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Մի փոքր  
էլ համբերեք

Կիրթլենդի ժամանակաշրջանի մնայուն դասերից մեկն այն է,  
որ մեր հոգիները մշտական սնուցման կարիք ունեն: Մենք պետք է ամեն  

օր մոտ կանգնենք Տիրոջը, եթե ցանկանում ենք ողջ մնալ,  
երբ դժբախտությունը կթակի մեր դուռը: 

Ա
նցյալ ամառ ես և կինս մեր երկվորյակ թոռ-

ներին տարանք Կիրթլենդ, Օհայո: Դա հա-

տուկ և թանկագին հնարավորություն էր մեզ 

համար` ժամանակ անցկացնել նրանց հետ, նախքան 

նրանց միսիա մեկնելը:

Այնտեղ մեր այցի ժամանակ, մենք սովորեցինք 

ավելի լավ հասկանալ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի և 

Կիրթլենդում ապրող Սրբերի պայմանները: Եկեղե-

ցու պատմության այդ ժամանակաշրջանը հայտնի 

է որպես դաժան փորձությունների, սակայն նաև 

գերագույն օրհնությունների ժամանակ: 

Կիրթլենդում Տերը շնորհեց երկրային ամենահ-

րաշալի հայտնություններից և հոգևոր պարգևնե-

րից մի քանիսը, որ այս աշխարհը երբևէ ունեցել է: 

Վարդապետություն և Ուխտերի վաթսունհինգ բա-

ժինները ստացվել են Կիրթլենդում և դրան հարող 

տարածքներում, հայտնություններ, որոնք նոր լույս 

և գիտելիք սփռեցին այնպիսի թեմաների վրա, ինչ-

պիսիք են` Երկրորդ Գալուստը, կարիքավորների 

մասին հոգալը, փրկության ծրագիրը, քահանայու-

թյան իշխանությունը, Իմաստության Խոսքը, տասա-

նորդը, տաճարը և նվիրագործման օրենքը: 1

Դա հոգևոր աճի մի անզուգական 

ժամանակահատված էր: Իրոք, Աստծո Հոգին այրող 

կրակի պես էր: Մովսեսը, Եղիան և երկնային շատ այլ 

էակներ հայտնվեցին այդ ժամանակաշրջանում, նե-

րառյալ մեր Երկնային Հայրը և Նրա Որդին՝ աշխար-

հի Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը: 2

Կիրթլենդում ստացած իր բազմաթիվ հայտնու-

թյուններից մեկը Ջոզեֆն անվանեց «Դրախտի ծառից 

պոկված . . . ձիթենու տերև` Տիրոջ խաղաղության 

ուղերձն ուղղված մեզ» (ՎևՈւ 88-ի ներածություն): 

Այդ հրաշալի հայտնությունը ներառում է փառա-

հեղ հրավեր. «Մոտեցեք ինձ, և ես կմոտենամ ձեզ. 

փնտրեք ինձ ջանասիրաբար, և կգտնեք ինձ. խնդրեք, 

և կստանաք. թակեք, և ձեզ կբացվի» (ՎևՈւ 88.63): Երբ 

Կիրթլենդի Սրբերը մոտեցան Տիրոջը, նա իսկապես 

մոտեցավ նրանց, երկնքի օրհնությունները թափելով 

հավատարիմների գլխին:

Հոգևոր զեղում

Հավանաբար այս հոգևոր հայտնությունների գա-

գաթնակետը հանդիսացավ Կիրթլենդի Տաճարի նվի-

րագործումը 1836թ. մարտի 27-ին: Ներկաների թվում 

էր 28-ամյա Վիլիամ Դրեյփերը, որն այդ օրը բնութագ-

րեց որպես «Պենտեկոստէի օր»: Նա գրել է. «Դա Տիրոջ 
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Հոգու զեղման մի ժամանակ էր, որ ոչ գրիչս կարող է 

լիովին գրել, ոչ էլ լեզուս կարող է արտահայտել: Սա-

կայն կասեմ, որ Հոգին հորդեց և հզոր արագընթաց 

քամու պես եկավ, լցնելով տունը, և ներկաներից շա-

տերը խոսեցին լեզուներով, տեսիլքներ և հրեշտակներ 

տեսան, և մարգարեացան, և դա մի համընդհանուր 

ցնծության ժամանակ էր, որի նմանը չի տեսել այս 

սերունդը»: 3

Այս հոգևոր հայտնությունները չսահմանափակվե-

ցին միայն տաճարի ներսում գտնվողների համար, 

քանի որ «հարևանությամբ գտնվող մարդիկ վազելով 

միասին եկան (ներսից եկող անսովոր ձայն լսելով, 

տեսնելով կրակի սյան նման պայծառ լույս, որը հանգ-

չում էր Տաճարի վրա), և նրանք ապշել էին տեսնելով 

տեղի ունեցածը»: 4

Լորենզո Սնոուն (1814-1901), որն ավելի ուշ պետք է 

դառնար Եկեղեցու Նախագահը, այդ օրհնյալ ժամա-

նակահատվածում Կիրթլենդում էր ապրում: Նա նկա-

րագրել է. «Կարող եք մտածել, որ այդպիսի հրաշալի 

հայտնություններ ստանալուց հետո, ոչ մի գայթակղու-

թյուն չէր կարող հաղթել Սրբերին»: 5

Սակայն իհարկե, մեծ հոգևոր փորձառությունները 

մեզ չեն ազատում ընդդիմությունից և փորձություննե-

րից: Տաճարի նվիրագործումից մի քանի ամիս անց 

լայնածավալ տնտեսական ճգնաժամը ցնցեց Միա-

ցյալ Նահանգները, և Կիրթլենդը խորապես զգաց դրա 

հետևանքները: Բանկերը սնանկացան, թողնելով շա-

տերին ֆինանսական դժվար պայմաններում: Խնդիրն 

էլ ավելի բարդացավ, երբ Կիրթլենդ գաղթող Սրբերից 

շատերը եկել էին շատ քիչ ունեցվածքով, չիմանալով, 

թե ինչ են անելու կամ ինչպես են գոյատևելու: 

Շուտով, Սրբերի դեմ հալածանքներ սկսվեցին և 

ամբոխներ ոտքի ելան: Եկեղեցու անդամները, անգամ 

Մարգարեի ամենամերձավորներից ոմանք, որոնցից 

շատերը ներկա էին գտնվել տաճարի նվիրագործմա-

նը, ուրացան և մեղադրեցին Ջոզեֆին որպես ընկած 

մարգարե:

Երբ կնոջս և թոռներիս հետ քայլում էինք Կիրթ-

լանդի Տաճարի շրջակայքում, ես խորհեցի, թե որ-

քան ողբերգական պետք է որ լիներ այն, որ ոմանք 

չկարողացան հավատարիմ մնալ նույնիսկ հոգևոր 

հայտնություններից հետո, որոնց ականատեսն էին 

եղել իրենք: Որքա՜ն սոսկալի էր, որ նրանք չկարողա-

ցան դիմանալ անհավատների ծաղրանքին և քննա-

դատությանը: Որքա՜ն տխուր է այն, որ ֆինանսական 

դժվարությունների կամ այլ մաքառումների առաջ 

կանգնելով նրանք չկարողացան ներքուստ զգաստա-

նալով և ուժ գտնելով հավատարիմ մնալ: Որքա՜ն 

ցավալի է այն, որ նրանք ինչ-որ կերպ մոռացան տա-

ճարի նվիրագործման ժամանակ ստացած հոգևոր 

հրաշալի արդյունքը: 

Դասերը

Ի՞նչ կարող ենք սովորել Եկեղեցու պատմության 

այդ հրաշալի դարաշրջանից: 

Կիրթլենդի ժամանակաշրջանի մեծ, հարատև դա-

սերից մեկն այն է, որ մեր հոգիները մշտական սնուց-

ման կարիք ունեն: Ինչպես Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին 

(1899–1973) է ուսուցանել. «Վկայությունը ինչ-որ բան չէ, 

որը ունենալով այսօր դուք պահում եք ընդմիշտ: Վկա-

յությունը կամ սկսում է աճել և աճելով հասնել որոշա-

կի պայծառության, կամ սկսում է նվազել, հանգելով 

ոչնչի, կախված նրանից, թե մենք ինչ ենք անում այդ 

ուղղությամբ: Ես ասում եմ, օրեցօր նորոգվող վկայու-

թյունը մեզ փրկում է հակառակորդի որոգայթներից»: 6 

Մենք պետք է ամեն օր մոտ կանգնենք Տիրոջը, եթե 

ցանկանում ենք ողջ մնալ, երբ դժբախտությունը 

կթակի մեր դուռը:

Որոշ առումով մեր այսօրվա աշխարհը նման է 

1830-ականների Կիրթլենդին: Մենք նույնպես ապրում 

ենք ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակներում: Կան 

այնպիսիք, որ հալածում և հայհոյում են Եկեղեցին և 

նրա անդամներին: Անհատական և ընդհանուր փոր-

ձությունները երբեմն կարծես ընկճում են: 

Այդ ժամանակ է, որ մենք պետք է առավել քան եր-

բևէ մոտենանք Տիրոջը: Այդ դեպքում մենք կիմանանք, 

թե ինչ է նշանակում Տիրոջը մեր կողքին ունենալ: Եթե 

ավելի ջանասիրաբար փնտրենք Նրան, մենք անպայ-

ման կգտնենք Նրան: Մենք պարզորոշ կտեսնենք, 

որ Տերը չի լքում Իր Եկեղեցին կամ Իր հավատարիմ 

Սրբերին: Մեր աչքերը կբացվեն և մենք կտեսնենք, 

որ Նա բացում է երկնքի պատուհանները և մեզ վրա 

ավելի շատ է թափում Իր լույսից: Մենք հոգևոր ուժ 

կգտնենք գոյատևելու նույնիսկ ամենախավար գիշերը:

Թեպետ Կիրթլենդում Սրբերից ոմանք մոռացան 

իրենց հոգևոր փորձառությունները, նրանցից շատե-

րը չմոռացան: Մեծ մասը, նրանց թվում նաև Վիլիամ 

Դրեյփերը, ամուր կառչեցին այն հոգևոր գիտելիքից, 

որ Աստված տվել էր նրանց, և շարունակեցին հետևել 

Մարգարեին: Այդ ողջ ընթացքում նրանք ավելի 
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Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի վերա-

կանգնված ավետարանը ճշմարիտ է և Նրա այս 

Եկեղեցին ճշմարիտ է: Ես վկայում եմ իմ ողջ սրտով 

և հոգով, որ Աստված ապրում է, որ Հիսուս Քրիստոսը 

Նրա Որդին է և կանգնած է այս մեծ Եկեղեցու գլխա-

վերևում: Մենք կրկին մարգարե ունենք երկրի վրա, 

որն է` Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը: 

Թող որ մենք միշտ հիշենք Կիրթլենդի դասը և մի 

փոքր էլ համբերենք, անգամ երբ որոշ բաներ աղոտ 

ենք տեսնում: Իմացեք և հիշեք սա` Տերը սիրում է 

ձեզ: Նա հիշում է ձեզ: Եվ Նա միշտ կպահպանի 

նրանց, ովքեր «հավատքով կհամբերեն մինչև վերջ» 

(ՎևՈւ 20.25):

Հղումներ
 1.  Տես, որպես օրինակ, բաժիններ 45, 56, 76, 84, 89, 97 և 104:
 2.  Տես ՎևՈւ 76.23; 110.2–4, 11–13:
 3.  William Draper, “A Biographical Sketch of the Life and Travels and 

Birth and Parentage of William Draper” (1881), typescript, Church 
History Library, 2; spelling and capitalization standardized.

 4.  History of the Church, 4:605.
 5.  Lorenzo Snow, “Discourse,” Deseret Weekly News, June 8, 1889, 26.
 6.  Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), 43.

Մտքեր այս ուղերձն ուսուցանելու համար

Ա
յս ուղերձն աղոթքով ուսումնասիրելուց հետո 

մտածեք, թե ինչ կարիքներ ունեն նրանք, ում 

ուսուցանելու եք, և ընտրեք այս ուղերձի այն կետերը 

կամ հատվածները, որոնք առավել օգտակար կլինեն 

նրանց: Սուրբ Հոգին կարող է օգնել ձեզ պատրաստ-

վել և ուսուցանել ուղերձը (տես ՎևՈւ 42.14; 43.15–16): 

Կիսվելով ձեր վկայությամբ, դուք, հնարավոր է, ցան-

կություն զգաք խնդրելու նրանց, ում ուսուցանում եք, 

ցանկության դեպքում կիսվել իրենց փորձառություննե-

րով կամ վկայություններով: (Այլ ուսումնական մտքերի 

համար, տես Teaching, No Greater Call:)

դաժան փորձություններ ունեցան, սակայն նաև 

ապրեցին ավելի քաղցր հոգևոր աճ, մինչև վերջա-

պես, ովքեր համբերեցին մինչև վերջ, «ընդունվեցին 

. . . երբեք չվերջացող երջանկության վիճակում» 

(Մոսիա 2.41):

Դուք կարող եք համբերել

Եթե դուք երբևէ գայթակղվել եք հուսահատվելու 

կամ հավատը կորցնելու, հիշեք այն Սրբերին, ովքեր 

հավատարիմ մնացին Կիրթլենդում: Մի փոքր էլ 

համբերեք: Դուք կարող եք դա անել: Դուք հատուկ 

սերնդի մաս եք: Դուք պատրաստվել և պահվել եք 

ապրելու մեր գեղեցիկ երկրագնդի պատմության 

մեջ այս կարևոր ժամանակներում: Դուք սելեստիալ 

ծագում ունեք և այդ պատճառով ամեն անհրաժեշտ 

տաղանդ ունեք ձեր կյանքը հավերժական հաջո-

ղակ պատմություն դարձնելու համար: 

Տերը օրհնել է ձեզ ճշմարտության վկայությամբ: 

Դուք զգացել եք Նրա ազդեցությունը և Նրա զո-

րության ականատեսն եք եղել: Եվ եթե դուք շա-

րունակում եք փնտրել Նրան, Նա կշարունակի 

սուրբ փորձառություններ շնորհել ձեզ: Այս և այլ 

սուրբ պարգևներով դուք կկարողանաք ոչ միայն 

բարելավել ձեր անձնական կյանքը, այլև ձեր 

բարությամբ օրհնել ձեր տները, ծխերը կամ ճյու-

ղերը, համայնքները, քաղաքները, նահանգներն ու 

երկիրը: 

Հնարավոր է, երբեմն դժվար լինի դա տեսնել, 

սակայն մի փոքր էլ համբերեք, քանզի «ինչ որ աչք 

չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդի սիրտ չընկավ, այն 

պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար», և 

սպասեք Նրան (Ա Կորնթացիս Բ.9; տես նաև ՎևՈւ 

76.10; 133.45):
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Երիտասարդների համար

Ամրապնդեք ձեր վկայությունը

Ա
յս ինքնագնահատման հարցաթերթիկը կօգնի 

ձեզ մտածել, թե ինչպես եք դուք ամրապնդում ձեր 

վկայությունը.

•	Արդյո՞ք	ես	ցանկանում	եմ	հավատալ:

•	Արդյո՞ք	ես	ծոմ	պահում	եմ	և	աղոթում	եմ	ավելի	ամուր	

վկայություն ունենալու համար:

•	Արդյոք	ես	ամեն	օր	կարդո՞ւմ	եմ	սուրբ	գրությունները	

և խորհում դրանց շուրջ: 

•	Արդյո՞ք	ես	ամեն	օր	փորձում	եմ	պահել	

պատվիրանները: 

•	Արդյո՞ք	ես	փորձում	եմ	հետևել	Սուրբ	Հոգու	

հուշումներին:

•	Արդյո՞ք	ես	բերում	եմ	իմ	վկայությունը,	երբ	հուշում	եմ	

ստանում:

Երեխաների համար

Մոտենանք Տիրոջը

Կ
իրթլենդում, Օհայո, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հայտ-

նություն ստացավ: Տերն ասաց նրան. «Մոտեցեք 

ինձ, և ես կմոտենամ ձեզ. փնտրեք ինձ ջանասիրա-

բար, և կգտնեք ինձ. խնդրեք, և կստանաք. թակեք, և 

ձեզ կբացվի» (ՎևՈւ 88.63): Տիրոջը մոտենալու միջոց-

ներից մեկը Նրա մարգարեին հետևելն է:

Նկար նկարելով ցույց տվեք, թե ինչ է Նախագահ 

Թոմաս Ս. Մոնսոնը խնդրել մեզ անել.

Աղոթեք:

Եղեք բարի:

Ջանասիրաբար սովորեք:

Օգնեք ուրիշներին:

Կիսվեք ձեր վկայությամբ:

Կարդացեք սուրբ գրքերը:

© 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Printed in USA. Անգլերենի հաստատումը. 6/09: Թարգմանության  
հաստատումը. 6/09: First Presidency Message, January 2010 -ի թարգմանությունը: Armenian 09361 201
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Դառնանք ինքնապահովող
Աղոթքով 

ուսուցանեք այս 

սուրբ գրություններն 

ու ելույթները կամ, 

անհրաժեշտության դեպքում, 

ուսուցանեք մեկ այլ սկզբունք, որը 

կօրհնի այն քույրերին, որոնց դուք 

այցելում եք: Վկայություն բերեք 

վարդապետության մասին: Նրանց, 

ում ուսուցանում եք, հրավիրեք 

կիսվել իրենց զգացմունքներով և 

սովորածով:

Ի՞նչ է ինքնապահովումը:

«Ինքնապահովում նշանակում 

է, օգտագործելով Երկնային 

Հորից ստացած մեր բոլոր օրհ-

նությունները, հոգալ մեր և մեր 

ընտանիքի մասին և մեր անձ-

նական խնդիրների լուծումները 

գտնել»: Մեզանից յուրաքան-

չյուրը պատասխանատվություն է 

կրում` ձգտել խույս տալ խնդիր-

ներից, նախքան դրանք ի հայտ 

կգան, և սովորել հաղթահարել 

մեր առջև ծառացած դժվարու-

թյունները: . . .

Ինչպե՞ս ենք մենք ինքնապա-

հովող դառնում: Մենք դառնում 

ենք ինքնապահովող, բավարար 

գիտելիք, կրթություն և գրագի-

տություն ձեռք բերելով, փողը և 

միջոցները խելամտորեն տնօրի-

նելով, լինելով հոգեպես ամուր, 

պատրաստվելով ծայրահեղ 

իրավիճակներին և պատահա-

կանություններին, ունենալով 

ֆիզիկական առողջություն, սո-

ցիալական և էմոցիոնալ բարվոք 

վիճակ»: 1

Ջուլի Բ. Բեք, Սփոփող Միության 
գերագույն նախագահ

Ավետարանի 

պատասխանատվություն

«Խնայողաբար ապրելով և 

ավելացնելով մեր պարգևներն 

ու տաղանդները, մենք դառնում 

ենք ավելի ինքնապահովող: 

Ինքնապահովում նշանակում 

է պատասխանատվություն 

ստանձնել մեր անձնական 

հոգևոր և նյութական բարօ-

րության և նրանց համար, ում 

Երկնային Հայրը վստահել է մեր 

հոգածությանը: Միայն ինքնա-

պահովված լինելով մենք կարող 

ենք իսկապես հետևել մյուսնե-

րին ծառայելու և օրհնելու Փրկչի 

օրինակին:

«Կարևոր է հասկանալ,  

որ ինքապահովումը միջոց է 

նպատակին հասնելու համար: 

Մեր ամենաբարձր նպատա-

կը Փրկչին նմանվելն է, և այդ 

նպատակին կարող ենք հաս-

նել ուրիշներին անձնուրաց 

ծառայություն մատուցելով: 

Ծառայելու մեր ունակությունը 

մեծանում է կամ փոքրանում ըստ 

մեր ինքնապահովվածության 

մակարդակի»: 2 

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս` Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից:

«Ինքնապահովումը մեր աշ-

խատանքի արդյունքն է և մյուս 

բոլոր բարեգործական ձեռնար-

կումների հիմքը: Դա մեր հոգևոր 

և նյութական բարօրության հիմ-

նական տարրն է: Այս սկզբունքի 

Ա Յ Ց Ե Լ Ո Ղ  Ո Ւ Ս Ո Ւ Ց Ի Չ Ն Ե Ր Ի  Ո Ւ Ղ Ե Ր Ձ ,  հ ո ւ ն վ ա ր  2 0 1 0

Օգնություն Այցելող 
Ուսուցիչներին 

Որպես այցելող ուսուցիչ, դուք 
կարող եք փնտրել անձնական 
ոգեշնչում իմանալու համար, 
թե ինչպես լավագույնս ար-
ձագանքել նրանց կարիք-
ներին, ովքեր ձեր աչալուրջ 
հոգածությանն են հանձնված:  
Այնուհետև ձեր ջանքերը 
կենտրոնացրեք յուրաքան-
չյուր քրոջ հավատն ու ընտա-
նիքը ամրապնդելու վրա:

Անձնական 
պատրաստվածություն 

Ծննդոց Գ.19
Մատթեոս Զ.33
ՎևՈւ 82.18–19; 109.8

Լրացուցիչ տեղեկու-
թյան համար, տես www.
providentliving.org; All Is 
Safely Gathered In: Family 
Finances (item no. 04007); 
և All Is Safely Gathered In: 
Family Home Storage (item 
no. 04008):
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վերաբերյալ Նախագահ Մերիոն 

Գ. Ռոմնին [1897–1988] ասել է. «Եկեք 

աշխատենք մեր կարիքի ուղղու-

թյամբ: Եկեք լինենք ինքնապահո-

վող և անկախ: Փրկությունը կարող 

է ձեռք բերվել միայն այս սկզբուն-

քով: Փրկությունը անհատական 

խնդիր է, և մենք պետք է իրա-

գործենք մեր անձի փրկությունը` 

նյութական և հոգևոր առումով»: . . .

«Նախագահ Սպենսեր Վ. 

Քիմբալն [1895–1985] այնուհետև 

սովորեցնում է ինքնապահովման 

մասին. «Յուրաքանչյուր անհատի 

սոցիալական, էմոցիոնալ, հոգևոր, 

ֆիզիկական կամ տնտեսական 

բարօրությունը կախված է նախ 

իրենից, այնուհետև իր ընտանիքից, 

և ապա Եկեղեցուց, եթե նա Եկեղե-

ցու հավատարիմ անդամ է»: 3 

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն
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