակցեք և աղոթեք նրանց համար, 

ովքեր դեռ չեն կամենում նախապատրաստվել: 

Մենք հորդորում ենք բոլորին, ովքեր կարող են, հաճախ 

այցելել տաճար և ընդունել տաճարում ծառայելու կոչումներ, 

երբ առողջությունը և ուժը և տարածությունը թույլ կտան: Մենք 

հենվում ենք ձեզ վրա՝ օգնելու տաճարային ծառայությանը: 

Տաճարների աճող թվով մենք ավելի շատ անդամների կարիք 

ունենք նախապատրաստվելու այս հաճելի ծառայության հա-

մար: Քույր Բենսոնն ու ես երախտապարտ ենք, որ գրեթե ամեն 

շաբաթ մենք միասին կարող ենք տաճար հաճախել: Ինչպիսի 

օրհնություն է այս եղել մեր կյանքում: 

2. Հավաքեք և գրեք ընտանեկան պատմություններ: Մենք 

կոչ ենք անում ձեզ հետամուտ լինել եռանդունորեն հավաքել 

ու գրել անձնական և ընտանեկան պատմություններ: Այնքան 

շատ դեպքեր կան, որ միայն դուք ունեք ձեր մեջ պատմությունը, 

սիրելիների մասին հիշողությունը, ամսաթվերն ու իրադարձու-

թյունները: Որոշ իրավիճակներում հենց դուք եք ընտանեկան 

պատմությունը: Քիչ դեպքերում է, որ ձեր ժառանգությունն 

ավելի լավ կպահպանվի, քան ձեր հավաքելով և գրելով ձեր 

պատմությունները: 

3. Ներգրավված եղեք միսիոներական ծառայության մեջ: 

Մենք աճող թվով տարեց միսիոներների կարիք ունենք մի-

սիոներական ծառայության մեջ: Որտեղ առողջությունը և մի-

ջոցները հնարավոր են դարձնում, մենք կոչ ենք անում մեր 

զույգերից հարյուրավորների կարգի դնել իրենց կյանքն ու գոր-

ծերը, որպեսզի միսիայի գնան: Որքան շատ կա ձեր կարիքը 

միսիոներական դաշտում: Դուք կարող եք կատարել միսիոնե-

րական ծառայություն այնպիսի ուղիներով, որ մեր երիտասարդ 

միսիոներները չեն կարող: 

Ես երախտապարտ եմ, որ իմ երկու այրիացած քույրերը կա-

րողացան միասին ծառայել որպես միսիոներական զուգընկե-

րուհիներ Անգլիայում: Նրանք վաթսունութ և յոթանասուներեք 
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տարեկան էին, երբ կանչվեցին, և նրանք երկուսն էլ ունեցան 

սքանչելի փորձառություն: 

Ինչպիսի օրինակ և օրհնություն է ընտանիքի սերնդի համար, 

երբ պապիկն ու տատիկը միսիա են ծառայում: Տարեց զույ-

գերի մեծամասնությունը, ովքեր գնում են, զորանում և վերա-

կենսունակություն են ստանում միսիոներական ծառայության 

միջոցով: Ծառայության այս սուրբ մայրուղու միջոցով, շատերն 

են սրբագործվում և զգում ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի ավե-

տարանի լրիվության իմացությանը բերելու ուրախությունը: . . .

4. Ապահովեք ղեկավարում` կառուցելով ընտանեկան միաս-

նություն: Մենք պնդում ենք, որ բոլոր տարեց անդամները, երբ 

հնարավոր է, իրենց ընտանիքները մի տեղ հավաքեն: Կազմա-

կերպեք նրանց համախմբված միավորներով: Ղեկավարություն 

ապահովեք ընտանեկան հավաքույթներում: Հիմնեք ընտանե-

կան վերահավաքներ, որտեղ կարելի է զգալ և սովորել մտեր-

մություն և ընտանեկան ժառանգություն: Զարգացրեք հիանալի 

ընտանեկան ավանդույթներ, որոնք ձեզ կկապեն միմյանց հետ 

հավերժորեն: Այդպես անելով, մենք կարող ենք ստեղծել մի 

«Թող այս ոսկյա տարիները լինեն ձեր ամենալավագույնը, 
երբ դուք լիարժեք ապրում եք և սիրում ու ծառայում»: 
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փոքրիկ երկինք հենց այստեղ՝ երկրի վրա, անհատական ըն-

տանիքների միջև: Ի վերջո, հավերժությունն ընտանեկան ար-

դարակյաց կյանքի հարատևումն է: 

5. Ընդունեք և կատարեք Եկեղեցական կոչումներ: Մենք 

վստահ ենք, որ բոլոր տարեց անդամները, ովքեր կարող են, 

կընդունեն կոչումներ Եկեղեցում և կկատարեն դրանք արժա-

նապատվությամբ: Ես երախտապարտ եմ, որ անձնապես գի-

տեմ եղբայրների, ովքեր իրենց յոթանասունի կամ ութսունի 

մեջ են, ովքեր ծառայում են որպես եպիսկոպոսներ և ճյուղի 

նախագահներ: Որքան մենք ձեր խորհրդի կարիքն ունենք, 

ովքեր քայլել եք արահետով կյանքի: Մենք բոլորս կարիք ու-

նենք լսելու ձեր հաջողությունների մասին և թե ինչպես եք դուք 

բարձրացել վշտից, ցավից կամ հուսահատությունից, դառնալով 

ուժեղ դրանք տանելու շնորհիվ: 

Ձեզ համար կան հարուստ հնարավորություններ ծառայելու 

Եկեղեցու կազմակերպությունների մեծ մասում: Դուք ունեք ժա-

մանակ և ավետարանի ամուր հիմք, որոնք հնարավորություն 

են տալիս ձեզ կատարել մեծ աշխատանք: Այնքան շատ ուղի-

ներով դուք Եկեղեցում ղեկավարում եք հավատարիմ ծառայու-

թյամբ: Մենք շնորհակալ ենք ձեզ այն ամենի համար, որ դուք 

արել եք և աղոթում ենք, որ Տերը զորացնի ձեզ անելու ավելին: 

6. Ծրագրեք ձեր ֆինանսական ապագան: Երբ ընթանում 

եք կյանքում դեպի պաշտոնաթող լինելու և տասնամյակներ, 

որոնք հետևում են դրան, մենք հրավիրում ենք բոլոր մեր տա-

րեց անդամներին խնայողաբար պլանավորելու լիաժամկետ 

աշխատանքին հաջորդող տարիների համար: Եկեք խուսա-

փենք ոչ անհրաժեշտ պարտքից: Մենք նաև խորհուրդ ենք տա-

լիս զգուշություն ֆինանսական փաստաթղթեր ստորագրելիս, 

նույնիսկ ընտանիքի անդամների հետ, երբ կենսաթոշակային 

եկամուտը կարող է վտանգի ենթարկվել: 

Եղեք նույնիսկ ավելի զգույշ ապագա տարիներին «հարս-

տանալու» պլաններից, տները գրավ դնելուց կամ անորոշ 

ձեռնարկություններում ներդրումներ կատարելուց: Զգուշորեն 

առաջ գնացեք, որպեսզի կյանքի ժամանակի պլանավորումը 

չընդհատվի որևէ մեկ կամ մի շարք սխալ ֆինանսական որո-

շումներից: Վաղ ծրագրեք ձեր ֆինանսական ապագան, հետո 

հետևեք այդ ծրագրին: 
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7. Մատուցեք Քրիստոսանման ծառայություն: Քրիստոսան-

ման ծառայությունը վեհացնում է: Այս իմանալով մենք կոչ ենք 

անում բոլոր տարեց անդամներին, ովքեր կարող են իրենց 

մանգաղները գցեն ծառայելով ուրիշներին: Սա կարող է լինել 

սրբագործման գործընթացի մի մասը: Տերը խոստացել է, որ 

նրանք, ովքեր կորցնում են իրենց կյանքը՝ ծառայելով ուրիշ-

ներին, կգտնեն իրենց: Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է մեզ, որ 

մենք պետք է «հալենք ու մաշենք մեր կյանքը» Տիրոջ նպատակ-

ներն իրականացնելու համար: (ՎևՈւ 123.13): 

Խաղաղությունն ու ուրախությունը կհետևի նրանց, ովքեր 

ծառայություն են մատուցում ուրիշներին: Այո, մենք Քրիստո-

սանման ծառայությունը խրախուսում ենք բոլորին, բայց դա 

հատկապես քաղցր է տարեցների կյանքում: 

8. Մնացեք ֆիզիկապես առույգ, առողջ և ակտիվ: Մենք հիա-

նում ենք այն ջանքերով, որոնք գործադրվում են այնքան շատ 

տարեցների կողմից` ապահովելու լավ առողջություն եկող տա-

րիների ընթացքում: . . .

Որքան ենք մենք սիրում տեսնել մեր տարեց անդամներին 

ուժեղ և ակտիվ: Ակտիվ մնալուց ինչպես միտքը, այնպես էլ 

մարմինը լավ են գործում: 6

3
Ուրիշներին ծառայելն օգնում է նրանց, 

ովքեր կորցրել են հարազատներին կամ 
ովքեր վախենում են մենակ լինելուց: 

Նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց կողակիցներին, մենք կկա-

մենայինք արտահայտել մեր սերը: Երբեմն ձեզանից ոմանց 

մոտ լինում է անօգտակարության և միայնակության զգացում, 

որը կարող է գրեթե ճնշող դառնալ: Շատ դեպքերում դա չպետք 

է այդպես լինի: Ի լրումն ութ առաջարկների, որոնք հենց այժմ 

նշվեցին, ահա միջոցառումների մի օրինակ, որոնք ապացուցել 

են, որ օգտակար են ուրիշների համար: 

Ոմանք, ովքեր մենակ են, զբաղված եղեք վերմակներ մկ-

դակելով՝ յուրաքանչյուր նոր թոռնիկի համար, որը պետք է 

ամուսնանա կամ յուրաքանչյուր նոր մանկիկի համար, որը 

կծնվի ընտանիքում: Մյուսները գրում են նամակներ ծննդյան 

օրերի առթիվ, հաճախում են իրենց թոռների դպրոցական և 



 գ Լ ո ւ խ  1 6

252

սպորտային իրադարձությունների, երբ կարողանում են: Ոմանք 

էլ լուսանկարների ալբոմ են պատրաստում յուրաքանչյուր թոռ-

նիկի համար որպես ծննդյան նվեր: . . .

Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ շատ ուրիշների, ովքեր կա-

մավոր աշխատանք են կատարում. . . հիվանդանոցներում կամ 

մատուցում այլ ձևի հասարակական ծառայություն: Այնքան շա-

տերն են բավարարվածություն գտնում օգնելով այս ձևերով: 

Ֆիզիկապես ունակ տարեցների համար միայնակության 

կամ անօգտակարության զգացումը հաղթահարելու բանալին 

կարիքավորներին օգնելու համար ծառայության դուրս գալն է: 

Մենք խոստանում ենք նրանց, ովքեր կմատուցեն այսպիսի ծա-

ռայություն, որ ինչ որ չափով դուք կապաքինվեք սիրելիների 

կորստից կամ միայնակ լինելու սոսկումից: Ավելի լավ զգալու 

ուղին ձեր իսկ իրավիճակում մյուսների վիճակը բարելավելն է: 7 

4
Հիվանդության և ցավի պահերին, մենք կարող 

ենք ուժեղ մնալ վերաբերմունքով և հոգով: 

Նրանց, ովքեր հիվանդ են և ցավ են քաշում և այս կյանքի 

անկայունությունը, մենք ցույց ենք տալիս առանձնահատուկ 

սեր և մտահոգություն: Մեր սրտերն ու աղոթքներն ուղղված են 

դեպի ձեզ: Հիշեք, թե ինչ ասաց հայր Լեքին՝ օրհնելով իր որդի 

Հակոբին, որը տառապել էր իր ավագ եղբայրների Լամանի և 

Լեմուելի ձեռքից: Նա ասաց.«Դու գիտես Աստծո մեծությունը. 

և նա կնվիրագործի քո չարչարանքները քո օգտի համար» 

(2 Նեփի 2.2): Եվ նա նույնը կանի ձեզ համար: 

Մենք աղոթում ենք, որ դուք շարունակեք ձգտել մնալ ուժեղ 

վերաբերմունքով և հոգով: Մենք գիտենք, որ դա միշտ չէ հեշտ: 

Մենք աղոթում ենքնրանց համար, ովքեր ձեր համար հանձնա-

րարություններ են կատարում, որոնք դուք այլևս ի վիճակի չեք 

անել ձեզ համար, որ նրանք անեն դա սիրով, մեղմությամբ և 

հոգատարության ոգով: 

Մենք հույս ունենք, որ դուք կշարունակեք առաջացնել լավ 

մտքեր և զգացումներ ձեր սրտում և մտքում և արագ կվերաց-

նեք այնպիսիները, որոնք վնասակար են և կործանարար ձեզ 

համար: Մենք վստահ ենք, որ ձեր աղոթքները հղվում են ամեն 

օր և անհրաժեշտության դեպքում, նույնիսկ, ամեն ժամ: Ինչպես 
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Մորոմնի Գիրքն է ուսուցանում. «Ապրեք գոհություն հայտնելով 

ամեն օր այն բազում ողորմությունների և օրհնությունների հա-

մար, որոնք [Աստված] շնորհում է ձեզ» (Ալմա 34.38): 

Դուք կգտնեք, որ Մորմոնի Գրքի ամենօրյա ընթերցանու-

թյունը կբարձրացնի ձեր ոգին, ձեզ կմոտեցնի Փրկչին և կօգնի 

ձեզ ավետարանի ուսանող լինել, ով կարող է կիսվել մեծ 

ճշմարտություններով ուրիշների հետ: 8

5
Կարևոր է, որ ընտանիքները ցույց տան 

իրենց տարեց ծնողներին և պապիկ 
տատիկներին այն սերն ու հոգատարությունն 

ու հարգանքը, որին նրանք արժանի են: 

Այժմ մի քանի րոպե թույլ տվեք խոսեմ տարեցների ընտա-

նիքների հետ: Մենք կրկնում ենք սուրբ գրության մի հատված 

Սաղմոսներից. «Իմ ծերութեան ժամանակումը դէն մի գցիր ինձ. 

զորութիւնս պակասուելիս մի թողիր ինձ» (Սաղմոս ՀԱ.9): 

Մենք խրախուսում ենք ընտանիքներին ցույց տալ իրենց 

տարեց ծնողներին և պապիկ տատիկներին այն սերը, հոգա-

տարությունը և ուշադրությունը, որին նրանք արժանի են: Եկեք 

լսենք սուրբգրքյան պատգամը «Բայց եթե մէկը իրանների եւ 

մանաւանդ ընտանիքների համար խնամք չտանի, նա հաւատ-

քիցն ուրացած է եւ անհաւատից էլ չար է» (Ա Տիմոթեոս Ե.8): 

Ես այնքան երախտապարտ եմ իմ սեփական սիրելի ընտա-

նիքիս համար և այն սիրառատ հոգատարության համար, որ 

նրանք ցույց են տվել իրենց ծնողներին այնքան շատ տարի-

ների ընթացքում: 

Հիշեք, որ ծնողներն ու տատիկ պապիկները մեր պատաս-

խանատվությունն են, և մենք պետք է հոգ տանենք նրանց 

համար մեր ունակությունների լավագույնով: Երբ տարեցներն 

ընտանիքներ չունեն իրենց համար հոգ տանելու համար, Քա-

հանայության և Սփոփող Միության ղեկավարները պետք է 

ամեն ջանք գործադրեն նրանց կարիքները բավարարելու հա-

մար՝ նույն սիրալիր ձևով: Մենք ներկայացնում ենք մի քանի 

առաջարկներ տարեցների ընտանիքներին: 
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Այն ժամանակից ի վեր, երբ Տերը փորագրեց Տասը պատվի-

րանները քարե տախտակներին, Նրա խոսքերը Սինայից հնչել 

են դարերի միջով «պատուիր քո հորը եւ քո մորը» (Ելից Ի.12): 

Պատվելը և հարգելը մեր ծնողներին նշանակում է, որ մենք 

բարձր հարգանք ունենք նրանց հանդեպ: Մենք սիրում ենք 

և գնահատում նրանց և մտահոգվում ենք նրանց երջանկու-

թյան և բարօրության համար: Մենք նրանց վերաբերվում ենք 

բարեկրթությամբ և հոգատար ուշադրությամբ: Մենք ձգտում 

ենք հասկանալ նրանց տեսակետը: Իհարկե, ծնողների արդար 

ցանկություններին և իղձերին հնազանդվելը՝ պատվելու մասն 

է կազմում: 

Բացի այդ, մեր ծնողներն արժանի են մեր պատվին և հար-

գանքին հենց մեզ կյանք տալու համար: Բացի սրանից նրանք 

գրեթե միշտ կատարել են անհաշիվ զոհաբերություններ, երբ 

նրանք հոգ էին տանում մեզ և դաստիարակումմեզ՝ մանկու-

թյան տարիներին, մեծանալու հետ ապահովելով կյանքի կեն-

սական բաներով, խնամելով մեզ հիվանդության ժամանակ և 

«Պապիկ տատիկները կարող են խորն ազդեցություն 
ունենալ իրենց թոռների վրա»: 
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պաշտպանելով էմոցիոնալ լարվածությունից: Շատ դեպքերում 

նրանք մեզ ապահովում էին հնարավորություններ՝ կրթություն 

ստանալու և ինչ որ չափով իրենք էին կրթում մեզ: 

Եկեք նաև սովորենք ներողամիտ լինել մեր ծնողների հան-

դեպ, ովքեր գուցե սխալներ են կատարել, երբ նրանք մեծաց-

նում էին մեզ, նրանք գրեթե միշտ արել են իրենց իմացածի 

լավագույնը: Թող մենք միշտ ներենք նրանց, ինչպես որ մենք 

ենք ցանկանում ներված լինել մեր երեխաների կողմից, երբ 

մենք ենք սխալներ կատարում: 

Նույնիսկ, երբ ծնողները տարեց են դառնում, մենք պարտա-

վոր ենք հարգել նրանց, նրանց թույլ տալով ընտրության ազա-

տություն և անկախ լինելու հնարավորություն, որքան երկար 

որ հնարավոր է: Եկեք նրանցից չվերցնենք ընտրությունները, 

որոնք նրանք դեռ կարող են կատարել: Որոշ ծնողներ կարող 

են ապրել և իրենց լավ հոգ տանել, մինչև ծերացած տարիները 

և նախընտրում են այդպես անել: Երբ նրանք կարողանում են, 

թույլ տվեք նրանց դա անել: 

Երբ նրանք ավելի քիչ ունակ են դառնում անկախ ապրելու, 

այդ ժամանակ ընտանիքը, Եկեղեցին և համայնքի ռեսուրսները 

կարող են անհրաժեշտ լինել՝ նրանց օգնելու համար: Երբ տա-

րեցներն անկարող են դառնում իրենց հոգ տանելու համար, 

նույնիսկ լրացուցիչ օգնությամբ, խնամք կարող է ապահովվել 

ընտանիքի անդամի տանը, երբ հնարավոր է: Եկեղեցու և հա-

մայնքի ռեսուրսները կարող են նույնպես անհրաժեշտ լինել 

այդ իրավիճակում: 

Խնամք տանողի դերը կենսական է: Այդպիսի անձնավորու-

թյունն աջակցության մեծ կարիք ունի: Սովորաբար, դա տարեց 

կողակից է կամ իր սեփական երեխաներին հոգ տանող միջա-

հասակ դուստր, որը խնամում է նաև տարեց ծնողին: 9 

6
Նրանք, ովքեր օրհնվում են տատիկ պապիկի և այլ 
տարեց մարդկանց հետ մտերմությամբ, ունենում են 

հարուստ ընկերակցություն և հաղորդակցություն: 

Մենք նաև հույս ունենք, որ դուք հնարավորության դեպքում 

կներառեք տարեցներին ընտանեկան միջոցառումներում: 
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Ինչպիսի ուրախություն է մեզ համար տեսնել աշխույժ, սիրու-

նիկ թոռնիկների մեջ նրանց տատիկին կամ պապիկին: Երե-

խաները սիրում են այդպիսի առիթները: Նրանք սիրում են, 

երբ իրենց տատիկն ու պապիկն այցելում են իրենց և իրենք 

ճաշում են նրանց հետ, տնային ընտանեկան երեկոների, և այլ 

իրադարձությունների ժամանակ: Դա ապահովում է ուսուցման 

հնարավորություններ պատվելու, սիրելու, հարգելու և խնամելու 

նրանց, ովքեր իրենց տարեց հասակում են:

Տատիկներն ու պապիկները կարող են խորն ազդեցություն 

ունենալ իրենց թոռնիկների վրա: Նրանց ժամանակը հիմնա-

կանում այնքան էլ խոչընդոտներ չի հարուցում և զբաղված չէ, 

որքան նրանց ծնողներինը, այսպիսով կարելի է բացել գրքեր 

և կարդալ, պատմություններ կարելի է պատմել և ավետարանի 

սկզբունքների կիրառում կարելի է սովորեցնել: Այդ ժամանակ 

երեխաները ձեռք են բերում կյանքի հեռանկար, որը ոչ միայն 

փոխհատուցող է, այլ կարող է բերել նրանց ապահովություն, 

խաղաղություն և ուժ: Հնարավոր է նամակներ ուղարկել, [ձայ-

նագրություններ], և նկարներ, հատկապես որտեղ տարա-

ծությունները վիթխարի են և հնարավոր չէ միմյանց հաճախ 

տեսնել: Նրանք ովքեր օրհնված են մոտիկությամբ իրենց տա-

տիկ պապիկներին և այլ տարեց մարդկանց, ունեն հարուստ 

ընկերակցություն և հաղորդակցություն: Կարող են լինել դեպ-

քեր, երբ նրանք կարող են մասնակցել ընտանիքի անդամների 

հետ ավարտական հանդեսի, հարսանիքների, տաճարային 

էքսկուրսիաների. . . և այլ հատուկ իրադարձությունների: 

Մենք հրճվում ենք նայելով մեր երեխաներին և թոռնիկնե-

րին մեծանալիս և առանձնահատուկ ուղիներով ինչ որ բանի 

հասնելիս, երբ մենք կիսվում ենք նրանց բազմաթիվ ուրախու-

թյուններով և ցնծում նրանց հաղթանակներով: Երջակությունն 

օրհնում է մեր կյանքը, երբ մեր երեխաները ձգտում են և հաս-

նում ինչ որ բանի իրենց սեփական կյանքում: Գ Հովհաննես Ա.4 

հատվածում մենք կարդում ենք, «Սորանից աւելի մեծ ուրախու-

թյուն չունիմ, որ լսում եմ, թե իմ որդիները ճշմարտութեան մեջ 

են գնում»: Եվ այս իմանալը կարող է բերել սիրո նորացում և 

քաջություն շարունակելու մեր սեփական պայքարը: 10
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7
Եկեղեցու ղեկավարները պետք է աղոթքով 

որոնեն Հոգին՝ օգնելով անդամներին 
բավարարել տարեցների կարիքները: 

Մենք. . . հորդորում ենք տարեցների քահանայության ղե-

կավարներին զգայուն լինել մեր Երկնային Հոր Հոգու հանդեպ՝ 

որոշելով և բավարարելով տարեցների հոգևոր, ֆիզիկական, 

հուզական և ֆինանսական կարիքները: Մենք վստահ ենք դուք 

օգտագործում եք ձեր խորհրդականներին, Մելքիսեդեկայն Քա-

հանայության քվորումի ղեկավարներին և Սփոփող Միության 

ղեկավարներին, տնային ուսուցիչներին և այցելող ուսուցիչնե-

րին այս մեծ պարտականության մեջ, քանի որ մենք պետք է 

կատարենք այս պարտականություններն առանց հապաղելու 

կամ տատանվելու: 

Մենք հուսով ենք, որ քահանայությունը և օժանդակ կազ-

մարկերպության ղեկավարները կշարունակեն տալ տարեց-

ներին կոչումներ, որոնցում նրանք կարող են օգտագործել 

իրենց իմաստության և խորհրդի պաշարները: Մենք հույսով 

ենք, որտեղ որ հնարավոր է, որ յուրաքանչյուրը կարող է լինել 

տնային ուսուցիչ կամ այցելող ուսուցիչ: Նույնիսկ նրանք, ովքեր 

գամված են իրենց անկողիններին և տներին կարող են երբեմն 

աջակցել այս հսկող հոգատարության աշխատանքը՝ հեռախո-

սային զանգերի միջոցով, գրելով երկտողներ, կամ այլ հատուկ 

հանձնարարություններով: 

Քահանայության ղեկավարները կարող են անել շատ բան՝ 

օգնելու և խրախուսելու անձանց և զույգերին, երբ նրանք պատ-

րաստվում են միսիա ծառայել: Տաճարային տեղեկությունների 

դուրս բերումը, որն [այժմ կոչվում է ընտանեկան պատմության 

ինդեքսավորում] և բարօրության ծրագրերն օրհնվում են մե-

ծապես նրանց կողմից, ովքեր իրենց տարեց հասակում են և 

ունեն հնարավորություններ ծառայելու այդ ասպարեզներում: 

Մենք հուսով ենք տարեց անձանցից յուրաքանչյուրը և 

զույգերը իրենց համար նշանակված ունեն զգայուն և հոգա-

տար տնային ուսուցիչներ և այցելող ուսուցիչներ: Մեծ մխի-

թարություն և խաղաղություն կարող է գալ նրանց, ովքեր 

գիտեն, որ ունեն ինչ որ մեկը, որին նրանք կարող են դիմել 

անակնկալ դեպքերում կամ կարիքի դեպքում: Կարևոր է, 
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որ նրբամտություն, դիվանագիտություն և անկեղծություն 

դրսևորվի նման կարիքները գնահատելիս և գործողություններ 

ձեռնարկելիս: 

Մենք հուսով ենք դուք կներգրավեք ազատ տարեցներին կա-

րեկցական ծառայության հանձնարարություններում: Նրանց 

ներգրավեք նաև ցցի և ծխի միջոցառումներում, հատկապես 

միայնակ անդամներին և նրանց, ովքեր կախյալ կողակիցներ 

ունեն: Այնքան շատ անգամներ են նրանք մոռացվում: Հատ-

կապես կողակցի մահվան ժամանակ, կարող է մատուցվել սի-

րալիր խնամք: Սրանք շատ նուրբ պահեր են մեծամասնության 

համար: 

Երբեմն ժամանակավոր մխիթարության խիստ մեծ կարիք 

կա և գնահատվում է ընտանիքի անդամների կողմից, ովքեր 

ապահովում են մշտական ֆիզիկական և էմոցիոնալ խնամք 

հատուկ կարիքներ ունեցողներին: Կարևոր է օգնել ընտանիքին 

պահպանել իր գործունեությունը որպես ընտանիք՝ պարբերա-

բար ազատվելով ծանր պարտականություններից, որը երկա-

րատև կամ վերջնական հիվանդությունը կարող է առաջացնել: 

Բոլորը կարիք ունեն սիրալիր աջակցության և մխիթարության, 

որոնք կապված են ճնշող լուրջ հիվանդությունների պարտա-

կանությունների կամ խնդիրների հետ: 

Տրանսպորտը հաճախ մեծ մտահոգություն է տարեցների հա-

մար: Մենք կարող ենք օգնել ապահովելով ուղի նրանց համար՝ 

հաճախելու իրենց կիրակնօրյա ժողովները, այցելելու սիրելի-

ներին, գնումներ կատարելու և գնալու բժշկի կամ կլինիկա: 

Կրկին, մենք պետք է աղոթքով ոգեշնչում և ուղղություն 

որոնենք տարեց անդամներին ծառայելու համար: Միշտ էլ 

անձնավորությունների և անձնական կարիքների մեծ զանա-

զանություն կա: 11

8
Մեր ծերության տարիները կարող են 

լինել մեր լավագույն տարիները: 

Աստված օրհնի Եկեղեցու տարեց անդամներին: Ես սիրում 

եմ ձեզ ողջ իմ սրտով: Ես ձեզանից մեկն եմ: 
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Դուք այնքան շատ բան ունեք՝ ապրելու համար: Թող այս ոս-

կյա տարիները լինեն լավագույն տարիները, երբ դուք լիարժեք 

ապրում եք և սիրում ու ծառայում: Եվ Աստված օրհնի նրանց, 

ովքեր ծառայում են ձեր կարիքներին, ձեր ընտանիքին, ձեր 

ընկերներին և ձեր ընկերակից Եկեղեցու անդամներին ու 

ղեկավարներին: 

Ես թողնում եմ ձեզ իմ վկայությունն ապրելու ուրախության 

մասին՝ լիակատար ավետարանով ապրելու ուրախությունների 

մասին և Զտիչի կրակով և սրբագործման գործընթացով անց-

նելու մասին, որը տեղի է ունենում: Ինչպես Պողոս Առաքյալն 

է այնպես լավ ասել. «Բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին 

ամեն բաները գործակից են լինում դէպի բարին» (Հռովմայեցիս 

Ը.28): 

Ես թողնում եմ իմ օրհնությունը ձեզ վրա: Փրկիչն ապրում է: 

Սա Նրա Եկեղեցին է: Աշխատանքը ճշմարիտ է, և մեր Տիրոջ և 

Փրկչի խոսքերով ասած. «Նայեք ինձ, և համբերեք մինչև վերջ, 

և դուք կապրեք, քանզի նրան, որ համբերում է մինչև վերջ, ես 

հավերժական կյանք կտամ» (3 Նեփի 15.9): 12

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Ինչպե՞ս եք օգուտ քաղել այն մարդկանց «իմաստությունից 

և փորձառությունից», ովքեր ավելի մեծ են, քան դուք (տես 

բաժին 1): 

• Բաժին 2- ում Նախագահ Բենսոնը թվում է ութ բաներ, որոնք 

տարեց մարդիկ կարող են անել «անելով լավագույնը [իրենց] 

ծերության տարիներին»: Մտածեք յուրաքանչյուր առաջարկի 

մասին: Ինչպե՞ս կարող են այս առաջարկները հարստացնել 

մեր կյանքն անկախ մեր տարիքից: 

• Ինչո՞ւ եք կարծում ծառայությունը «միայնակությունը և անօգ-

տակարության զգացումը հաղթահարելու բանալին է» (տես 

բաժին 3): Ե՞րբ եք տեսել, որ սա ճշմարիտ է: 

• Խորհեք Նախագահ Բենսոնի խորհրդի մասին, երբ մենք 

հիվանդություն և ցավ ենք զգում (տես բաժին 4): Ինչպե՞ս 
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կարող է այս խորհուրդն օգնել մեզ «մնալ ուժեղ վերաբեր-

մունքով և հոգով»: 

• Մտածեք Նախագահ Բենսոնի ուսմուքների մասին բաժին 

5- ում: Ինչպե՞ս կարող են երեխաները և թոռները պատվել 

իրենց տարեց ծնողներին և պապիկ ու տատիկներին: 

• Կիսվեք մի փորձառությամբ, երբ երիտասարդներն ու տա-

րեց մարդիկ բավականություն են ստացել միմյանց ընկե-

րակցությունից (տես բաժին 6): Ի՞նչ կարող ենք անել մեր 

ընտանիքներում և Եկեղեցում այդպիսի փոխհարաբերություն 

դաստիարակելու համար: 

• Թվարկեք մի քանի ուղիներ, որոնցով Եկեղեցու ղեկավար-

ները և ծխի կամ ճյուղի անդամները կարող են օգնել ծառա-

յելու տարեցների կարիքներին: (Որոշ օրինակների համար 

տես բաժին 7:) 

• Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար զգալ «ավետարանով լիարժեք 

ապրելու ուրախությունը» (տես բաժին 8): Ի՞նչ օրինակներ եք 

տեսել մարդկանց, ովքեր համբերել են մինչև վերջ: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Առակաց Ի.29, Եսայիա ԽԶ.3–4, LՂուկաս Բ.36–38, Եփեսացիս 

Զ.1–3, Տիտոս Բ.1–5, Հակոբոս Ա.27, ՎևՈւ 121.7–8

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Գործելով ձեր սովորածի համաձայն, դուք մշտապես խո-

րացող հասկացողություն ձեռք կբերեք (Քարոզիր Իմ Ավետա-

րանը [2004], 21): Մտածեք հարցնել ինքներդ ձեզ, թե ինչպես 

կարող եք կիրառել ավետարանի ուսմունքները տանը, աշխա-

տանքում, և ձեր Եկեղեցու պարտականություններում: 

Հղումներ

 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 
Biography (1987), 502.

 2. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 
Biography, 504.

 3. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 
Biography, 504–5.

 4. In Conference Report, Oct. 1989, 3; see 
also Ensign, Nov. 1989, 4.

 5. In Conference Report, Oct. 1989, 3; see 
also Ensign, Nov. 1989, 4.

 6. In Conference Report, Oct. 1989, 3–5; 
see also Ensign, Nov. 1989, 4–6.

 7. In Conference Report, Oct. 1989, 5; see 
also Ensign, Nov. 1989, 6.

 8. In Conference Report, Oct. 1989, 5–6; 
see also Ensign, Nov. 1989, 6.

 9. In Conference Report, Oct. 1989, 6–7; 
see also Ensign, Nov. 1989, 6–7.

 10. In Conference Report, Oct. 1989, 7; see 
also Ensign, Nov. 1989, 7.

 11. In Conference Report, Oct. 1989, 7–8; 
see also Ensign, Nov. 1989, 7–8.

 12. In Conference Report, Oct. 1989, 8; see 
also Ensign, Nov. 1989, 8.
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Մաքրաբարոյության 
օրենքը պահելը

«Երկնքի բարոյական օրենքն է՝ ինչպես 
տղամարդկանց համար, այնպես էլ 

կանաց, լիակատար մաքրաբարոյություն 
մինչև ամուսնությունը և լիակատար 

հավատարմություն ամուսնությունից հետո»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Որպես կրոնական և քաղաքական առաջնորդ՝ Նախագահ 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնը, ճանապարհորդելով ամենուրեք, սրա-

թափանցորեն տեղյակ էր հաստատուն բարոյական անկման 

մասին ողջ աշխարհում, հատկապես կապված մաքրաբարո-

յության օրենքի հետ: Նա ուժեղ դիրք բռնեց այս անկման դեմ, 

ուսուցանելով, որ «մաքրաբարոյության օրենքը հավերժական 

նշանակություն ունի»:  1 Նա հայտարարեց, որ «Եկեղեցում և 

Աստծո արքայությունում, մաքրաբարոյությունը երբեք ժամկե-

տանց չի լինի, անկախ նրանից թե ինչ կանի կամ կասի աշ-

խարհը»: 2 Հետագայում նա ուսուցանեց: «Մենք պետք է լինենք 

բարոյազուրկ և անբարոյական աշխարհի մեջ. . . բայց ոչ նրա-

նից: Մենք պետք է կարողանանքգիշերը պառկել քնելու՝ ստիպ-

ված չլինելով նախ օրօրոցային երգել մեր խղճին: 3

Ցույց տալու համար աշխարհի անբարոյական ազդեցու-

թյուններից զերծ մնալու կարևորությունը՝ Նախագահ Բենսոնը 

կիսվել է հետևյալ պատմությամբ.

«Ես հիշում եմ մի երիտասարդ աղջկա պատմությունը, որն իր 

ծնողների խորհրդին հակառակ իր ընկերոջ հետ պատրաստ-

վում էր գնալ մի կասկածելի հռչակ ունեցող վայր: Նրա հար-

ցադրումն այսպիսին էր. «Ի՞նչ վնաս կա նրանից, որ ուղղակի 

գնանք տեսնելու, թե ինչ է կատարվում այնտեղ: Նրա ծնողները 
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Մաքրաբարոյության օրենքին հնազանդվելը բերում է 
«ուրախության և երջանկության նշանակալի զգացողոււթյան»: 
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երևում է զիջեցին նրան և առաջարկեցին, որ նա հագներ իր 

ճերմակ գեղեցիկ զգեստն այդ առիթով: Նախքան նրա ընկերոջ 

գալը, նրա հայրն ասաց. «Նախքան գնալդ չէի՞ր օգնի ինձ մի 

հարցում, խնդրում եմ գնա ծխհարման տնակը և այնտեղից բեր 

խոզի ապխտած կողը»: 

Աղջիկը զարհուրեց այդ խնդրանքից և ասաց. «Իմ լավագույն 

զգեստո՞վ: Ես երբեք չեմ ազատվի այդ սոսկալի հոտից»: Նրա 

մայրն ասաց. «Ճիշտ է, դու չես կարող գնալ ծխհարման տնակ 

առանց ներծծելու այնտեղի որոշ ազդեցությունից: Մենք կար-

ծում ենք, դու բավականաչափ խելացի ես չգնալու այն տեղը, 

որտեղից դու դուրս կգաս ավելի քիչ գեղեցիկ և մաքուր, քան 

երբ դու ներս մտար այնտեղ»: Այդ իմաստուն խորհրդով, այս 

երիտասարդ աղջիկը կատարեց ճիշտ ընտրություն իրեն անբիծ 

և մաքուր պահել աշխարհում չարի ազդեցություններից»: 4

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Աստված հիմնադրել է մաքրաբարոյության 

չափանիշը Իր երեխաների համար: 

Այս տնտեսությունում Տերը կրկնել է Սինայ սարում տրված 

պատվիրանը, երբ Նա ասել է. «Շնություն մի արա. . . ոչ էլ նման 

որևէ բան գործիր» (ՎևՈւ 59.6, շեշտադրումն ավելացված է): 

Ժամանակի սկզբից ի վեր Տերը սահմանել է սեռական մաք-

րության հստակ և անսխալ չափանիշ: Դա միշտ եղել է, դա 

այժմ է և միշտ կլինի նույնը: Այդ չափանիշը մաքրաբարոյու-

թյան օրենքն է: Դա նույնն է բոլորի համար՝ տղամարդկանց 

և կանանց, ծերերի և երիտասարդների, հարուստների և աղ-

քատների համար: 5

Եկեղեցին չունի բարոյականության կրկնակի չափանիշ: 

Երկնքի բարոյական օրենսգիրքը՝ ինչպես տղամարդկանց, 

այնպես էլ կանանց համար, լիակատար մաքրաբարոյությունն 

է նախքան ամուսնությունը և լիակատար հավատարմությունն 

ամուսնությունից հետո: 6

Մորմոնի Գրքում մարգարե Հակոբը պատմում է մեզ, որ 

Տերը հրճվում է Իր զավակների մաքրաբարոյությամբ (տես 

Հակոբ 2.28): Լսո՞ւմ եք դա իմ եղբայրներ և քույրեր: Տերը ոչ թե 
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ուղղակի գոհ է, երբ մենք պարկեշտ ենք, Նա հրճվում է մաք-

րաբարոյությամբ: Մորմոնը նույն բանն ուսուցանեց իր որդի 

Մորոնիին, երբ նա գրեց, որ մաքրաբարոյությունն ու կուսու-

թյունը «ամենաթանկն է ու արժեքավորը՝ բոլոր բաներից առա-

վել» (Մորոնի 9.9): 7

Տղամարդկաց և կանանց միասին լինելու բնական ցանկու-

թյունն Աստծուց է: Բայց այդպիսի միությունը սահմանափակ-

վում է Նրա օրենքներով: Այն բաները, որոնք պատշաճորեն 

պահվում են ամուսնության համար, երբ տեղի են ունենում 

ամուսնության կապերի սահմաններում, ճիշտ են և գոհացուցիչ 

Աստծո առջև և կատարում են բազմանալու և երկիրը լցնելու 

պատվիրանը: Բայց այդ նույն բաները, երբ արվում են ամուս-

նության կապերից դուրս, անեծք են: 8 

Գնացեք ամուսնության զոհասեղանի մոտ անբիծ և մաքուր: 

Պահեք ամուսնական փոխհարաբերության համար այն քաղցր 

և ինտիմ հարաբերությունները, որոնք Երկնքի Աստվածը նա-

խատեսել է, որ պետք է ամուսնության մասը կազմի և չպետք է 

անձնատուր լինել ամուսնության ուխտից դուրս: Իմ հոգը չէ, թե 

ինչ կասի աշխարհը, բայց սրանք են Աստծո թագավորության 

չափանիշները: 9

2
Այս սերնդի աղետալի մեղքը սեռական 

անբարոյականությունն է: 

«Այս սերնդի աղետալի մեղքը սեռական անբարոյականու-

թյունն է: Սա, ասել է Մարգարե Ջոզեֆը, կլինի ավելի շատ 

գայթակղությունների, ավելի շատ հարվածների և ավելի շատ 

դժվարությունների աղբյուր Իսրայելի երեցների համար, քան 

մեկ ուրիշ բան» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 277): 10

Սեռական անբարոյականությունն օձ է, որը խայթում է ոչ 

միայն աշխարհում, այլ այսօր Եկեղեցում: Դա չընդունելը վտան-

գավոր ինքնախաբեություն է կամ նման է գլուխն ավազի մեջ 

մտցնելուն: Օրինազանցությունների դասում միայն սպանու-

թյունն ու Սուրբ Հոգին մերժելն է ավելի լուրջ, քանարգելված 

սեռական հարաբերությունները, որը մենք կոչում ենք պոռնկու-

թյուն, երբ դա ներառում է չամուսնացած անձնավորության կամ 

ավելի վատթար մեղքը՝ շնության, երբ այն ներառում է մեկին, 
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ով ամուսնացած է: Ես գիտեմ, որ քաղաքացիական օրենքներն 

անմաքրաբարոյությունն այնքան լուրջ չեն համարում, որքան 

Աստված է համարում, ոչ էլ այնպես խստորեն է պատժում, ինչ-

պես Աստված է պատժում, բայց դա չի փոխում նրա գարշելիու-

թյունը: Աստծո աչքում կա միայն մեկ բարոյական չափանիշ 

տղամարդկանց և կանանց համար: Աստծո աչքում մաքրաբա-

րոյությունը երբեք ժամանակավրեպ չի կարող լինել: . . .

Ոչ մի մեղք չի ստիպում կորցնել Տիրոջ Հոգին մեր ժողովրդի 

մեջ ավելի շատ, քան սեռական անփութությունը: Այն ստիպում 

է մեր ժողովրդին սայթաքել, անիծելով նրանց աճը, խավարեց-

նելով նրանց հոգևոր ուժերը և դարձնելով նրանց ենթակա այլ 

մեղքերի: 11

Կա խիստ մեծ վտանգ կառուցել ձեր նախաամուսնական 

հարաբերությունները ֆիզիկական հիմքի վրա. . . Նման անօ-

րինական վնասակար ազդեցությունները փոխանցվում են 

ամուսնական կյանք, բերելով հիասթափություն, կսկիծ, և թու-

լացնելով տան կառուցվածքը: 12

Բարոյական մաքրությունը հավերժական սկզբունք է: Աստծո 

Հոգին «չի կարող բնակվել անսուրբ տաճարում»: [տես Հելաման 

4.24]: Մաքրությունը կյանք պարգևող է, անմաքրությունը մա-

հացու է: Աստծո սուրբ օրենքները չեն կարող խախտվել ան-

պատժելիությամբ: Մեծ ազգեր են անկում ապրել, երբ նրանք 

դարձել են բարոյապես փչացած, որովհետև անբարոյակա-

նության մեղքերը թողել են նրանց ժողովրդին սպիապատ և 

սխալ ձևավորված արարածներ, ովքեր անկարող էին դիմադրել 

իրենց ժամանակների մարտահրավերին: 13

Անմաքրաբարոյությունն ամենաանիծվածն է բոլոր չարիք-

ներից, մինչդեռ բարոյական մաքրությունը հաջող տան ստեղծ-

ման ամենաուժեղ պատվարն է: Երջանիկ և հաջող տները չեն 

կարող կառուցվել անբարոյականության վրա: 14

Ոմանք կկամենան արդարացնել իրենց անբարոյականու-

թյունը, այն փաստով, որ դրա սահմանափակումները պարզա-

պես կրոնական կանոններ են, կանոններ, որոնք անիմաստ են, 

որովհետև իրականում չկա Աստված: Սա դուք կհասկանաք, որ 

պարզապես ոչ ճշմարիտ նպատակահարմարեցում է, որը նա-

խատեսված է արդարացնելու մարմնական ախորժակը, տենչը 
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և կիրքը: Աստծո օրենքն անփոփոխելի է: Այն վերաբերում է 

բոլորին, արդյոք նրանք հավատում են Աստծուն, թե ոչ: Յուրա-

քանչյուրը ենթակա է դրա տույժերին, անկախ նրանից թե ինչ-

պես է փորձում նպատակահարմարեցնել կամ անտեսել դրանք: 

Անբարոյականությունը. . . միշտ իր հետ բերում է ուղեկցող 

խղճի խայթ: Մարդ չի կարող անձնատուր լինել մեղսավոր հա-

րաբերությունների առանց տանելու դրա վատ ազդեցություն-

ները: Նա չի կարող անել սխալ և լավ զգալ, դա անհնարին է: 

Ամեն անգամ, երբ որևէ մեկը խախտում է Աստծո օրենքը, նա 

վճարում է տույժը սրտի կսկիծով, տխրությամբ, խղճի խայթով, 

ինքնահարգանքի բացակայությամբ և նա հեռանում է Աստծո 

Հոգու հետ շփվելուց: 15

3
Բարոյապես մաքուր մնալու համար մենք պետք է 

նախապատրաստվենք դիմադրելու գայթակղությանը: 

Մարդկանց մեծամասնությունն ընկնում է սեռական մեղքի 

մեջ փորձելով սխալ ձևով բավարարել մարդկային կարիքները: 

Մենք բոլորս կարիք ունենք սեր զգալու և արժանավոր զգալու: 

Մենք բոլորս որոնում ենք ունենալ ուրախություն և երջանկու-

թյուն մեր կյանքում: Իմանալով սա, սատանան հաճախ հրա-

պուրում է մարդկանց դեպի անբարոյականություն՝ խաղալով 

նրանց հիմնական կարիքների վրա: Նա խոստանում է հաճույք, 

երջանկություն և կայացում: 

Բայց դա, իհարկե, խաբկանք է: Ինչպես Առակացի գրողն է 

ասում. «Բայց կին պղծողն անմիտ է. իր հոգին է փչացնում, ով 

որ անէ այս» (Առակաց Զ.32): Սամուել Լամանացին ուսուցա-

նեց նույն բանը, երբ նա ասաց.«Դուք փնտրել եք երջանկություն 

անօրինություն անելու մեջ, մի բան, որը հակառակ է. . . արդա-

րության էությանը» (Հելաման 13.38): Ալման ասել է դա ավելի 

պարզ ձևով. «Ամբարշտությունը երբեք երջանկություն չի եղել» 

(Ալմա 41.10): 16

Կա մի հին առակ, որն ասում է. Ավելի լավ է նախապատ-

րաստել և կանխարգելել, քան վերանորոգել և վերականգնել: 

Որքան դա ճիշտ է մաքրաբարոյության օրենքի վերաբերյալ: 

Պաշտպանության առաջին գիծը մեզ բարոյապես մաքուր 
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պահելն է՝ մեզ նախապատրաստել գայթակղությանը դիմադ-

րելու համար և մեզ կանխարգել մեղքի մեջ ընկնելուց: 17

մաքուր մտքեր

Վերահսկեք ձեր մտքերը: Ոչ ոք չի մտնում անբարոյակա-

նության մեջ մի ակնթարթում: Անբարոյականության առաջին 

սերմերը միշտ ցանվում են մտքում: Երբ մենք թույլ ենք տալիս, 

որ մեր մտքերը երկար մնան անպարկեշտ կամ անբարոյական 

բաների վրա, առաջին քայլը դեպի անբարոյականության ու-

ղին կատարվել է: Ես հատկապես նախազգուշացնում եմ ձեզ 

պոռնոգրաֆիայի չարիքների դեմ: Կրկին և կրկին մենք լսում 

ենք, նրանց կողմից, ովքեր խորը մեղքի մեջ են, որ հաճախ 

առաջին քայլերը դեպի օրինազանցության ուղի սկսվել են 

պոռնոգրաֆիկ նյութերից: Փրկիչն ուսուցանել է, որ նույնիսկ 

այն ժամանակ, երբ տղամարդը նայում է կնոջ վրա, տենչալով 

նրան, կամ այլ խոսքով, երբ նա թույլ է տալիս, որ իր մտքերը 

սկսեն վերահսկողությունից դուրս գալ, նա արդեն գործում է 

մեղք իր սրտում (տես Մատ. Ե.28, ՎևՈւ 63.16): 18

Նրանք, ովքեր միտքը մաքուր են պահում, չեն կատարում 

կեղտոտ գործեր: Դուք ոչ միայն պատասխանատու եք Աստծո 

դեմ ձեր գործողությունների համար, այլ նաև ձեր մտքերը վե-

րահսկելու համար: Այնպես ապրեք, որ դուք չկարմրեք ամոթից, 

եթե ձեր մտքերն ու գործողություններն առկայծեն ձեր եկեղեցու 

էկրանին: Հին ասացվածքը դեռ ճշմարիտ է, ցանում եք մտքեր 

և հնձում գործողություններ, ցանում եք գործողություններ և 

հնձում սովորույթներ, ցանում եք սովորույթներ և հնձում բնավո-

րություն, իսկ ձեր բնավորությունը որոշում է ձեր հավերժական 

ճակատագիրը: «Ինչպէս որ մարդու մտքերն են, այնպես էլ ինքն 

է» (տես Առակ. 23.7): 19

Ուշադիր մտածեք Կորիանթոնին՝ իր մոլորված որդուն ուղղ-

ված Ալմա մարգարեի խոսքերի մասին. «Ես կկամենայի, որ 

դու. . . թողնեիր քո մեղքերը և այլևս չգնայիր քո աչքերի տեն-

չանքների ետևից» (Ալմա 39.9): 

«Քո աչքերի տենչանքների ետևից»: Մեր օրերում, ի՞նչ է այդ 

արտահայտությունը նշանակում: 

Կինոֆիլմեր, հեռուստատեսային ծրագրեր և տեսաֆիլմերի 

ձայնագրություններ, որոնք և անվայել են և անպարկեշտ: 
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Ամսագրեր և գրքեր, որոնք լկտի են և պոռնոգրաֆիկ: 

Մենք խորհուրդ ենք տալիս ձեզ. . . չաղտոտել ձեր մտքերն 

այդպիսի այլասերող նյութերով, քանի որ միտքը, որով անցնում 

է այդ կեղտոտությունը, երբեք նույնը չի լինում հետագայում: 20 

Եղեք մաքուր: Եղեք առաքինի ձեր մտքերում և գործողու-

թյուններում: Կարդացեք լավ գրքեր: Երբեք թույլ մի տվեք, որ 

ձեր միտքը ենթարկվի պոռնոգրաֆիային : Տիրոջ խոսքերով 

ասած. «Թող առաքինությունը զարդարի քո մտքերն անդադար. 

այն ժամանակ քո վստահությունը կամրանա Աստծո ներկա-

յության մեջ: Սուրբ Հոգին կլինի քո մշտական ընկերը» (ՎևՈւ 

121.45–46): 21

աղոթքներ ուժի համար

Միշտ աղոթեք զորության համար՝ դիմադրելու գայթակղու-

թյանը: Գայթակղությունը կգա մեզ բոլորիս: Այն կընդունի շատ 

ձևեր և կհայտնվի տարբեր կերպ ծպտված, բայց Տերը տվել 

է մեզ բանալի դրան դիմադրելու համար: Նա ասել է Մար-

գարե Ջոզեֆ Սմիթին. «Միշտ աղոթիր, որ կարողանաս հաղ-

թող դուրս գալ. այո, որ կարողանաս հաղթել սատանային, և 

«Եթե ամուսնացած չեք ու ժամադրվում եք, ուշադիր 
պլանավորեք դրական և կառուցողական միջոցառումներ»: 
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որ կարողանաս խույս տալ սատանայի ծառաների ձեռքից, 

որոնք նեցուկ են նրա գործին» (ՎևՈւ 10.5): Դա պետք է լինի 

մեր ամենօրյա աղոթքների մասը՝ խնդրել Տիրոջը մնայուն ուժի 

համար դիմադրելու գայթակղությանը, հատկապես գայթակղու-

թյուններին, որոնք ներառում են մաքրաբարոյության օրենքը: 22

Չկա ձեր առջև դրված գայթակղություն, որից դուք չեք կարող 

խուսափել: Մի թույլ տվեք ձեզ այնպիսի վիճակներում հայտն-

վել, որտեղ հեշտ է անկում ապրել: Լսեք Հոգու հուշումներին: 

Եթե դուք զբաղվում եք բաներով, որտեղ դուք չեք զգում, որ 

կարող եք աղոթել և խնդրել Տիրոջ օրհնությունները, ապա դուք 

զբաղվում եք սխալ տեսակի գործունեությամբ: 23 

անպատշաճ իրավիճակներից խուսափելը

Տղամարդիկ և կանայք, ովքեր ամուսնացած են, երբեմն սի-

րախաղ և կատակներ են անում հակառակ սեռի անդամների 

հետ: Այսպես կոչված անվնաս հանդիպումներ են պայմա-

նավորվում, կամ չափազանց մեծ քանակությամբ ժամանակ 

անցկացնում միմյանց հետ: Բոլոր այս դեպքերում մարդիկ 

պատճառաբանում են, ասելով, որ սրանք ընկերության բնական 

արտահայտություններ են: Բայց հակառակ սեռի անձնավորու-

թյան հետ անվնաս ծաղրակատակ կամ մի փոքր զվարճություն 

թվացող բանը, կարող է հեշտորեն տանել դեպի ավելի լուրջ 

հարաբերությունների և ի վերջո՝ անհավատարմության: 

Լավ կլինի ինքներս մեզ տանք հետևյալ հարցը. Արդյոք կո-

ղակիցս գո՞հ կլինի, եթե իմանա ես անում եմ սա: 24 

Եթե դուք ամուսնացած եք, խուսափեք մենակ լինել հա-

կառակ սեռի անդամների հետ, որտեղ որ հնարավոր է: Ան-

բարոյականության շատ ողբերգություններ սկսվում են, երբ 

տղամարդն ու կինը գրասենյակում կամ եկեղեցում կամ մեքե-

նայում մենակ են լինում: Սկզբում կարող է ոչ մի նույնիսկ միտք 

չլինել մեղքի մասին: Բայց հանգամանքները բարենպաստ հող 

են նախապատրաստում գայթակղության համար: Այնքան 

հեշտ է խուսափել այդպիսի հանգամանքներից հենց սկզբից, 

որպեսզի գայթակղությունը ոչ մի առիթ չունենա սնուցվելու: 25
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Համեստություն

Եղեք համեստ: Հագուստի և խոսելաձևի ու վարվելակերպի 

համեստությունը ճշմարիտ նշան է մաքրման և արժանավոր 

Վերջին Օրերի Սուրբ լինելու դրոշմ. . . Խուսափեք ցածր և գռե-

հիկ ու գայթակղիչ ոճից: 26

առողջարար, դրական գործառույթներ

Հաղթահարեք չարը բարիով: Դուք կարող եք հաղթահա-

րել շատ վնասակար հակումներ ֆիզիկական ուժեղ ջանքեր 

գործադրելով և առողջարար գործառույթներով: Ալկոհոլի և 

ծխախոտի մարմինն ու ոգին բթացնող ազդեցություններից 

զերծ առողջ հոգին ավելի լավ վիճակում է դևին տապալելու 

համար: 27

Եթե ամուսնացած չեք ու ժամադրվում եք, ուշադիր պլանա-

վորեք դրական և կառուցողական միջոցառումներ, որպեսզի 

դուք չթողվեք ինքներդ ձեզ առանց որևէ բան անելու, բացի 

ֆիզիկական մտերմությունից. . . Սա է կյանքը դրական գործա-

ռույթներով լցնելու սկզբունքը, որպեսզի բացասականը հնարա-

վորություն չունենա փթթելու: 28

Նախագահ Էզրա Թաֆտ բենսոնը խորհուրդ է տվել ծնողներին 
ուսուցանել իրենց երեխաներին մաքրաբարոյության օրենքի մասին: 
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Լցրեք ձեր կյանքն ուժի դրական աղբյուրներով: Բավական չէ 

ուղղակի փորձել դիմադրել չարին կամ դատարկել մեր կյանքը 

մեղքից: Մենք պետք է նաև մեր կյանքը լցնենք արդարակեցու-

թյամբ: Մենք պետք է զբաղվենք գործերով, որոնք բերում են 

հոգևոր ուժ: 

Ես նկատի ունեմ այնպիսի գործեր, ինչպիսին է սուրբ գրու-

թյունների մեջ խորասուզվելը: Կա զորություն, որը, որը հորդում 

է մեր կյանք, երբ մենք կարդում և ուսումնասիրում ենք սուրբ 

գրություններն ամեն օր, որը չի կարող գտնվել որևէ այլ ուղով: 

Ամենօրյա աղոթքը մեծ ուժի մեկ այլ աղբյուր է: Ծոմ պահելն 

առանձնահատուկ ուժի կամ հատուկ օրհնությունների համար 

կարող է զորացնել մեզ մեր բնական կարողությունից վեր: 

Քրիստոնեական ծառայությունը, եկեղեցի հաճախելը, արքա-

յությունում ծառայելը, բոլորը կարող են ավելացնել ուժի և զո-

րության մեր պահեստը: 

Մենք պետք է անենք ավելին, բացի ուղղակի բացասական 

ազդցեությունները վերացնելուց մեր կյանքում: Մենք պետք է 

փոխարինենք դրանք արդար գործերով, որոնք լցնում են մեզ 

ուժով և վճռականությամբ՝ ապրելու ինչպես մենք պարտավոր 

ենք: 29

4
Պատշաճ ապաշխարության միջոցով, նրանք, 

ովքեր խճճվել են սեռական մեղքերի մեջ, 
կարող են կրկին մաքուր դառնալ: 

Կարող են լինել ոմանք, ում համար պատրաստվելու և կան-

խարգելելու խորհուրդը խիստ ուշ է: Դուք կարող է խորապես 

խճճված լինել լուրջ մեղքի մեջ: Եթե դա այդպես է, չկա ընտ-

րություն այժմ, բացի ապաշխարելուց ձեր մեղքերից: Ձեզ ես 

կառաջարկեի հինգ կարևոր բաներ, որոնք դուք կարող եք անել 

վերադառնալու համար բարոյական մաքրության վիճակի: Ան-

միջապես փախուստի դիմեք ամեն մի իրավիճակից, որը կա-

րող է կա՛մ պատճառ դառնալ ձեզ համար մեղանչելու, կա՛մ 

որը կարող է ստիպել ձեզ մեղանչել: Աղերսեք Տիրոջը հաղթա-

հարելու զորության համար: Թող ձեր քահանայության առաջ-

նորդներն օգնեն ձեզ լուծել ձեր օրինազանցության խնդիրը 

և վերադառնալ լրիվ ընկերակացության Տիրոջ հետ: Խմեք 
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աստվածային աղբյուրից և լցրեք ձեր կյանքն ուժի դրական 

աղբյուրներով: Հիշեք, որ պատշաճ ապաշխարության միջոցով 

դուք կարող եք կրկին մաքուր դառնալ: 

Նրանց համար, ովքեր վճարում են գինը, որը պահանջվում 

է ճշմարիտ ապաշխարության կողմից, խոստումը հաստատ է: 

Դուք կրկին կարող եք մաքուր լինել: Հուսահատությունը կարող 

է վերանալ: Ներման քաղցր խաղաղությունը կհորդի ձեր կյանք: 

Այս տնտեսությունում Տերը խոսել է հստակորեն, երբ ասել է. 

«Ահա, ով ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և և ես՝ 

Տերս, այլևս չեմ հիշում դրանք» (ՎևՈւ 58.42): 30

5
Ծնողները պետք է ուսուցանեն իրենց երեխաներին 

ապրել մաքրաբարոյության օրենքով: 

Ծնողները պետք է իրենց երեխաներին հատուկ հրահանգ-

ներ տան մաքրաբարոյության վերաբերյալ վաղ հասակից 

սկսած, ինչպես նրանց ֆիզիկական, այնպես էլ նրանց բարո-

յական պաշտպանվածության համար: 31

Եթե ծնողները սիրում և հարգում են միմյանց և եթե նրանց 

սրբազան ընկերակցության մեջ կա լիակատար աջակցություն 

և անկասկածելի հավատարմություն, այս հիմունքները կփո-

խանցվեն վաղվա տները: Ընդհակառակը, եթե տանն առկա է 

կռիվ ու վեճ և ներդաշնակության բացակայություն ևուրիշների 

հետ վտանգավոր սիրախաղերի մասնակցություներ, երբ հեռ-

վում են, ապա վաղվա տները դրա միջոցով կթուլանան: . . .

. . .Մեր տները պետք է դառնան ուժի պատվար՝ գահադրե-

լով արդարակեցությունը և բերելով դրանց մեջ խաղաղություն, 

միասնություն և անեսասիրություն, որն առաջանում է անձնա-

կան մաքրության միջոցով, անկասկածելի հավատարմությամբ 

և պարզ ընտանեկան նվիրվածությամբ: Ծնողները պետք է 

ընդունեն ամուսնությունը որպես աստվածային հաստատու-

թյուն և պատվեն ծնող լինելը: Երեխաները պետք է ոգեշնչվեն 

պատվիրանով և օրինակով՝ նախապատրաստվելու ամուս-

նության համար, հսկելու անմաքրաբարոյության դեմ որպես 

զզվելի հիվանդություն և գործադրելու մյուս Քրիստոնեական 

արժանիքները: 32 
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6
Աստված տվել է մեզ մաքրաբարոյության 

օրենքը՝ մեզ ուրախություն բերելու համար: 

Մեր Երկնային Հայրը ոչինչ չի ցանկանում մեզ համար, բացի 

երջանիկ լինելուց: Նա ասում է մեզ միայն այն բաները, որոնք 

կբերեն մեզ ուրախություն: Եվ ամենահաստատուն սկզբունք-

ներից մեկը, որը տրվել է Աստծո կողմից օգնելու մեզ ուրախու-

թյուն գտնել՝ մաքրաբարոյության օրենքն է: Ես աղոթում եմ 

ողջ իմ սրտով, որ դուք ամենալուրջ ձևով մտածեք այս օրենքը 

պահպանելու ուրախալի հետևանքների մասին և այն խախտե-

լու ողբերգական հետևանքների մասին: 33

Առաքինության համար պատճառը, որը ներառում է անձնա-

կան մաքրաբարոյությունը, մաքուր մտքերն ու գործառույթները 

և հավատարմությունը, այն է, որ մենք պետք է ուենանք Հոգին 

և Աստծո զորությունը մեր կյանքում՝ Աստծո գործը կատարելու 

համար: Առանց այդ զորության և ազդեցության մենք ավելի 

լավ վիճակում չենք, քան այն անձինք, ովքեր գտնվում են այլ 

կազմակերպություններում: Այդ առաքինությունը դուրս է շողում 

և ազդում ուրիշների վրա դեպի ավելի լավ կյանք և ստիպում 

ոչ անդամներին հարցնել մեր հավատքի մասին: 34

Եղեք հավատարիմ Աստծո սուրբ օրենքներին: Հիշեք, դրանք 

չեն կարող խախտվել անպատժորեն: Եթե դուք կամենում եք 

լինել երջանիկ և հաջողակ ձեր երկրային հաղորդակցություն-

ներում, սիրատածման և տուն ստեղծելու ժամանակ, հաստա-

տեք ձեր կյանքը երկնքի հավերժական օրենքներով: Չկա ուրիշ 

ճանապարհ: 35 

Չկա տևական երջանկություն անբարոյականության մեջ: 

Չկա ուրախություն մաքրաբարոյության օրենքը խախտելու 

մեջ: Ճշմարիտ է ճիշտ հակառակը: Կարող է լինել վայրկենա-

կան հաճույք: Որոշ ժամանակ թվում է ամեն ինչ սքանչելի է: 

Բայց արագորեն փոխհարաբերությունը վատթարանում է: 

Հանցանք ու ամոթ է սողոսկում: Մենք վախենում ենք, որ մեր 

մեղքերը կբացահայտվեն: Մենք պետք է գաղտուկ շարժվենք և 

թաքնվենք, ստենք ու խաբենք: Սերը սկսում է մեռնել: Սկսում է 

աճել դառնությունը, նախանձությունը, բարկությունը և նույնիսկ 



գ Լ ո ւ խ  1 7

274

ատելությունը: Այս բոլորը մեղքի և օրինազանցության ար-

դյունքներն են: 

Մյուս կողմից, երբ մենք հնազանդվում ենք մաքրաբարո-

յության օրենքին և մեզ բարոյապես մաքուր պահում, մենք 

կզգանք աճող սիրո և խաղաղության օրհությունները, ավելի 

մեծ վստահություն և հարգանք մեր ամուսնական զուգընկերոջ 

հանդեպ, խորը պարտավորություն միմյանց հանդեպ և ուստի 

խորը և նշանակալի ուրախության և երջանկության զգացում: 36

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ սեռական մաքրության Տիրոջ 

չափանիշները «պարզ են և անսխալ» (բաժին 1): Ինչպե՞ս է 

այս չափանիշը տարբերվում աշխարհիկ ուղերձներից: 

• Որո՞նք են մաքրաբարոյության օրենքը խախատելու հե-

տևանքներից մի քանիսը (oրինակների համար տես 

բաժին 2): 

• Ինչպիսի՞ մի քանի առանձնահատուկ բաներ կարող ենք 

մենք անել՝ պաշտապնելու մեզ և մեր ընտանիքներին սե-

ռական գայթակղություններից (oրինակների համար տես 

բաժին 3): 

• Վերանայեք Նախագահ Բենսոնի խորհուրդը նրանց, ովքեր 

«լուրջ մեղքի մեջ են» (բաժին 4): Ինչպիսի՞ն են ձեր մտքերն 

ու զգացումները, երբ խորհեցիք Տիրոջ խոստման մասին՝ 

ողջունելու ապաշխարողի «վերադարձը դեպի լիակատար 

ընկերակցություն»: 

• Ինչ եք կարծում, ինչո՞ւ է կարևոր ծնողների համար «իրենց 

երեխաներին հատուկ հրահանգներ տալ մաքրաբարոյու-

թյան վերաբերյալ վաղ տարիքում»: Ինչպե՞ս է ծնողների հա-

վատարմությունը միմյանց հանդեպ ազդում ամուսնության 

վերաբերյալ իրենց երեխաների զգացումների և մաքրաբա-

րոյության օրենքի վրա (տես բաժին 5): 



գ Լ ո ւ խ  1 7

275

• Որո՞նք են մաքրաբարոյության օրենքը պահելու «ուրախալի 

հետևանքներից» մի քանիսը: (Մի քանի օրինակների համար 

տես բաժին 6:)

Առնչվող սուրբ գրություններ

Ծննդոց ԼԹ.7–21, Ա Կորնթացիս Զ.18–20, Գաղատացիս Ե.16, 

Ալմա 38.12, 39.3–5, 3 Նեփի 12.27–30, ՎևՈւ 42.22–25

Օգնություն ուսուցչին

«Խրախուսեք նրանց, ում դուք ուսուցանում եք, դասարան գալ 

նախապատրաստված՝ սովորելու և մասնակցելու համար: Երբ 

նրանք ձգտում են անհատապես սովորել ավետարանը, ավելի 

շատ հավանականություն կա, որ դասի ժամանակ իրենք ավելի 

շատ նպաստեն ուսուցողական մթնոլորտին» (Ուսուցում. չկա 

ավելի մեծ կոչում [1999], 80): 
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Փրկիչը, ով «հեզ է և սրտով խոնարհ» (Մատթեոս ԺԱ.29),  
մեր մեծ օրինակն է համեստության: 
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Զգուշացիր հպարտությունից

Հպարտությունը բազմակողմանի մեղք է, մեծ 
չարիք: Դրա հակաթույնը համեստությունն է: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Գերագույն համաժողովի իր առաջին ելույթում՝ որպես Եկե-

ղեցու Նախագահ, Էզրա Թաֆտ Բենսոնն ուսուցանել է 

հպարտության և համեստության միջև գոյություն ունեցող 

տարբերությունը.

«Հպարտությունը չի նայում վեր՝ առ Աստված և հոգ անում, 

թե ինչն է ճիշտը: Այն նայում է կողքերը՝ դեպի մարդը, և վիճում, 

թե ով է ճիշտ: . . .

Հպարտությանը բնորոշ է ավելի շուտ «Ի՞նչ եմ կամենում 

կյանքից», քան «Ինչ է կամենում Աստված, որ ես անեմ կյանքիս 

հետ: Դա սեփական կամքի հակադրումն է Աստծո կամքին: Դա 

մարդուց ավելի շատ վախենալն է, քան վախն առ Աստված: 

Համեստությունն արձագանքում է Աստծո կամքին, Նրա 

դատաստանների վախին և մեր շրջապատում գտնվողների 

կարիքներին: Հպարտների ականջում աշխարհի ծափահա-

րություններն են, խոնարհների սիրտը ջերմացնում է երկնքի 

ծափահարությունները»: 1

Այս ուսմունքները ծանոթ էին այն մարդկանց, ովքեր ծառայել 

էին Նախագահ Բենսոնի հետ Տասներկու Առաքյալների Քվորու-

մում: Նրանք գիտեին, որ որպես իրենց քվորումի Նախագահ, 

նա երբեք չէր անհանգստանում իր անձնական տեսակետների 

մասին, այլ միայն իմանալու և հետևելու Աստծո կամքին: Նա-

խագահ Բոյդ Ք. Փաքերը, ով հետագայում ինքը ծառայեց որպես 

Տասներկուսի Քվորումի Նախագահ, պատմել է քվորումների 

ժողովների ժամանակ քննարկումների հանդեպՆախագահ 

Բենսոնի մոտեցման մասին. Դուք կարող էիք չհամաձայնվել 
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Նախագահ Բենսոնի հետ, առանց անհանգստանալու, որ անձ-

նական որևէ բան կարող էր լինել դրանում: Մենք հարցերի 

վերաբերյալ լիարժեք քննարկումներ էինք ունենում առանց 

անհանգստանալու, թե ինչպիսին կարող էր լինել նրա տեսա-

կետը»: 2 Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնը, ով ծառայեց Տասներկուսի 

Քվորումում երկու տարի Նախագահ Բենսոնի ղեկավարության 

ներքո, ասել է. «Որևէ մտահղացման մեջ, նույնիսկ, եթե դա 

նրա կարծիքը չէր, Նախագահ Բենսոնը իրավիճակը չափում 

էր միայն մեկ չափանիշով՝ Ո՞րն է լավագույնն արքայության 

համար: Դա նշանակում էր, որ եթե որևէ հարց պետք է լուծվեր 

այնպես, ինչպես նա չէր անի դա, թող այդպես լիներ: Նա կամե-

նում էր միայն այն, ինչ լավագույնն էր արքայության համար»: 3

Որպես կառավարության ղեկավար՝ Նախագահ Բենսոնը 

հավասարապես նվիրված էր անելուն այն, ինչ լավագույնն 

էր Աստծո արքայության համար: Երբ նա ծառայում էր որպես 

Միացյալ Նահանգների գյուղատնտեսության նախարար, նա 

«աշխարհի ծափահարություններ» շատ էր ստանում 4 ինչպես 

նաև մեծ քանակությամբ խիստ քննադատություն: Նա չէր թույլ 

տալիս, որ երկուսն էլ զնգային իր ականջներում: Փոխարենը, 

նա հավատարիմ էր հիշեցմանը, որը նա հաճախ ստանում էր 

իր կնոջից՝ Ֆլորայից. «Մի անհանգստացիր քո վերաբերյալ աշ-

խարհի կարծիքի մասին, քանի դեռ դու ճիշտ ես Տիրոջ հետ»: 5 

Գոհացիր «երկնքի [լուռ] ծափահարություններով» 6 նա միշտ որո-

նում էր արձագանքել Աստծո կամքին: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից 

1
Տերը նախազգուշացրել է մեզ 
զգուշանալ հպարտությունից: 

Վարդապետություններ և Ուխտերն ասում են մեզ, որ Մոր-

մոնի Գիրքը «մի ընկած ժողովրդի հիշատակարանն» է (ՎևՈւ 

20.9): Ինչո՞ւ նրանք անկում ապրեցին: Սա է Մորմոնի Գրքի 

հիմնական ուղերձներից մեկը: Մորմոնը տալիս է պատաս-

խանը գրքի եզրափակիչ գլուխներում այս խոսքերով. «Ահա, այս 

ազգի կամ Նեփիացիների հպարտությունը նրանց հասցնում է 

կործանման» (Մոր. 8.27): Իսկ հետո, որպեսզի մենք բաց չթող-

նենք Մորոմոնի Գրքի ուղերձն այդ ընկած ժողովրդից, Տերը 
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նախազգուշացնում է մեզ Վարդապետություն և Ուխտերում. 

«Զգուշացեք հպարտությունից, չլինի թե դուք դառնաք ինչպես 

հին Նեփիացիները» (ՎևՈւ 38.39): 

Ես լրջորեն հետաքրքրված եմ ձեր հավատքով ու աղոթք-

ներով, մինչ ես ջանում եմ լուսաբանել Մորմոնի Գրքի պատ-

գամը՝ հպարտության մեղքը: Արդեն բավական ժամանակ է, որ 

այս պատգամը ծանրացած է իմ հոգու վրա: Ես գիտեմ, որ այս 

պատգամի տարածելը, այժմ, Տիրոջ ցանկությունն է: 

Նախաերկրային խորհրդի ժամանակ հպարտությունն էր, 

որ վայր գցեց Լյուցիֆերին՝ «արշալույսի որդուն» (2 Նեփի 

24.12–15, տես նաև ՎևՈւ 76.25–27, Մովսես 4.3): Այս աշխարհի 

վերջում, երբ Աստված կմաքրի երկրագունդը կրակով, հպարտ-

ները կայրվեն հարդի պես և հեզերը կժառանգեն երկիրը (տես 

3 Նեփի 12.5, 25.1, ՎևՈւ 29.9, ՋՍ—Պ 1.37, Մաղ. Դ.1): 

Վարդապետություն և Ուխտերում Տերը երեք անգամ օգտա-

գործում է «զգուշացի՛ր հպարտությունից» արտահայտությունը, 

ներառյալ զգուշացումը՝ Եկեղեցու երկրորդ երեց Օլիվեր Քաու-

դերիին և Էմմա Սմիթին՝ Մարգարեի կնոջը (ՎևՈւ 23.1, տես 

նաև 25.14, 38.39): 7

2
Հպարտության հիմնական բնորոշիչ հատկանիշը 

թշնամանքն է՝ Աստծո և մերձավորի հանդեպ: 

Հպարտությունը չափազանց սխալ հասկացված մեղք է և 

շատերը մեղանչում են անգիտության մեջ (Տես Մոսիա 3.11, 

3 Նեփի 6.18): Սուրբ գրքերում չկա այնպիսի հասկացություն, 

ինչպես՝ ճշմարիտ հպարտություն. այն մեղք է համարվում՝ բո-

լոր պարագաներում: Հետևաբար, անկախ նրանից, թե այն ինչ 

նշանակությամբ է օգտագործվում աշխարհում, մենք պետք է 

գիտակցենք, թե ինչ իմաստով է Աստված օգտագործում այդ 

հասկացությունը, որ կարողանանք հասկանալ սուրբ գրքերի 

լեզուն և դրանից օգուտ քաղենք: (Տես 2 Նեփի 4.15, Մոսիա 

1.3–7, Ալմա 5.61:) 

Մեզանից շատերը հպարտություն են համարում եսամոլու-

թյունը, սնապարծությունը, պարծենկոտությունը, գոռոզությունը 

կամ մեծամտությունը: Այս բոլորը մեղքի տարրերն են, բայց 

նրա էությունը, կամ միջուկը բացակայում է: 
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Հպարտության հիմնական բնորոշիչ հատկանիշը թշնա-

մանքն է՝ թշնամանք Աստծո և մերձավորի հանդեպ: Թշնամանք 

նշանակում է ատելության, ոխի կամ ընդդիմության վիճակ: Դա 

այն ուժն է, որով սատանան ցանկանում է իշխել մեզ վրա: 

Հպարտությունն իր հիմնական էությամբ մրցակցական է: 

Մենք հակադրում ենք մեր կամքն ընդդեմ Աստծո: Երբ մենք 

ուղղում ենք մեր հպարտությունը դեպի Աստված, ապա այն 

հետևյալ ոգով է. «ի՛մ կամքը թող կատարվի, ոչ թե քո»: Ինչպես 

Պողոսն է ասել, «. . . ամենքն իրանց բաներն են որոնում և ոչ թէ 

Յիսուս Քրիստոսինը» (Փիլ. Բ.21): 

Մեր կամքի մրցակցությունն Աստո կամքի հետ, թույլ է տալիս 

ցանկությունների, ախորժակների և կրքերի անսանձ ընթացք 

(տես Ալմա 38.12, 3 Նեփի 12.30): 

Հպարտները չեն կարող ընդունել Աստծո հեղինակությունը՝ 

իրենց կյանքին ուղղություն տալիս (տես Հել. 12.6): Նրանք 

հակադրում են ճշմարտության իրենց զգայական ընկալումն 

Աստծո մեծ իմացության դեմ, իրենց ունակություններն՝ ի 

հակադրություն Աստծո Քահանայության զորությանը, իրենց 

ձեռքբերումներն՝ ընդդեմ նրա հզոր գործերի: 

Մեր թշնամանքը՝ հանդեպ Աստված, ունի բազմաթիվ պի-

տակներ, ինչպիսիք են. ապստամբ, կարծրասիրտ, խստապա-

րանոց, չապաշխարող, փքված, հեշտ վիրավորվող, նշաններ 

որոնող: Հպարտները ցանկանում են, որ Աստված համաձայնվի 

իրենց հետ: Նրանք չեն ցանկանում փոխել իրենց կարծիքը՝ 

համաձայնվելու Աստծո հետ: 

Հպարտության, այս չափազանց գերակշռող մեղքի մյուս 

գլխավոր մասը թշնամանքն է մեր մերձավորների հանդեպ: 

Ամեն օր մենք գայթակղվում ենք՝ ինքներս մեզ վեր դասելու 

մյուսներից և նվաստացնելու նրանց (տես Հել. 6.17, ՎևՈւ 58.41): 

Հպարտները յուրաքանչյուր մարդու դարձնում են իրենց հա-

կառակորդը՝ ցուցադրելով դիմացինին իրենց մտածելակերպը, 

կարծիքները, գործերը, հարստությունը, տաղանդները կամ աշ-

խարհիկ որևէ այլ չափի միջոց: Կ. Ս. Լյուիսի խոսքերով ասած. 

«Հպարտությունը չի բավարարվում պարզապես որևէ բան ունե-

նալով, այլ միայն՝ մեկ ուրիշի համեմատ ավելին ունենալով. . . 

Համեմատվելը՝ մնացածից բարձր լինելու հաճույքը, դա է, որ 
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մեզ դարձնում է հպարտ: Հենց որ անցնում է մրցակցության 

տարրը, հպարտությունը նույնպես անցնում է» (Mere Christianity, 
New York: Macmillan, 1952, pp. 109–10): 

Նախաերկրային խորհրդում Լյուցիֆերը մրցակցության դրեց 

իր առաջարկը Հոր ծրագրին, մինչ այն պաշտպանվում էր Հի-

սուս Քրիստոսի կողմից (տես Մովսես 4.1–3): Նա ցանկանում 

էր մեծարվել ավելի շատ, քան բոլոր մյուսները (տես 2 Նեփի 

24.13): Կարճ ասած, նրա հպարտ ցանկությունն էր՝ գահազրկել 

Աստծուն (տես ՎևՈւ 29.36, 76.28): 

Սուրբ գրքերը հարուստ են՝ անհատների, խմբերի, քաղաք-

ների և ազգերի հպարտության մեղքի ծանր հետևանքների 

դասերով: Կործանմանը նախորդում է հպարտությունը (Առակ. 

ԺԶ.18): Այն կործանեց Նեփիի ազգին և Սոդոմ քաղաքը (տես 

Մոր. 8.27, Եզեկ. 16.49–50): 8

Թագավոր Նոյի հպարտությունը տարավ դեպի 
աբինադիի մահվանը և իր իսկ մահվանը: 
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3
Հպարտներն ավելի շատ վախենում են մարդկանց 

դատաստանից, քան Աստծո դատաստանից: 

Հպարտության պատճառով էր, որ խաչվեց Քրիստոսը: Փա-

րիսեցիները կատաղած էին, որովհետև Հիսուսը սպառնալիք էր 

իրենց դիրքերին և, այդպիսով, նրանք Նրա մահվան համար 

դավ նյութեցին (տես Հովհ. ԺԱ.53): 

Հպարտության պատճառով Սավուղը թշնամացավ Դավիթին: 

Նա նախանձում էր, որովհետև Իսրայելացի կանանց ամբոխ-

ները երգում էին. «Սաւուղն իր հազարաւորներին զարկեց, Եւ 

Դաւիթն իր բիւրաւորներին» (Ա Թագ. ԺԸ.6–8): 

Հպարտներն ավելի շատ վախենում են մարդկանց դատաս-

տանից, քան Աստծո դատաստանից: (Տես ՎևՈւ 3.6–7, 30.1–2, 

60.2:) «Ի՞նչ կմտածեն մարդիկ իմ մասին», ավելի ծանրակշիռ է, 

քան «ի՞նչ կմտածի Աստված իմ մասին»: 

Նոյ թագավորը մտադիր էր ազատել Աբինադի մարգա-

րեին, բայց նրա ամբարիշտ քահանաների մի հատիկ կոչը՝ 

նրա հպարտության զգացմանը, ուղարկեց Աբինադիին դեպի 

կրակի բոցերը (տես Մոս. 17.11–12): Հերովդեսը վշտացած էր 

Հովհաննես Մկրտչին գլխատելու իր կնոջ խնդրանքից: Բայց 

նրա հպարտ ցանկությունը՝ լավը երևալ նրանց աչքում, «ում 

հետ նա խնջույքի էր նստած», ստիպեց նրան սպանել Հովհան-

նեսին (Մատթ. ԺԴ.9, տես նաև Մարկոս Զ.26): 

Մարդկանց դատաստանի վախը պարզորոշ դրսևորվում է 

մարդկանց հավանության համար մրցակցությունում: Հպարտ-

ները մարդկանց գովասանքն ավելի շատ են սիրում, քան 

Աստծո գովասանքը (Հովհ. 1Բ.42–43): Մեր վարվելակերպի 

շարժառիթը, հենց այն տեղն է, որտեղ պարզորոշ դրսևորվում 

է մեղքը: Հիսուսն ասում էր, որ նա անում էր «միայն այնպիսի 

բաներ», որոնք գոհացնում էին Աստծուն (Հովհ. Ը.29): Արդյոք 

մենք ավելի լավ չե՞նք վարվի, եթե որպես շարժառիթ ընտրենք 

Աստծուն գոհացնելը, քան մեր մերձավորներից վեր բարձրա-

նալու կամ ևս մեկից առաջ անցնելու փորձերը: 

Որոշ հպարտ մարդիկ այնքան մտահոգված չեն նրանով, 

թե արդյոք իրենց աշխատավարձը բավարար է իրենց կարիք-

ները հոգալու համար, որքան արդյո՞ք իրենց աշխատավարձն 
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ավելին է, քան ինչ- որ մեկինը: Նրանց պարգևը` մնացածից մի 

շերտ բարձր լինելն է: Սա՛ է հպարտության թշնամանքը: 

Երբ հպարտությունն իշխում է մեր սրտում, մենք կորցնում 

ենք մեր անկախությունն աշխարհից և հանձնում ենք մեր ազա-

տությունը՝ մարդկանց դատաստանի ստրկությանը: Աշխարհը 

գոռում է ավելի բարձր, քան Սուրբ Հոգու շշունջները: Մարդկա-

յին դատողությունը ոտնատակ է անում Աստծո հայտնություն-

ները և հպարտը բաց է թողնում «երկաթյա ձողը» (տես 1 Նեփի 

8.19–28, 11.25, 15.23–24): 9

4
Հպարտությունը դրսևորվում է շատ ձևերով: 

Հպարտությունը մեղք է, որը հեշտ է տեսնել ուրիշների մեջ, 

բայց դժվարությամբ ենք նկատում մեր մեջ: Մեզանից շատերը 

կարծում են, որ հպարտությունը վերևում գտնվողներին բնորոշ 

մեղք է, որոնք են՝ հարուստները, ուսյալները, որոնք՝ վերևից 

ներքև են նայում մնացած բոլորի վրա (տես 2 Նեփի 9.42): Ին-

չևէ, մեզանում կա մի ավելի ընդհանուր հիվանդություն. և դա՝ 

ներքևից դեպի վեր նայող հպարտությունն է: Այն դրսևորվում է 

բազմաթիվ տարբեր ձևերով, ինչպիսիք են՝ բծախնդրությունը, 

բամբասելը, վատաբանելը, դժգոհելը, ունեցած միջոցների սահ-

մաններից դուրս ապրելը, նախանձելը, ընչասիրությունը, խու-

սափելը երախտագիտություն ու գովասանք հայտնելուց, որը 

կարող էր վեհացնել դիմացինին և չներող ու խանդոտ լինելը: 

Անհնազանդությունը հիմնականում հպարտ ուժի պայ-

քարն է՝ ընդդեմ որևէ մեկի, որը հեղինակությամբ բարձր է մե-

զանից. դա կարող է լինել ծնող, քահանայության առաջնորդ, 

ուսուցիչ կամ, ի վերջո, Աստված: Հպարտ մարդն ատում է այն 

փաստը, որ որևէ մեկն իրենից բարձր է: Նա մտածում է, որ դա 

ստորացնում է իր դիրքը: 

Եսասիրությունը հպարտության ավելի պարզ դրսևորումնե-

րից մեկն է: «Ինչպե՞ս է ամեն ինչ ազդում ինձ վրա», սա է բոլոր 

հարցերի՝ ինքնահավանության, ինքնախղճահարության, աշ-

խարհիկ ինքնահաստատման, ինքնագոհության և շահամոլու-

թյան կենտրոնը: 
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Հպարտությունն է առաջացնում գաղտնի խմբավորումներ, 

որոնք ստեղծվում են՝ իշխանություն, շահ և աշխարհիկ փառք 

ձեռք բերելու համար (տես Հել. 7.5, Եթեր 8.9, 16, 22–23, Մովս. 

5:31): Հպարտության մեղքի այս պտուղը, այսինքն՝ գաղտնի 

խմբավորումները, կործանեցին երկու՝ Հարեդացիների և Նե-

փիացիների քաղաքակրթություններ, և եղել է ու դեռ կլինի շատ 

ազգերի անկման պատճառը (տես Եթեր 8.18–25): 

Հպարտության մեկ այլ արտահայտությունը հակառա-

կությունն է: Վեճերը, կռիվները, անարդար իշխանությունը, 

տարակարծության ճեղքվածքը՝ սերունդների միջև, ամուս-

նալուծությունները, կողակցի հանդեպ բռնությունը, ան-

կարգություններն ու խռովությունները, – բոլորը մտնում են 

հպարտության այս դասի մեջ: 

Հակառակությունը՝ մեր ընտանիքներում, հեռու է վանում Տի-

րոջ Հոգին: Նմանապես, այն հեռու է վանում մեր ընտանիքի 

անդամներին: Հակառակությունը տարածվում է՝ մի թշնամա-

կան խոսքից մինչև համաշխարհային ընդհարումների: Սուրբ 

Համեստությունը միասնություն և ուժ է բերում 
ամուսնություններին և ընտանիքներին:
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գրքերն ասում են, որ «միայն հպարտությունից է առաջ գալիս 

հակառակությունը» (Առակաց ԺԳ.10; տես նաև Առակաց ԻԸ.25): 

Սուրբ գրքերը վկայում են, որ հպարտները շուտ վիրավոր-

վում են և ոխ պահում (տես 1 Նեփի 16.1–3): Նրանք հրաժար-

վում են ներել, որպեսզի դիմացինին պարտքի տակ պահեն և 

արդարացնեն իրենց վիրավորված զգացմունքները: 

Հպարտները դժվարությամբ են խորհուրդ ընդունում կամ 

ուղղվում (տես Առակ. ԺԵ.10, Ամովս Ե.10): Պաշտպանողակա-

նությունը նրանց կողմից օգտագործվում է՝ արդարացնելու և 

բանականացնելու իրենց թուլությունները և ձախողումները 

(տես Մատ. Գ.9, Հովհ. Զ.30–59): 

Հպարտների անձնական արժանիքներ ունենալը կամ չունե-

նալը կախված է աշխարհի կարծիքից: Նրանց ինքնագնահա-

տումը որոշվում է, թե աշխարհիկ հաջողության աստիճանի որ 

բաժնում են նրանք դասվում: Նրանք իրենց արժանի անհատ-

ներ են զգում, եթե հաջողությամբ, շնորհալիությամբ, գեղեցկու-

թյամբ կամ գիտակցությամբ իրենցից ցածր գտնվողների թիվը 

բավականաչափ մեծ է: Հպարտությունը տգեղ է: Այն ասում է. 

«Եթե դու հաջողություն ունես, ապա ես անհաջողակ եմ»: 

Իրական ինքնագնահատում կունենանք միայն մի դեպ-

քում, եթե մենք սիրենք Աստծուն, կատարենք նրա կամքը և 

վախենանք նրա դատաստանից ավելի շատ, քան մարդկանց 

դատաստանից: 10

5
Հպարտությունը սահմանափակում կամ 

կանգնեցնում է առաջընթացը

Հպարտությունն անիծյալ մեղք է՝ բառի բուն իմաստով. այն 

սահմանափակում կամ կանգնեցնում է առաջընթացը (տես 

Ալմա 12.10–11): Հպարտներին դժվար է ուսուցանելը (տես 

1 Նեփի 15.3, 7–11): Նրանք չեն կամենում փոխել իրենց կար-

ծիքը, որպեսզի ընդունեն ճշմարտությունը, որովհետև այդպես 

վարվելը՝ կնշանակեր, որ իրենք սխալ են եղել: 

Հպարտությունը բացասաբար է ազդում մեր բոլոր հարա-

բերությունների, մեր և Աստծո ու նրա ծառաների հարաբերու-

թյունների վրա, ամուսին և կին հարաբերության վրա, ծնող և 
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երեխա, ձեռնարկատեր և ծառայող, ուսուցիչ և ուսանող հարա-

բերությունների վրա և ողջ մարդկության վրա: Մեր հպարտու-

թյան աստիճանն է որոշում, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում 

մեր Աստծո և մեր եղբայրների ու քույրերի հետ: Քրիստոսը 

ցանկանում է բարձրացնել մեզ՝ հասցնել իր բարձրության աս-

տիճանին: Արդյոք մենք ցանկանու՞մ ենք անել նույնն ուրիշ-

ների համար: 

Հպարտությունը նվազեցնում է մեր որդիական զգացումներն 

աստծո հանդեպ և եղբայրական զգացումը մարդու հանդեպ: 

Այն անջատում և բաժանում է մեզ «դասերի», ըստ մեր հարս-

տությունների և մեր ուսում ստանալու հնարավորությունների 

(3 Նեփի 6:12): Միաբանությունն անհնար է հպարտ ժողովրդի 

համար, իսկ եթե մենք միաբան չենք, մենք Տիրոջ ժողովուրդը 

չենք (տես Մոսիա 18:21; ՎևՈւ 38:27; 105: 2–4; Մովսես 7.18):

Մտածեք, թե որքան թանկ ենք մենք վճարել հպարտության 

համար անցյալում և, որքան թանկ ենք մենք վճարում դրա հա-

մար այժմ՝ մեր սեփական կյանքում, մեր ընտանիքներում և 

Եկեղեցում: 

Մտածեք ապաշխարության մասին, որը կարող էր տեղի ու-

նենալ, փոխելով կյանքեր, պահպանելով ամուսնություններ և 

ամրացնելով ընտանիքներ, եթե հպարտությունը ետ չպահեր 

մեզ՝ մեր մեղքերը խոստովանելուց և դրանցից հրաժարվելուց 

(տես ՎևՈւ 58.43): 

Մտածեք այն շատերի մասին, որոնք ակտիվ չեն Եկեղեցում, 

այն պատճառով, որ նրանց վիրավորել են, և հպարտությունը 

նրանց թույլ չի տալիս ներել, ոչ էլ նույնիսկ օգտվել Տիրոջ 

սեղանից: 

Մտածեք այն տասնյակ հազարավոր երիտասարդների և 

տարեց զույգերի մասին, որոնք կարող էին ծառայել որպես 

միսիոներ, եթե չլիներ հպարտությունը, որը նրանց ետ է պա-

հում՝ իրենց սրտերն աստծուն նվիրաբերելուց (տես Ալմա 10.6, 

Հել. 3.34–35): 

Մտածեք, թե որքան կաճեր տաճարային աշխատանքը, եթե 

ժամանակը, որը ծախսվում է այս Աստվածահաճո ծառայության 

վրա, համարվեր ավելի կարևոր, քան այն բազմաթիվ հպարտ 

ձգտումները, որոնք մրցակցում են մեր ժամանակի համար: 11
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6
Հպարտության հակաթույնը համեստությունն է: 

Հպարտությունն ազդեցություն ունի բոլորիս վրա՝ տարբեր 

ժամանակներում և տարբեր աստիճաններով: Այժմ դուք կարող 

եք տեսնել, թե ինչու Լեքիի երազի շենքը, որն աշխարհի հպար-

տությունն էր ներկայացնում, մեծ էր և ընդարձակ, և մեծ էր բազ-

մությունը, որ մտավ այնտեղ (տես 1 Նեփի 8.26, 33, 11.35–36): 

Հպարտությունը բազմակողմանի մեղք է, մեծ չարիք: Այո՛, 

հպարտությունը բազմակողմանի մեղք է, մեծ չարիք: 

Դրա հակաթույնը համեստությունն է՝ հեզությունը, հլությունը 

(տես Ալմա 7.23): Դա կոտրված սիրտն է և փշրված հոգին (տես 

3 Նեփի 9.20, 12.19, ՎևՈւ 20.37, 59.8, Սաղ. 34.18, Ես. 57.15, 66.2): 

Ինչպես Ռեդյարդ Քիփլինգն է այնքան լավ ասել.

Աղմուկ, աղաղակ մարում են անհետ.

Զորավար, արքա՝ գնում, հեռանում: 

Իսկ խոնարհ սրտի, զղջացող հոգու 

Քո զոհաբերությունն այդ հին՝ դեռ կանգուն: 

Տե՜ր, Զորա՛ց Աստված, մի լքիր դեռ մեզ, 

Որ չլինի թե մոռանանք մենք քեզ: . . .

Աստված կամենում է ունենալ խոնարհ ժողովուրդ: Մենք կա-

րող ենք, կամ ինքներս խոնարհվել, կամ էլ հարկադրված լինել 

խոնարհվելու: Ալման ասում էր, որ օրհնված են նրանք, ովքեր 

խոնարհեցնում են իրենց, առանց հարկադրված լինելու՝ խո-

նարհ լինել (Ալմա 32.16): 

Եկեք ընտրենք խոնարհ լինելը: 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ հաղթահա-

րելով թշնամանքը՝ մեր եղբայրների և քույրերի հանդեպ, գնա-

հատելով նրանց, ինչպես մեզ և բարձրացնելով նրանց այնքան 

բարձր, որքան մենք ենք կամ ավելի բարձր (տես ՎևՈւ 38.24, 

81.5, 84.106): 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ ընդունե-

լով խորհուրդ և խրատ (տես Հակոբ 4.10, Հել. 15.3, ՎևՈւ 63.55, 

101.4–5, 108.1, 124.61, 84, 136.31, Առակ. Թ.8): 
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Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ ներելով 

նրանց, ովքեր վիրավորել են մեզ (տես 3 Նեփի. 13.11, 14, ՎևՈւ 

64.10): 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ մատուցելով 

անձնուրաց ձառայություն (տես Մոսիա 2.16–17 ): 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ գնալով մի-

սիայի և քարոզելով խոսքը, որը կարող է խոնարհեցնել մյուս-

ներին (տես Ալմա 4.19, 31.5, 48.20): 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ ավելի հա-

ճախ այցելելով տաճար: 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ խոստովա-

նելով և թողնելով մեր մեղքերը և վերստին ծնվելով Աստծուց 

(տես ՎևՈւ 58.43, Մոսիա 27.25–26, Ալմա 57–14, 49): 

Մենք կարող ենք ընտրել ինքներս խոնարհվելը՝ սիրելով 

Աստծուն, մեր կամքը նրան ենթարկելով, և դնելով Նրան առա-

ջին տեղում մեր կյանքում: (Տես 3 Նեփի 11.11, 13.33, Մոր. 10.32:) 

Եկեք ընտրենք խոնարհ լինելը: Մենք կարո՛ղ ենք այդ անել: 

Ես գիտե՛մ, մենք կարո՛ղ ենք: 

Իմ սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, մենք պարտավոր ենք 

պատրաստվել՝ Սիոնը փրկագնելու համար: Հիմնականում 

հպարտության մեղքն էր, որ խանգարեց մեզ՝ հինադրելու 

Սիոնը Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի օրոք: Այդ նույն հպարտության 

մեղքն էր, որ վերջ դրեց նվիրաբերմանը Նեփիացիների մեջ 

(տես 4 Նեփի 1.24–25): 

Հպարտությունը գայթակղության մեծ քար է Սիոնի համար: 

Ես կրկնում եմ՝ Հպարտությունը գայթակղության մեծ քար է 

Սիոնի համար: 

Մենք պետք է մաքրենք ներքին անոթը՝ հաղթահարելով 

հպարտությունը (տես Ալմա 6.2–4, Մատթեոս ԻԳ.25–26): 

Մենք պետք է ենթարկվենք «Սուրբ Հոգու հորդորներին», 

 հանենք մեր վրայից հպարտ՝ «բնական մարդուն» և դառնանք 

«մի սուրբ՝ Տեր Քրիստոսի քավությամբ» և դառնանք «հլու, հեզ 

և խոնարհ, ինչպես մի երեխա» (Մոսիա 3.19, տես նաև Ալմա 

13.28): 
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Ես ջերմեռանդ աղոթում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք 

այդպես վարվել և առաջ գնալ՝ իրականացնելու մեր աստվա-

ծային ճակատագիրը: 12

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնը նշել է, որ հպարտությունը Նեփիացի 

ժողովրդին կործանման տարավ (տես բաժին 1): Ինչո՞ւ եք 

կարծում, որ հպարտությունն այդպիսի կործանարար ուժ 

ունի: 

• Ի՞նչ ուղիներով կարող են մարդիկ «դեմ դուրս գալ Աստծո 

կամքին» (տես բաժին 2): Որո՞նք են այն օրհնությունները, 

որոնք գալիս են մեզ, երբ մենք հետևում ենք Աստծո կամքին: 

• Ինչո՞ւ ենք ձեր կարծիքով երբեմն ավելի շուտ հարցնում. 

«Ի՞նչ կմտածեն ուրիշ մարդիկ իմ մասին», քան «Ի՞նչ կմտածի 

Աստված իմ մասին» (տես բաժին 3): Ինչպե՞ս է մեր կյանքը 

փոխվում, երբ մեր մեծագույն ցանկությունն է լինում գոհաց-

նել Աստծուն: 

• Վերանայեք հպարտության դրսևորումները, որոնք թվարկ-

վում են բաժին 4- ում: Ինչպե՞ս կարող ենք խուսափել հպար-

տության այս դրսևորումներից մեր կյանքում: 

• Նախագահ Բենսոնն ասել է. «Հպարտությունը բացասաբար 

է ազդում բոլոր մեր հարաբերությունների վրա» Աստծո հետ 

և մյուսների հետ (բաժին 5): Ինչո՞ւ է սա ճշմարիտ: 

• Բաժին 6- ում, Նախագահ Բենսոնը թվում է ուղիներ, որոնցով 

մենք կարող ենք ընտրել խոնարհ լինել: Ինչո՞ւ եք կարծում, 

որ ավելի լավ է ընտրել խոնարհ լինել, քան ստիպված խո-

նարհ լինել: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Մատթեոս ԻԳ.12, Ղուկաս ԺԸ.9–14, Յակոբոս Դ.6, Ալմա 5.27–

28, ՎևՈւ 112.10, 121.34–40

Օգնություն ուսումնասիրողին

Նմանեցնելով մարգարեի խոսքերը ձեզ, մտածեք այն մա-

սին, թե ինչպես են նրա ուսմունքները կապված ձեզ հետ (տես 
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Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 170): Մտածեք ինքներդ 

ձեզ հարցնել, թե ինչպես այդ ուսմունքները կարող են օգնել 

ձեզ՝ մտահոգությունների, հարցերի և մարտահրավերների ժա-

մանակ ձեր կյանքում: 

Հղումներ

 1. “Cleansing the Inner Vessel,” Ensign, 
May 1986, 6–7.

 2. Boyd K. Packer, in Sheri L. Dew, Ezra 
Taft Benson: A Biography (1987), 
429–30.

 3. Russell M. Nelson, in Ezra Taft Benson: 
A Biography, 430.

 4. «Cleansing the Inner Vessel», 7: 
 5. Flora Amussen Benson, in Ezra Taft 

Benson: A Biography, 293.

 6. «Cleansing the Inner Vessel», 7: 
 7. “Beware of Pride,” Ensign, May 1989, 4.
 8. “Beware of Pride,” 4–5.
 9. “Beware of Pride,” 5.
 10. “Beware of Pride,” 5–6.
 11. “Beware of Pride,” 6.
 12. “Beware of Pride,” 6–7; hymn text for 

“God of Our Fathers, Known of Old” 
by Rudyard Kipling in Hymns, no. 80.
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Առաջնորդություն

«Եթե դուք պետք է ապահովեք Եկեղեցու, 
[ձեր երկրի] և ձեր իսկ տների ապագա 

առաջնորդությունը, դուք պետք է ամուր 
կանգնեք հավատքում՝ չարի դեմ անսասան»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Էզրա Թաֆտ Բենսոնը սկսեց սովորել ղեկավար լինել իր 

պատանեկությունից: Երբ նա գրեթե 13 տարեկան էր, նրա 

հայրը կանչվեց միսիա ծառայելու: Որպես ընտանիքի ավագ 

երեխա, իր հոր բացակայության ընթացքում, Էզրան ստանձ-

նեց բազմաթիվ ղեկավար պարտականություններ ընտա-

նեկան ագարակում: Մի քանի տարի անց, երբ նա կանչվեց 

Բրիտանական միսիա, նա ծառայեց որպես ճյուղի նախա-

գահ և որպես Նյուքասլի Համաժողովի (որն այսօր համազոր 

է շրջանին) նախագահ: Հետագայում նա ծառայեց երեք ցցի 

նախագահություններում՝ մեկ անգամ որպես խորհրդական, 

մեկ անգամ կարճ ժամանակով որպես ցցի նախագահ, և մեկ 

անգամ էլ ավելի երկար ժամանակով որպես ցցի նախագահ: 

Իր մասնագիտական կարիերայի ընթացքում, նա աշխատել 

է գյուղատնտեսական արտադրության բազմաթիվ ղեկավար 

պաշտոններում: Քանի որ նա դարձավ ղեկավար և մասնագետ 

գյուղատնտեսության բնագավառում, Նախագահ Դուայթ Դ. Էյ-

զենհաուերը խնդրեց նրան ծառայել Միացյալ Նահանգների 

բարձրագույն պաշտոնում: Ութ տարի նա աշխատեց Նախա-

գահ Էյզենհաուերի հետ որպես Միացյալ Նահանգների գյու-

ղատնտեսության նախարար: 

Նախքան Եկեղեցու Նախագահ դառնալը, Նախագահ Բեն-

սոնը 12 տարի ծառայեց որպես Տասներկու Առաքյալների 

Քվորումի Նախագահ: Քվորումի անդամները մեծ հարգանք 

ունեին նրա հանդեպ, որպես իրենց ղեկավարի: Երեց Բրյուս 
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Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը և նրա խորհրդականներն 
առաջին Նախագահությունում՝ Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին 

(ձախից) և Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը (աջից) 
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Ռ. Մակքոնկին «հաճախ ասում էր ընտանիքի անդամներին, որ 

երբևէ չէր տեսել Եկեղեցում Նախագահ Բենսոնին հավասար 

վարչական աշխատողի»: 1

Տասներկուսին ղեկավարելիս Նախագահ Բենսոնը խրախու-

սում էր քվորումի անդամներին անկեղծորեն արտահայտել 

իրենց մտքերը, նույնիսկ, եթե ինքն այլ կարծիքի էր: Երբ Երեց 

Ռասսել Մ. Նելսոնը նոր անդամ էր քվորումում, նա մտածում 

էր, որ գուցե ինքը չպետք է խոսի: Բայց [Նախագահ Բենսոնը] 

այդպես չէր կամենում», ասաց նա: «Փաստորեն, եթե ես լուռ էի 

մնում ինչ- որ բանի վերաբերյալ, նա սովորաբար իմ մտքերը 

դուրս էր քաշում»իմ մտքերը: 2

Չնայած Նախագահ Բենսոնը կարծիքներ էր հավաքում բոլո-

րից, նա չէր թույլ տալիս, որ քննարկումները շեղվեն: Նախագահ 

Հովարդ Վ. Հանթերն ասել է, նա «գիտեր, թե ինչպես վարեր 

բաց և անկեղծ քննարկում Եղբայրների հետ և կարողանում էր 

ուղղություն տալ և վերահսկել այն և գալ միասնական որոշման 

բոլորի հետ միաբան»: 3 Երբ «նա զգում էր, որ համապատասխան 

քննարկում էր տեղի ունեցել, նա սովորաբար ասում էր. «Կար-

ծում եմ մենք բավականաչափ խոտ հավաքեցինք: Եկեք այժմ 

խրձեր կապենք՝ հարցը լուծման բերելով»: 4

Նախագահ Բենսոնը հոգ էր տանում նրանց համար, ում 

ղեկավարում էր, և նա ուսուցանում էր օրինակով: «Ես չեմ 

ճանաչում որևէ մարդու, որն այդքան հոգատար լիներ իր ըն-

կերակիցների հանդեպ կամ ավելի մտահոգված լիներ նրանց 

բարօրությամբ, որքան նա, – ասել է Նախագահ Գորդոն Բ. 

Հինքլին: – Նա չի խնդրում ուրիշներին անել այն, ինչն ինքը չի 

կամենում անել, այլ ավելի շուտ ծառայության օրինակ է հան-

դիսանում ուրիշների համար, որ մենք հետևենք»: 5 Նախագահ 

Բենսոնն արդյունավետ էր նաև աշխատանքնուրիշներին պատ-

վիրակելիսլիազորելիս՝ ուսուցանելով և շենացնելով նրանց այդ 

գործընթացում: 

Երբ Նախագահ Բենսոնը գերագույն համաժողովում հաս-

տավեց որպես Եկեղեցու Նախագահ, Նախագահ Գորդոն Բ. 

Հինքլին արտահայտեց իր համոզմունքը, որ Տերն ընտրել էր 

և նախապատրաստել Նախագահ Բենսոնին՝ առաջնորդելու 

Եկեղեցին: 
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«Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ Տերն է, որ ընտրեց Էզրա 

Թաֆտ Բենսոնին դառնալու Տասներկուսի Խորհրդի անդամ 

գրեթե քառասուներեք տարի առաջ: Տերն է, ով այս տարիների 

ընթացքում ստուգել է և կարգավարժել նրան, կրթել և պատ-

րաստել նրան: . . .

«Որպես մեկը, ով գիտի նրան և ով կանգնում է նրա կողքին, 

ես վկայություն եմ բերում, որ նա հավատքի մարդ է, ղեկավար-

ման մեջ ստուգված,Տիրոջ և Նրա աշխատանքի հանդեպ խորը 

սիրով լցված և Աստծո բոլոր որդիների ու դուստրերի հանդեպ 

սիրով տոգորված: Նա փորձված կարողությամբ մարդ է»: 6

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Արդյունավետ ղեկավարներն ամուր են կանգնում 

հավատքում և լավ օրինակ ծառայում: 

Քրիստոսի առաջնորդության ուժն աճեց Նրա օրինակի 

մարտահրավերից: Նրա հստակ կոչն էր՝ «Ե՛կ, հետևիր ինձ». . . 

Արդարակեցության սկզբունքներին մարդկանց հավատարմու-

թյունն ու նվիրվածությունը [ձեռք բերելիս [Նրա] հաջողությունը] 

որպես մեծ խթանիչ գործոն, կախված էր սիրուց: Նա օգնեց մեզ 

հասկանալ, որ մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ աստվածանման 

հատկանիշները, արտահայտման պահանջ ունենալով, կարող 

են դառնալ փառահեղ ապրելակերպի իրականություն: Նրա 

օրինակը շարունակում է՝ որպես մարդկության մեծագույն հույս 

և ուժ: 7

Եթե դուք պետք է ապահովեք Եկեղեցու, [ձեր երկրի] և ձեր 

իսկ տների ապագա առաջնորդությունը, դուք պետք է ամուր 

կանգնեք հավատքում՝ չարի դեմ անսասան, և ինչպես Պողոսն 

է ասել. «Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագէք, որ կարող լինիք 

սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ: Որովհետեւ մեր 

պատերազմն արիւնի եւ մարմնի հետ չէ, այլ իշխանութիւնների 

եւ պետութիւնների հետ, այս աշխարհի խաւարի աշխարհա-

կալների հետ, այն չար ոգիների հետ, որ երկնաւորների մէջ են» 

(Եփեսացիս Զ.11-12): 8

Մեր երիտասարդները կարիք ունեն ավելի քիչ քննադատու-

թյան և ավելի շատ օրինակների: Դուք եք օրինակները, որին 
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նրանք պետք է նայեն կյանքում ձևանմուշի համար, որոնց 

նրանք կարող են հետևել և հետամուտ լինել: Նրանք կարիք 

կունենան ոգեշնչման, որը կարող է գալ ձեզանից, երբ դուք 

ձեր կյանքը լիովին համապատասխանեցնեք ավետարանի 

ուսմունքներին: 9

2
Մարդիկ արձագանքում են 

արդյունավետ ղեկավարմանը: 

Համեստություն

Մեծ ղեկավարման նշաններից մեկը միշտ եղել է և հավի-

տյան կլինի խոնարհ ոգին: 10

Հոգևոր ամրություն

Հոգևոր ամրությունն առաջացնում է դրական մտածողու-

թյուն, դրական իդեալներ, դրական սովորույթներ, դրական վե-

րաբերմունք և դրական ջանքեր: Սրանք այն հատկանիշներն 

են, որոնք առաջացնում են իմաստություն, ֆիզիկական և մտա-

վոր բարօրություն և խանդավառ ընդունելություն և արձագանք 

ուրիշների կողմից: 11

Միայն առողջները կարողություն ունեն բարձրացնելու և քա-

ջալերելու մեկը մյուսին ավելի մեծ ծառայության, ավելի մեծ 

ձեռքբերումների, ավելի մեծ ուժի: 12

Ոգեշնչումը կարևոր է պատշաճ ղեկավարման համար. . . 

Մենք պետք է ունենանք ոգեշնչման հոգին՝ ինչպես ուսուցա-

նելիս (ՎևՈւ 50.13–14) այնպես էլ արքայության գործերը կա-

ռավարելիս (ՎևՈւ 46.2): 13

Չկա Հոգու համար բավարար փոխարինող: 14

գիտելիք

Իսկական ղեկավարը փորձում է լավ տեղեկացված մնալ: Նա 

մի անձնվավորություն է, որը գործում է ավելի շուտ սկզբունքի 

վրա, քան նպատակահարմարության վրա: Նա փորձում է սո-

վորել մարդկային ողջ փորձառությունից՝ համեմատելով աստ-

վածային իմաստության հայտնի դարձված սկզբունքները: 15
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Ղեկավարների համար լավագույն ուղիներից մեկը ճիշտ 

սկզբունքները հասկանալու համար սուրբ գրությունների մա-

սին խորը գիտելիք և հասկացողություն և համապատասխան 

ձեռնարկ ունենալն է: Իրավիճակների մեծ մասն արդեն նախ-

կինում առաջացել է, հավանաբար շատ անգամներ և քաղաքա-

կանությունն ու ընթացակարգերն արդեն որոշված են՝ խնդիրը 

լուծելու համար: Ուստի միշտ իմաստուն է օգտագործել և ծանոթ 

լինել գոյություն ունեցող գրված հրահանգներին և տվյալ հար-

ցերին առնչվող Եկեղեցու քաղաքականությանը, երբ դրանք 

առաջանում են: 16

Ղեկավարներին խորհուրդ է տրվում ուսումնասիրել Եկեղե-

ցու վարդապետությունները, որպեզի համապատասխանաբար 

ներկայացվեն մեր վարդապետություններն ուրիշներին: Օգտա-

գործելով Պողոս Առաքյալիխոսքի ձևը, մենք ակնկալում ենք, որ 

դուք լինեք «մի մշակ առանց ամոթի» (Բ Տիմոթեոս Բ.15): 17

Հավատարմություն

Լավ ղեկավարն ակնկալում է հավատարմություն: Նա փոխա-

դարձաբար ցույց է տալիս հավատարմություն: Նա պաշտպա-

նում է նրանց, ում նա աշխատանք է տվել: Հավատարմությունը 

«մարդկանց հանդեպ սերն էական է 
արդյունավետ ղեկավարման համար»:
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տարածվում է հարցերի վրա, որոնք պարտականության պա-

հանջից այն կողմ են: Նա հավատարիմ է, երբ պատիվներ 

են տրվում նրանց, ում հետ նա ծառայում է: Նա պարծենում 

է նրանց հաջողություններով: Նա չի մերժում մինչև, նախ, չի 

խորհրդակցում նրա հետ, ում որոշումը նա չի ընդունում: Նա 

չի ամաչեցնում ընկերակցին ուրիշների առջև: Նա անկեղծ է և 

սրտաբաց նրա հետ: 18

միություն

Կա «միություն, որը պահանջվում է սելեստիալ արքայության 

օրենքով, և Սիոնը չի կարող կառուցվել, եթե դա չլինի սելես-

տիալ արքայության օրենքի սկզբունքներով» (ՎևՈւ 105.4–5): 

Պահանջվող սկզբունքների և հատկանիշների շարքում է մտքի 

և սրտի միասնությունը: «Ասում եմ ձեզ. Եղեք մեկ. և եթե դուք 

մեկ չեք, դուք իմը չեք» Փրկչի կարգադրությունն է Իր ժամանա-

կակից Եկեղեցուն (ՎևՈւ 38.27, Հովհաննես ԺԷ.20–23): Ոչ մի 

տեղ այդ պահանջն ավելի էական չէ, քան նրանց շարքերում, 

ում Նա կանչել է նախագահելու Իր արքայությունում: 19

սիրո և վստահության արտահայտություններ

Մարդկանց սերն էական է արդյունավետ ղեկավարման հա-

մար: Արդյոք դուք սիրո՞ւմ եք նրանց, ում հետ աշխատում եք: 

Արդյոք գիտակցո՞ւմ եք, որ հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչ-

քում (տես ՎևՈւ 18.10): Արդյոք հավատո՞ւմ եք երիտասարդու-

թյանը: Արդյոք գովաբանո՞ւմ եք նրանց արժանիքները, գովելով 

նրանց իրենց ձեռքբերումների համար: Թե՞ դուք քննադատա-

կան վերաբերմունք ունեք նրանց հանդեպ, իրենց սխալների 

պատճառով: 20

Հաճախ ոչ մի խոսք չասելը մեր ղեկավարի կողմից աշխա-

տանքի վերաբերյալ, որը մեզ հանձնարարվել է, նույնիսկ ավելի 

դժվար տանելի է, քան քննադատությունը: Փոքրիկ մեկնաբա-

նությունները կամ նշումները, որոնք անկեղծ են և յուրահատուկ, 

մեծ օգնություն են ճանապարհի ընթացքում: 21

Մենք գիտենք. . . որ ժամանակը, որ ղեկավարն անցկաց-

նում է անդամների հետ անձնական շփման համար, ավելի 

արդյունավետ է, քան ժողովների և կառավարման պարտակա-

նությունների վրա ծախսված ժամանակը: Անձնական շփումը 

բանալի է՝ ոչ ակտիվ անդամին դարձի բերելու համար: 22
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Հատկապես Եկեղեցում խնդրելն ավելի լավ արդյունք է տա-

լիս, քան հրամայելը՝ նաև ավելի լավ զգացում: Հիշեք ասել ին-

չո՞ւ : Հետևեք առաջընթացին՝ տեսնելու, թե ինչպես են գործերը 

գնում: Ցույց տվեք երախտագիտություն, երբ մարդիկ լավ են 

կատարում հրահանգները: Արտահայտեք վստահություն, երբ 

դա կարելի է անել ազնվորեն: Երբ ինչ- որ բան խանգարվում է, 

ավելի լավ է ստուգեք և պարզեք, թե որտեղ եք դուք սայթաքել և 

մի վախեցեք ընդունել, որ դուք եք սխալվել: Հիշեք մեր մարդիկ 

կամավոր են՝ ազատ կամքով ծառայողներ: Նրանք նույնպես 

սիրում են Տիրոջը և Նրա աշխատանքը: Սիրե՛ք նրանց: Գնահա-

տե՛ք նրանց: Երբ գայթակղվում եք նախատել որևէ ընկերակից 

ծառայողի, զսպեք ձեզ: Փորձեք մի հետաքրքիր մարտահրավեր 

և մեջքին թփթփացրեք փոխարենը: Ողջ աշխարհում մեր Հոր 

զավակներն էականորեն լավն են: Նա սիրում է նրանց: Մենք 

ևս պարտավոր ենք սիրել: 23

Մարդիկ չեն սիրում հարկադրված անել որևէ բան, նույնիսկ 

եթե դա իրենց իսկ օգտի համար է: Բայց մարդիկ արձագան-

քում են արդյունավետ ղեկավարմանը: 24

իր մահկանացու ծառայության ընթացքում Հիսուս քրիստոսը 
իր տասներկու առաքյալներին լիազորեց իշխանություն: 
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3
Լավ ղեկավարները իմաստությամբ են լիազորում: 

Լիազորելու փրկչի օրինակը

Հենց աշխարհի հիմքերը դրվեցին լիազորված իշխանության 

պատվիրակման միջոցով: Շատ անգամներ Հիսուսը հիշեցրեց 

մարդկանց, որ Իր առաքելությունը լիազորված իշխանության 

միջոցով էր: Նրա Եկեղեցու վերականգնումը հենց սկզբից լիա-

զորված իշխանությամբ էր: 

Խոսելով հրեաների հետ ժողովարանում, Հիսուսն ասաց 

նրանց, որ ինքը լիազորված էր իր Հոր կողմից. «Որովհետեւ ես 

իջայ երկնքիցը, որ ոչ թէ իմ կամքն անեմ այլ ինձ ուղարկողի 

կամքը (Հովհաննես Զ.38): 25

Հիսուսը տվեց մեզ պատշաճ լիազորության միջոցով լավ 

կառավարման կատարյալ օրինակ. . . Նրա լիազորած միսիո-

ներները ճանապարհորդեցին առանց քսակի կամ պարկի: 

Մարդիկ մեծ դժվարություններ տարան՝ Նրա հրահանգները 

կատարելիս: Նրանցից ոմանք մահացան դաժան մահով՝ Նրան 

ծառայելիս: Բայց Նրա լիազորած աշակերտներն առաջ գնա-

ցին դեպի աշխարհ՝ համարձակ, ինչպես առյուծները՝ Նրա 

հանձնարարությամբ լիազորված: Նրանք իրականացրեցին 

բաներ, որոնք երբեք չէին էլ երազել: Ոչ մի ղեկավար երբևէ 

չի ոգևորել տղամարդկանց և կանանց այնպես, ինչպես Նա: 26

Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին կերտում է ղեկավարներ՝ ներգ-

րավելով իշխանության միջոցով լիազորված մարդկանց: Երբ 

[Հիսուսը] երկրի վրա էր, Նա կանչեց տասներկու առաքյալ-

ների՝ Եկեղեցին կառավարելիս Իրեն օգնելու համար: Նա նաև 

կանչեց յոթանասունին: Նա նաև լիազորեց ուրիշների: Նրա 

Եկեղեցում չպետք է լինեին հանդիսատեսներ: Բոլորը պետք 

է ներգավված լինեին՝ օգնելու արքայությունը կառուցելուն: 

Եվ երբ նրանք կառուցեցին արքայությունը, նրանք իրենք էլ 

շենացան: 

Հիսուսը նպատակ ուներ վեհացնելու անհատին: . . .

Հիսուսը նպատակ ուներ յուրաքանչյուր մարդու թագավոր 

դարձնել՝ հավերժության համար առաջնորդ կերտել նրանից: 

Այն հիշարժան գիշերը, վերջին ընթրիքից հետո, Նա ասաց 
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տասնմեկին . . . , «Ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ 

հավատացողն այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործէ. 

Եւ նորանցից էլ աւելի մեծ բաներ կգործէ. Որովհետու ես իմ 

Հոր մոտ եմ գնում» (Հովհաննես ԺԴ.12): Լիազորելու միջոցով 

Հիսուսը ցանկանում էր ավելի շուտ բարձրացնել, քան ընկճել 

անձնավորությանը: Եվ ողջ Եկեղեցով մեկ այսօր, տղամարդիկ 

և կանայք աճում են հասակով՝ իրենց լիազորված պաշտոն-

ների միջոցով: 27

մեր կազմակերպություններում լիազորելը

Լավ կառավարումը նշանակում է լիազորել իշխանություն: 

Աշխատանքային բեռուժի մի մասը լիազորելը՝ օգնում է ձեզ 

և ձեր կազմակերպությանը: Արդյունավետ կառավարումը մի 

արվեստ է, երբ մարդկանց միջոցով քո տեսակի օրինակներ 

ես բազմացնում: 28

Իմաստուն լիազորումը պահանջում է նախապատրաստու-

թյուն, ինչպես արդյունավետ ուսուցումը կամ քարոզումը: Տերը 

սա հստակեցնում է այս խոսքերով. «Եվ Հոգին կտրվի ձեզ հա-

վատքի աղոթքով. և եթե դուք չստանաք Հոգին, դուք չպետք է 

ուսուցանեք» (ՎևՈւ 42.14): Եվ մենք կարող ենք ավելացնել, որ 

առանց Հոգու դուք չպետք է լիազորեք: 29

Այսօր Եկեղեցում իմաստուն կառավարիչը չի փորձի աշխա-

տանքն ինքն անել, տպավորություն ստեղծելով, որ ուրիշ ոչ ոք 

որակավորված չէ: է, նա կտա մի հավաստիացում, որ նա ով 

լիազորվում է, ունի իր լիակատար աջակցությունը: 30 

Երբ պարտականություն է տրվում, առաջնորդը չի մոռանում 

հանձնարարություն ստացած անձնավորությանը, ոչ էլ նրա 

հանձնարարությունը:Նա հետաքրքրվում է առաջընթացով, բայց 

չի հետևում նրա ամեն քայլափոխին: Նա տալիս է հատուկ գո-

վասանք, երբ տեղին է: Նա տալիս է օգտակար խրախուսանք, 

երբ պետք է լինում: Երբ նա զգում է, որ աշխատանքը չի ար-

վում և փոփոխություն է հարկավոր, նա գործում է համարձակու-

թյամբ և վճռականությամբ, բայց բարությամբ: Երբ պաշտոնի 

զբաղեցումն ավարտվում է, նա գնահատանք է տալիս և շնոր-

հակալություն հայտնում: 31

Իմաստուն ղեկավարը չի հավատում, որ բոլոր լավ գա-

ղափարները սկիզբ են առնում իրենից: Նա հրավիրում է 
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առաջարկներ կատարել նրանց, ում նա ղեկավարում է: Նա 

թույլ է տալիս, որ նրանք զգան, որ իրենք որոշում կայացնելու 

կարևոր մասն են կազմում: 32 

4
Եկեղեցու ղեկավարներն աստծո ձեռքում 

գործիք են և պետք է որոնեն Հոգին՝ 
ղեկավարելու և շենացնելու մյուսներին: 

Այսօր Եկեղեցում ղեկավարն ընդհանրապես կատարում 

է այն, ինչ նա իսկապես ակնկալում է: Նա պետք է ունենա 

բարձր ակնկալիքներ: Նա պետք է հավաստիացնի նրանց, ում 

նա հանձնարարություններ է տալիս, որ Տիրոջ ծառայության 

մեջ նրանք ունեն ավելի մեծ զորություններ, քան սովորական 

պարտականություններում: Չի կարող լինել ձախողում Տիրոջ 

աշխատանքում, երբ [մենք] անում ենք [մեր] լավագույնը: Մենք 

ընդամենը գործիքներ ենք. սա Տիրոջ աշխատանքն է: Սա Նրա 

Եկեղեցին է, Նրա ավետարանի ծրագիրը: Սրանք Նրա զավակ-

ներն են, ում հետ մենք աշխատում ենք: Նա թույլ չի տա, որ 

մենք ձախողվենք, եթե մենք անենք մեր մասը: Նա կզորացնի 

մեզ, նույնիսկ, մեր սեփական տաղանդներից և ունակություն-

ներից վեր, երբ անհրաժեշտ լինի: Սա ես գիտեմ: 33

Մենք պետք է հիշենք, որ. . . Եկեղեցին. . . գործարարական 

աշխարհը չէ: Դրա հաջողությունը չափվում է հոգիների փրկու-

թյան չափով, ոչ թե շահույթով և կորստով: Մենք, իհարկե, 

պետք է արդյունավետ լինենք և գործուն, բայց մենք նաև պետք 

է պահենք մեր ուշադրության կենտրոնում հավերժական նպա-

տակները: Զգույշ եղեք քահանայության սրբազան գործունեու-

թյան վերաբերյալ աշխարհիկ մեթոդներ և տերմինաբանություն 

օգտագործելուց: Հիշեք, որ միայն խելացի խնդիրներ լուծելու 

ընթացակարգերը, չնայած օգտակար են, բայց բավական չեն 

արքայության աշխատանքում: Աստծո աշխատանքը պետք է 

կատարվի հավատքով, աղոթքով և Հոգով, «և եթե լինի որևէ այլ 

ձևով, ապա Աստծուց չէ» (ՎևՈւ 50.18): 34

Եկեղեցու ողջ նպատակը տղամարդկանց և կանանց շենաց-

նելն է, ովքեր կլինեն աստվածանման իրենց վերաբերմունքով 

և իրենց հատկանիշներով և իրենց իդեալներով: 35
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Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնն ուսուցանել է, որ ղեկավարները պետք 

է արդարակյաց օրինակ լինեն (տես բաժին 1): Ինչո՞ւ է օրի-

նակն այդպիսի հզոր ազդեցություն ունենում: Ինչպե՞ս է ղե-

կավարների արդարակյաց օրինակներն ազդել մեր վրա: 

• Ուսումանսիրեք լավ ղեկավարների բնորոշ հատկանիշները, 

որոնք բացատրվում են բաժին 2- ում: Ինչո՞ւ եք կարծում մար-

դիկ «արձագանքում են [այդպիսի] ղեկավարմանը»: Մտա-

ծեք այն մասին, թե ինչ կարող եք անել զարգացնելու այս 

հատկանիշները: 

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ Եկեղեցու ղեկավարները 

պետք է հետևեն Փրկչի օրինակին որպես լիազորող (տես 

բաժին 3): Ինչպե՞ս է լիազորելն օգնում կառուցել Աստծո ար-

քայությունը: Ի՞նչ ուղիներով եք օգուտ քաղել պարտականու-

թյուններից, որոնք լիազորվել են ձեզ: 

• Ինչպե՞ս կարող է մեր Եկեղեցական ծառայությունը փոխվել, 

եթե մենք հիշենք, որ «սա Տիրոջ աշխատանքն է», և որ «սրանք 

Նրա զավակներն են, ում հետ մենք աշխատում ենք» (տես 

բաժին 4): Ի՞նչ եք զգացել, երբ որպես Տիրոջ ձեռքի գործիք՝ 

օգնել եք մարդկանց: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Ելից ԺԸ.13–26, Մատթեոս Ե.13–16, Ղուկաս ԻԲ.31–32, Ալմա 

17.1–11, ՎևՈւ 38.23–27

Օգնություն ուսուցչին

«Մարդիկ շոյվում են, երբ նրանց ներդրումները գնահատվում 

են: Դուք կարող եք հատուկ ջանք գործադրել` գնահատելու 

յուրաքանչյուր անձի մեկնաբանությունը և եթե հնարավոր է, 

այդ մեկնաբանությունները դասարանային քննարկման մաս 

դարձրեք» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 35–36): 
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«Արածեցրու իմ ոչխարները»

«Մենք բոլորս պետք է սովորենք ճշմարիտ 
հովիվ լինել: Մենք պետք է ցույց տանք 

նույն սերն ուրիշների հանդեպ, որը 
Բարի Հովիվն ունի բոլորիս հանդեպ: 

Յուրաքանչյուր հոգի թանկ է Նրա համար»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը պատմել է մի փորձառության 

մասին, որը նա ունեցել է, երբ ծառայում էր որպես խորհրդա-

կան ցցի նախագահությունում.

«Բոյսում՝ Այդահո նահանգ, ցցի նախագահության ժողովի 

ժամանակ, տարիներ առաջ, մենք փորձում էինք նախագահ 

ընտրել ցցի ամենաթույլ և ամենփոքր երեցների քվորումում: 

Մեր գործավարը բերել էր այդ քվորումի բոլոր երեցների ցու-

ցակը և այդ ցուցակում կար մի մարդու անուն, որին նա ճանա-

չում էր մի քանի տարի: Նա ծագումով մի ուժեղ Վերջին Օրերի 

Սրբերի ընտանիքից էր, բայց ինքն այնքան էլ շատ բան չէր 

անում Եկեղեցում: 

Եթե եպիսկոպոսը զանգահարում էր ինչ- որ աշխատանք 

անելու աղոթատանը, նա, սովորաբար, արձագանքում էր և 

եթե երեցները ցանկանում էին ֆուտբոլ խաղալ, դուք, երբեմն, 

կտեսնեիք նրան ֆուտբոլ խաղալիս: Նա, իհարկե, ուներ ղեկա-

վարելու ունակություն, նա ծառայողական ակումբի նախագահ 

էր և հրաշալի աշխատանք էր կատարում: 

Ես ասացի ցցի նախագահին. «Ինձ կլիազորե՞ք գնալ և հան-

դիպել այդ մարդուն և հրավիրել նրան համապատասխանեցնել 

իր կյանքը Եկեղեցու չափանիշներին և վերցնել իր քվորումի 

ղեկավարությունը: Ես գիտեմ, որոշակի ռիսկ կա դրանում, բայց 

նա ունի կարողություն»: 
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Ցցի նախագահն ասաց. «Գործի անցիր և թող Տերն օրհնի 

քեզ»: 

. . . Ես գնացի այդ մարդու տուն: Ես երբեք չեմ մոռանա նրա 

դեմքի արտահայտությունը, երբ նա բացեց դուռը և տեսավ 

իր ցցի նախագահության մի անդամի այնտեղ կանգնած: Նա 

տատանվելով հրավիրեց ինձ ներս, նրա կինը ճաշ էր պատ-

րաստում, և ես զգացի խոհանոցից բուրող սուրճի հոտը: Ես 

խնդրեցի նրան հրավիրել իր կնոջը միանալ մեզ, և երբ մենք 

նստեցինք, ես պատմեցի նրան, թե ինչու էի եկել: «Ես չեմ պատ-

րաստվում խնդրել, որ դուք պատասխանեք այսօր, – ասացի 

ես, – այն ամենը ինչ կկամենայի, որ անեք, խոստանալն է ինձ, 

որ դուք կմտածեք դրա մասին, կաղոթեք դրա համար, կմտա-

ծեք այն մասին, թե ինչ կնշանակի դա ձեր ընտանիքի համար, 

և հետո ես ետ կվերադառնամ՝ տեսնելու ձեզ հաջորդ շաբաթ: 

Եթե դուք որոշեք չընդունել, մենք կշարունակենք սիրել ձեզ»: 

Հաջորդ կիրակի, երբ նա բացեց դուռը, ես տեսա, որ այնտեղ 

փոփոխություն էր եղել: Նա ուրախ էր ինձ տեսնել և նա արագ 

ինձ ներս հրավիրեց և կանչեց իր կնոջը միանալու մեզ: Նա 

ասաց. «Եղբայր Բենսոն, մենք արեցինք ինչպես որ դուք ասա-

ցիք: Մենք մտածել ենք այդ մասին և մենք աղոթել ենք դրա 

համար և մենք որոշել ենք ընդունել կոչումը: Եթե դուք՝ եղբայր-

ներդ, այդքան վստահություն ունեք իմ հանդեպ, ես կամենում 

եմ համապատասխանեցնել իմ կյանքը Եկեղեցու չափանիշնե-

րին, մի բան, որը ես պետք է վաղուց արած լինեի»:

«Նա նաև ասաց. «Ես անցած շաբաթվանից, երբ եկաք այս-

տեղ, սուրճ չեմ խմել և այլևս երբևէ չեմ խմի»:

Նա ձեռնադրվեց որպես երեցների քվորումի նախագահ և 

հաճախումները նրա քվորումում սկսեցին աճել և քվորումը շա-

րունակեց աճել: Նա գնում էր դուրս, դնում իր ձեռքը քիչ ակտիվ 

երեցների ուսին և բերում ներս: Մի քանի ամիս հետո ես տե-

ղափոխվեցի ցցից: 

Անցան տարիներ և մի օր Տաճարային հրապարակում՝ Սոլթ 

Լեյք Սիթիում, մի մարդ մոտեցավ ինձ, մեկնեց իր ձեռքը և 

ասաց. «Եղբայր Բենսոն, դուք չեք հիշում ինձ, այնպես չէ՞»:

«Ես հիշում եմ ձեզ, – ասացի ես, – բայց չեմ հիշում ձեր 

անունը»: 
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Նա ասաց, «Հիշո՞ւմ եք Բոյսում յոթ տարի առաջ մի իրավա-

զանց երեցի ձեր այցելությունը»: Եվ հետո, իհարկե, այդ ամենը 

ետ եկավ միտքս: Ապա նա ասաց. «Եղբայր Բենսոն, ես երբեք 

այդքան երկար չեմ ապրի, որ կարողանամ ձեզ արտահայտել 

բավականաչափ շնորհակալություն՝ այդ կիրակի կեսօրին իմ 

տուն գալու համար: Ես հիմա եպիսկոպոս եմ: Ես մտածում էի, 

որ երջանիկ եմ, բայց ես չգիտեի, թե ինչ էր նշանակում իսկա-

կան երջանկությունը»: 1

Ոգեշնչված լինելով այս և ուրիշ այլ փորձառություններով, 

Նախագահ Բենսոնը քաջալերում էր հավատարիմ Վերջին 

Օրերի Սրբերին ձեռք մեկնել Եկեղեցու այն անդամներին, ով-

քեր ապրում էին «Եկեղեցու և ավետարանի ազդեցությունից 

առանձնացած»: 2 1984 թվականի ապրիլյան համաժողովում 

նա ասաց. «Մենք գոհ ենք մեր շատ եղբայրների և քույրերի 

ակտիվացման աշխատանքներից: Մենք քաջալերում ենք քա-

հանայությանը և օժանդակ ղեկավարներին շարունակել այդ 

մեծ ջանքերը»: 3 Այդ նույն շաբաթ, նա խոսեց քահանայության 

ղեկավարների մի խմբի հետ Եկեղեցում տղամարդկանց ընկե-

րակցության անհրաժեշտության մասին, որոնք դեռ չեն ձեռ-

նադրվել որպես երեց.

«Սիրտս առաջ է մղվում դեպի այն մարդիկ, ովքեր ընտանիք-

ների ղեկավարներ են. . . Ես չեմ հավատում, թե մենք ավելի մեծ 

մարտահրավեր ունենք Եկեղեցում, քան այսօր նրանց ակտի-

վացնելը և բերելը այն կետին, երբ նրանք կկարողանան տանել 

իրենց ընտանիքներին Տիրոջ տուն և նրանց համար բացել ամե-

նահարուստ օրհնությունները, որ հայտնի են տղամարդկանց և 

կանանց այս աշխարհում և գալիք աշխարհում: 

Եղբայրներ, մեր հույսն է և աղոթքը, որ դուք այս ակտիվաց-

ման ջանքերին չնայեք ուղղակի որպես մի ժամանակավոր 

ծրագիր: Մենք հույս ունենք, որ երբ մեր Եկեղեցու պատմության 

այս ժամանակահատվածի պատմությունը գրառվի, կասվի, որ 

սա նշանավոր մի ժամանակ էր, երբ մոլորված և կորած շատ 

հոգիներ վերականգվեցին Աստծո Եկեղեցու կողմից»: 4 
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Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Որպես Տիրոջ հետևորդներ՝ մեր առաքելության մասն 

է կազմում հասնել մեր եղբայրներին և քույրերին, 
ովքեր իրենց առանձնացրել են Եկեղեցուց: 

Տիրոջ եկեղեցու նպատակն է առաջ տանել Աստծո յուրաքան-

չյուր որդու և դստեր առաջընթացը դեպի հավերժական կյանքի 

մեծագույն օրհնությունները: . . .

Ես կամենում եմ քննարկել Սրբերին կատարելագործելու 

մեր առաքելությունը, առանձնապես նրանց ակտիվացնելու 

մարտահրավերը, ովքեր իրենց առանձնացրել են Եկեղեցու 

լիակատար գործունեությունից: Այդ անդամները, ովքեր մեր 

եղբայրներն են ու քույրերը, ներկայումս առանձին են ապրում 

Եկեղեցուց և ավետարանի ազդեցությունից: 

Այս խմբի մեջ են մտնում քիչ ակտիվ անդամները, որոնցից 

շատերը չհաճախողներ են, ովքեր կարող է անտարբեր են և 

անփույթ: Նրանց մեջ են մտնում նաև ժամանակավորապես 

կորածները, որովհետև մենք չգիտենք նրանց որտեղ լինելը: 

Դրանցից մի քանիսը նորադարձներ են, ովքեր ակնհայտորեն 

չեն ստացել դաստիարակող ուշադրություն և ուսուցումներ, որը 

նրանց կդարձներ «սուրբերի հետ [ընկերակից]» քաղաքացիներ» 

(տես Եփես. Բ.19:) Շատերը միայնակ ամուրիներ են: 

Բոլոր այդպիսի անձնավորություններին մենք՝ որպես Եկե-

ղեցու անդամներ և Տիրոջ հետևորդներ, պետք է ցույց տանք և 

նորոգենք մեր սերը և ետ գալու սրտառուչ հրավերը: «Ետ եկեք: 

Ետ եկեք և Տիրոջ սեղանի մոտ խրախճացեք և նորից ճաշա-

կեք Սրբերի հետ ընկերակցության քաղցր և բավականություն 

պատճառող պտուղները» (Ensign, March 1986, p. 88): 

Մեծ է մեր առջևում գտնվող մարտահրավերը. . . Մենք պետք 

է գործադրենք մեծ հավատք, եռանդ և պարտավորություն, եթե 

ուզում ենք ձեռք մեկնել այդ եղբայրներին ու քույրերին: Բայց 

մենք պետք է դա անենք: Տերը սպասում է, որ մենք անենք դա: 

Եվ մենք կանենք: 5
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2
Երբ ձգտում ենք դաստիարակել նրանց, 

ովքեր շեղվել են, մենք պետք է կիրառենք 
բարի հովվի մասին Փրկչի ուսմունքը: 

Այժմ է բարի հովվի մասին՝ մեր առաջիկա մարտահրավերի 

հետ կապված, կորած ոչխարներին և մոլորված գառներին 

վերադարձնելու վերաբերյալ Փրկիչի ուսմունքը կիրառելու 

ժամանակը: 

Ինչպէ՞ս է երեւում ձեզ, եթէ մի մարդի, հարիւր ոչխար լինի, եւ 

նորանցից մէկը մոլորի, նա չի՞ թողիլ իննսուն եւ ինը ոչխարը եւ 

սարերը գնալ այն մոլորածին որոնելու: 

Եւ եթե լինի որ գտնէ նորան, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ 

նորա վերայ աւելի կուրախանայ քան թէ այն իննսուն եւ իննի 

վերայ որ չեն մոլորած» (Մատ. ԺԸ.12–13): 

Հիսուսի ժամանակ Պաղեստինի հովիվները գիտեին իրենց 

ոչխարներից յուրաքանչյուրին: Ոչխարները գիտեին նրա ձայնը 

և վստահում էին նրան: Նրանք չէին հետևում օտարականի: 

Երբ մենք ընկերություն ենք զարգացնում մեր ծխերում և ճյուղերում, 
մենք օգնում ենք միմյանց մնալ բարի Հովվի հոտում: 
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Այսպիով, երբ կանչում էր, ոչխարները գալիս էին նրա մոտ 

(տես Հովհաննես Ժ.1–5, 14): 

Գիշերը, հովիվները տանում էին իրենց ոչխարները դեպի 

մակաղատեղի կամ փարախ: Բարձր պատերը շրջապատում 

էին ոչխարների փարախը և փշեր էին դրվում պատերի ծայրե-

րին կանխարգելելու վայրի գազաններին և գողերին պատերի 

վրայով մագլցելուց: Բայց, երբեմն, որևէ վայրի գազան սովից 

մղված ներխուժում էր պատերի վրայով ոչխարների մեջ, վա-

խեցնելով և սպառնալով նրանց: 

Այդպիսի իրավիճակն առանձնացնում էր իսկական հովվին, 

—նրան, ով սիրում էր իր ոչխարներին, — վարձկանից, որն աշ-

խատում էր միայն փողի համար՝ պարտականությունից ելնելով: 

Իսկական հովիվը հոժար էր իր կյանքը տալու հանուն ոչխար-

ների: Նա ներս էր մտնում ոչխարների մեջ և կռվում նրանց 

բարօրության համար: Վարձկանը, մյուս կողմից, գնահատում 

էր իր անձնական ապահովությունը ոչխարների ապահովությու-

նից և, սովորաբար, փախուստի էր դիմում վտանգի ժամանակ: 

Հիսուսն օգտագործել է Իր օրերի սովորական այս պարզա-

բանումը, որպեսզի հայտարարի, որ Նա է Բարի Հովիվը՝ Ճշմա-

րիտ Հովիվը: Իր եղբայրների և քույրերի հանդեպ սիրո շնորհիվ, 

Նա հոժարակամորեն և կամավոր վայր դրեց Իր կյանքը նրանց 

համար (տես Հովհաննես 11.11–18): 

Ի վերջո, Բարի Հովիվն իսկապես տվեց Իր կյանքը ոչխար-

ների համար՝ ձեզ համար, և ինձ համար՝ մեզ բոլորիս համար: 

Բարի հովվի խորհրդանիշն այսօր Եկեղեցում առանց նշա-

նակալի զուգահեռի չէ: Ոչխարները պետք է առաջնորդվեն 

զգաստ հովիվների կողմից: Խիստ շատերն են մոլորվում: 

Ոմանք հրապուրվում են պատահական շեղումներից: Մյուս-

ները լիովին կորել են: 

Մենք գիտակցում ենք, որ ինչպես անցյալ ժամանակնե-

րում, որոշ ոչխարներ կապստամբեն և կնմանվեն «մի վայրի 

հոտի, որը փախչում է իր հովվից» (Մոսիա 18.21): Բայց մեր 

խնդիրներից շատերն առաջանում են սիրող և ուշադիր հով-

վության բացակայությունից և ավելի շատ հովիվներ պետք է 

պատրաստենք: 
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Հովվի հոգատարությամբ, մեր նոր անդամները, նրանք, ով-

քեր նոր են ծնվել ավետարանում, պետք է հոգ տարվեն ուշա-

դիր ընկերակցությամբ, մինչ նրանք մեծանում են ավետարանի 

գիտության մեջ և սկսում ապրել նոր չափանիշներով: Այդպիսի 

ուշադրությունը կօգնի ապահովել, որ նրանք չվերադառնան 

դեպի հին սովորույթները: 

Հովվի սիրառատ հոգացողությամբ մեր երիտասարդները՝ 

մեր գառները, հակում չեն ունենա մոլորվելու: Եվ եթե նրանք 

անեն այդ, հովվի գավազանի ցուպը՝ գորովալի մի ձեռք և մի 

հասկացող սիրտ, կօգնի նրանց վերադարձնել: 

Հովվի հոգացողությամբ, նրանցից շատերը, ովքեր այժմ ան-

կախ են հոտից, կարող են դեռ վերականգվել: Շատերը, ովքեր 

ամուսնացել են Եկեղեցուց դուրս և ձեռք են բերել աշխարհիկ 

կենսակերպ, կարող են արձագանքել հոտ վերադառնալու 

հրավերին: 6

3
Վերջին Օրերի Սրբերը, ովքեր շեղվել են, կարիք 
ունեն ճշմարիտ և սիրառատ հովիվների կողմից 

իսկական, սրտառուչ մտահոգության: 

Չկան որևէ այլնոր լուծումներ այլ վայրերում ոչխարների 

ուտելիքի ետևից մոլորվելու այս հին խնդրին: Հանձնարա-

րությունը, որ Հիսուսը տվեց Պետրոսին, որը Նա շեշտադրեց 

կրկնելով այն երեք անգամ, ստուգված լուծում է. «Արածեցրու 

իմ գառները: Արածեցրու իմ ոչխարները: Արածեցրու իմ ոչխար-

ները» (տես Հովհաննես ԻԱ.15–17): 

Ինչպես Մորմոնի Գրքի փառահեղ հորդորի մեջ, նրանք, ով-

քեր մկրտվել են Քրիստոսի Եկեղեցում, պետք է անընդհատ 

«հիշվեն և սնուցվեն Աստծո բարի խոսքով» (Մոր. 6.4): 

Պատասխանն այդ դեպքում գտնվում է աղոթքով հովվելիս 

և սնուցելիս հոտը, այլ խոսքով ասած, անձնական աչալուրջ 

հսկողություն: Պետք է լինի իսկական մտահոգություն ճշմարիտ 

և սիրող հովվի կողմից, ոչ թե մակերեսային մտահոգություն, 

որը վարձկանը կարող է ցույց տալ: 

Երբ մենք քննարկում ենք ճշմարիտ հովվի տեսակետը, մենք 

հասկանում ենք, որ Տերն այս պատասխանատվությունը տվել 
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է քահանայություն կրողներին: Բայց քույրերը նույնպես կոչում 

ունեն՝ «հովվելու» գթառատ և սիրառատ ծառայության մեջ, որը 

նրանք մատուցում են միմյանց և ուրիշներին: Այսպիսով, մենք 

բոլորս պետք է սովորենք ճշմարիտ հովիվ լինել: Մենք պետք է 

ցույց տանք նույն սերն ուրիշների հանդեպ, որը Բարի Հովիվն 

ունի բոլորիս հանդեպ: Յուրաքանչյուր հոգի թանկ է Նրա հա-

մար: Նրա հրավերն ուղղված է յուրաքանչյուր անդամի՝ Աստծո 

յուրաքանչյուր որդու և դստեր: 

«Ահա նա ուղարկում է մի հրավեր բոլոր մարդկանց, քանզի 

ողորմության բազուկները մեկնված են դեպի նրանց, և նա 

ասում է. Ապաշխարե՛ք, և ես կընդունեմ ձեզ: . . .

Եկեք ինձ մոտ, և դուք կճաշակեք կենաց ծառի պտղից. . . .

Այո, եկեք ինձ մոտ և առաջ բերեք արդարության գործեր» 

(Ալմա 5.33–35): 

Ոչ ոքի չի մերժվում Նրա հրավերը: Բոլորը ողջունվում են, ով 

կընդունի Նրա ողորմած հրավերը՝ ճաշակելու Իր ավետարա-

նից: Ոչխարներին՝ ոմանք շեղված, ոմանք անտարբեր, ոմանք 

գերզբաղված, պետք է գտնել և սիրով ետ բերել ակտիվության: 

Յուրաքանչյուր քահանյության և օժանդակ կազմակերպու-

թյան ռեսուրս պետք է օգտագործվի այս ջանքերին աջակցելու 

համար: 

Այս մարտահրավերը երբեք չի հաղթահարվի, մինչև ցցի, 

ծխի, քվորումի և օժանդակ կազմակերպությունների ղեկա-

վարները և հավատարիմ անդամներն ամենուրեք չգործադրեն 

իրենց կամքը և հավատքը՝ բերելու քիչ ակտիվներին ետ՝ լիար-

ժեք գործունեության Եկեղեցում: 

Երբ դուք լրջորեն ձգտեք իրականացնել այս արժանավոր 

նպատակը, մենք հորդորում ենք ձեզ նորովի շեշտադրել քահա-

նայության արդյունավետ տնային ուսուցումը և արդյունավետ 

Սփոփող Միության այցելությամբ ուսուցումը: Տնային ուսու-

ցումն ու այցելությամբ ուսուցումը ոգեշնչված ծրագրեր են: 

Դրանք նախատեսված են հասնելու Եկեղեցու յուրաքանչյուր 

անդամին, ամեն ամիս, ինչպես ակտիվներին, այնպես էլ քիչ 

ակտիվներին: Խնդրում ենք տնային ուսուցմանն ու այցելու-

թյամբ ուսուցմանն աճող շեշտադրում անել: 7 
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4
 Երբ մենք շարունակենք ծառայել մեր 

եղբայրներին և քույրերին, մենք կարող ենք 
օգնել նրանց ստանալ ավետարանի բոլոր 
օրհնություններն ու արարողությունները: 

Մեր աղոթքներն այսօր պետք է լինեն նույն ուժգնությամբ 

և մտահոգությամբ, ինչպես Ալմայի աղոթքներն էին, երբ նա 

ձգտում էր վերադարձնել մոլորված Զորամացիներին, ովքեր 

շեղվել էին Տիրոջ ուղուց. 

 Ո՜վ Տեր, խնդրում եմ շնորհիր մեզ, որ մենք կարողանանք 

հաջողություն ունենալ՝ նրանց կրկին Քրիստոսով դեպի քեզ 

բերելու: 

 Ահա, ո՜վ Տեր, նրանց հոգիներն արժեքավոր են, և նրան-

ցից շատերը մեր եղբայրներն են. հետևաբար, ո՜վ Տեր, տուր 

մեզ զորություն և իմաստություն, որ կարողանանք մեր այս եղ-

բայրներին կրկին բերել քեզ մոտ» (Ալմա 31.34–35, շեգագիրն 

ավելացված է): . . .

Հոգիներն ակտիվացնելու սկզբունքները չեն փոխվում: 

Դրանք են.

1. Կորածներին կամ քիչ ակտիվներին պետք է գտնել և 

նրանց հետ կապի մեջ մտնել: 

2. Սիրալիր մտահոգություն պետք է ցույց տրվի: Նրանք 

պետք է զգան մեր սերը: 

3. Նրանց պետք է ուսուցանվի ավետարանը: Նրանք պետք է 

զգան Սուրբ Հոգու զորությունն ուսուցիչների միջոցով: 

4. Նրանք պետք է ներառվեն մեր ընկերակցության մեջ: 

5. Նրանք պետք է ունենան իմաստալից Եկեղեցական 

պարտականություններ: 

Մորմոնի Գրքի խոսքերով ասած, մենք պետք է «շարունա-

կենք ծառայել» (3 Նեփի 18.32): 

Մենք հատկապես մտահոգված ենք, որ նորադարձները 

մերվեն Եկեղեցու լիարժեք ընկերակցությանը: Նրանց պետք 

է ողջունել գրկաբաց: 
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Եկեք միավորվենք մեր ջանքերում՝ բերելու քիչ ակտիվներին 

ետ՝ դեպի լիակատար ակտիվություն Եկեղեցում: Այդ անելով, 

մենք ավելի պատշաճորեն կմիավորվենք միմյանց հետ՝ իրա-

կանացնելով Եկեղեցու առաքելությունը՝ ավելի լիովին բերելու 

ավետարանը իր բոլոր օրհնություններով և արարողություննե-

րով, բոլոր Եկեղեցու անդամների կյանք: Եկեղեցին «ունի յու-

րաքանչյուր անդամի կարիքը» (ՎևՈւ 84.110), և ամեն անդամ 

ունի ավետարանի, Եկեղեցու և բոլոր նրա արարողությունների 

կարիքը: 

Թող որ մենք բոլորս ձգտենք Տիրոջ օրհնություններին՝ ամ-

րացնելու մեզ և տալու մեզ անհրաժեշտ ուժ և ազդեցություն, 

որի կարիքը մենք կունենանք, երբ միասին գործենք սիրո այս 

մեծ աշխատանքում: 8 

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Ինչպիսի՞ն են ձեր զգացումները, երբ դուք մտածում եք 

ընտանիքի անդամների կամ ընկերների մասին, ովքեր 

«առանձնացած են ապրում Եկեղեցուց և ավետարանի ազ-

դեցությունից»: Ի՞նչ կարող ենք անել նրանց հասնելու համար 

(Տես բաժին 1): 

• Խորհեք Նախագահ Բենսոնի ուսմունքների մասին այն տար-

բերությունների վերաբերյալ, որ կա վարձկանի և հովվի միջև 

(տես բաժին 2): Ի՞նչ կարող ենք անել ավելի լավ հովիվներ 

լինելու համար: 

• Նախագահ Բենսոնը հիշեցրեց մեզ, որ մարդիկ կարիք ունեն 

«իսկական, սրտառուչ մտահոգության ճշմարիտ և սիրառատ 

հովվի կողմից (բաժին 3): Ինչպե՞ս կարող ենք զարգացնել 

սրտառուչ մտահոգություն ուրիշների հանդեպ: Երբ մտածեք 

այս հարցի մասին, մտածեք ձեր ծառայության մասին՝ որ-

պես տնային ուսուցիչ կամ այցելող ուսուցիչ: 

• Ի՞նչ եք կարծում, ինչ է նշանակում «շարունակել ծառայել» 

(3 Նեփի 18.32): Մտածեք Նախագահ Բենսոնի տված հինգ 

սկզբունքների մասին ՝ մեզ օգնելու ծառայելու նրանց, ովքեր 
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կարիք ունեն վերադառնալու եկեղեցական գործունեության 

(տես բաժին 4): Ի՞նչ ուղիներով կարող են այս սկզբունքնե-

րից յուրաքանչյուրն օգնել որևէ մեկին ստանալ ավետարանի 

օրհնությունները: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Մատթեոս Թ.10–12, Ղուկաս ԺԵ, ԻԲ.32, Ա Պետրոս Ե.2–4, 

 Մորոնի Զ.4, ՎևՈւ 18.10–16, 84.106

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Կարդալը, ուսումնասիրելը և խորհելը նույնը չեն: Մենք կար-

դում ենք խոսքեր և կարող ենք ստանալ գաղափարներ: Մենք 

ուսումնասիրում ենք և մենք կարող ենք ստանալ ձևանմուշներ 

և կապեր սուրբ գրություններում: Բայց, երբ մենք խորհում ենք, 

մենք հրավիրում ենք հայտնություն Հոգու կողմից: Խորհելը իմ 

կարծիքով մտածելն է և աղոթելը, որը ես ուշադիր անում եմ 

սուրբ գրությունները կարդալուց և ուսումնասիրելուց հետո» 

(Հենրի Բ. Այրինգ, «Ծառայեք Հոգով», Ensign կամ Լիահոնա, 

նոյ. 2010, 60): 

Հղումներ

 1. “Feed My Sheep,” Ensign, Sept. 1987, 
4–5.

 2. «Feed My Sheep», 3: 
 3. “Counsel to the Saints,” Ensign, May 

1984, 8.

 4. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 234.

 5. «Feed My Sheep», 3: 
 6. «Feed My Sheep», 3–4: 
 7. “Feed My Sheep» 4: 
 8. “Feed My Sheep», 4, 5: 
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Երեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնն աջից, Նախագահ Մաքս Զիմմերի՝ 
Շվեյցարական Միսիայի գործող Նախագահի հետ, ստուգում են 

բարօրության պաշարները Ժնևում, Շվեյցարիա, 1946 թվականին: 
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Ֆիզիկական և հոգևոր 
բարօրության սկզբունքներ

«Այն ամենը, ինչ վերաբերում է մարդկության 
ընտանիքի տնտեսական, սոցիալական և 
հոգևոր բարօրությանը, եղել է և ընդմիշտ 
կլինի Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 

Սրբերի Եկեղեցու մտահոգությունը»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

1936 թվականին, երբ մարդկությունը ողջ աշխարհով մեկ 

պայքարում էր տնտեսական Մեծ Ճգնաճամի մարտահրավեր-

ների դեմ, Առաջին Նախագահությունը ներկայացրեց մի նոր 

բարօրության ծրագիր: Այս ծրագիրը կոչվեց Եկեղեցու անվ-

տանգության ծրագիր, հաստատվեց ոչ թե կարիքավորներին 

ապահովելու ողորմություն տալու համար, այլ որպեսզի «օգ-

նեն մարդկանց, որ իրենք իրենց օգնեն»:  1 Երբ Առաջին Նա-

խագահությունը և Եկեղեցու այլ ղեկավարներ հիմնադրեցին 

այս ծրագիրը, նրանք ուսուցանեցին քրտնաջան աշխատանքի, 

ինքնապահովման և ծառայության հիմնադրույթային սկզբունք-

ներ: Նրանք քաջալերեցին Եկեղեցու անդամներին վճարել 

տասանորդ և ծոմի նվիրատվություններ, արտադրել և պահես-

տավորել ուտելիք, խուսափել ոչ անհրաժեշտ պարտքից և փող 

խնայել ապագա կարիքների համար: 

Այդ ժամանակ Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը ծառայում 

էր որպես խորհրդական ցցի նախագահությունում Բոյսում՝ 

Այդահո նահանգ: Նա նաև տնտեսագետ էր, շուկայագիտու-

թյան մասնագետ և ֆերմերային կառավարման մասնագետ 

Այդահոյի նահանգում: Նա հանձնարարություն էր ստացել 

իր ցցի նախագահից մասնակցելու մի ժողովի, որի ժամա-

նակ Եկեղեցու անվտանգության ծրագիրն էր ներկայացվելու: 
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Նա հետագայում հիշում էր. «Հոգիս արձագանքում էր ամբողջ 

սրտով բոլոր այն բաներին, որոնք լսում էի այդ օրը: Ես վերա-

դարձա Բոյսի ցից և արտահայտեցի իմ եղբայրներին վստա-

հություն, որ այդ ծրագիրը, որը հայտարարվեց տնտեսապես, 

սոցիալապես և հոգեպես խելամիտ է և Եկեղեցու ժողովուրդը 

կարձագանքի դրան ողջ սրտով՝ որպես մի բան, որը ոչ միայն 

խելամիտ է այլ նաև անհրաժեշտ»: 2

Նախագահ Բենսոնի կողմից ծրագիրը իր ցցին ներկայաց-

նելուց երկու ամիս հետո «բազմաթիվ բարօրության ծրագրեր 

իրականացման կես ճանապարհին էին՝ մի ծուխ տնկել էր բազ-

մաթիվ ակր տարածությամբ այգի, մեկ ուրիշը տասնհինգ ակր 

շաքարի բազուկ էր տնկել, իսկ մեկ ուրիշում Սփոփող Միու-

թյունն ուտելիք էր պահածոյացնում և վերմակներ մկդակում և 

հագուստներ կարում: [Մի ծուխ] նույնիսկ մի փոքրիկ պահածոյի 

գործարան կառուցեց»: 3

Նախագահ Բենսոնը 10 տարի անց տեսավ բարօրության 

ծրագրի լայնածավալ ազդեցությունը: Որպես Տասներկու Առա-

քյալների Քվորումի անդամ՝ նա Եկեղեցում նշանակվեց նախա-

գահելու Եվրոպայում հենց II Համաշխարհային Պատերազմից 

հետո: Պատերազմից ծվատված այդ երկրներում, նա ղեկա-

վարում էր Եկեղեցու ջանքերը՝ ապահովելու ապրանքներով, 

որոնք կօգնեին մարդկանց վերականգնել իրենց ինքնապահո-

վումը: Նա հիշում էր իր փորձառությունը, երբ Եկեղեցու առաջին 

բարօրության պաշարները տեղ հասան Բեռլին՝ Գերմանիա: 

«Ես ինձ հետ վերցրեցի միսիայի գործող նախագահին՝ Նա-

խագահ Ռիչարդ Ռանգլաքին: Մենք քայլեցինք դեպի հին 

ծռմռված պահեստը, որը զինված պահակների կողմից հսկվում 

էր, որտեղ տեղավորված էին թանկարժեք բարօրության ապ-

րանքները: Պահեստի հեռավոր ծայրում մենք տեսանք արկղեր, 

որոնք դասավորված էին գրեթե մինչև առաստաղը: 

«Այդ արկղերում ուտելիք է՞, - հարցրեց Ռիչարդը: - Դուք ի 

նկատի ունեք, որ այդ արկղերը լի՞քն են ուտելիքով»:

«Այո, եղբայրս, - պատասխանեցի ես: – Ուտելիքով և հագուս-

տեղենով և անկողնային պարագաներով, և ես հուսով եմ, որոշ 

բժշկական պարագաներով»: 
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Ռիչարդը և ես իջեցրեցինք արկղերից մեկը: Մենք բացեցինք 

այն: Այն լցված էր ամենասովորականից սովորական ուտելի-

քով՝ չորացրած լոբով: Երբ այդ լավ մարդը տեսավ այն, նա 

մտցրեց ձեռքը դրա մեջ և իր մատներով շոշափելուց հետո, 

հուզվեց և փոքր երեխայի նման՝ երախտագիտությունից 

արտասվեց: 

Մենք մեկ ուրիշ արկղ բացեցինք, որը լցված էր ծեծած ցորե-

նով, առանց որև բան ավելացնելու կամ պակասացնելու, ճիշտ 

ինչպես Տերն էր ստեղծել այն և նախատեսել, որ լիներ: Նա մի 

պտղունց տարավ բերանը: Մի րոպեից նա նայեց ինձ իր ար-

ցունքներով լի աչքերով և իմն էլ էին թաց, և նա ասաց, դանդաղ 

շարժելով իր գլուխը. «Եղբայր Բենսոն, դժվար է հավատալ, որ 

մարդիկ, ովքեր երբեք չեն տեսել մեզ, այդքան շատ բաներ կա-

րող էին անել մեզ համար»: 

«Դա Տիրոջ համակարգն է: Կամավոր նվիրատվություններ 

կատարել դրդված եղբայրական սիրուց և հոժարակամ զոհա-

բերությունից, և օգնելով մյուսներին օգնել իրենք իրենց: Այդպես 

է ապահովվում արժանապատվությունը և ինքնահարգանքը»: 4

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Տերն անհանգիստ է և հոժարակամ օրհնելու 

Իր ժողովրդին ֆիզիկապես և հոգեպես: 

Ես հասկանում եմ, իմ եղբայրներ և քույրեր, որ նյութական 

հարցերը քննարկելիս Տերն ասել է.

 «. . . բոլոր բաներն ինձ համար հոգևոր են և ոչ մի անգամ 

ես ձեզ չեմ տվել օրենք, որը լինի ֆիզիկական: . . . [ ՎևՈւ 29.34]: 

Իհարկե, նպատակակետը հոգևոր է: Սակայն մենք ապրում 

ենք նյութական, ֆիզիկական, անցավոր աշխարհում: . . .

. . . Մարդը երկակի էակ է, ֆիզիկական և հոգևոր և այս ժո-

ղովրդին տրված վաղ հայտնություններում Տերն օգտագործել 

է առիթը բազմաթիվ անգամներ, տալու ուղղություն և պատվի-

րան նյութական հարցերի վերաբերյալ: Նա ուղղություն է տվել 

Սրբերին և Եկեղեցու ղեկավարներին հող և այլ ունեցվածք 

գնելիս տաճարների կառուցման համար, նույնիսկ տպարան 
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և խանութ հիմնադրելիս և իջևանատուն կառուցելիս «հոգնած 

ճամփորդի» համար [տես ՎևՈւ 124.22–23]: Մեծ հայտնության 

մեջ, որը հայտնի է որպես Իմաստության Խոսք, Նա ոչ միայն 

նշեց, թե ինչն է լավ և ինչը ոչ՝ լավ մարդու համար, այլ Նա 

ուրվագծեց մի ծրագիր ընտանի կենդանիներին կերակրելու 

համար, որն ավելի քան հարյուր տարվա ընթացքում, աստի-

ճանաբար, հաստատվել է մարդու գիտական հետազոտու-

թյուններով [տես ՎևՈւ 89]: Այն, ինչ ազդում է մարդկության 

բարօրության վրա, միշտ եղել է և ընդմիշտ կլինի Եկեղեցու 

մտահոգությունը: Մեր ժողովրդին միշտ խորհուրդ է տրվել նյու-

թական հարցերի վերաբերյալ: 

Կարևոր է, որ մենք ուղիղ պահենք մեր մտածողությունը, 

իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր: Եկեք ընդմիշտ պահենք մեր 

մտքում, որ բոլոր նյութական բաները միջոցներ են, որոնք ու-

նեն վախճան, որ վերջը հոգևոր է, չնայած Տերն անհանգիստ է 

և հոժարակամ Իր ժողովրդին նյութապես օրհնել: Նա այդպես 

է նշել հայտնություններից շատերում: Նա մատնանշել է կրկին 

ու կրկին անգամ, որ մենք պետք է աղոթենք մեր բերքի հա-

մար, մեր ընտանի կենդանիների համար, մեր տների համար 

և խնդրենք Տիրոջ օրհնությունները մեր նյութական գործերում: 

Եվ Նա խոստացել է, որ Նա կլինի այնտեղ և պատրաստ կլինի 

և հոժար օրհնելու մեզ: . . .

. . . Տերը չի անի մեզ համար այն, ինչ մենք կարող ենք և 

պետք է անենք մեզ համար: Բայց սա Նրա նպատակն է հոգ 

տանել Իր Սրբերին: Այն ամենը, ինչ վերաբերում է մարդկա-

յին ընտանիքի տնտեսական, սոցիալական, և հոգևոր բարօ-

րությանը, եղել է և ընդմիշտ կլինի Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 

Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մտահոգությունը: 5 

Երբ մենք կառավարում ենք որևէ ձևի բարօրության ծրա-

գիր, մենք պետք է մեր առջևում պահենք գլխավոր նպատակը, 

թե ինչի համար է այն հիմնադրվել: Այդ նշված նպատակն է՝ 

«հիմնել, այնքանով որքանով դա կարող է հնարավոր լինել, 

մի համակարգ, որի ներքո անգործության անեծքը կվերանա, 

նպաստի չարիքը կհեռանա և անկախությունը, աշխատասիրու-

թյունը, տնտեսվարությունը և արժանապատվությունը կրկին 

կհաստատվի մեր ժողովրդի մեջ: Եկեղեցու նպատակն է օգնել 

մարդկանց, որպեսզի նրանք օգնեն իրենց: Աշխատանքը պետք 
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է կրկին վերահաստատվի որպես գերիշխող սկզբունք մեր Եկե-

ղեցու անդամների կյանքում: 6

Եկեղեցու բարօրության ծրագրի ուժը նրանում է, որ յու-

րաքանչյուր ընտանիք, համապատասխան նախապատրաս-

տության միջոցով, հետևի Եկեղեցու ղեկավարների ոգեշնչող 

ուղղորդմանը՝ ինքնապահովող լինի: Աստված նախատեսել 

է Իր Սրբերի համար այնպես պատրաստվել, «որ եկեղեցին 

[ինչպես Տերն է ասել] կարողանա անկախ կանգնել սելեստիալ 

աշխարհի ներքո գտնվող բոլոր մյուս արարածներից» (ՎևՈւ 

78.14): 7

Հինգ իմաստուն և հինգ հիմար կույսերի սուրբգրքյան առակը 

[տես Մատթեոս ԻԵ.1–13] մի հիշեցում է, որ իր հոգևոր և ֆիզի-

կական տունը կարգի բերելու համար մարդ կարող է ստիպված 

լինի չափից երկար սպասել: Արդյոք մենք նախապատրաստ-

վա՞ծ ենք: 8

2
Եռանդուն, նպատակային, անեսասեր 

աշխատանքի միջոցով, մենք ձեռք ենք բերում 
կյանքի կենսական անհրաժեշտ բաները և 

աճում աստվածային հատկանիշներով: 

Հայր Ադամին հայտնի դարձված առաջին սկզբունքներից 

մեկը, երբ նա վտարվեց Եդեմի Պարտեզից սա էր. «Երեսիդ 

քրտինքովը հաց ուտես, մինչև որ ետ դառնաս դէպի երկիրը» 

(Ծննդ. Գ.19): Նյութական բնույթի բոլոր բաները, որ մենք ձեռք 

ենք բերում կյանքում, գալիս են որպես աշխատանքի արդյունք 

և Աստծո նախախնամությամբ: Միայն աշխատանքն է արտադ-

րում կյանքի կենսական բաները: 9

Մարդուն պատվիրված է Աստծո կողմից ապրել իր ճակատի 

քրտինքով, ոչ թե մեկ ուրիշի: 10

Մերն աշխատանքի ավետարանն է՝ նպատակային, անեսա-

սեր և մատուցվում է Քրիստոսի ճշմարիտ սիրով: Միայն այդ-

պես մենք կարող ենք աճել աստվածային հատկանիշներով: 

Միայն այդպես մենք կարող ենք արժանի գործիքներ դառնալ 

Տիրոջ ձեռքում ուրիշներին օրհնելու համար այն զորությամբ, 

որը կարող է տանել տղամարդկանց և կանանց կյանքերը 

դեպի ավելի լավը փոխվելուն: 
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Մենք խոնարհաբար պետք է երախտապարտ լինենք այս 

մարտահրավերի համար, այս ժառանգության, ծառայելու այս 

հնարավորության և առատ պարգևների համար: Որքան բախ-

տավոր են նրանք, ովքեր կարող են հետևել Տիրոջ ծրագրին 

այս զորությունը զարգացնելու և օգտագործելու՝ ուրիշներին 

օրհնելու համար: Դա այն էր, ինչ արեց Քրիստոսը: Դա այն է, 

ինչ մենք ենք արտոնված անելու: 11 

Բարօրության ծրագրից օգտվողները պետք է աշխատեն 

իրենց կարողությունների ողջ ուժով՝ վաստակելու ծոմի զոհա-

բերություններից տրվող ապրանքով կամ փողով օգնություն: 

Երբ իմաստալի աշխատանքներ չեն ապահովվում, երբ մարդ-

կանց չի խրախուսվում աշխատել, ապա բարոյազրկող եկե-

ղեցական նպաստ կզարգանա և այն նպատակը, որի համար 

բարօրության ծրագիրը հիմնադրվել է, վտանգի կենթարկվի: 

Դա երկնքի օրենքն է և մի բան, որը մենք չենք սովորել լիո-

վին այստեղ՝ երկրի վրա, որ դուք չեք կարող անընդհատ օգնել 

մարդկանց ՝ անելով նրանց համար այն, ինչ իրենք կարող են 

անել, և պետք է անեն իրենց համար: 12

բոլոր ընտանիքի անդամները կարող են մասնակցել 
սննդամթերք արտադրելու ջանքերին: 
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Մենք պետք է խնդրենք Տիրոջ օրհնությունները բոլոր մեր 

գործերում և չպետք է երբեք անենք որևէ բան, որի համար 

մենք չենք կարող խնդրել Նրա օրհնությունները: Մենք չպետք 

է ակնկալենք Տիրոջից անել մեզ համար այն, ինչ մենք կարող 

ենք ինքներս անել մեզ համար: Ես հավատում եմ հավատքին 

և գործերին, և որ Տերն ավելի լիովին կօրհնի այն մարդուն, որն 

աշխատում է նրա համար, ինչի համար աղոթում է, քան այն 

մարդուն, ով միայն աղոթում է: 13

Եռանդուն, նպատակային աշխատանքը տանում է դեպի զո-

րեղ առողջության, գովելի ձեռքբերման, մաքուր խղճի և թար-

մացնող քնի: Աշխատանքը միշտ բարիք է եղել մարդու համար: 

Թող որ դուք ողջամիտ հարգանք ունենաք աշխատանքի հան-

դեպ՝ լինի դա մտավոր, հոգևոր, թե ֆիզիկական: 14 

3
Երբ մենք արտադրում ենք և պահեստավորում 
սննդամթերք, մենք ստանում ենք անմիջական 

օգուտներ և պատրաստվում ապագայի կարիքներին: 

Երբևէ կանգ առե՞լ եք՝ մտածելու, թե ինչ կպատահեր ձեր 

համայնքի կամ ազգի հետ, եթե փոխադրամիջոցները կանգ 

առնեին կամ եթե պատերազմ կամ լճացում տեղի ունենար: 

Ինչպե՞ս դուք կամ ձեր հարևանները ուտելիք ձեռք կբերեք: Որ-

քա՞ն երկար մոտակա մթերային խանութը կամ սուպերմար-

կետը կբավարարի համայնքի կարիքները: 

II Համաշխարհային պատերազմից հետո ես կանչվեցի 

Առաջին Նախագահության կողմից գնալ Եվրոպա վերահաս-

տատելու մեր միսիաները և հիմնելու մի ծրագիր Սրբերին 

սննդամթերք և հագուստեղեն բաժանելու համար: Հիշողու-

թյանս մեջ վառ են մնացել այն մարդիկ, ովքեր գնացք էին 

նստում ամեն առավոտ բոլոր իրենց երեխաների հետ` իրենց 

ձեռքերում ամեն տեսակի զարդեղեններով՝ գնալու գյուղ իրենց 

ունեցվածքը փոխանակելու մթերքի հետ: Երեկոյան ժամին 

երկաթուղային կայարանը լցված էր լինում մարդկանցով, ում 

ձեռքերը լիքն էին լինում բանջարեղեններով և մրգերով և բազ-

մատեսակ ճղճղացող խոզերով և հավերով: Դուք երբեք լսած 

չեք լինի այդպիսի խառնաշփոթ: Այդ մարդիկ իհարկե կամենում 
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էին փոխանակել փաստորեն ամեն ինչ այն ապրանքի հետ, որը 

պահպանում է կյանքը՝ սննդամթերքի հետ: 

Տնտեսական ինքնապահովման գրեթե մոռացված մեթոդ է 

սնդամթերքի տնային արտադրությունը: Մենք խիստ սովորել 

ենք խանութ գնալուն և գնելուն ինչ մեզ անհրաժեշտ է: Որոշ 

սննդամթերք արտադրելով, մենք մեծ չափով կրճատում ենք 

մեր փողի վրա արժեզրկման ազդեցությունը: Ամենակարևորը, 

մենք սովորում ենք, թե ինչպես արտադրենք մեր սեփական 

սննդամթերքը և ներգրավենք բոլոր ընտանիքի անդամներին 

օգտակար նախագծի մեջ: . . .

. . .Կարելի՞ է առաջարկել ձեզ անել այն, ինչ ուրիշներն են 

արել: Միացեք ուրիշներին և ձգտեք թույլտվություն վերցնել օգ-

տագործելու դատարկ հողն այգու համար կամ վարձեք մի հո-

ղակտոր և աճեցրեք ձեր այգիները: Որոշ երեցների քվորումներ 

արել են այս որպես քվորումներ և բոլորը, ովքեր մասնակցել 

են, հնձել են բանջարեղենի և մրգերի բերքահավաքի օգուտ-

ները և համագործակցության ու ընտանիքի ներգարվվածու-

թյան օրհնությունները: Շատ ընտանիքներ մարգագետինները 

վերածել են այգեգործական հողի: 

Ես խրախուսում եմ ձեզ լինել ավելի ինքնապահով, որ-

պեսզի ինչպես Տերն է հայտարարել «չնայած նեղություններին, 

որոնք կիջնեն ձեր վրա. . . եկեղեցին անկախ կանգնի բոլոր 

մյուս արարածներից վեր՝ սելեստիալ աշխարհի ներքո (ՎևՈւ 

78.14): Տերն ուզում է, որ մենք անկախ լինենք և ինքնապահով, 

որովհետև դրանք լինելու են նեղության օրեր: Նա նախազ-

գուշացրել է և կանխազգուշացրել մեզ այդ hնարավորության 

վերաբերյալ: . . . 

Սննդամթերքի արտադրությունն ուղղակի կրկնվող շեշ-

տադրման մի մասն է կազմում, որ դուք պահեստավորեք 

սննդամթերքի պաշար. . . որտեղ որ օրենքով թույլատրվում 

է անել այդ: Եկեղեցին չի ասում, թե ինչպիսի սննդամթերք 

պետք է պահեստավորեք: Այդ որոշումը թողնված է անհատ 

անդամներին: . . .

Ուտելիք պահեստավորելու հայտնությունն այսօր կարող է 

նույնքան կարևոր լինել մեր ֆիզիկական փրկության համար, 

որքան ժողովրդի համար տապան մտնելն էր` Նոյի օրերում: . . .
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. . . Պլանավորեք կառուցել ձեր ուտելիքի պաշարը՝ ճիշտ 

ինչպես դուք կանեիք խնայողական հաշվեհամարում: Յուրա-

քանչյուր աշխատավարձից մի փոքր խնայեք: Պահածոյացրեք 

կամ շշերի մեջ լցրեք միրգ, բանջարեղեն ձեր այգիներից կամ 

դաշտերից: Սովորեք, թե ինչպես պահածոյացնեք ուտելիքը չո-

րացնելով և հնարավոր է սառեցնելով: Դարձրեք ձեր պահեստը 

ձեր բյուջեհի մի մասը: Պահեստավորեք սերմեր և ունեցեք բա-

վականաչափ գործիքներ ձեռքի տակ աշխատանքը կատարելու 

համար: Եթե դուք խնայում եք կամ պլանավորում երկրորդ մե-

քենայի համար կամ հեռուստացույց գնելու կամ որևէ ապրանք, 

որոնք պարզապես ավելացնում են ձեր հարմարավետությունը 

կամ հաճույքը, դուք գուցե կարիք ունենաք փոխելու ձեր առաջ-

նահերթությունները: Մենք հորդորում ենք ձեզ անել դա աղոթ-

քով և անել դա այժմ: . . .

Խիստ հաճախ մենք թուլանում ենք մեր հարմարավետ ինք-

նագոհության մեջ և պատճառաբանում, որ պատերազմի ավե-

րածությունները, տնտեսական աղետները, սովը և երկրաշարժը 

չեն կարող տեղի ունենալ այստեղ: Նրանք, ովքեր հավատում 

են սրան, կա՛մ ծանոթ չեն Տիրոջ հայտնություններին, կա՛մ էլ 

մեր միջոցների շրջանակներից դուրս ապրելը 
կարող է առաջացնել «մեծ վշտեր»: 
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չեն հավատում դրանց: Նրանք, ովքեր մեծամտաբար մտածում 

են այս աղետները տեղի չեն ունենա, որ իրենք ինչ- որ ձևով կա-

ռանձնացվեն Սրբերի արդարակեցության պատճառով, խաբ-

ված են և կզղջան այն օրը, որ երբևէ հավատացել են այդպիսի 

պատրանքի: 

Տերը նախազգուշացրել է և կանխազգուշացրել մեզ մեծ 

նեղության օրվա վերաբերյալ և տվել մեզ խորհուրդ, Իր ծա-

ռաների միջոցով, թե ինչպես կարող ենք պատրաստվել այդ 

դժվար ժամանակների համար: Արդյոք մենք ականջ դնո՞ւմ ենք 

Նրա խորհրդին: . . .

Եղեք հավատարիմ, իմ եղբայրներ և քույրեր այդ խորհրդին 

և դուք կօրհնվեք, այո՛, ամենաօրհնված մարդիկ կլինեք ողջ 

երկրի վրա: Դուք լավ մարդիկ եք: Ես գիտեմ այդ: Բայց մենք 

պետք է լինենք ավելի լավը, քան մենք կանք: Եկեք լինենք մի 

վիճակում, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն կերակրել ինք-

ներս մեզ տնային արտադրանքով և պահեստավորելով, այլ 

ուրիշներին ևս: 

Թող Աստված օրհնի մեզ նախապատրաստվել այն 

օրերի համար, որոնք առջևում են, որոնք կարող են լինել 

ամենամռայլը: 15

4
Խաղաղություն և բավարարվածություն է գալիս մեր 
սրտերը, երբ մենք խնայում ենք մեր վաստակածի 
մի մասը և խուսափում ոչ անհրաժեշտ պարտքից: 

Ես հարգանքով կհորդորեի ձեզ ապրել աշխատանքի, խնա-

յողության և ինքնապահովման հիմնադրույթային սկզբունքնե-

րով, և ուսուցանել ձեր երեխաներին ձեր օրինակով. . . Ապրեք 

ձեր վաստակածի շրջանակներում: Կանոնավորապես դրեք ձեր 

վաստակածի մի մասը ձեր խնայողությունների վրա: Խուսափեք 

ոչ անհրաժեշտ պարտքից: Իմաստուն եղեք չփորձելով խիստ 

արագ ունեցվածքներ ձեռք բերել: Սովորեք լավ կառավարել 

այն, ինչ դուք ունեք նախքան կմտածեք ավելի շատ ծավալվել: 16

Դժբախտաբար, ոմանց մտքում փայփայվում է մի ակնկա-

լիք, որ երբ մենք դժվար ժամանակներ ենք ունենում, երբ մենք 

իմաստուն չենք լինում և ռեսուրսների հետ շռայլ ենք վարվում 

և ապրում ոչ ըստ մեր միջոցների, մենք պետք է կա՛մ նայենք 
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դեպի Եկեղեցին, կա՛մ կառավարություն՝ մեզ դուրս հանելու 

համար: Մեր անդամների կողմից մոռացված մի սկզբունք է 

դրված Եկեղեցու բարօրության ծրագրի հիմքում, որ «ոչ մի իս-

կական Վերջին Օրերի Սուրբ, քանի դեռ ֆիզիկապես ունակ է, 

կամավոր իր վրայից չի գցի իրեն ապահովելու բեռը» . . .

Ավելի քան երբևէ նախկինում, մենք պետք է սովորենք և կի-

րառենք տնտեսական ինքնապահովման սկզբունքները: Մենք 

չգիտենք, թե երբ ճգնաժամը՝ ներառյալ հիվանդությունը կամ 

գործազրկությունը կարող է ազդել մեր սեփական հանգամանք-

ների վրա: Մենք չգիտենք, որ Տերը հրամանագրել է երկրագնդի 

աղետներն ապագայի համար և նախազգուշացրել և կանխազ-

գուշացրել մեզ նախապատրաստվել: Այդ պատճառով Եղբայր-

ները հաճախակիորեն շեշտել են դեպի ֆիզիկական և հոգևոր 

բարօրության ծրագրի «հիմունքները վերադառնալու մասին»: 17

Տերը ցանկանում է, որ Իր Սրբերն ազատ լինեն և անկախ՝ 

առջևում սպասվող ճգնաժամային օրերին: Բայց ոչ մի մարդ 

իսկապես ազատ չէ, ով ֆինանսական գերության մեջ է: 18

Թագավորաց գրքում մենք կարդում ենք մի կնոջ մասին, ով 

արտասվելով եկավ Եղիսէ մարգարեի մոտ: Նրա ամուսինը մա-

հացել էր և նա պարտք ուներ, որը նա չէր կարողանում վճարել: 

Պարտատերը եկել էր նրա երկու որդիներին վերցնելու և վա-

ճառելու նրանց որպես ստրուկներ: 

Հրաշքով Եղիան հնարավորություն տվեց նրան ձեռք բերել 

յուղի մեծ քանակություն: Ապա նա ասաց նրան. «Գնա իւղը 

ծախիր եւ պարտքդ վճարիր, եւ մնացածովն ապրիր դու եւ 

տղերքդ» (տես Դ Թագ. Դ.1–7): 

«Վճարիր քո պարտքդ և ապրիր»: Որքան պտղաբեր են ընդ-

միշտ եղել այս խոսքերը: Ինչպիսի իմաստուն խորհուրդ են 

դրանք մեզ համար այսօր: . . .

Շատ մարդիկ չեն հավատում, որ երբևէ կրկին լուրջ դժվարու-

թյուններ կգան: Լինելով անվտանգ աշխատանքը շարունակելու 

և աշխատավարձերի և ռոճիկների հաստատուն հոսքի իրենց 

ակնկալիքներում, նրանք պարտքի տակ են ընկնում իրենց 

ապագա եկամտի հաշվին, առանց մտածելու այն մասին, թե 

ինչ են իրենք անելու, եթե կորցնեն իրենց աշխատանքը կամ 

եթե իրենց եկամուտները ինչ- որ պատճառով դադարեն: Բայց 
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լավագույն իշխանավորները հաճախակիորեն ասել են, որ մենք 

դեռևս բավականաչափ խելացի չենք վերահսկելու մեր տնտե-

սությունն առանց վայրիվերումները կանոնավորելու: Վաղ թե 

ուշ այդ կանոնավորումները կգան: 

Պարտքի մեկ այլ պատճառ նույնիսկ ավելի խորն է և ավելի 

մեծ մտահոգություն է առաջացնում: Դա նյութապաշտության 

աճն է՝ ի հակադրություն հոգևոր արժեքների հանդեպ պարտա-

վորվածության: Շատ ընտանիքներ, որպեսզի ավելի տպավորիչ 

երևան, պարտավորվում են ավելի մեծ և ավելի թանկ տուն 

ունենալ, քան անհրաժեշտ է, ավելի թանկ տեղում. . . Ապրելու 

ավելի բարձրացող չափանիշներին զուգահեռ, այդ գայթակ-

ղությունը մեծանում է յուրաքանչյուր նոր սարքավորման հետ, 

որ շուկայում հայտնվում է: Նուրբ, խնամքով ծրագրավորված 

ժամանակակից ազդագրման տեխնիկան նպատակաուղղված 

է սպառողի դիմադրողականության ամենաթույլ կետերի վրա: 

Արդյունքում, դժբախտաբար, առկա է աճող զգացում, որ նյու-

թական բաները պետք է ունենալ հենց այժմ, առանց սպասելու, 

առանց խնայելու, առանց ինքնազոհողության: 

Դեռ ավելի վատ, ընտանիքների մեծ մասն անձնական 

պարտքով չունեն միջոցներ [խնայողություններ], որոնց վրա 

կարող են հենվել: Ինչպիսի դժբախտությունների են նրանք 

հանդիպելու, եթե նրանց եկամուտը հանկարծակի կտրվի կամ 

լրջորեն կրճատվի: Մենք բոլորս գիտենք ընտանիքների մասին, 

ովքեր ավելի մեծ պարտավորություն են վերցրել, քան իրենք 

կարող են վճարել: Այդպիսի դեպքերի համար կան մեծ վշտեր: 19 

Արդ, ես ի նկատի չունեմ ասելու, որ բոլոր պարտքերը վատ 

են: Իհարկե, ո՛չ: Խելամիտ գործարարության պարտքն աճի 

հիմնական էլեմենտներից է: Խելամիտ գրավով վարկը իսկա-

կան օգնություն է ընտանիքին, որը պետք է վարկ վերցնի տան 

համար: 20 

Ի վերջո, ավելի հեշտ է ապրել մեր եկամուտների շրջանակ-

ներում և դիմադրել պարտք վեցնելն ապագա ռեզերվներից, 

բացառությամբ անհրաժեշտության դեպքերի՝ երբեք ոչ շքե-

ղության համար: Ազնիվ չէ մեզ համար կամ մեր համայնք-

ների համար լինել այնքան ոչ իմաստուն մեր ծախսերում, որ 

այն օրը, երբ մեր եկամուտը դադարի, մենք դիմենք օգնող 
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կազմակերպությունների կամ Եկեղեցուն՝ ֆինանսական օժան-

դակության համար: 

Ես լրջորեն հորդորում եմ ձեզ չխրվել պարտքերի մեջ, որոնք 

հաճախ չափից մեծ են: Խնայեք այժմ և գնեք հետո և դուք շատ 

ավելի առաջ կգնաք: Դուք կխնայեք ձեզ համար մեծ տոկոսներ 

և այլ վճարումներ, և փողը որ դուք խնայում եք, կարող է ձեզ 

հնարավուրություն տալ հետագայում գնել բավականին մեծ 

զեղչերով: 

. . . Դիմադրեք՝ պարտքերի մեջ խրվելու ավելի տպավորիչ 

կամ ավելի ընդարձակ ունեցվածք ձեռք բերելու գայթակղու-

թյանը, քան ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է: 

Որքան ավելի լավ վիճակում կլինեք, հատկապես նորաս-

տեղծ երիտասարդ ընտանիքները, եթե դուք սկզբում գնեք մի 

փոքրիկ տուն, որը դուք կարող եք ակնկալել համեմատաբար 

կարճ ժամանակում վճարել: . . .

Մի թողեք ձեզ կամ ձեր ընտանիքը ֆինանսական փոթո-

րիկների դեմ անպաշտպան: Հրաժարվեք շքեղություններից, 

առնվազն նեկա ժամանակահատվածում, ստեղծելու խնայո-

ղություններ: Որքան իմաստուն է ապահովելը ձեր երեխաների 

ապագա կրթությունը և ձեր ծեր հասակը . . .

Եղբայրներ և քույրեր, խաղաղություն և բավարարվածություն 

է գալիս մեր սրտերը, երբ մենք ապրում ենք մեր միջոցների 

սահմաններում: Աստված թող մեզ իմաստություն տա և հա-

վատք՝ ականջ դնելու քահանայության ոգեշնչված խորհրդին՝ 

պարտքից դուրս գալու համար, ապրելու մեր միջոցների սահ-

մաններում և վճարելու՝ հետո վայելելու, կարճ ասած «վճարիր 

քո պարտքը և ապրիր»: 21

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Բաժին 1- ում, Նախագահ Բենսոնն ընդգծում է Եկեղեցու բա-

րօրության ծրագրի հիմնադրույթային սկզբունքները: Ի՞նչ 

ուղիներով են այդ սկզբունքները նպաստում մեր ֆիզիկա-

կան բարօրությանը: Ի՞նչ ուղիներով են դրանք նպաստում 

մեր հոգևոր բարօրությանը: 
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• Որո՞նք են «եռանդուն, նպատակային աշխատանքի» որոշ 

օգուտները: (Որոշ օրինակների համար տես բաժին 2- ը:) 

Որո՞նք են այն բաները, որոնցից դուք բավականություն եք 

ստանում աշխատելիս: Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի օգ-

նենք երեխաներին և պատանիներին սովորել բավականու-

թյուն ստանալ աշխատանքից: 

• Որո՞նք են այն օրհնությունները, որոնք կգան, երբ մենք 

հետևենք Նախագահ Բենսոնի խորհրդին բաժին 3- ում: 

Մտածեք թե ինչ դուք կանեք, ձեր ներկա հանգամանքների 

առնչությմաբ՝ այս խորհրդին հետևելու համար: 

• Ինչո՞ւ եք կարծում, որ փողի իմաստուն օգտագործումը տա-

նում է «խաղաղության և բավարարվածության»:Եվ հակա-

ռակը, ի՞նչ մենք կարող ենք զգալ, երբ չենք ապրում [մեր] 

սեփական վաստակի շրջանակներում» (տես բաժին 4): 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Հակոբ 2.17–19, Ալմա 34.19–29, ՎևՈւ 19.35, 42.42, 75.28–29, 

104.78, Մովսես 5.1

Օգնություն ուսուցչին

«Որպեսզի օգնեք սովորողներին պատասխանել հարցերին, 

դուք գուցե կամենաք ասել նախքան որևէ բան կարդալը կամ 

ներկայացնելը, որ դուք նրանցից արձագանքներ եք խնդրե-

լու. . . Օրինակ՝ դուք կարող եք ասել» «Լսեք, երբ կարդում եմ 

այս ուղերձը, որպեսզի դուք կարողանաք կիսվել, թե ինչն է 

ամենաշատը հետաքրքրում ձեզ դրա վերաբերյալ» (Ուսուցում. 

չկա ավելի մեծ կոչում [1999], 69): 
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«Հոժարակամորեն մենք տալիս ենք մեր ժամանակից 
և միջոցներից, որոնցով [Տերը] կարող է օրհնել մեզ՝ 

Իր արքայության կառուցման համար»: 
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Հռչակել ավետարանն 
աշխարհին

«Մենք երջանիկ ենք մասնակցելու մեր Երկնային 
Հոր ընկերկցությամբ Նրա զավակների 

փրկության և վեհացման մեծ աշխատանքին»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի համար միսիոներական 

աշխատանքն ընտանեկան ավանդույթ էր: «Իմ հոր ընտանիքը 

բաղկացած էր տասնմեկ երեխայից, – բացատրել է նա, – Մենք 

բոլոր տասնմեկս ծառայեցինք միսիայում: Կինս ևս միսիա ծա-

ռայեց և նրան բախտ վիճակվեց ծառայել իր այրիացած մոր 

հետ [իր միսիայի] վերջին վեց ամիսների ընթացքում: Երբ իմ 

իսկ հայրը գնաց միսիայի, ես որպես նրա ավագ որդին, հիշում 

եմ նամակները, որոնք նա գրում էր միջին արևմուտքի միսիո-

ներական դաշտից: Միսիոներական աշխատանքի ոգին լցվեց 

այդ տունը և երբեք չլքեց այն, որի համար ես խոնարհաբար 

երախտապարտ եմ: 1

Նախագահ Բենսոնը ծառայեց որպես լիաժամկետ միսիո-

ներ Բրիտանական Միսիայում 1921–1923 թվականները և «մի-

սիոներական աշխատանքի ոգին» շարունակեց նրա հետ լինել 

այդ երկու և կես տարիներից հետո: Օրինակ՝ որպես Միացյալ 

Նահանգների գյուղատնտեսության նախարար՝ 1953 - ից մինչև 

1961 թվականը, նա շփվում էր այլ հավատի պատկանող շատ 

մարդկանց հետ: 1961 թվականի ապրիլյան գերագույն համա-

ժողովի ընթացում, նա ասաց Սրբերին. «Ես մոտավորապես 

9,000 մարդու անուն ունեմ, որոնց հետ պաշտոնապես անձ-

նական շփում եմ ունեցել: Ես հուսով եմ եկեղեցու հետ ծանո-

թանալու այցետոմս ուղարկել նրանց: Կուզենայի, որ նրանցից 

յուրաքանչյուրը լսեր ավետարանը: Ես կցանկանայի, որ բոլոր 
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մեր Հոր զավակները կարողանան վայելել այն օրհնություն-

ները, որոնք գալիս են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ընդու-

նելու և ըստ դրա ապրելու միջոցով»: 2

Նախագահ Բենսոնի խանդավառությունը միսիոներկան 

աշխատանքի հանդեպ շարունակվեց նրա ավելի ուշ տարի-

ներին և նա ձգտում էր Եկեղեցու բոլոր անդամներին տոգորել 

նույն խանդավառությամբ: Նա անմիջապես խոսում էր երի-

տասարդ տղամարդկանց հետ լիաժամկետ միսիոներական 

ծառայության համար նախապատրաստվելու մասին: «Նախա-

պատրաստվեք այժմ, – ասում էր նա: – Նախապատրաստվեք 

ֆիզիկապես, մտավորապես, սոցիալապես և հոգևորապես»: 3 

Նա հորդորում էր ծնողներին առաջնորդել իրենց որդիներին 

այս նախապատրաստական շրջանում: Նա նաև խորհրդակ-

ցում էր Եկեղեցու երիտասարդ քույրերի և տարեց անդամների 

հետ՝ լիաժամկետ միսիոներական ծառայության վերաբերյալ 

լրջորեն մտածելու մասին: Եվ նա հորդորում էր Եկեղեցու բոլոր 

անդամներին կիսվել ավետարանով իրենց հարևանների հետ: 

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը պատմել է մի դեպքի մասին, 

երբ Նախագահ Բենսոնի սերը միսիոներական աշխատանքի 

հանդեպ ոգեշնչել էր մի ապագա միսիոների. «Ուրբաթ օրը նա 

և Քույր Բենսոնը, հետևելով իրենց սովորական սահմանված 

կարգին, մասնակցում էին Ջորդան Ռիվեր Տաճարի մի նիստի: 

Երբ այնտեղ էին, Նախագահ Բենսոնին մոտեցավ մի երիտա-

սարդ տղամարդ, ով ողջունեց նրան իր սրտում ուրախություն 

զգալով և հայտնեց, որ նա կանչվել էր լիաժամկետ միսիայի: 

Նախագահ Բենսոնը վերցրեց այդ նոր կանչված միսիոների 

ձեռքը և ժպիտը շուրթերին հայտարարեց. «Ինձ էլ տար քեզ հետ: 

Ինձ էլ տար քեզ հետ»: Այդ միսիոները վկայեց, որ ինչ որ ձևով 

նա տարավ Նախագահ Բենսոնին իր հետ իր միսիա, քանի որ 

այդ ողջույնը ցույց տվեց Նախագահ Բենսոնի մնայուն սերը, 

նրա նվիրվածությունը միսիոներական աշխատանքին և նրա 

ցանկությունը միշտ գտնվելու Տիրոջ ծառայության մեջ: 4

Երկնային Հոր զավակների հանդեպ սերն ավետարանով 

կիսվելու Նախագահ Բենսոնի նվիրվածության սիրտն էր. «Մեր 

Հոր զավակներն ավետարանի կարիքն ունեն. . . Ես գիտեմ Տերը 

սիրում է նրանց և որպես նրա խոնարհ ծառա՝ ես ունեմ սեր 

իմ սրտում միլիոնավոր մարդկանց հանդեպ այս աշխարհում»: 5 
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Մտածելով Փրկիչի սիրո ուժի մասին, նա վկայել է. «Մեր օրհ-

նությունները բազմապատկվում են, երբ մենք կիսվում ենք նրա 

սիրով մեր մերձավորի հետ»: 6

Ողջ կյանքի ընթացքում մասնակցելով միսիոներական աշ-

խատանքին և խրախուսելով իր ընկերակից Սրբերին անել 

նույնը, Նախագահ Բենսոնը հաստատել է. «Ես ճաշակել եմ մի-

սիոներական աշխատանքի ուրախությունը: Չկա աշխատանք 

ողջ աշխարհում, որը կարող է բերել մարդուն ավելի մեծ ուրա-

խություն և երջանկություն»: 7

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Աշխարհը քաղցած է ճշմարիտ 
կրոնի, իսկ մենք ունենք այն: 

Հետևելով Հայր Աստծո և Նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի փա-

ռահեղ հայտնությանը Ջոզեֆ Սմիթին, երևում է, որ առաջին մեծ 

պատասխանատվությունը, որը դրվում է վերականգված Եկեղե-

ցու վրա, ավետարանն աշխարհին՝ բոլոր մեր Հոր զավակներին 

տանելն է: 

Այն իսկապես եղել է վիթխարի կարևորության մեծ դրամա՝ 

զոհաբերության, ուրախության, տքնաջան աշխատանքի, քա-

ջության և ամենից վեր մերձավորի հանդեպ սիրո դրամա: Երկ-

րագնդի երեսին ոչ մի տեղ չեք կարող գտնել դրան հավասար 

մի դրամա: Այո՛, պահանջվել է արյուն, քրտինք և արցունքներ՝ 

սիրո այս աշխատանքն առաջ տանելու համար: Իսկ ինչո՞ւ ենք 

արել դա: Որովհետև երկնքի Աստվածն է դա պատվիրել, որով-

հետև Նա սիրում է Իր զավակներին, և սա նրա կամքն է, որ 

միլիոնավոր մարդիկ երկրի վրա հնարավորություն ունենան 

լսելու այն և իրենց ազատ կամքով, ընդունելու այն և ապրելու 

Հիսուս Քրիստոսի փառահեղ փրկարար և վեհացնող ավետա-

րանի սկզբունքներով: 8 

Իմ համոզմունքն է, որ աշխարհը Հիսուս Քրիստոսի ավետա-

րանի կարիքն ունի, ինչպես ոչ մի այլ բանի, և աշխարհի ժողո-

վուրդը կամենում է այն, ինչ ավետարանն է տալու, բայց նրանք 

դա չեն հասկանում: Նրանք ցանկանում են խարիսխ, որն ավե-

տարանն է տալիս, որը տալիս է պատասխաններ իրենց առաջ 



գ Լ ո ւ խ  2 2

336

ծառացող խնդիրներին, որը բերում է նրանց ապահովության 

զգացում և ներքին խաղաղության զգացում: Ավետարանը 

միակ պատասխանն է աշխարհի խնդիրներին, իմ եղբայրներ 

և քույրեր: 9 

Միայն ավետարանն է փրկելու աշխարհը իր իսկ ինքնա-

կործանման աղետից: Միայն ավետարանը կմիավորի բոլոր 

ռասաներին և ազգություններին խաղաղությամբ: Միայն ավե-

տարանը կբերի ուրախություն, երջանկություն և փրկություն 

մարդկության ընտանիքին: 10 

Աշխարհը քաղցած է ճշմարիտ կրոնի, իսկ մենք ունենք այն: 11

Սա փառահեղ ուղերձ է, որը մենք ցանկանում ենք կիսվել 

աշխարհի հետ, որ Հայր Աստծո և Նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիս-

տոսի միջոցով, Աստծո արքայությունը վերականգվել է: Դա 

Հիսուս Քրիստոսի հարությունից ի վեր մեծագույն ուղերձն է: 12

Մենք խոնարհաբար, երախտագիտորեն ընդունում ենք այս 

մեծ պատասխանատվությունը, որը դրված է Եկեղեցու վրա: 

Մենք երջանիկ ենք Երկնային Հոր ընկերակցությամբ զբաղված 

լինել Նրա զավակների փրկության և վեհացման մեծ աշխա-

տանքով: Հոժարակամորեն մենք տրամադրում ենք մեր ժա-

մանակից և միջոցներից, որոնցով, Նա կարող է օրհնել մեզ՝ 

հաստատելով Իր արքայությունը երկրի վրա: Սա մենք գիտենք 

մեր առաջին պարտականությունն է և մեր մեծ հնարավորու-

թյունը: Այս ոգին բնորոշել է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու միսիո-

ներական աշխատանքը բոլոր դարերում: Դա ժամանակների 

լրիվության տնտեսության մեր ժամանակաշրջան մուտք գործե-

լու մի ակնառու նշան է: Որտեղ որ հավատարիմ Վերջին Օրերի 

Սրբեր կան, հանուն մեծ գործի անեսասեր զոհաբերության այս 

ոգին առկա է ողջ երկրագնդի վրա: 13

Մենք մեծ առաքելություն ունենք: Մենք պետք է պատրաստ-

ված լինենք՝ ինչպես երիտասարդները, այնպես էլ տարեցները: 

Մենք պետք է կանգնենք որպես ազդեցություն ազգերի մեջ, 

արդարակեցության սկզբունքներին հավատարիմ: 14 
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2
Մենք բոլորս միսիոներներ պետք է լինենք. ինչպիսին 
էլ որ լինի մեր հանգամանքները կամ դիրքը կյանքում: 

Որպես Տիրոջ Եկեղեցու անդամներ՝ մենք պետք է միսիո-

ներական աշխատանքին լրջորեն վերաբերվենք: Եթե դուք 

այնպես աշխատեք, ինչպես որ պետք է, եթե դուք սիրում եք 

այս աշխատանքը, դուք կօգնեք փրկել մարդկանց զավակների 

հոգիները: 15 

Ավետարանով կիսվելը պետք է համարվի ոչ միայն քահա-

նայության պարտականությունը, այլ բոլորս պետք է նայենք 

այս փորձառությանը մեծ ուրախությամբ և սպասումով: Ավե-

տարանով կիսվելու իրական նպատակը դեպի Քրիստոս հոգի-

ներ բերելն է, մեր Երկնային Հոր զավակներին ուսուցանելն ու 

մկրտելը, որպեսզի մենք ուրախանանք նրանց հետ (տես ՎևՈւ 

18.15) մեր Հոր արքայությունում: 16

Մենք բոլորս կիսում ենք այս մեծ պատասխանատվությունը: 

Մենք չենք կարող խուսափել դրանից: Թող ոչ մի տղամարդ 

կամ կին չմտածի, որ այն պատճառով, թե որտեղ ենք ապրում, 

կամ մեր հասարակությունում մեր տեղի, կամ մեր զբաղմունքի 

կամ հասարակական դիրքի պատճառով մենք զերծ ենք այս 

պատասխանատվությունից: 17

Երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ

Մենք հուսով ենք, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ ունի պլան-

ներ՝ Տիրոջ սուրհանդակը լինելու համար: 18

Ինչպե՞ս եք տղաների մեջ ծառայելու մեծ ցանկություն զար-

գացնում: Դուք անհամբեր սպասում եք. . . օգնելու նրանց 

որոշել միսիա ծառայել: Դուք օգնում եք նրանց որոշել գնալ, 

երբ նրանք ինը, տասը կամ տասնմեկ տարեկան են: Տունն է 

երիտասարդ տղաներին նախապատրաստելու տնկարանը: Եվ 

յուրաքանչյուր երիտասարդ տղամարդ պետք է իր տանը նա-

խապատրաստվի ծառայելուն: 

Վաղ նախապատրատությունը բաղկացած է երիտասարդ 

տղային ուսուցանելուց, թե ինչպես աղոթել, կարդալով նրա 
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համար պատմություններ Մորմոնի Գրքից և այլ սուրբ գրու-

թյուններից, անցկացնելով ընտանեկան երեկոներ և տալով 

նրան դասից մի հատված [ուսուցանելու], սովորեցնելով նրան 

բարոյական մաքրության սկզբունքներ, իր ապագա միսիայի 

համար սկսելով խնայողությունների հաշիվ, ուսուցանելով 

նրան, թե ինչպես աշխատի և ապահովելով հնարավորություն-

ներ ծառայելու ուրիշներին: 19

Մենք ցանկանում ենք, որ երիտասարդ տղամարդիկ, ովքեր 

մտնում են միսիոներական դաշտ, միսիոներական դաշտ կա-

րողանան մտնել «վազքով», ովքեր ունենան անձնական ար-

դարակեցությունից ծնված հավատք և մաքուր ապրելակերպ, 

որպեսզի նրանք կարողանան ունենալ հիանալի և արդյունա-

վետ միսիա: 20 

Տերը կամենում է, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ տղամարդ 

ծառայի լիաժամկետ միսիա. . . Երիտասարդ տղամարդը չի 

«տերն ակնկալում է, որ մենք միսիոներ լինենք»: 
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կարող անել ավելի կարևոր բան: Ուսումը կսպասի: Համալսա-

րանից կարելի է տարեկետում վերցնել: Աշխատանքային 

նպատակները կարելի է հետաձգել: Այո, նույնիսկ տաճարա-

յին ամուսնությունը պետք է սպասի, մինչև որ երիտասարդը 

ծառայի պատվավոր լիաժամկետ միսիա Տիրոջ համար: 

. . . Երիտասարդ աղջիկները. . . նույնպես կարող են հնարա-

վորություն ունենալ ծառայելու լիաժամկետ միսիա: Ես երախ-

տապարտ եմ, որ իմ իսկ հավերժական զուգընկերը ծառայել է 

միսիա Հավայան կղզիներում նախքան Սոլթ Լեյքի Տաճարում 

մեր ամուսնությունը, և ես գոհ եմ, որ ես ունեմ երեք թոռնուհի-

ներ, ովքեր ծառայել են լիաժամկետ միսիա: Մեր լավագույն 

միսիոներներից ոմանք երիտասարդ քույրեր են: 21

տարեց միսիոներներ

Մենք կարիք ունենք աճող թվով տարեց միսիոներների մի-

սիոներկան ծառայությունում: 22

Շատ տարեց զույգեր կարող են միսիա ծառայել: Այդ անե-

լիս, նրանք կզգան, որ միսիան օրհնում է նրանց երեխաներին, 

նրանց թոռներին և նրանց ծոռներին մի ձևով, որը չէր կարող 

այլ կերպ արվել: Այն մեծ օրինակ կհանդիսանա նրանց ժա-

ռանգների համար: 23 

Շատ զույգեր կարող են հաստատել, որ նրանց միսիոներա-

կան ծառայությունը միասին անցկացրած ամենաերջանիկ ժա-

մանակն է եղել, որովհետև նրանք լիովին միավորված էին մեկ 

նպատակի՝ միսիոներական աշխատանքի համար: 24

անդամ- միսիոներները

Մենք պետք է շեշտենք ավելի շատ անդամ միսիոներական 

աշխատանքի կարիքը: Փորձը ցույց է տվել, որ սա ամենապտ-

ղաբեր միսիոներական աշխատանքն է: Անդամ- միսիոներական 

աշխատանքը մեր անդամների անձնական աճի ամենակարևոր 

բանալիներից է: Իմ համոզմունքն է, որ անդամ- միսիոներական 

աշխատանքը կբարձրացնի հոգևորությունն ամեն ծխում, որ-

տեղ կկիրառվի: 25 

Որքա՞ն երկար ժամանակ է անցել այն օրից, երբ որևէ հա-

րևանի հրավիրել եք հաղորդության ժողովի կամ ցցի համա-

ժողովի, կամ գալու ձեր տուն ընտանեկան երեկոյի: Որքա՞ն 
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ժամանակ է, որ դուք իսկական ավետարանական զրույց եք 

ունեցել: 26 

Տերը կհաստատի անդամներին իրենց միսիոներական պար-

տականությունում, եթե նրանք ունենան հավատք փորձելու 

համար: 27

Ժամանակն է բարձրացնել մեր աչքերը և տեսնել այս մեծ 

աշխատանքի ծավալի մտապատկերը: Տերը սպասում է դա մե-

զանից: Բավական չէ ուղղակի Եկեղեցու անդամ լինել, գնալ 

հաղորդության ժողով, վճարել մեր տասանորդը, աջակցել բա-

րօրության ծրագրին: Այդ բոլորը լավ է, բայց բավական չէ: Տերն 

ակնկալում է մեզանից միսիոներներ լինել, ապրել ավետարա-

նով, այո, ամբողջովին, և օգնել կառուցել Իր արքայությունը: 28

3
Մորմոնի Գիրքն այն մեծ դրոշն է, որը մենք պետք է 
օգտագործենք մեր միսոներական աշխատանքում: 

Մորմոնի Գիրքն ինչպես անդամների, այնպես էլ ոչ անդամ-

ների համար է: Տիրոջ Հոգու հետ միավորված՝ Մորմոնի Գիրքը 

մեծագույն գործիքն է, որն Աստված տվել է մեզ՝ աշխարհը 

դարձի բերելու համար: Եթե մենք պետք է ունենանք հոգիների 

բերքահավաք, մենք պետք է օգտագործենք այն գործիքը, որն 

Աստված է նախատեսել այդ առաջադրանքի համար, այսինքն՝ 

Մորմոնի Գիրքը: 

Եվ Մորմոնի Գիրքը կարդալը մեզ միսիա գնալու մեծագույն 

հոմոզողներից մեկն է: Մենք ավելի շատ միսիոներների կարիք 

ունենք: Բայց մենք նաև լավ պատրաստված միսոներների կա-

րիք ունենք, որոնք դուրս են գալիս ծխերից և ճյուղերից և տնե-

րից, որտեղ նրանք գիտեն և սիրում են Մորմոնի Գիրքը: Մենք 

կարիք ունենք միսիոներների, ովքեր ունեն բոցավառ վկայու-

թյուն դրա աստվածայնության վերաբերյալ, և ովքեր Հոգու մի-

ջոցով կարող են կոչ անել իրենց ունկնդիրներին կարդալ գրքի 

էջերը և խորհել դրանց շուրջ, իմանալով լիակատար համոզվա-

ծությամբ, որ Տերը ցույց կտա դրա ճշմարտացիությունը նրանց` 
Սուրբ Հոգու զորությամբ: Մենք կարիք ունենք միսիոներների, 

ովքեր կհամապատասխանեն մեր ուղերձին: 29 

Մորմոնի Գիրքն այն մեծ դրոշն է, որը մենք պետք է օգ-

տագործենք մեր միսիոներական աշխատանքում: Այն ցույց 
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է տալիս, որ Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե է: Այն պարունակում է 

Քրիստոսի խոսքերը: Բոլոր մյուս բաները երկրորդական են: 

Մորմոնի Գրքի ոսկյա հարցն է. «Արդյոք կամենում ե՞ք սովորել 

ավելի շատ բան Քրիստոսի մասին»: Մորմոնի Գիրքը ոսկյա հե-

տաքրքրվող գտնելու հիանալի միջոցն է: Այն չի պարունակում 

բաներ, որոնք «հաճելի են աշխարհին» և այսպիսով աշխար-

հիկ մարդիկ չեն հետաքրքրվում դրանով: Այն մեծ մաղ է (տես 

1 Նեփի 6.5): 

Կա տարբերություն մի նորադարձի միջև, ով հիմքը դրել է 

Քրիստոսի վեմի վրա՝ Մորմոնի Գրքի միջոցով, և մնում է բռնած 

երկաթյա ձողից և մյուսի միջև՝ ով բռնած չի մնում: 30

Մենք չպետք է մոռանանք, որ Տերն Ինքն է տվել Մորմոնի 

Գիրքը որպես Իր գլխավոր վկա: Մորմոնի Գիրքը դեռ մեր ամե-

նահզոր միսիոներական գործիքն է: Եկեք օգտագործենք այն: 31

4
Միսիոներական աշխատանքում հաջողակ 
լինելու համար, մենք պետք է ձեռք բերենք 
Հոգին, օժտվենք համեստությամբ, սիրենք 
մարդկանց և աշխատենք ջանասիրաբար: 

Երբեմն միսիոներները հարցնում են. «Ինչպե՞ս կարող եմ հա-

ջողակ լինել: Ինչպե՞ս է մարդ արդյունավետ դառնում միսիոնե-

րական աշխատանքում»: Ահա չորս ստուգված միջոցներ հաջող 

միսիոներական աշխատանքի համար, ինչպես միսիոներների, 

այնպես էլ անդամների համար: 

Նախ՝ ձգտեք ձեռք բերել Հոգին: 

Որպեզի հաջողակ լինենք, մենք պետք է Տիրոջ Հոգին ու-

նենանք մեզ հետ: Մեզ ուսուցանվել է, որ Հոգին չի բնակվի 

անմաքուր խորանում: Ուստի առաջին բանը, որ մենք պետք է 

հավաստիանանք մեր իսկ անձնական կյանքը կարգի բերելն է: 

Տերը հայտարարել է. «Մաքուր եղեք, ով Տիրոջ սպասները կրող-

ներ» (Վարդապետություն և Ուխտեր 38.42): 

Փրկիչը տվել է մեզ Իր օրենքը Իր ավետարանն ուսուցանելու 

մասին. «Հոգին կտրվի ձեզ հավատքի աղոթքով. և եթե դուք 

չստանաք Հոգին, դուք չպետք է ուսուցանեք» (Վարդապետու-

թյուն և Ուխտեր 42.14): 32
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Եթե կա մի ուղերձ, որը ես կրկնել եմ Տասներկուսի իմ եղ-

բայրներին, դա այն է, որ Հոգին է, որ նշանակություն ունի: 

Հոգին է, որ կարևոր է: Ես չգիտեմ, թե որքան հաճախ եմ ես 

դա ասել, բայց ես երբեք չեմ հոգնում դա ասելուց՝ Հոգին է, որ 

ամենակարևորն է: 33 

Երկրորդը՝ օժտվեք խոնարհությամբ: 

Տերն ասել է, որ ոչ մեկը չի կարող օգնել այս աշխատանքում 

մինչև նա խոնարհ չլինի և սիրով լցված (տես Վարդապետու-

թյուն և Ուխտեր 12.8): Բայց խոնարհությունը չի նշանակում թու-

լություն: Դա չի նշանակում ամաչկոտություն, դա չի նշանակում 

վախ: [Մենք] կարող ենք լինել խոնարհ և նաև անվախ: [Մենք] 

կարող ենք խոնարհ լինել և նաև քաջարի: Խոնարհությունը դա 

մեր կախվածության ընդունումն է ավելի բարձր ուժից, Տիրոջ 

աջակցության մշտական կարիքը Իր աշխատանքում: 34

Մենք չենք կարող այս աշխատանքը մենակ անել: Սա Նրա 

աշխատանքն է: Սա Նրա ավետարանն է: Մենք պետք է ունե-

նանք Նրա օգնությունը: Աղերսեք օգնության համար, ապրեք 

դրա համար, դուրս թափեք ձեր հոգին Տիրոջը՝ այն ստանալու 

համար: 35 

Երրորդը՝ սիրեք մարդկանց: 

Մենք պետք է սեր զարգացնենք մարդկանց հանդեպ: Մեր 

սրտերը պետք է լցված լինի նրանց հանդեպ ավետարանի 

սիրով, նրանց բարձրացնելու ցանկությամբ, նրանց շենացնե-

լու, նրանց մատնացուց անելու ավելի բարձր, ավելի հիանալի 

կյանք և ի վերջո՝ դեպի վեհացում Աստծո սելեստիալ արքայու-

թյունում: Մենք շեշտադրում ենք մարդկանց հիանալի հատկա-

նիշները, որոնց հետ մենք հարաբերվում ենք և սիրում նրանց 

որպես Աստծո զավակներ, ում Տերն է սիրում: . . .

Մենք երբեք արդյունավետ չենք լինի, մինչև չսովորենք բա-

րյացակամություն ունենալ մեր Հոր բոլոր զավակների հանդեպ, 

մինչև մենք չսովորենք սիրել նրանց: Մարդիկ զգում են, երբ 

սեր են տածում իրենց հանդեպ: Շատերը ծարավի են դրան: 

Երբ մենք կարեկից ենք լինում նրանց զգացումներին, նրանք 

իրենց հերթին փոխադարձաբար բարի կամք են դրսևորում մեր 

հանդեպ: Եվ մենք դառնում ենք ընկերներ: 36
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Մենք. . . մեծ պարտավորություն ունենք՝ սիրելու մեր մերձա-

վորներին: Դա երկրորդն է երկու մեծ պատվիրաններից: Մեր 

մերձավորներից շատերը դեռ Եկեղեցու անդամներ չեն: Մենք 

պետք է բարի մերձավորներ լինենք: Մենք պետք է սիրենք բո-

լոր մեր Հոր զավակներին և գործակցենք նրանց հետ: 

Ես շատ եմ աղոթում, որ մենք լցվենք Աստծո սիրով մեր ըն-

կերակիցների հանդեպ: 37

Չորրորդը՝ ջանասիրաբար աշխատեք: 

Եթե մենք ուզում ենք պահպանել Հոգին, մենք պետք է աշ-

խատենք: Չկա ավելի մեծ ուրախություն կամ բավականություն, 

քան իմանալը, աշխատանքային ծանր օրից հետո, որ մենք կա-

տարել ենք մեր լավագույնը: 

Միսիոներական աշխատանքի մեծագույն գաղտնիքներից 

մեկն աշխատանքն է: Եթե մի միսիոներ աշխատում է, նա կու-

նենա Հոգին, եթե նա ունենա Հոգին, նա կուսուցանի Հոգով, նա 

կդիպչի մարդկանց սրտերին և նա երջանիկ կլինի. . . Աշխա-

տանք, աշխատանք, աշխատանք, չկա դրան փոխարինող որևէ 

բան, հատկապես միսիոներական աշխատանքում: 38 

Ես գիտեմ, որ Աստված ապրում է: Սա Նրա աշխատանքն 

է: Նա կրկին խոսել է երկինքներից ողջ աշխարհի համար ու-

ղերձով, ոչ թե մի բուռ Վերջին Օրերի Սրբերի համար միայն, 

այլ բոլոր մեր եղբայրների և քույրերի համար, ինչպես Եկե-

ղեցու ներսի, այնպես էլ դրսի համար: Թող Աստված տա մեզ 

ուժ՝ տանելու այդ ուղերձն աշխարհին, ապրելու Ավետարանով, 

պահպանելու Եկեղեցու չափանիշները, որպեսզի մենք արժա-

նանանք խոստացված օրհնություններին: 39

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Ինչո՞ւ աշխարհն ավետարանի կարիքն ունի «ավելի քան 

որևէ այլ բան»: (Օրինակների համար տես բաժին 1): Թվար-

կեք մի քանի վերականգված ճշմարտություններ, որոնք դուք 

հավատում եք, որ «աշխարհը քաղցած է դրանց»: 
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• Երբ վերանայեք բաժին 2- ը, մտածեք այն խորհրդի մասին, 

որը վերաբերում է ձեզ և ձեր ընտանիքին: Ի՞նչ ուղիներով 

կարող է մեզանից յուրաքանչյուրը, անկախ մեր հանգա-

մանքներից, կիսվել ավետարանով: Ի՞նչ կարող ենք անել 

պատրաստվելու լիաժամկետ միսիոներական ծառայության: 

Ի՞նչ կարող ենք անել օգնելու մյուսներին պատրաստվելու 

լիաժամկետ միսոներական ծառայության: 

• Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ Մորմոնի Գիրքը «մեծագույն 

գործիքն է, որն Աստված տվել է մեզ՝ աշխարհը դարձի բերե-

լու համար» (բաժին 3): Ե՞րբ եք տեսել որ մարդիկ դարձի գան 

Մորմոնի Գրքի ուսումանսիրության միջոցով: Ի՞նչ ուղիներով 

մենք կարող ենք բարելավել մեր ջանքերը՝ Մորմոնի Գրքով 

կիսվելու համար: 

• Նախագահ Բենսոնը կիսվել է «միսիոներական հաջող աշ-

խատանքի չորս ստուգված բանալիներով» (բաժին 4): Ինչո՞ւ 

եք կարծում, որ այս բանալիները տանում են դեպի միսիո-

ներական աշխատանքի հաջողության: Ի՞նչ օրինակներ եք 

տեսել մարդկանց, ովքեր հետևել են այս սկզբունքներին: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Մարկոս ԺԶ.15, Ա Տիմոթեոս Դ.12, Ալմա 17.2–3, 26.1–16, 

ՎևՈւ 4, 12.7–9, 15.4–6, 88.81, 123.12–17

Օգնություն ուսումնասիրողին

«Կիսվեք նրանով, ինչ սովորում եք: Երբ դա անեք, ձեր 

մտքերն ավելի հստակ կդառնան և հիշողության մեջ պա-

հելու ձեր ուժը կմեծանա» (Ուսուցում. չկա ավելի մեծ կոչում 

[1999], 17): 
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Ցցի նպատակներից մեկը «անդամներին միավորելն ու 
կատարելագործելն է . . . նրանց համար հնարավոր դարձնելով 

Եկեղեցու ծրագրերը, արարողությունները և ավետարանի ուսուցումը»: 
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«Զորացրեք ձեր ցցերը»

«Սիոնի ցցերն ու շրջանները խորհրդանշում 
են Տիրոջ կողմից խոսված սուրբ վայրերը, 

որտեղ Նրա Սրբերը պետք է հավաքվեն վերջին 
օրերին, որպես ապաստարան փոթորկից»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

1935 թվականի հունվարի 13- ին Բոյսի, Այդահո ցցի ան-

դամները հաստատեցին 35- ամյա Էզրա Թաֆտ Բենսոնին որ-

պես առաջին խորհրդական իրենց ցցի նախագահությունում: 

Նախագահ Սքոթ Ս. Բրաունի ղեկավարությամբ՝ Նախագահ 

Բենսոնը ստացավ ծառայելու, ղեկավարելու և ուսուցանելու 

շատ հնարավորություններ: Օրինակ՝ նա միջոց դարձավ, օգ-

նելով Մելքիսեդեկյան Քահանայություն կրողին վերադառնալ 

ակտիվ գործունեության, 1 և օգնեց ղեկավարել ցցի ջանքերը 

իրականացնելու Եկեղեցու բարօրության ծրագիրը: 2

1938 թվականին ցիցն աճեց դառնալով ավելի քան 8, 000 

անդամ, այսպիսով Առաջին Նախագահությունը ցուցում տվեց, 

որ այն բաժանվի երեք ցցի: Նախագահ Բենսոնն ասել է, որ նա 

«ցնցված էր», երբ նոյեմբերի 27- ին կանչվեց նախագահելու այդ 

ցցերից մեկում: Նրա կինը՝ Ֆլորան, ասաց իրենց երեխաներին, 

որ այդ կոչումը ստանալը իրենց հոր համար օրհնություն էր: 3

Նախագահ Բենսոնի ծառայությունը՝ որպես ցցի նախագահ, 

օրհնություն էր ողջ ցցի համար: Նա շարունակում էր ուսուցա-

նել բարօրության սկզբունքներ և հատուկ ուշադրություն էր 

հատկացնում երիտասարդությանը: Ցցի համաժողովի մի նիս-

տից առաջ, նա նկատեց երիտասարդ տղամարդկանց մի խմբի, 

որը փորձում էր գաղտագողի հեռանալ ժողովատնից: «Նրանք 

սկսեցին դանդաղ դալիճի ներքևով դեպի ետևի դուռը շարժվել, 

իրենց աչքերը պահելով ճեմասրահի ուղղությամբ, համոզված 
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լինելու համար, որ նրանց դուրս գալը չէր նկատվում: Այդ ըն-

թացքում [նա] դուրս եկավ իր գրասենյակից, գնահատեց իրա-

վիճակը և պարզեց իր ձեռքերը միջանցքով մեկ, այնպես որ 

տղաներն ընկան հենց նրա ձեռքերի մեջ: «Այնքան ուրախ եմ 

տեսնել ձեզ տղաներ, – ասաց նա, – Եկեք միասին գնանք հա-

մաժողով»: Նա տարավ նրանց դեպի առջևի նստարանները, և 

հետագայում կանչեց նրանց՝ բերելու իրենց վկայությունները»: 4

Ավելի քիչ, քան երկու ամիս անց, երբ Նախագահ Բենսոնը 

սկսեց ծառայել որպես ցցի նախագահ, մեկ այլ անակընկալ 

տեղի ունեցավ նրա հետ: Նրան առաջարկվեց Ֆերմերների 

Կոոպերատիվների Ազգային Խորհրդի գործադիր քարտուղարի 

պաշտոնը, որը նրանից կպահանջեր աշխատել Վաշինգտոնում: 

Սկզբում նա մերժեց առաջարկը, բայց Ֆլորայի և Առաջին Նա-

խագահության հետ խորհրդակցելուց հետո, նա որոշեց ընդու-

նել այն: 5 Երբ նա ազատվեց ցցի նախագահի կոչումից 1939 

թվականի մարտի 26- ին, նա գրեց որ դա «ամենադժվար օրն էր, 

որ երբևէ զգացել էր. . . «Ցցի անդամներին» հղված իմ խոսքե-

րում ես մեծապես օրհնված էի Տիրոջից, բայց մեծ դժվարություն 

ունեցա զգացմունքներս վերահսկելու: Չկան ողջ աշխարհում 

ավելի հրաշալի մարդիկ [և] ես սիրում եմ յուրաքանչյուրին: 6

Բենսոնները տեղափոխվեցին Բեթսեդա, Մերիլենդ, Վա-

շինգտոն քաղաքի մոտ: Հետագայում մեկ տարուց մի քիչ ավելի 

Նախագահ Ռուդգեր Քլաուսոնը՝ Տասներկու Առաքյալների 

Քվորումից և Երեց Ալբերտ Ի. Բովենը, նույնպես Տասներկուսի 

Քվորումից, այցելեցին այդ տարածք՝ կազմակերպելու նոր ցից: 

Նախագահ Քլաուսոնը հանդիպեց Էզրա Թաֆտ Բենսոնի հետ 

և ասաց. «Եղբայր Բենսոն, Տերը կամենում է, որ դուք լինեք այս 

ցցի նախագահը: Ի՞նչ կասեիք այդ մասին»: Նախագահ Բեն-

սոնը կրկին զարմացած էր: Նա մեկնաբանեց. «Ես չգիտեմ այս 

մարդկանց: Ես հազիվ մեկ տարի եմ այստեղ ապրել»: 7 Բայց 

նա խոնարհաբար ընդունեց կոչումը և նախագահեց ավելի քան 

2,000 ցցի անդամների աշխարահագրականորեն ընդարձակ մի 

ցցում: Ֆլորան պատմել է որպես ցցի նախագահ նրա ծառա-

յության մասին. «Նա այնքան շատ է սիրում այն: Անունը չէ, որ 

նշանակություն ունի նրա համար, այլ ուրախությունը, որ նա 

կարողանում է օգնել հնարավորինս շատ մարդկանց տեսնել 

ավետարանի ճշմարտությունը»: 8
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Ավելի ուշ՝ որպես Առաքյալ, Նախագահ Բենսոնն այցելեց 

ցցեր ողջ աշխարհով մեկ: Նա նշել է. «Ես երբեմն ասում էի 

կնոջս, երբ վերադառնում էի ցցեր կատարած այցելություննե-

րից, որ ես չգիտեմ ճշգրիտ, թե երկինքն ինչպիսին է լինելու, 

բայց ես ոչինչ ավելի հիանալի չէի կարող խնդրել այնտեղ, քան 

ունենալ հաճույքը և ուրախությունը հաղորդկացվելու այնպիսի 

տղամարդկանց և կանանց հետ, որոնց ես հանդիպում եմ երկ-

րագնդի Սիոնի ցցերում և ծխերում և միսիաներում: Ճշմարիտ 

որ մենք առատորեն օրհնված ենք»: 9 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Որպես Եկեղեցու անդամներ՝ մենք 
հավաքվում ենք Սիոնի ցցերում: 

Ոչ անդամները երբեմն հարցնում են. «Ի՞նչ է ցիցը»: Անդամ-

ները նմանապես հարցնում են. «Ո՞րն է ցցի նշանակությունը: 

Ի՞նչ է նշանակում դա մեզ համար որպես անդամներ»:

Ոչ անդամների համար ցիցը նման է մյուս եկեղեցիների թե-

մին: Ցիցն աշխարհագրական տարածք է, որի մեջ մտնում են 

մի քանի ծխեր (տեղական համայնքներ) և նախագահվում են 

նախագահության կողմից: 

Անդամների համար, ցիցը խորհրդանշական արտահայտու-

թյուն է: Ձեր մտքում պատկերացրեք մի մեծ վրան, որը պահվում 

է պարաններով, որոնք տարածվում են դեպի բազմաթիվ ցցեր, 

որոնք ամուր ամրացված են գետնին: Մարգարեները նմանեց-

րել են վերջին օրերի Սիոնը մի մեծ վրանի, որը պարփակում է 

երկիրը [տես Եսայիա ԾԴ.2, 3 Նեփի 22.2]: Այդ վրանը պահում է 

ցցերին ամրացված պարանները: Այդ ցցերն, իհարկե, եկեղեցու 

բազմաթիվ աշխարհագրական կազմակերպություններ են, որ 

տարածված են երկրի վրա: Ներկայումս Իսրայելը հավաքվում 

է Սիոնի տարբեր ցցերում: 10

Ցիցն առնվազն ունի չորս նպատակ.

1. Յուրաքանչյուր ցից, ունենալով երեք քահանայապետերի 

նախագահություն և աջակցվելով տասներկու տղամարդկանց 

կողմից, որոնք հայտնի են որպես բարձրագույն խորհուրդ, 

դառնում է եկեղեցու մի մանրանկար Սրբերի համար որոշակի 
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աշխարհագրական տարածքում: Նպատակն է միավորել և 

կատարելագործել անդամներին, ովքեր ապրում են այդ սահ-

մաններում, նրանց համար հնարավոր դարձնելով Եկեղեցու 

ծրագրերը, արարողությունները և ավետարանի ուսուցումը: 

2. Ցցի անդամները պետք է արդարակեցության օրինակ կամ 

չափանիշ լինեն: 

3. Ցցերը պետք է լինեն պաշտպանություն: Անդամներն անում 

են այդ, երբ նրանք միավորվում են իրենց տեղական քահա-

նայության պաշտոնյաների ներքո և նվիրվում անելու իրենց 

պարտականությունը և պահելու իրենց ուխտերը: Այդ ուխտերը, 

եթե պահվում են, դառնում են պաշտպանություն սխալից, չա-

րիքից կամ աղետից: 

Մենք կառուցում ենք տաճարներ միայն այնտեղ, որտեղ 

ցցեր ունենք: Տաճարի օրհնությունները և արարողությունները 

նախապատրաստում են մարդուն վեհացման համար: Իհարկե, 

հնարավոր չէ, որ ամեն ցից տաճար ունենա, բայց այժմ մենք 

ականատես ենք դառնում ինչ- որ նշանավոր, այո, աշխարհի 

տարբեր մասերում տաճարների կառուցման հրաշագործ զար-

գացումների: Այդպիսի ծրագիրը թույլ է տալիս Եկեղեցու ան-

դամներին ստանալ Տիրոջ լրիվ օրհնությունները: 

4.Ցցերն ապաստան են փոթորկից, որը պետք է թափվի 

երկրի վրա: 11

2
Ցցերը կազմակերպվում են՝ օգնելու ծնողներին 
ուսուցանելու ավետարանը և տանելու իրենց 

երեխաներին դեպի փրկության արարողությունները: 

Վարդապետություն և Ուխտերում մենք կարդում ենք.

Եվ բացի այդ, որքան որ ծնողները երեխաներ ունեն Սիոնում 

կամ նրա կազմակերպված ցցերում, որոնց չեն ուսուցանում, 

որպեսզի մինչև ութ տարեկանը նրանք հասկանան վարդապե-

տությունն ապաշխարության, հավատքի՝ առ Քրիստոսը՝ կեն-

դանի Աստծո Որդին, և մկրտության ու ձեռնադրմամբ Սուրբ 

Հոգու պարգևի, մեղքը լինի ծնողների գլխին: Քանզի դա օրենք 

կլինի Սիոնի բնակիչների և նրա կազմակերպված ցցերի հա-

մար» (68.25–26, շեղագիրն ավելացված է):
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Այստեղ դուք տեսնում եք ցցերի ամենագլխավոր նպատակ-

ներից մեկը: Դրանք կազմակերպվում են օգնելու ծնողներին, 

«ովքեր երեխաներ ունեն Սիոնում» ուսուցանելու նրանց Հիսուս 

Քրիստոսի ավետարանը և սպասավորելու փրկության արարո-

ղությունները: Ցցերը կազմակերպվում են՝ կատարելագործելու 

Սրբերին, իսկ այդ զարգացումը սկսվում է տանը՝ ավետարանի 

արդյունավետ հրահանգավորմամբ: 12

3
Երբ ցցի անդամները արտացոլում են Տիրոջ 
սրբության չափանիշները, ցիցը դառնում է 

գեղեցիկ խորհրդանիշ ողջ աշխարհի համար: 

Տերն ասում է.«Քանզի Սիոնը պիտի աճի գեղեցկությամբ և 

սրբությամբ. նրա սահմանները պիտի ընդլայնվեն. նրա ցցերը 

պիտի ամրացվեն. այո՛, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Սիոնը պիտի 

բարձրանա և հագնի իր գեղեցիկ հանդերձները» (Վարդապե-

տություն և Ուխտեր 82.14): 

Այստեղ Տերը հայտարարում է ցցի մեկ ուրիշ մեծ նպատակ՝ 

գեղեցիկ խորհրդանիշ դառնալ ողջ աշխարհի համար: «Հագնի 

իր գեղեցիկ հանդերձները» արտահայտությունը վերաբերում է, 

իհարկե, ներքին մաքրությանը, որը պետք է ձեռք բերվի յուրա-

քանչյուր անդամի կողմից, որն իրեն կոչում է Սուրբ: Սիոնը դա 

«սրտով մաքուրներն են» (Վարդապետություն և Ուխտեր 97.21): 

Սիոնի ցցերն ամրացվում են և Սիոնի սահմաններն ընդար-

ձակվում են, երբ անդամներն արտացոլում են սրբության չա-

փանիշը, որը Տերն ակնկալում է Իր ընտրյալ ժողովրդից: 13

4
Յուրաքանչյուր ցից ծառայում է որպես 

պաշտպանություն թշնամիներից՝ 
տեսանելի և անտեսանելի: 

Եվս մեկ հայտնություն Տիրոջից տալիս է այս բացատրու-

թյունը ցցերի նպատակի վերաբերյալ. «Վեր կացեք և շողացեք, 

որպեսզի ձեր լույսը չափանիշ լինի բոլոր ազգերի համար. և 

որպեսզի միասին հավաքվելը Սիոնի հողի վրա և նրա ցցերում, 

պաշտպանություն և ապաստան լինի փոթորիկից ու ցասումից, 
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երբ այն անխառն կթափվի ողջ երկրի վրա» (Վարդապետու-

թյուն և Ուխտեր 115.5–6): 

Այս հայտնությունում կա մի հրաման՝ թույլ տալու, որ մեր 

լույսն այնպես շողա, որ այն դառնա չափանիշ ազգերի հա-

մար: Չափանիշը չափորոշման սկզբունք է , որով որոշում են 

ճշգրտությունը կամ կատարելությունը: Սրբերը պետք է լի-

նեն աշխարհին երևալու սրբության չափանիշ: Դա է Սիոնի 

գեղեցկությունը: 

Ապա Տերը հայտնում է, որ Սիոնի ցցերը պետք է «պաշտպա-

նություն և ապաստան լինի փոթորիկից ու ցասումից, երբ այն 

անխառն կթափվի ողջ երկրի վրա»: Ցցերը պաշտպանություն են 

Սրբերի համար թշնամիներից՝ ինչպես տեսանելի, այնպես էլ 

անտեսանելի: Պաշտպանությունն ուղղություն է, որն ապահով-

վում է քահանայության ուղիներով, որն ամրացնում է վկայու-

թյունը և առաջացնում ընտանեկան միասնություն և անձնական 

արդարակեցություն: 

Հավաքվելով ընկերակից սրբերի հետ, մենք 
տեսնում ենք, որ ցիցը կարող է «պաշտպանություն և 

ապաստան լինիել փոթորիկից» (Վևու 115.6): 
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Վարդապետություն և Ուխտերի հայտնությունների Իր նա-

խաբանում Տերը նախացգուշացրել է. «Սրընթաց գալիս է օրը. 

դեռևս ժամը չէ, բայց մոտ է՝ առ ձեռն, երբ խաղաղությունը 

պիտի վերցվի երկրի վրայից, և դևը զորություն պիտի ունենա 

իր իսկ տիրապետության վրա» [Վարդապետություն և Ուխտեր 

1.35]: 

Այսօր . . . մենք տեսնում ենք այդ կանխագուշակության իրա-

կանացումը, որտեղ սատանան, անսահման կատաղությամբ 

բացահայտում է իշխանությունը «իր իսկ տիրապետության 

վրա»՝ երկրի վրա: Երբեք նրա ազդեցությունն այդքան ուժեղ 

չի եղել և միայն նրանք, ովքեր վերցրել են Սուրբ Հոգին որպես 

իրենց առաջնորդ, և հետևել քահանայության ղեկավարների 

խորհրդին, կխնայվեն նրա չար կործանարար ազդեցությունից: 

Տերը նաև նշում է այդ նախաբանի հայտնության մեջ, որ 

Նա զորություն կունենա Իր Սրբերի վրա, և «պիտի թագավորի 

նրանց մեջ» [Վարդապետություն և Ուխտեր 1.36]: Նա անում է 

այս, երբ Նա աշխատում է Իր ընտրյալ ծառաների և ցցի ու ծխի 

իշխանավորների միջոցով: 14

Երբ Եկեղեցին աճում է, շատ կարևոր է, որ մենք կառուցենք 

միասնություն և մենք կանենք, և որ մեր ապագա ցցերն ու-

նենան հիմնական բաղադրամասերը, որոնք անհրաժեշտ են 

հաջողության համար, և որ գոյություն ունեցող ցցերն աշխա-

տեն անխոնջաբար լիարժեք ցից լինելու՝ հոգևոր ձեռքբերում-

ների իմաստով: Այս ցցերը պետք է լինեն այսօրվա Սիոնի 

համար հավաքման վայրեր, և դրանք պետք է լինեն հոգևոր 

սրբատեղեր և լինեն ինքնապահով, որքան հնարավոր է շատ 

ուղիներով: 15 

Սիոնի ցցերն ու շրջանները խորհրդանշում են Տիրոջ կողմից 

խոսված սուրբ վայրերը, որտեղ Նրա Սրբերը պետք է հավաք-

վեն վերջին օրերին, որպես ապաստարան փոթորկից: Դուք և 

ձեր երեխաները կհավաքվեք այստեղ երկրպագելու, կատա-

րելու սրբազան արարողություններ, հաղորդակցվելու, սովո-

րելու, ներկայացնելու երաժշտություն, պար, բեմականացում, 

մարմնամարզություն և ընդհանրապես բարելավելու ձեզ և 

մեկդ մյուսին: Հաճախ կարևոր է համարվում, որ մեր ժողովատ-

ները իրենց վրա սրածայր աշտարակ ունենան, դեպի երկինք 



գ Լ ո ւ խ  2 3

354

խոյացող ծայրաձողով, որը խորհրդանշում է, թե ինչպես մեր 

կյանքը պետք է միշտ շարժվի դեպի վեր՝ դեպի Աստված: 16 

Մորմոնի Գրքի մարգարե Նեփին կանխատեսել է օրը, երբ 

Սրբերը ցրված կլինեն ցցերում՝ ողջ աշխարհով մեկ: Նա տեսավ 

այն ժամանակը, երբ Տերը տարածելու էր Իր պաշտպանությունը 

նրանց վրա, երբ կործանարար փոթորիկների սպառնալիքը 

կվտանգեն նրանց գոյությունը: Նեփին մարգարեացել է. «Եվ 

եղավ այնպես, որ ես՝ Նեփիս, տեսա Աստծո Գառի զորությունը, 

որ այն իջավ Գառի եկեղեցու սրբերի վրա և Տիրոջ ուխտյալ 

ժողովրդի վրա, որոնք ցրված էին ողջ երկրի երեսին. և նրանք 

զինված էին արդարությամբ և Աստծո զորության մեծ փառքով» 

(Մորմոնի Գիրքը, 1 Նեփի 14.14): 

Հայտնության միջոցով մենք գիտենք, որ կլինեն վտանգներ, 

աղետներ և հալածանքներ վերջին օրերին, բայց արդարակե-

ցության միջոցով Սրբերը կարող են խնայվել: Տիրոջ խոստումը 

Մորմոնի Գրքում հաստատ է. «Նա կպահպանի արդարներին 

իր զորությամբ» (1 Նեփի 22.17): 17

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Բաժին 1- ը կարդալուց հետո, ինչպե՞ս կպատասխանեիք այն 

հարցին, թե ինչու են Եկեղեցու անդամները կազմավորվում 

ցցերով: 

• Նախագահ Բենսոնը հիշեցրել է մեզ, որ ցցերը օգնում են 

ծնողներին ուսուցանել ավետարանը իրենց երեխաներին 

և ապահովում քահանայության արարողություններ նրանց 

համար (տես բաժին 2): Ի՞նչ ուղիներով է ձեր ցիցը զորացրել 

ձեր ջանքերը տանը: 

• Ե՞րբ եք տեսել ցցի անդամներին միասին հավաքված, օրի-

նակ ծառայելիս «ողջ աշխարհի համար» (տես բաժին 3): Ինչ-

պե՞ս եք օգուտ քաղել այդ միջոցառումներից: 

• Ի՞նչ ուղիներով է ցիցը պաշտպանություն ապահովում «ինչ-

պես տեսանելի, այնպես էլ անտեսանելի թշնամիներից» 

(տես բաժին 4): Ի՞նչ հնարավորություններ մենք ունենք 
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մասնակցելու մեր ցցի գործերին: Որո՞նք են այն օրհնություն-

ները, որոնք մենք կարող ենք ստանալ, եթե կատարենք մեր 

մասը: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Եսայիա ԻԵ.3–5, Մատթեոս Ե.14–16, Մորոնի 10.31–33, ՎևՈւ 

101.17–21, 133.7–9

Օգնություն ուսուցչին

«Հմուտ ուսոցիչը չի մտածում. «Ի՞նչ պիտի անեմ դասարա-

նում այսօր», այլ հարցնում է. «Ի՞նչ պիտի ուսանողներս անեն 

դասարանում այսօր», ոչ թե «Ի՞նչ եմ ուսուցանելու այսօր», այլ 

ավելի շուտ. «Ինչպե՞ս օգնեմ ուսանողներիս բացահայտել այն, 

ինչ նրանց պետք է իմանալ» (Virginia H. Pearce, “The Ordinary 
Classroom–a Powerful Place for Steady and Continued Growth,” 
Ensign, Nov. 1996, 12; մեջբերում՝ Ավետարանի ուսուցում. Ձեռ-

նարկ ԵԿՀ ուսուցիչների և ղեկավարների համար [1994], 15): 

Հղումներ

 1. Տես այս գրքի 20 գլուխը: 
 2. Տես այս գրքի 21 գլուխը: 

 3. Sես Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 
A Biography (1987), 122; Francis M. 
Gibbons, Ezra Taft Benson: Statesman, 
Patriot, Prophet of God (1996), 104.

 4. Sheri L. Dew, based on an account by 
Don Schlurf, in Ezra Taft Benson: A 
Biography, 122.

 5. Տես այս գրքի գլուխ 1- ը: 
 6. In Ezra Taft Benson: A Biography, 144.
 7. In Ezra Taft Benson: A Biography, 

156–57.

 8. Flora Amussen Benson, quoted in Ezra 
Taft Benson: A Biography, 159.

 9. In Conference Report, Oct. 1948, 98.
 10.  Come unto Christ,(1983), 101: 
 11.  Come unto Christ,, 104–5.
 12.  Come unto Christ, 101–2: 
 13.  Come unto Christ, 102: 
 14.  Come unto Christ, 103–4: 
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 151.
 16. The Teachings of Ezra Taft Benson 

151–52: 
 17.  Come unto Christ, 104: 
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«Հիսուսն ասաց . . . Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը. 
ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով» (Հովհաննես ԺԴ.6): 
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Քրիստոսակենտրոն կյանք

«Իսկական մեծության լավագույն չափորոշիչն 
այն է, թե որքան Քրիստոսանման ենք մենք»: 

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի կյանքից

Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնը հաճախ էր մեջբերում Նե-

փիացի աշակերտներին տրված Փրկչի խորհուրդը. «Ինչպիսի՞ 

մարդ եք դուք պարտավոր լինել: Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ՝ ճիշտ 

ինչպես ես եմ» (3 Նեփի 27.27): 1 Այս սկզբունքը՝ ավելի Քրիստո-

սանման լինելու անհրաժեշտությունը, հաճախակի հանդիպող 

թեմա էր Նախագահ Բենսոնի ծառայության մեջ, հատկապես 

որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ և որպես 

Եկեղեցու Նախագահ իր ծառայության ընթացքում: 

Իր կյանքը նվիրած լինելով Տիրոջը՝ Նախագահ Բենսոնը խո-

սում էր իշխանությամբ և համոզմունքով, երբ նա կիսվում էր 

վկայության հետևյալ խոսքերով.

«Ես վկայում եմ ձեզ, որ չկա ավելի մեծ, ավելի հուզիչ և հո-

գին ազնվացնող մարտակոչ, քան Քրիստոսի մասին սովորելը 

և Նրա հետքերով քայլելը: Մեր տիպարը՝ Հիսուս Քրիստոսը, 

քայլեց այս երկրում որպես «Օրինակ»: Նա մեր Բարեխոսն է 

Հոր մոտ: Նա իրագործեց քավության մեծ զոհաբերությունը, 

որպեսզի մենք ունենանք ուրախության լիություն և վեհացվենք 

համաձայն Նրա բարեհաճության և մեր ապաշխարության ու 

արդարակեցության: Նա բոլոր բաներն արեց կատարելապես 

և պատվիրում է, որ մենք կատարյալ լինենք, նույնիսկ ինչպես 

Նա և Նրա Հայրն են կատարյալ (տես 3 Նեփի 12.48): 

«Ի՞նչ կաներ Հիսուսը» կամ «Ի՞նչ Նա կուզենար, որ ես անեի» 

մեր կյանքի կարևորագույն հարցերն են: Նրա ուղով քայլելը 

կյանքի մեծագույն ձեռքբերումն է: Այն տղամարդը կամ կինն 
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է ամենաիսկապես հաջողակը, ում կյանքն ամենասերտորեն 

համապատասխանում է Տիրոջ կյանքի հետ: 2

Երբ Նախագահ Բենսոնը հորդորում էր Սրբերին հետևել 

Փրկչի կատարյալ օրինակին, նա հիշեցնում էր նրանց, որ 

նրանք կկարողանային անել դա միայն Փրկչի օգնությամբ: Նա 

հայտարարել է.

«Ես գիտեմ Տերն ապրում է: Ես գիտեմ, որ Նա սիրում է մեզ: 

Ես գիտեմ, որ Նրանից առանձնացած ոչ ոք չի ունենա հա-

ջողություն, իսկ Նրա հետ որպես զուգընկեր ոչ ոք չի կարող 

ձախողվել: 

Ես գիտեմ, որ Աստված մեր կյանքից շատ ավելի մեծ բան 

կարող է ստեղծել, քան մենք ենք ունակ: 

Թող որ մենք բոլորս ունենանք բարոյական քաջություն այս 

պահից ի վեր, ավելի լիովին ձգտել ամեն օր մտածել Քրիստոսի 

մասին, սովորել Նրա մասին, քայլել Նրա հետքերով և անել 

այն, ինչ Նա կկամենար, որ մենք անենք»: 3

Էզրա Թաֆտ Բենսոնի ուսմունքները

1
Հիսուս Քրիստոսի օրինակը և ուսմունքները տալիս 

են մեծ չափանիշը ողջ մարդկության համար: 

Երկու հազար տարի առաջ մի կատարյալ մարդ՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, քայլեց երկրի վրայով: Նա Երկնային Հոր և երկրա-

յին մոր որդին էր: Նա այս աշխարհի Աստվածն է՝ Հոր ներքո: 

Նա ուսուցանեց մարդկանց ճշմարտությունը, որ նրանք ազատ 

լինեն: Նրա օրինակը և պատվիրաններն ապահովում են մեծ 

չափանիշը, միակ հաստատ ուղին, ողջ մարդկության համար: 4

Ոչ մի ազդեցություն չի թողել այնքան մեծ հետք այս երկրի 

վրա, ինչպես Հիսուս Քրիստոսի կյանքը: Մենք չենք կարող 

երևակայել մեր կյանքն առանց Նրա ուսմունքների: Առանց 

Նրա մենք կկորչեինք վախից և խավարից ծնված հավատալիք-

ների և պաշտամունքների մղձավանջում, որտեղ զգայականն ու 

նյութականն են իշխում: Մենք շատ հեռու ենք այն նպատակից, 

որ Նա է սահմանել մեզ համար, բայց մենք երբեք չպետք է մեր 

տեսադաշտից կորցնենք դա, ոչ էլ պետք է մոռանանք, որ մեր 

մեծ վերելքը դեպի լույսը, դեպի կատարելությունը, հնարավոր 
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չէր լինի, առանց Նրա ուսմունքների, Նրա կյանքի, Նրա մահ-

վան և Նրա հարության: 

. . . Մենք պետք է սովորենք և կրկին սովորենք, որ միայն 

ընդունելով և ապրելով սիրո ավետարանով, ինչպես ուսուցան-

վել է Տիրոջ կողմից և միայն կատարելով Նրա կամքը, մենք 

կարող ենք ջարդել տգիտության կապանքները և կասկածը, 

որը կապում է մեզ: Մենք պետք է սովորենք այս պարզ, փառա-

հեղ ճշմարտությունը, որպեսզի մենք կարողանանք զգալ հոգու 

քաղցր ուրախությունները՝ այժմ և հավերժորեն: Մենք պետք է 

կորցնենք ինքներս մեզ՝ կատարելով Նրա կամքը: Մենք պետք 

է Նրան առաջին տեղում դնենք մեր կյանքում: 5 

Հովհաննեսի ԺԴ գլխում, Հիսուսը քնքշորեն մնաս բարով 

է մաղթում իր աշակերտներին վերջին ընթրիքից հետո: Նա 

ասում է, որ գնում է մի տեղ պատրաստելու նրանց համար Իր 

Հոր տանը, որպեսզի որտեղ Նա է, նրանք ևս կարողանան լի-

նել: Եվ Թովմասն ասում է Նրան.

«Տէր, մենք չգիտենք թէ որ տեղ ես գնում. Եւ ի՞նչպէս կարող 

ենք ճանապարհը գիտենալ: 

«Հիսուսը նորան ասաց. Ես եմ ճանապարհը եւ ճշմարտու-

թիւնը եւ կեանքը. ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով» 

(Հովհաննես ԺԴ.5–6): Ճանապարհը մեր առջևում է: Այն հստա-

կորեն նշված է: 6

2
Մենք գալիս ենք դեպի Քրիստոս, երբ մենք 
նայում ենք դեպի Նա բոլոր մտորումներում 

և ընդօրինակում Նրա հատկանիշներին: 

Մորմոնի Գրքի բառերով ասած, մենք պետք է «Քրիստոսին 

հավատանք և նրան չուրանանք» (2 Նեփի 25.28): Մենք պետք է 

վստահենք Քրիստոսին և ոչ թե մարմնի բազկին: (Տես 2 Նեփի 

4.34): Մենք պետք է գանք «Քրիստոսի մոտ և կատարելագործ-

վենք նրանում» (Մոր. 10.32): Մենք պետք է գանք «կոտրված 

սրտով և փշրված հոգով» (3 Նեփի 12.19), քաղցած և ծարավ 

արդարության (տես 3 Նեփի 12.6): Մենք պետք է առաջ գնանք՝ 

«սնվելով Քրիստոսի խոսքով» (2 Նեփի 31.20), երբ ստանում ենք 

այն՝ Նրա սուրբ գրությունների, Նրա օծյալների և Նրա Սուրբ 

Հոգու միջոցով: 
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Կարճ ասած՝ մենք պետք է հետևենք «կենդանի Աստծո Որդու 

օրինակին» (2 Նեփի 31.16): 7

Տերն ասել է. «Նայեք ինձ ձեր բոլոր մտորումներում» (ՎևՈւ 

6.36): Նայելով Տիրոջը բոլոր մտորումներում միակ հնարավոր 

ուղին է՝ այնպիսի տղամարդ և կին դառնալու համար, ինչպի-

սին պարտավոր ենք լինել մենք: 

Տերը հարց տվեց Իր աշակերտներին. «Ինչպիսի՞ մարդ եք 

դուք պարտավոր լինել»: Ապա Նա պատասխանեց Իր իսկ հար-

ցին՝ ասելով. «Ճիշտ ինչպես ես եմ» (3 Նեփի 27.27): Որպեսզի 

դառնանք ճիշտ ինչպես Նա, մենք պետք է ունենանք Նրան մեր 

մտքում՝ անընդհատ մեր մտորումներում: Ամեն անգամ երբ ճա-

շակում ենք հաղորդությունից, մենք պարտավորվում ենք «միշտ 

հիշել Նրան» (Մոր. 4.3, 5.2, ՎևՈւ 20.77, 79): 

Եթե մտքերն են դարձնում մեզ այն, ինչ կանք և մենք պետք է 

նման լինենք Քրիստոսին, ապա մենք պետք է մտածենք Քրիս-

տոսանման մտքեր: Թույլ տվեք կրկնել դա. Եթե մտքերն են մեզ 

դարձնում այն ինչ կանք, և մենք պետք է Քրիստոսի նման լի-

նենք, մենք պետք է մտածենք Քրիստոսանման մտքեր: 

. . . Մեր մտքերը պետք է լինեն Տիրոջ վրա: Մենք պետք է 

մտածենք Քրիստոսի մասին: 8

Թող մեր անձնական կյանքը, մեր տները, և մեր գործերի 

կատարումն արտացոլի մեր Քրիստոսանման բնավորությունը: 

Այնպես ապրեք, որպեսզի ուրիշներն ասեն ձեր մասին. «Կա մի 

իսկական Քրիստոնյա»: 

Այո, մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, բայց որքան 

ավելի շատ ենք մենք նայում դեպի Նա, մենք վստահում ենք 

Նրան և ձգտում ընդօրինակել Նրա հատկանիշները: 9

Քրիստոսը մեր իդեալն է: Նա մեր օրինակն է. . . Իսկական 

մեծության լավագույն չափորոշիչն այն է, թե որքան Քրիստո-

սանման ենք մենք: 10

Լինել Փրկչի նման, ինչպիսի մարտահրավեր ամեն մի մար-

դու համար: Նա Աստվածության անդամ է: Նա է Փրկիչն ու Քա-

վիչը: Նա կատարյալ էր Իր կյանքի ամեն կողմից: Նրա մեջ 

չկար ոչ արատ, ոչ թերություն: Արդյոք մեզ համար հնարավո՞ր 

է. . . լինել ճիշտ ինչպես Նա է: Պատասխանն է՝ այո՛: Ոչ միայն 
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կարող ենք մենք, այլ դա մեր հանձնարարությունն է, մեր պա-

տասխանատվությունը: Նա չէր տա մեզ այդ պատվիրանը, եթե 

չուզենար, որ մենք անենք դա [տես Մատթեոս Ե.48, 3 Նեփի 

12.48]: 

Պետրոս Առաքյալը խոսեց այն գործընթացի մասին, որի 

միջոցով մարդ կարող է հաղորդակից լինել «աստուածային 

բնութեանը» (Բ Պետրոս Ա.4): Սա կարևոր է, քանի որ եթե մենք 

իսկապես հաղորդակից ենք դառնում աստվածային բնությանը, 

մենք պետք է դառնանք Նրա նման: Եկեք մոտիկից քննենք, թե 

ինչ է Պետրոսն ուսուցանում մեզ այս գործընթացի մասին: Ահա 

թե ինչ է նա ասում. 

«Եվ սոյն այս բանի համար ամեն ջանք անելով ձեր հաւատ-

քովը ներկայացրէք առաքինութիւնը, եւ առաքինութիւնովը 

գիտութիւնը: 

Եւ գիտութիւնովը ժուժկալութիւնը, եւ ժուժկալութիւնովը համ-

բերութիւնը, և համբերութիւնովն աստուածպաշտութիւնը.

Պետրոս առաքյալը, այստեղ հարություն առած Հիսուս 
քրիստոսի հետ նկարված, ուսուցանել է, թե ինչպես մենք 

կարող ենք ընդօրինակել փրկչի բնավորությունը: 
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Եւ աստուածպաշտութիւնովն եղբայրսիրութիւնը, եւ եղբայր-

սիրութիւնովը սէրը» (Բ Պետրոս Ա.5–7): 

Պետրոսի կողմից ընդգծված առաքինություններն աստվա-

ծային բնության կամ Փրկչի բնավորության մասն են կազմում: 

Սրանք այն առաքինություններն են, որոնց մենք պետք է ընդօ-

րինակենք, եթե կամենում ենք Նրա նման լինել: Եկեք քննար-

կենք այս կարևոր գծերից մի քանիսը: 

Առաջին հատկանիշը, որի վրա ավելացվում են բոլոր մյուս-

ները, հավատքն է: Հավատքն այն հիմքն է, որի վրա աստվա-

ծանման բնավորություն է կառուցվում: . . .

Պետրոսը շարունակում է՝ ասելով, որ մենք պետք է ավելաց-

նենք մեր հավատքին առաքինություն: . . .Առաքինի վարքը ի 

նկատի ունի, որ «մարդ» մաքուր մտքեր ունի և մաքուր գործեր: 

Նա չի ցանկանա իր սրտում, քանզի այդպես անելը «հավատքն 

ուրանալ է» և Հոգին կորցնել (ՎևՈւ 42.23), և չկա ավելի կարևոր 

բան այս աշխատանքում, քան Հոգին: . . .

Առաքինությունն ազգակցական կապ ունի սրբության հետ, 

որը աստվածայնության մի հատկանիշ է: [Մենք] պետք է ակտի-

վորեն ձգտենք նրան, ինչն առաքինի է և հաճելի և ոչ թե նրան, 

ինչը կեղտոտ է կամ անազնիվ: Առաքինությունը թող զարդարի 

[մեր] մտքերն անդադար (տես ՎևՈւ 121.45): Ինչպես կարող է 

որևէ մարդ տարվել պոռնոգրաֆիայիպղծության կամ գռեհիկու-

թյան չարիքովև համարել իրեն լիովին առաքինի: . . .

Հաջորդ քայլը, որը Պետրոսը նկարագրում է աճի գոր-

ծընթացում՝ մեր հավատքին և առաքինությանը գիտելիք 

ավելացնելն է: Տերն ասել է, որ «Անհնար է, որ մարդ փրկվի ան-

գիտության մեջ» (ՎևՈւ 131.6): Մեկ այլ տեղ Աստված պատվիրել 

է. «իմաստության խոսքեր փնտրեք լավագույն գրքերից. ուսում 

փնտրեք, այսինքն՝ ուսումնասիրելով և նաև հավատքով»: (ՎևՈւ 

88.118). . . Չնայած ամեն մի ճշմարտության ուսումնասիրություն 

արժեք ունի, փրկության ճշմարտություններն ամենակարևոր 

ճշմարտություններն են, որ որևէ մարդ կարող է սովորել: Տիրոջ 

հարցը «Որովհետև ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհքն 

ստանայ եւ իր անձը կորցնէ» (Մատթեոս ԺԶ.26) կարելի է վերա-

բերել կրթական նպատակներին, ինչպես նաև աշխարհիկ ու-

նեցվածքին հետամուտ լինելուն: Տերը կարող էր նաև հարցնել. 
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«Ի՞նչ օգուտ ունի մարդ, եթե նա սովորի ամեն ինչ աշխարհում 

և չսովորի թե ինչպես փրկվի». . . 

Մեր հոգևոր կրթությունը մեր աշխարհիկ գիտելիքին միավո-

րելը կօգնի մեզ կենտրոնացած մնալ այն բաների վրա, որոնք 

ամենակարևորն են այս կյանքում: . . .

Պետրոսի կողմից նկարագրված մեկ այլ հատկանիշ, որն 

աստվածային բնության մասն է կազմում ժուժկալությունն է: 

[Ժուժկալ մարդը] զուսպ է իր հույզերում և բանավոր արտա-

հայտություններում: Նա բաներն անում է չափավորությամբ և 

չի չարաշահում: Մի խոսքով՝ նա ինքնավերահսկողություն ունի: 

Նա է իր հույզերի տիրակալը և ոչ թե ընդհակառակը: . . .

Մեր ժուժկալությանը մենք պետք է ավելացնենքհամբերու-

թյուն: . . . Համբերությունը ինքնավերահսկման մեկ այլ ձև է: 

Դա բավականությունը հետաձգելու և կրքերը սանձելու ունա-

կությունն է: Իր հարազատների հետ հարաբերություններում 

համբերատար մարդը տուրք չի տալիս բռնկվող վարվելա-

ձևի, որի համար նա հետագայում զղջալու է: Համբերությունը 

ճնշվածլարվածության ժամանակ սառնարյունություն դրսևո-

րելն է: Համբերատար մարդը ըմբռնումով է մոտենում ուրիշների 

վրիպումներին: 

Համբերատար մարդը նաև սպասում է Տիրոջը: Մենք երբեմն 

կարդում ենք կամ լսում մարդկանց մասին, ովքեր օրհնություն 

են փնտրում Տիրոջից, ապա անհամբեր դառնում, երբ այն 

արագ չի գալիս: Աստվածային բնության մասն է բավականա-

չափ վստահել Տիրոջը «հանգիստ [լինելու] և իմանալու, որ [Նա 

է] Աստված» (ՎևՈւ 101.16): 

[Մարդը], որը համբերատար է, հանդուրժող կլինի իր հա-

րազատների սխալների և ձախողումների հանդեպ: Քանի որ 

նա սիրում է նրանց, նա սխալ չի փնտրի, չի քննադատի, ոչ էլ 

կմեղադրի: 

Մեկ այլ հատկանիշ, որը նշվում է Պետրոսի կողմից բա-

րությունն է: . . . Նա ով բարի է, կարեկցող և մեղմ ուրիշների 

հանդեպ: Նա նրբանկատ է ուրիշների զգացումների հանդեպ 

և բարեկիրթ իր վարքով: Նա օգնող բնավորություն ունի: Բա-

րությունը ներում է ուրիշների թուլությունները և սխալները: 

Բարությունը տարածվում է դեպի բոլորը՝ տարեցներին և 
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երիտասարդներին, կենդանիներին, նրանց, ովքեր ցածր են 

դիրքով, ինչպես նաև նրանց, ովքեր բարձր են: 

Սրանք են աստվածային բնության ճշմարիտ հատկանիշ-

ները: Կարո՞ղ եք տեսնել, թե ինչպես ենք դառնում ավելի 

Քրիստոսանման, երբ մենք ավելի առաքինի ենք, ավելի բարի, 

ավելի համբերատար և մեր հուզական զգացումներն ավելի 

վերահսկող: 

Պողոս Առաքյալն օգտագործել է որոշ պատկերավոր արտա-

հայտություններ՝ ցույց տալու, որ Եկեղեցու անդամը պետք է 

տարբեր լինի աշխարհից: Նա մեզ հանձնարարում է. «հագեք 

Քրիստոսին» (Գաղատացիս Գ.27), «դուրս հանէք. . . հին մարդը» 

և «նոր մարդին հագեք» (Եփեսացիս Դ.22, 24): 

Աստվածային բնավորության վերջնական և թագադրող ար-

ժանիքը գթությունն է, կամ Քրիստոսի մաքուր սերը (տես Մո-

րոնի 7.47): Եթե մենք իսկապես ձգտենք ավելի նմանվել մեր 

Փրկչին և Տիրոջը, ապա սովորելը սիրել ինչպես Նա սիրեց, 

պետք է լինի մեր բարձրագույն նպատակը: Մորմոնը կոչում է 

գթությունը «բոլորից մեծագույնը» (Մորոնի 7.46): 

Աշխարհն այսօր շատ է խոսում սիրո մասին և շատերն են 

ձգտում դրան: Բայց Քրիստոսի մաքուր սերը մեծապես տար-

բերվում է նրանից, ինչ աշխարհն է մտածում սիրո մասին: Գթու-

թյունը երբեք չի փնտրում եսասեր բավականություն: Քրիստոսի 

մաքուր սերը փնտրում է միայն ուրիշների հավերժական աճը 

և ուրախությունը: . . .

Փրկիչը հայտարարել է, որ հավերժական կյանքը միակ 

ճշմարիտ Աստծուն և Նրա Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին ճանա-

չելն է (տես Հովհաննես ԺԷ.3): Եթե դա ճշմարիտ է, և ես բերում 

եմ ձեզ իմ հանդիսավոր վկայությունը, որ դա ճշմարիտ է, ապա 

մենք պետք է հարցնենք, թե ինչպես ենք ճանաչում Աստծուն: 

Մեկ աստվածային հատկանիշ մյուսին ավելացնելու գործըն-

թացը, ինչպես նկարագրված է Պետրոսի կողմից, դառնում է 

բանալի այս գիտելիքը ձեռք բերելու համար, որը տանում է 

դեպի հավերժական կյանք: Ուշադրություն դարձրեք Պետ-

րոսի խոստմանը, որն անմիջապես հետևում է նկարագրված 

գործընթացին: 
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«Որովհետեւ այս բաները ձեզանում մնալով եւ աճելով, դա-

տարկ եւ անպտուղ չեն անիլ ձեզ մեր Տէր Հիսուս Քրիստոսի 

գիտութիւնումը» (Բ Պետրոս Ա.8, շեգագիրն ավելացված է): 

. . . Ես աղոթում եմ, որ Փրկչի այս որակներն ու հատկանիշ-

ներն առատանան մեր մեջ, որպեսզի երբ մենք կանգնենք Դա-

տաստանի և Նա հարցնի մեզանից յուրաքանչյուրին «Ինչպիսի՞ 

մարդ ես դու», մենք կարողանանք բարձրացնել մեր գլուխները 

երախտագիտությամբ և ուրախությամբ և պատասխանենք. 

«Ճիշտ ինչպես Դու ես»: 11

3
Փրկիչը կմխիթարի մեզ և կբարձրացնի մեզ՝ մեր համար 

Իր նշած արահետի վրա մնալու մեր ջանքերում: 

Այն չափով, որ մենք շեղվում ենք Գալիլեացի Մարդու կող-

մից մեզ համար նշված արահետից, այդ չափով մենք ձախող-

վում ենք մեր անձնական ճակատամարտերում. . . Բայց մենք 

առանց Նրա օգնության չենք: Կրկին և կրկին Նա ասել է իր 

աշակերտներին և մեզ բոլորիս. «Ձեր սիրտերը թող չխռովին. . . .

Եթե իմ անունովը մի բան խնդրէք, ես կանեմ: 

Ձեզ որբ չեմ թողիլ . . .

Խաղաղութիւն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղութիւնն եմ տալիս 

ձեզ» . . . (Հովհաննես ԺԴ.1, 14, 18, 27): 12

Եկեք կրկին դիմենք Մորմոնի Գրքին. . . սովորելու մի քանի 

սկզբունքներ Քրիստոսի մոտ գալու մասին, լինելով Նրան նվիր-

ված, Նրանում կենտրոնացած և Նրանով վառված: Մենք կվկա-

յակոչենք միայն մի քանիսն այն բազմաթիվ հատվածներից, 

որոնք կան այդ հարցի վերաբերյալ: 

Առաջինը, մենք պետք է իմանանք, որ Քրիստոսը հրավիրում 

է մեզ գալ Իր մոտ: «Ահա նա ուղարկում է մի հրավեր բոլոր 

մարդկանց, քանզի ողորմության բազուկները մեկնված են 

դեպի նրանց. . . Այո, նա ասում է. «Եկեք ինձ մոտ, և դուք կճա-

շակեք կենաց ծառի պտղից» (Ալմա 5.33–34): 

Եկեք, քանզի Նա կանգնած է «գրկաբաց ընդունելու ձեզ» 

(Մորմոն 6.17): 
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 Եկեք, քանզի «նա կսփոփի ձեզ ձեր չարչարանքների մեջ, և 

կպաշտպանի ձեր դատը» (Հակոբ 3.1): 

«Եկեք նրա մոտ և մատուցեք ձեր ողջ հոգիները նրան՝ որպես 

ընծա» (Օմնի 1.26): 

Երբ Մորոնին եզրափակեց Հարեդացիների քաղաքակր-

թության հիշատակարանը, նա գրեց. «Ես կկամենայի հանձ-

նարարել ձեզ փնտրել այս Հիսուսին, որի մասին գրել են 

մարգարեներն ու առաքյալները» (Եթեր 12.41): 

Մորոնիի եզրափակիչ խոսքերում, որոնք գրված են Նեփիա-

կան քաղաքակրթության գրեթե ավարտին մոտ, նա ասել է. 

«Այո, եկեք Քրիստոսի մոտ և կատարելագործվեք նրանում. . . 

և եթե դուք հրաժարվեք ամեն անաստվածությունից և սիրեք 

Աստծուն, ձեր ողջ զորությամբ, մտքով և ուժով, ապա նրա 

շնորհը բավական է ձեզ» (Մորոնի 10.32): 

Նրանք, ովքեր նվիրված են Քրիստոսին «կանգնում են որպես 

Աստծո վկաներ բոլոր ժամանակներում, և բոլոր բաներում, և 

բոլոր տեղերում», որ նրանք կարող է լինեն, «նույնիսկ մինչև 

մահ» (Մոսիա 18.9): Նրանք «պահում են անունը» Քրիստոսի 

«միշտ գրված» իրենց սրտերում (Մոսիա 5.12): Նրանք վերցնում 

են իրենց վրա «Քրիստոսի անունը՝ վճռականություն ունենալով 

ծառայել նրան մինչև վերջ» (Մորոնի 6.3): 

Երբ մենք ապրում ենք Քրիստոսակենտրոն կյանքով, «խոսում 

ենք Քրիստոսի մասին, մենք հրճվում ենք Քրիստոսով, մենք քա-

րոզում ենք Քրիստոսի մասին» (2 Նեփի 25.26): Մենք «ընդունում 

[ենք] Աստծո հաճելի խոսքը և վայելում նրա սերը» (Հակոբ 3.2): 

Նույնիսկ, երբ Նեփիի հոգին տրտմած էր իր անօրինություն-

ների պատճառով, նա ասել է. «Ես գիտեմ ում եմ ապավինել: Իմ 

Աստվածն է եղել իմ ապավենը»: (2 Նեփի 4.19–20).

Մենք հիշում ենք Ալմայի խորհուրդը. «Թող բոլոր քո արարք-

ները լինեն ի Տերը, և ուր էլ որ գնաս, թող դա լինի Տիրոջով, այո, 

թող քո բոլոր մտքերն ուղղված լինեն առ Տերը. այո, թող քո 

սրտի գորովանքը դրված լինի Տիրոջ վրա հավիտյան: Խորհուրդ 

արա Տիրոջ հետ քո բոլոր գործերում» (Ալմա 37.36–37): 

«Հիշեք, հիշեք, – ասել է Հելամանը, – որ դա մեր Քավչի վեմի 

վրա է, որը Քրիստոսն է . . .որ դուք պիտի կառուցեք ձեր հիմքը. 

որ, երբ դևն առաջ ուղարկի իր զորեղ քամիները. . . [դրանք] 
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զորություն չեն ունենա ձեր վրա՝ քաշելու ձեզ վար՝ դեպի թշվա-

ռության անդունդը» (Հելաման 5.12): 

Նեփին ասել է, Տերը «լցրել է ինձ իր սիրով այն աստիճան, 

որ մարմինս այրվում է» (2 Նեփի 4.21): Նրանք ովքեր վառվում 

են Քրիստոսով «դարձվում են կենդանի Քրիստոսով» (2 Նեփի 

25.25): Նրանք «չեն տանում ոչ մի ձևի չարչարանքներ, այլ, որ 

դրանք կուլ գնային Քրիստոսի ուրախության մեջ» (Ալմա 31.38): 

Նրանք «գրկվում են Հիսուսի բազուկներում» (Մորմոն 5.11): Նե-

փին ասել է. «Ես հրճվում եմ իմ Հիսուսով, քանզի նա փրկագ-

նել է իմ հոգին» (2 Նեփի 33.6): Լեքին ասել է, «Ես հավերժորեն 

օղակված եմ նրա սիրո բազուկների մեջ» (2 Նեփի 1.15): . . .

. . . Այդ մեծ հոգին՝ Մորմոնը մի նամակ [գրեց] իր սիրելի 

որդուն՝ Մորոնիին, հետևյալ խոսքերով. 

Որդի՛ս, հավատարիմ եղիր Քրիստոսին. և թող այն բաները, 

որ ես գրել եմ, չվշտացնեն քեզ՝ ծանրաբեռնելով քեզ ի մահ. 

այլ թող Քրիստոսը քեզ վեր բարձրացնի, և թող նրա տառա-

պանքներն ու մահը, և իր մարմնի ցույց տալը մեր հայրերին, 

և նրա ողորմությունն ու երկայնամտությունը, և նրա փառքի և 

հավերժական կյանքի հույսը մնա քո մտքում հավիտյան: 

Եվ թող շնորհը Հայր Աստծո, որի գահը բարձր երկինքներում 

է, և Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որը նստում է նրա զորության աջ 

կողմում, մինչև որ բոլոր բաները հպատակ դառնան նրան, լինի 

և մնա քեզ հետ հավիտյան» (Մորոնի 9. 25–26):

Իմ աղոթքն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ մենք ևս 

հետևենք այդ ոգեշնչված խորհրդին. «Հավատարիմ եղեք Քրիս-

տոսին»: Այդ ժամանակ Նա մեզ կբարձրացնի և Նրա շնորհը 

կլինի և կմնա մեզ հետ հավիտյան: 13

Ուսումնասիրության և ուսուցանման 
առաջարկներ

Հարցեր

• Նախագահ Բենսոնը հայտարարել է. «Ոչ մի ազդեցություն 

չի թողել այնքան մեծ հետք այս երկրի վրա, ինչպես Հի-

սուս Քրիստոսի կյանքը» (բաժին 1): Ի՞նչ ուղիներով է Փրկչի 

կյանքը հետք թողել երկրի վրա: Ի՞նչ ուղիներով է Նրա 

կյանքն ազդել ձեզ վրա: 
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• Ինչպե՞ս է փոխվում մեր կյանքը, երբ մենք «մտածում ենք 

Քրիստոսի մասին»: Ինչպե՞ս են մեր մտքերը կապված մեր 

հատկանիշների հետ: Երբ ուսումնասիրեք բաժին 2- ը, խոր-

հեք թե ինչ կարող եք անել ավելի լիարժեքորեն զարգաց-

նելու Քրիստոսանման հատկանիշներ, որոնք նշված են 

այնտեղ: 

• Ինչպե՞ս կարող է բաժին 3- ի ուսմունքները տալ մեզ հույս, 

երբ մենք ձգտում ենք ավելի նմանվել Փրկչին: Ինչպե՞ս է Փր-

կիչն օգնել ձեզ Իրեն հետևելու ձեր ջանքերում: 

Առնչվող սուրբ գրություններ

Մարկոս Ը.34, Փիլիպպեցիս Դ.13, Ա Հովհաննես Գ.23–24, 

2 Նեփի 25.23, 26, Մոսիա 3.19, Ալմա 7.11–13, Մորոնի 7.48

 Օգնություն ուսումնասիրողին

«Պլանավորեք ուսումնասիրության այնպիսի վարժություններ, 

որոնք կկառուցեն Փրկչի հանդեպ ձեր հավատքը» (Քարոզիր Իմ 

Ավետարանը [2004], 24): Օրինակ, երբ դուք ուսումնասիրում եք, 

դուք կարող եք ինքներդ ձեզ հետևյալ հարցերը տալ. «Ինչպե՞ս 

կարող են այս ուսմունքներն օգնել ինձ մեծացնել իմ հասկացո-

ղությունը Հիսուս Քրիստոսի Քավության վերաբերյալ: Ինչպե՞ս 

կարող են այս ուսմունքներն օգնել ինձ Փրկչին ավելի նմանվել»: 

Հղումներ

 1. Տես, for example, “Strengthen Thy 
Stakes,” Ensign, Jan. 1991, 5; “Think on 
Christ,” Ensign, Mar. 1989, 4; “In His 
Steps,” Ensign, Sept. 1988, 4.

 2. “Think on Christ,” Ensign, Apr. 1984, 
13.

 3. “Think on Christ,” Ensign, Apr. 1984, 
13.

 4. In Conference Report, Apr. 1967, 58.
 5. “Life Is Eternal,” Ensign, June 1971, 34.
 6. In Conference Report, Apr. 1966, 128.
 7. “Joy in Christ,” Ensign, Mar. 1986, 5.

 8. “Think on Christ,” Ensign, Apr. 1984, 
11, 13.

 9. The Teachings of Ezra Taft Benson 
(1988), 328.

 10. “A Sacred Responsibility,” Ensign, May 
1986, 78.

 11. In Conference Report, Oct. 1986, 59, 
60–62, 63; or Ensign, Nov. 1986, 45, 
46–47, 48.

 12. “Life Is Eternal,” 34.
 13. “Come unto Christ,” Ensign, Nov. 1987, 

84–85.
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Էջ 102. Հատված Նա հարություն 

առավ կտավից, Դել Փարսոն

Էջ 108. Հատված  Քրիստոսը և Մա-

րիամը գերեզմանի մոտ կտավից, 

Ջոզեֆ Բրիքի 

Էջ 112.  «Խաղաղություն եմ ես 

թողնում ձեզ» (Հովհաննես ԺԴ.27), 

Ուոլթեր Ռեյն

Էջ 117. Քրիստոսը կանչում է Պետրո-

սին և Անդրեասին, Հարի Անդերսոն

Էջ 124. Ջոզեֆ Սմիթի Առաջին Տե-

սիլքը, Գրեգ Կ. Օլսեն

Էջ 129. Ջոզեֆ Սմիթը ստանում է 

թիթեղները, Քենեթ Ռայլի

Էջ 152. Եղբայր Ջոզեֆը, Դեյվիդ 

Լինդսլի

Էջ 156. Աստվածաշունչը և Մորմոնի 

Գիրքը վկայում են Քրիստոսի մա-

սին, Գրեգ Կ. Օլսեն

Էջ 164. Մորոնին հանձնում է ոսկյա 

թիթեղները Ջոզեֆին Կումորա Բլրի 

վրա,  Լյուիս Ա. Ռամսեյ

Էջ 277. Հատված Քրիստոսի պատ-

կերը կտավից,  Հեյնրիխ Հոֆման: 

Տրամադրվել է Ք. Հարիսոն Քոնրոյ 

Co. Inc.- ի կողմից:

Էջ 281. Աբինադին հայտնվում է 

Թագավոր Նոյի առջև, Առնոլդ 

Ֆրայբերգ

Էջ 298. Հիսուսն ուղարկեց այս Տաս-

ներկուսին, Ուոլթեր Ռեյն

Էջ 304. Այլևս կորած չեն, Գրեգ Կ. 

Օլսեն

Էջ 356. Հեզ Բժշկողը,  Գրեգ Կ. Օլսեն

Էջ 361. Արածեցրու իմ ոչխարները, 

Կամիլ Քորի
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Ա

Աղոթք
Բենսոնների ընտանիքի մա-

սին, Էզրա Թավտ Բենսոնի 
համար, 58- 59

Սուրբ Հոգին ընդունելու հա-
մար, 191

բարելավել մեր ջանքերը, 64- 65
գայթակղությանը դիմակայելու 

համար, 266- 268
ընտանիքներում, 62- 64
կայուն, 59- 60, 88
ձև, ուսուցանված Հիսուսի կող-

մից, 59- 60
չնայած անարժանության զգա-

ցումին, 104
պատասխաններ, 65- 68

Ամբարշտություն
աշխարհից, 139- 141
երբեք չի եղել երջանկություն, 

76, 97, 262

Ամուսնություն
Էզրա և Ֆլորա Բենսոնների 

մասին, 215, 217, 245
երջանկություն, 218- 220
ուխտ, 218- 220
սնուցում, 215, 217
Տես նաև Ընտանիք; Ծնողներ; 

Տուն

Անդամակցել Եկեղեցում, 34, 
305- 315

Անցյալ, ներկայում չապրող, 106

Աշխատանք
արժեքը, 320- 323
միսիոներական ջանքերում, 

343

տանում է դեպի հաջողություն, 
72

Ապագա, ապրելու համար, 106

Ապաշխարություն
Աստծո ուզած ձևով տրտմելը 

տանում է, 101- 102
ավելին է, քան վարքի փոփո-

խությունը, 98
հետևում է Քրիստոսի հավատ-

քին, 98
սեռական մեղքի համար, 266
և հույս, 104- 107
և սրտի փոփոխություն, 95- 96, 

99- 101

Առաջին Տեսիլք, 126- 128

Առաջնորդում էր օրինակով, 293- 
294

Աստծո Խոսքը
զորացնում է մեզ օրվա մար-

տահրավերների դեմ, 140- 142
ներառում է սուրբ գրություն-

ները, ապրող մարգարեների 
խոսքերը և անձնական 
հայտնությունը, 142

ուսումնասիրելու օրհնություն-
ները, 147- 148

չպետք է վերաբերվել թեթևամ-
տորեն, 148- 150

ջանասեր ուսումանսիրությունը 
տանում է դեպի հավատար-
մություն, 142- 144

Տես նաև Մորմոնի Գիրքը; 
Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրություն



Ց ո ւ Ց ի չ

372

Բ

Բարօրություն, սկզբունքներ ֆի-
զիկական և հոգևոր, 317- 331

Բենսոն, Էզրա Թավտ
Եկեղեցու ծառայությունը, 

տեղական, 7-8, 16-17, 241, 
305- 307, 317- 318, 346, 348

Հաստատվում է Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի Նա-
խագահ, 35-36

Վկայում է Սպենսեր Վ. 
Քիմբալի մարգարեական 
կոչման մասին, 178

աղոթքներ, նկարագրված Գոր-
դոն Բ. Հինքլիի կողմից, 58

ամուսնություն Ֆլորա Սմիթ 
Ամուսսենի հետ, 14, 215, 215, 
229, 245

այցելում է Մկրտականների 
Եկեղեցին Մոսկվայում, Ռու-
սաստան, 32-35

առողջության վատթարացում, 
40

դառնում է Եկեղեցու Նախա-
գահ, 37, 178, 293

զորացնում է երիտասարդ 
տղամարդկանց Եկեղեցու 
իրենց միջոցառման ժամա-
նակ, 7-9, 346

ընտանիք, 19- 20, 215, 217- 218, 
229, 233

ժամանակ է անցկացնում 
ընտանիքի հետ՝ չնայած եկե-
ղեցական և աշխատանքային 
պարտականություններին, 
229

իմանում է տաճարի մասին իր 
մորից, 201

լիազորում է կոչում քիչ ակտիվ 
անդամին ծառայելու որպես 
ղեկավար, 305- 306

լիաժամկետ միսիա, 10- 12, 125- 
126, 333

խոսում է բոլոր տարիքի եկեղե-
ցու անդամների հետ, 39-40

խրախուսում է միսիային պատ-
րաստվող երիտասարդին, 
335

ծառայություն, որպես Միացյալ 
Նահանգների գյուղատնտե-
սության քարտուղար, 27- 30, 
57- 58, 291

ծառայություն՝ Եվրոպայում 
II Համաշխարհային Պատե-
րազմից հետո, 21-26, 66- 67, 
83- 85, 318, 324

ծնողներ, 4–6, 47, 72, 108
ծնունդ, 2
կանչվում է Տասներկու Առա-

քյալների Քվորում, 19-21
կանչվում է ապաշխարություն 

քարոզելու, 95
կրթություն, 13, 16
համեստություն, 270, 272
հայրենասիրություն, 26-31
ղեկավարության ոճը, 35-36, 

136, 270, 283, 285, 305- 306
ճանապարհորդում է գործով 

ընտանիքի անդամների հետ, 
217- 218, 229

մահ, 1, 40
մանկությունը, 2–4, 72
մասնագիտական կարիերա, 

16-17, 45, 291, 348
միսիոներական աշխատանքի 

ավանդույթը ընտանիքում, 
333

ներառում է աղոթքը կառավա-
րության ժողովներում, 57- 58

ներկայացնում է Եկեղեցու բա-
րօրության ծրագիրը իր ցցին, 
317- 318

սեր Հայր Աստծո հանդեպ, 47
սեր Հիսուս Քրիստոսի հան-

դեպ, 110
սիրատածելը Ֆլորա Ամուսսե-

նին, 9–10, 12–14
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սովորում է աղոթել իր հորից, 
57

ստանում է ոգեշնչում կանչելու 
նոր ցցի նախագահ, 187

վկայում է Հիսուս Քրիստոսի 
մասին, 31-35, 39, 108, 110, 
357- 358

վկայում է Մորմոնի Գրքի 
մասին, 37-39, 151, 153- 154, 
165- 168

վկայում է Ջոզեֆ Սմիթի մասին, 
125- 126

օգնություն է ստանում կառա-
վարական պաշտոնյայից ի 
պատասխան աղոթքի, 66- 68

օրինակ կառավարության հա-
մագործակիցների համար, 
44, 56- 58

Բենսոն, Ջորջ Թավտ Կրտ. (հայր)
լիաժամկետ միսիոներ, 5-6, 48, 

333
հավատը, 108
ղեկավարում է իր ընտանիքը՝ 

հետևելով մարգարեին, 177
սովորեցնում է որդի Էզրային 

աղոթել, 57

Բենսոն, Սառա Դանքլի (մայրը)
հավատը, 108
սովորեցնում է որդի Էզրային 

տաճարի մասին, 201
ցույց է տալիս հավատք, երբ 

նրա ամուսինը կանչվում է 
միսիայի, 5-6

Բենսոն, Ֆլորա Սմիթ Ամուսսեն 
(կինը)

Սիրատածում է Էզրա Թավտ 
Բենսոնի հետ, 9-10, 12-14

ամուսնություն Էզրա Թավտ 
Բենսոնի հետ, 14, 215, 217, 
227, 245

լիաժամկետ միսիա, 11- 12
մահ, 40

Գ

Գայթակղություն
դիմակայել, 262- 266
խուսափել, 264

Գթություն, 46- 47

Դ

Դարձ. Տես Սրտի փոփոխություն

Ե

Եկեղեցու Նախագահ
ասում է մեզ այն, ինչ մենք կա-

րիք ունենք լսելու, 181- 183
երբեք չի տանի Եկեղեցին 

սխալ ուղղությամբ, 184
մեզ համար ամենակարևոր 

մարգարեն է, 179- 180
ստանում է հայտնություններ 

Եկեղեցու համար, 178- 180
օրհնություններ հետևյալից, 

177- 178, 183- 185

Եկեղեցու անդամակցություն, 
իմաստը, 96- 97, 106- 107

Եկեղեցու բարօրության ծրագիրը
Էզրա Թավտ Բենսոնը ներկա-

յացնում է, 317- 318
ազդեցությունը, Եվրոպայում  

II Համաշխարհային Պատե-
րազմից հետո, 21-26, 66- 68, 
318

հիմնական նպատակը, 321
հնարավորություններ է ապա-

հովում աշխատանքի համար, 
322

Եվրոպայում, Էզրա Թավտ Բեն-
սոնի առաքելությունը, 19-26, 
66- 67, 86- 87, 318, 323

Երեխաներ
ուսուցանել մաքրաբարոյու-

թյան մասին, 266- 267
ուսուցանել տաճարների մա-

սին, 210- 212
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Երկնային Հայր
երբեք չի ստիպում մեզ ապրել 

ավետարանով, 74
հայտնվեց Ջոզեֆ Սմիթին, 

126- 127
հավատք, 120- 121
հետ բարելավել հաղորդակցու-

թյունը, 64- 65
հետևելով կամքին, 90- 91
միշտ մոտ է, 57
պատասխանում է աղոթքնե-

րին, 65- 69
պատվիրանները, 46- 53, 96- 97
պատրաստ է օգնել մեզ փոխե-

լու մեր կյանքը, 102- 103
սեր, մեր հանդեպ, 52
սեր հանդեպ, 45- 53
ցանկանում է, որ մենք երջա-

նիկ լինենք, 91- 92
օրհնությունները կյանքը շրջե-

լու դեպի, 51- 52

Երջանկության ծրագիրը, հաս-
կանալը, տանում է ապաշխա-
րության, 96- 97

Երջանկություն
Երկնային Հայրը կամենում է, 

որ մենք զգանք, 90- 91
Քրիստոսանման կյանքը տա-

նում է դեպի, 122- 123
առ Աստված հավատքի ար-

դյունք, 89
ծրագիրը ավետարանի ծրա-

գիրն է, 97- 98
չնայած փորձություններին, 

86- 87
պահանջում է ջանք, 89- 90

Ը

Ընտանեկան աղոթք, 62- 64

Ընտանեկան երեկո, 177- 178, 224

Ընտանեկան պատմություն, 207- 
208

Ընտանիք
աղոթք, 61- 63
զորացնելը, 219- 223, 227, 229
կարևորությունը ժամանակի և 

հավերժության մեջ, 218
հավերժական, 207, 215, 225- 226
ուսուցանել ավետարանը, 222- 

223
փոխհարաբերություններ տա-

րեցների հետ, 245- 248
Տես նաև Ամուսնություն; Ծնող-

ներ; Հայրեր; Մայրեր; Տա-
տիկներ և Պապիկներ; Տուն

Ընտրություն
կիրառելը, տանում է հետևանք-

ների՝ այժմ և հավիտյան, 
74- 75

հավերժական սկզբունք, 73- 74

Թ

Թուլություն, հաղթահարելը, 103- 
104

Ի

Ինքնապահովում, 317- 331

Լ

Լավատեսություն, 88

Լիազորում, 298- 300

Խ

Խոնարհություն
Էզրա Թավտ Բենսոնի օրի-

նակը, 270, 272
հպարտությունն ի հակադրու-

թյուն, 270, 272, 287- 289
ղեկավարության մեջ, 293
միսիոներական աշխատան-

քում, 342
Տես նաև Հպարտություն

Ծ

Ծառայել Եկեղեցու քիչ ակտիվ 
անդամներին, 305- 314
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Ծառայություն
Եկեղեցում, 299- 301
ամուսնության մեջ, 219- 221
տարեցներին, 248- 250

Ծնողներ
դերերը, 230- 237
մաքրաբարոյության մասին 

պետք է ուսուցանեն երեխա-
ներին, 266- 267

մեծարել, 245- 247
միջև միասնություն, 238- 239
տաճարի մասին պետք է ուսու-

ցանեն երեխաներին, 208- 209
Տես նաև Ամուսնություն; Ընտա-

նիք; Հայրեր; Մայրեր; Տուն

Հ

Համեստություն, 268

Հայտնություն
Սուրբ Հոգու միջոցով, 190
ապրող մարգարեի միջոցով, 

178- 179
տաճարային այցելությունների 

միջոցով, 213- 214

Հայր Աստված. Տես Երկնային 
Հայր

Հայրենասիրություն, 26-31

Հայրեր
հավերժական կոչում, 230
հոգևոր առաջնորդություն 

ապահովելու համար խոր-
հուրդ տալ, 230- 232

Տես նաև Ծնողներ; Մայրեր

Հավատք
արտահայտվում էր Այդահոյի 

ֆերմերների կողմից, 87
արտահայտվում էր Սրբերի 

կողմից II–Համաշխարհային 
Պատերազմից հետո Եվրո-
պայում, 86- 87

նախորդում է ապաշխարու-
թյանը, 97

ներառում է Հիսուս Քրիստոսին 
հետևելը, 117- 119

տանում է դեպի լավատեսու-
թյուն և խաղաղություն, 88- 90

Հիսուս Քրիստոս
Եկեղեցին, 106- 107
Էզրա Թավտ Բենսոնի սերը 

հանդեպ, 110
Խաչելությունը, 112- 113
Հարությունը, 114- 115
Մորմոնի Գրքում, 156- 158
Քավություն, 110- 114
առաքելություն, 110- 114
հայտնվեց Ջոզեֆ Սմիթին, 

126- 127
հավատքում, 98, 119- 121
հատկանիշները, 361- 364
հետևում է օրինակին, 119- 122, 

293, 298- 299, 308- 310, 357- 367
ձգտել նման դառնալ, 104- 107, 

121- 122
մխիթարում է մեզ և մեզ վեր 

բարձրացնում, 362- 364
նայելով, յուրաքանչյուր 

մտքում, 360
որպես Փրկիչ, 108- 122, 358- 359
պատրաստ է օգնելու մեզ փո-

խել մեր կյանքը, 103- 105
սեր, մեր հանդեպ, 46- 47, 111
փոխում է մեզ, որպեսզի մենք 

կարողանանք փոխել աշ-
խարհը, 95- 96

քաջարի վկայության մեջ, 114- 
117

Հնազանդություն
որպես կյանքի մեծ ստուգարք, 

46, 53
օրհնությունները, միջոցով, 51- 

53, 96- 98, 194- 196

Հոգի. Տես Սուրբ Հոգի

Հույս, 104- 108
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Հպարտություն
Տերը նախազգուշացնում է, 

272- 273
դրսևորումներ, 276- 277
թշնամություն Աստծո և ուրիշ-

ների հանդեպ, 273- 274
ի հակառակ համեստության, 

270, 272, 279- 280
հակաթույն, համեստություն, 

288- 289
հետևանքները, 274- 278
սահմանափակում է առաջըն-

թացը, 277- 278
վախ՝ ավելի շուտ մարդու, քան 

Աստծո դատաստանից, 274- 
276

Տես նաև Խոնարհություն

Ղ

Ղեկավարություն
Էզրա Թավտ Բենսոնի օրի-

նակը, 35-36, 138, 270, 291, 
293, 305- 307

արդյունավետության հատկա-
նիշներ, 294- 298

հետևելով Փրկչի օրինակին, 
293, 297- 98

պատվիրակել, 299- 301
օրինակի կարևորությունը, 

293- 294
և մարդկանց շենացնելը, 301- 

302

Մ

Մայրեր
դերը, Աստծո կողմից կարգ-

ված, 333
խորհուրդ, երեխաների հետ 

ժամանակ անցկացնելու 
համար, 234- 239

Տես նաև Ծնողներ; Հայրեր

Մարգարե. Տես Եկեղեցու Նախա-
գահ

Մաքրաբարոյություն
բերում է ուրախություն, 267- 268
դիմադրելօրենքը խախտելու 

գայթակղություններին, 265- 
266

երբեք ժամկետանց չէ, 261
ուսուցանել երեխաներին այդ 

մասին, 266- 267
չափանիշը, Աստծո պատվի-

րան է, 263
օրենքը, 261- 269

Մեծ Ճգնաժամ, 317- 318

Մթերային պահեստ, 322- 326

Միասնություն
ամուսնության մեջ, 219- 221
արդյունավետ ղեկավարները 

ցույց են տալիս, 295
ընտանիքներում, 60- 62, 221- 223
ծնող լինելիս, 238- 240
համեստությունն անհրաժեշտ 

է, 286- 287

Միսիոներական աշխատանք
Էզրա Թավտ Բենսոնի ընտա-

նիքում, ավանդույթ, 333
Էզրա Թավտ Բենսոնի խանդա-

վառությունը, 333, 335
Սուրբ Հոգու ազդեցությունը, 

342
աշխատանք, 343
ավագներ և, 241- 242, 339
երիտասարդ կանայք և, 339
երիտասարդներին պատրաս-

տելը, 337- 338
երիտասարդ տղամարդիկ և, 

337- 338
խոնարհություն և, 342
կյանքի բոլոր փուլերում, 337- 

340
հաջողություն, 342- 343
ուղղված ողջ աշխարհին, 336- 

337
ուրախություն, 335
սեր, 335, 343
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օգտագործել Մորմոնի Գիրքը, 
153, 165- 68, 171- 73, 341

Մորմոնի Գիրք
Գրված է վերջին օրերի համար, 

169- 170
Ջոզեֆ Սմիթը և, 130- 131
Վերջին Օրերի Սրբերի կրոնի 

պորտաքարը, 151- 163
ամենօրյա ուսումնասիրություն, 

170- 171
ավելի մոտեցնում է մեզ Աստ-

ծուն, 157- 158
զորություն, 37- 39, 170- 173
կարդալու հետևանքով օրհնու-

թյունները, որպես ընտանիք, 
157- 158

հեղեղելով մեր կյանքը, 171- 173
միսիոներկան աշխատանքը՝ 

օգտագործելով, 153, 165- 167, 
171- 173, 341

նախազգուշացում անտեսելու 
մասին, 151, 153- 155

ուսուցանում է ճշմարիտ վար-
դապետություն, 158- 159

պետք է լինի մեր ուսումասի-
րության և ուսանման կենտ-
րոնը, 153

վկայում է Հիսուս Քրիստոսի 
մասին, 156- 158

փոքրիկ երեխաների հետ կար-
դալը, 165- 166

և Վարդապետություն և Ուխ-
տերը, 160- 162

Տես նաև Աստծո խոսքը; Սուրբ 
գրությունների ուսումնասի-
րություն

Մտքեր, մաքուր, 262- 263

Ն

Ներում
խոստումը, 106- 107
սեռական օրինազանցություն-

ների համար, 268

Ո

Որոշումներ
որոշել մեր հավերժական ճա-

կատագիրը, 76
պահանջում է աղոթքով լի 

ջանքեր, 77

Ուխտեր, 205- 206

Պ

Պատերազմ երկնքում, 73- 74

Պարտք, 327- 330

Պոռնոգրաֆիա, 265- 268

Ջ

Ջոզեֆ Սմիթ. Տես Սմիթ, Ջոզեֆ

Ս

Սեռական օրինազանցություններ
դիմակայել գայթակղությանը, 

262- 266
ներում, 266
վտանգները, 184- 185

Սեր
Աստծո հանդեպ, 45- 53
«կորած ոչխարի» համար, 305- 

314
ղեկավարության մեջ, 296- 297
միսիոներական աշխատան-

քում, 335, 343
տանը, 215, 217- 218

Սիոնի ցցերը
Էզրա Թավտ Բենսոնի ղեկա-

վարումը, 17, 291, 305- 307, 
317- 318, 346, 348

նպատակը, 349- 354

Սմիթ, Ջոզեֆ
Առաջին Տեսիլք, 126- 127
աղոթք, ազդեց միլիոնավոր-

ների վրա, 77
հայտնություններ, 128- 129
հավատարմություն, 132- 133
հրեշտակների այցելություններ, 

127- 129
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միջոցով Աստծո արքայությունը 
երկրի վրա վերահաստատ-
վեց, 131- 132

նախակարգում, 133- 135
նահատակությունը, 132- 133
որպես վերջին տնտեսության 

գլխավոր անձ, 133- 135
և Մորմոնի Գիրքը, 130- 131

Սուրբ Հոգի
առաջնորդությունը կարևոր է 

Տիրոջ աշխատանքում, 187- 
188

ընկերակցություն, 188- 190
հաղորդակցվում է զգացմունք-

ների միջոցով, 190
ձեռք բերելը, աղոթքի և ծոմա-

պահության միջոցով, 191
ձեռք բերելը, սուրբ գրքերն 

ուսումնասիրելու միջոցով, 
192- 194

միսիոներական աշխատանք 
և, 342

մնում է մեզ հետ, երբ մենք 
հնազանդվում ենք Աստծո 
օրենքներին, 197- 198

Սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրություն

արժեքը, 146- 147
հրավիրում է Հոգին, 192- 194
տանում է դեպի Եկեղեցու 

ակտիվության մեծացման, 
142- 144

օրհնություններ, 139- 148
Տես նաև Աստծո Խոսքը; Մոր-

մոնի Գիրք

Վ

Վարդապետություն և Ուխտեր, 
159- 161

Վերականգնում, 131- 132

Տ

Տաճար
Էզրա Թավտ Բենսոնն իմանում 

է այդ մասին, մորից, 201
այդ մասին սովորեցնել երե-

խաներին, 208- 210
ծառայել նախնիներին, 207- 208
որպես խորհրդանիշ, 203- 204
ուխտեր կապելը, 205- 206
պաշտպանություն և առաջնոր-

դություն, 205- 206
ստանալ արարողություններ, 

204- 205
ստանալ հայտնություն, 212- 214
քահանայության լրիվությունը 

մատչելի է միայն, 204- 205

Տատիկներ և Պապիկներ
Էզրա և Ֆլորա Բենսոնը որ-

պես, 245, 244
հետ հարաբերություններ, 245- 

248
Տես նաև Ընտանիք

Տարեց մարդիկ
Գտնելով իրականացում, 244- 

247, 259
Տիրոջ սերը հանդեպ, 243- 244
խորհուրդ Եկեղեցու ղեկավար-

ներին կապված, 249- 250
համար հոգ տանել, 245- 250
մնալ ամուր հիվանդության 

ժամանակ, 245
ներառել ընտանեկան միջոցա-

ռումներում, 247
ուժը, 243
պարտականություններ, 243- 

244
փոխհարաբերություններ, 247- 

248

Տուն
կյանքի ամենաքաղցր փորձա-

ռությունները, 217- 218
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որպես սրբավայր աշխարհից, 
217

Տես նաև Ամուսնություն; Ընտա-
նիք; Ծնողներ

Տրտմություն, աստվածային, 
տանում է ապաշխարության, 
101- 102

Փ

Փորձություններ, 86- 87, 89, 136- 138

Ք

Քահանայություն
զորություն, կնքում է ընտանիք-

ներին տաճարային արարո-
ղությունների միջոցով, 207

լրիվություն, մատչելի է միայն 
տաճարում, 204- 205

Քրիստոս. Տես Հիսուս Քրիստոս

Օ

Օգնության հասնելով, Եկեղեցու 
քիչ ակտիվ անդամներին, 
305- 314

Ֆ

Ֆինանսներ, 325- 328

ս

սատանա
ատելություն, մեր հանդեպ, 52
ստերը, 96, 104

սրտի փոփոխություն
տեղի է ունենում աստիճանա-

բար, 105- 107
փոփոխություն ներսից դուրս, 

95- 96
և ապաշխարություն, 95- 96, 

99- 93
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